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Ar išklausys liaudies 
reikalavimo baigti karą?

£1 LAISVES” VAJUS • ■ ••• *11*

Washingtonas. — Prezi
dentiniu rinkim u metu c. c
Johnsonas sakė, kad neplėš

KRISLAI
Iš baisiosios praeities 
Tik pusė tiesos 
Vieningumas palaužtas 
Ar^i jie patys tiki? 
Dar tiktai pradžia

— Rašo A. Bimba —

štai mano ranko je šiemet( karo Vietname. 
Vilniuje išleista keturių šimtų 
puslapių knyga “Už Gi 
Ją paruošė F. Jacovskis, 
knyga apie baisųjį 
tautos gyvenime 1 
kai Lietuva valdė kapitalistai, ■.

* .1 dvarininkai, buožės ir dvasiš-> 
biją. 1 .

Autorius surinkęs kalnus suomeninmkų 
medžiagos apie pirmiau kleri
kalų. o paskui smetonininkų 
siautėjimą, apie kalėjimus ir 
politinius kalinius, apie jų gy
venimą, jų kančias, . 
ir pasiaukojimą. Daugelis jų 
ten žuvo, buvo nukankinti. 
Daugelis išėjo palaužta, suža
lota sveikata. . .

Johnsonųi pradėjus di-

^žmogus skaitai šią knygą ir 
gatfvoji: Ko toji mūsų lietuvių 
tauta nepergyveno per 
vadinamą dvidešimt dvejų me-1 
tų “nepriklausomybės” laiko-1 
tarpį! Kiek daug jos geriau
sių sūnų ir dukrų nukentėjo 
tik už tai, kad tikėjo švieses
niu rytojumi, kad kovojo už 
darbo liaudies laimingesnę, 
gražesnę ateiti!

Taipgi žmogus galvoji: Ko
kia laiminga 1 
nutrenkusi išnaudotojų jungą | 
ir pasirinkusi naują 
naują gyvenimą!

Tegu šita F. Jacovskio kny
ga per amžius primins atei
nančioms kartoms, kaip bran
giai, kaip nesvietiškai bran
giai buvo Lietuvos darbo liau
dies užmokėta už 
mą, už teisę savo 
pačiai vairuoti!

O mes žemai nulenkiame 
gaH as prieš tuos, kurie tuose 
klerikalų - fašistų kalėjimuose 
buvo supūdyti bei nukai 
Iš gilumos širdžių 
Amžinoji jiems šlovė!

Tai (H 
lietuvių j e 

biikotarpj,į Jungtinių Valstijų profeso- 
. .-’irių, mokytojų, daktarų, re- 

' Ilginių veikėjų ir kitų vi- 
reika 1 a v o 

“Vardan dievo sulaikyti ką
rą”. €

Spalio 15—16 dienomis 
Jų ryžta; visose Jungtinėse Valstijo- 

j se įvyko masinės clemon- 
įstracijos. New Yorke daly
davo virš 20,000 žmonių ei- 
| senoje, o kelis kartus tiek 
! buvo susirinkusių šalįgat- 
I vėje matuojantiems prita- 

Lm mnP_! 1‘iančių. Berkeley, Calif., 
i žygiavo apie 15,000, jų tar-

desetkai tūks t a n č i ų

pe daug studentų, Chicago.]’ 
virš 5,000, Bostone apie 
tiek pat. Demonstracijos 
įvyko apie šimte miestų. į 
Liaudis reikalavo baigti ka-1 
ra. I

Visoje salyje jaunimas 
prieštarauja militarini a m 
šaukimui. Plečiasi šaukimo 
(“drafto”) kortų naikini-I 
mas.

Ar neturėtų prezidentas 
Johnsonas rimtai pagalvo
ti, išklausyti liaudies reika
lavimų ir tuojau baigti ką
rą Vietname.ra Vietname. Ar ne laikas į L 
vietoje didinimo apsigink-1Chcst

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

lavimo, kuris sunkia našta 
gula ant liaudies pečių, pro
tingiau pasielgti ir eiti prie 
susitarimo uždraud i m u i 
branduoliniu ginklu, o vė- _ . , .. .
liau ir prie nusiginklavi-1 me^a vajaus skelbime, 
mo?

108
— 0 —

uomet, pirmieji dešimts vajininkų lentelėje 
yra laimėtojų skyriuje. Pakeitimų vajaus dovanose nėra. 
Tos pačios dovanos laimėtojams kaip ir visada. Vajinin- 
kams apie tai buvo paaiškinta laiškuose, ir buvo pažy-

KLANIEČIAI MOKA 
IŠSISUKINĖTI

Washingtonas. — Prieša- 
..   merikiniame komitete ei

liotu viu tauta, j na apklausinėjimai Ku 
Khix Klano vadų, Bet, kol 

kelią i kas, rezultatai nekokie, nes
klaniečiai pasiruošę išsisu-| 
kinėti. į

Žinoma, ir apklausinėto- 
jai su klaniečiais elgiasi ki- 

išsilaisvini-1 taip, negu kada jie apklau- 
gyvenimą sinėja pažangaus judėjimo

Latvijoje nužudė 
677,000 žmonių

Ryga. — Teisme pereito
jo karo prasikaltėlių, kurių 
tarpe yra absentijoje, tei
siami Albertas Eičelis, Ge- 
raldas Patulis ir Boleslo
vas Maikovskis, pastarasis | 
gyvena JAV, yra virš virš I 
150 liudininku.

Teisme paaiškėjo, k a d 
hitlerininkai ir latviai na
cionalistai karo metu Latvi- klojo _ 
joje nužudė virš 100,000 žy- Šiaurės vandenyse 
. -------- -- “jurų tyrimo sumetimais”,
tautybių civilinių žmonių, turėjo kitokius tikslus. 
327,000 buvusių TSRS ka- į 
reivių ir karininkų, kurie 
pateko į nacių nelaisvę.

I — 0 —
Gražiai pasidarbavo J. Jaskevičius, Worcester, 

Mass., prisiųsdamas keturias naujas .prenumeratas .ir 
atnujinimų.

Taip pat ir J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla. (LLD 
45 kp. vajininkas), prisiuntė keturias naujas prenume
ratas ir atnaujinimų.

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

“Tyrė” ne mokslo 
sumetimais

Maskva. — “Izvestijos” 
rašo, kad JAV ledlaužis 
“Northwind”, kuris plau- 

Sąjungos 
neva

STUDENTAI PRIEŠ 
ukankinti. KARĄ VIETNAME

sakome : , New Haven, Conn.—Spa
lio 21 dieną Yale universi- 

Kai komercine spauda iriteto studentai lauko pusėje 
vyriausybės galvos bando įkal- laikė protesto susirinkimą 
bėti pasauliui, kad aną dieną prje§ karą Vietname. Daly

vavo apie 500 studentų ir 
1,000 pašaliečių. Čia pat bu
vo renkami parašai po peti
cijomis prieš karą Vietna
me.

dų, 250,000 latvių ir

ir atominiai ginklai
Washingtonas. — Spalio kuri 1870, 1914 ir 1940 me- 

16 dieną Jungtinių Valsti- tais buvo vokiečių užpulta, 
jų militarinis centras Pen- supranta, kokį jai pavojų 
tagonas paskelbė, kad “at- sudarytų vokiečiai revan- 
sisako nuo NATO bendro šistai, jeigu jie gautų ato- 
atominių ginklų karo laivy-1 minius ginklus.
no plano”, bet už poros die-1 Prancūzija pateikė planą 
nų Pentagonas pareiškė, perorganizavimui
kad tas “planas dar nenu- Pagal jį NATO turėtų būti 
mestas”.

NATO.

padalintas į dvi dalis. Vieną 
dali sudarytų NATO da-Pasirodė, kad tarpe JAV‘ , .i- . n 1, 'bartineie formoje, o kita,■m o 11 hnc iv I-7 n r» r n iv n n n « •’ ’ *■'vyriausybės ir Pentagono 

vadų nėra pillno susitari
mo. Vieni siekia tokio 
NATO karo laivyno, o kiti 
planuoja sudaryti atominį 
karo laivyną tik JAV ir Va
karų Vokietijos, kitais žo
džiais, apginklavimo Vaka
rų Vokietijos karo laivyno.

Pasidalinimą išša ūkia 
Prancūzijos nepasidavimas 
NATO komandai ir Penta
gono planams. Prancūzija,

jau tik Europos valstybės, 
tai yra, be JAV. Supranta
ma, kad tas planas Penta
gonui nepriimtinas.

Rezultate Prancūzijos ir 
JAV nesutikimu Prancūzi
ja uždarė du aerodromus 
JAV militarinių lėktuvu ir €■ «
10 kitokių bazių. Viso 
Prancūzijoje Jun g t i n ė s 
Valstijos turėjo virš 40 
karinių bazių ir militarinių 
ginklų sandėlių.

įvykusioje didžiulėje prieška
rinėje demonstracijoje “triukš
mavo” tiktai komunistai, tai 
jos tuos komunistus net jau’ir 
per daug išaukština. Savo aki
mis mačiau New Yorko de- 
demonstraciją. Joje dalyva
vau, ją stebėjau. Mačiau

. tirštai užpildytus šaligatvius 
žmonėmis, sveikinančiais de
monstrantus.

Vaje, jeigu tiek tų komu-j ne protestavo prie nelygy- 
nistų būtų, jeigu vien komu-l^ę 
nistai galėtų sukelti tiek Į 
“triukšmo,” mūsų valdančiajai 
klasei iš tikrųjų būtų kuo su
sirūpinti.

Demonstracijoje dalyvavo 
z^asės ir nekomunistų, ir šiaip 
j?# rimtai galvojančių apie 
karo grėsmę Amerikos žmo
nių.

Pamatysite, kiek tūkstančių 
tų “komunistinių triukšmada
rių” pasirodys‘žygyje į Wa
sh ingtoną lapkričio 27 dieną...

Augusta, Ga. — Vėl pie
tiečiai areštavo virš 200 ne- 

įgrų, daugumoje vaikų, ku-

JOHNSONAS EINA 
GOLDWATERIO KELIU

Washingtonas. — Gene
rolas C. E. LeMay, buvęs 
JAV karo orlaivyno ko- 
mandierius, sako,: “Vietna
me JAV dabar daro tą, ko 
pereitais rinkimais reikala
vo Goldwateris”.

Kartu jis kritikavo karo 
orlaivyno vadus, kad jie Į Z Z -• V • ••

Ledlaužis kelis kartus ar
ti buvo priplaukęs prie 
TSRS gynybos įrengimų ir 
gavo persergėjimų. Kas dėl 
jūrų tyrimo, tai Tarybų Są
jungos mokslininkai jas 
plačiai yra ištyrę ir savo 
patyrimų neslepia nuo JAV 
ir kitų šalių jūrų tyrinėto
jų, rašo dienraštis.

Piety Vietname 
eina mūšiai

Saigonas. — Pietų Viet
name kasdien įvyksta keli 
desėtkai mūšių tarp Pietų 
Vietnamo valdžios ir JAV 
jėgų iš vienos pusės ir liau- 
diečių iš kitos. Daugumoje 
jie būna nedidelio skaičiaus 
jėgų.

Bet įvyksta ir didesnių. 
Pleima apylinkėje ėjo mū
šis per 36 valandas, kur 
liaudiečiai buvo apsupę 
apie 1,000 vadžios kareivių.

Jų likučius išgelbėjo tik 
tada, kada JAV lėktuvai ir 
malūnsparniai pristatė ke
lis šimtus padrūtinimo vy
ru, v

Korėjoje JAV daug 
kainavo karas

Washingtonas. — Dabar 
Į Pietų Vietname išimtinai 
' kariauja tos šalies militari
nės jėgos ir Jungtinių Vals
tijų. Kiti JAV “talkininkai” 
beveik nieko nedavė.

Korėjoje kare prieš Šiau
rės Korėją, vardu Jungti
nių Tautų, kariavo 16-kos 
valstybių militarinės jėgos. 
Bet ir ten JAV turėjo 350,- 
000 pėstininkų, veikė jų ka
ro laivynas ir orlaivynas. 
JAV militarinės jėgos su
darė 90% taip, vadinamų 
“Jungtinių Tautų” jėgų. 
Jungtinėms Valstijoms tas 

Ikaras atsiėjo virš 18 bilijo
nu doleriu.

INDONEZIJOJE VIS 
NĖRA RAMUMO

Jakarta. — Indonezijoje 
vis dar nėra ramumo. Ar
mijos reakciniai generolai 
sauvališkai areštuoja ko
munistų ir unijų veikėjus, 
nors prezidentas Sukamo 
Kviečia prie ramumo.

Reakcinės jėgos reika
lauja uždrausti Komunistų 
partijos veikimą, kuri, sa
koma, turi 3,500,000 narių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Dar tik .pernai atrodė, kad 
Afrikos iš kolonializmo išsi
laisvinusios tautos ir šalys tik
rai susivienys ir išvien, bend
romis pastangomis statys nau
ją ateitį. Visi jas sveikino, 
kai jos įkūrė Afrikos Vienybės 
Organizaciją, kai jon tuoj 
įstojo 36 šalys.

Bet štai dabar Ghanos sos
tinėje toji organizacija laiko 
kongresą. Susirenka tiktai pu
sė jos narių. Kitos šalys ją 
boikotuoja. Pešasi tarp savęs. 
Invperialistiniai intrigantai dar- 
ft^jasi sušilę, sėdami jų tar
pe neapykantą ir nesantaiką.

Ir tikėk tu žmogus* Tame

pačiame pranešime iš Wash- 
ingtono : Pietų Vietname šie
met jau užmušta 25,000 liau- 
diečių-partizanų, bet per pas
kutinius keturis mėnesius jų 
jėgos, sakoma, vis tiek gero
kai paaugo (N. Y. Times, sp. 
22 d.).

Labai abejotina, ar tie, ku
rie tokias žinias į pasaulį lei
džia, jomis tiki. Jeigu jau taip 
ten žudyti partizanus sektųsi, 
tai jų seniai nė vieno nebebū
tų likę.

“per vėlai ir dar per mažai” 
bombarduoja Šiaurės Viet
namą.

Aišku, kad mūsų “Laisves’’’ 
vajus dar nėra pilnai įsisiūba
vęs, nes dar tiktai pradžia. 
Dar tiktai mažas laisviečių 
skaičius tepasidarbavo. Mūsų 
vajininkai irgi dar pilnai ne
parodė, ką jie gali.

Bet rezultatų jau turime. 
Jau gauta viena kita nauja 
prenumerata. Jau šimtas kitas 
atėjo į specialų penkių tūks
tančių dolerių fondą. Tuo rei
kia pasidžiaugti.

Pasitikėkime savo jėgomis.
Gražu, kad darbas prasidė

jo gražiai*

PASAULINĖ PARODA 
IR VANDALAI

New Yorkas. — Sekma
dienį, spalio 17 dieną, užsi
darė Pasaulinė paroda. Tą 
dieną atsilankė 405,220 
žmonių, tai dauginu, kaip 
bile dieną per dvejis metus.

Parodai užsidarant van
dalai siautėjo. Jie draskė iš
kabas, rovė gėles ir mede
lius, metė į vandenį dėžes 
ir kitaip “pasirodė ką gali”.

Saigonas. — Chau Doc 
provincijoje, apie 120 mylių 
nuo Saigono, Pietų Vietna
mo liaudiečiai apsupo mili- 
tarinį valdžios virš 100 vy
rų dalinį ir visai sunaiki
no.

Mildenhall, Anglija. — 
JAV militarinis teismas nu
teisė kapitonus J. E. M. 
Malonę ir M. D. Auclairą 
už tai, kad jie be vyriausy
bės leidimo skraidė virš 
Prancūzijos milita r i n i ų 
įrengimų.

TEISMAS
Hayneville, Ala. — Prasi

dėjo naujas teismas prieš 
klaniečius, o ypatingai C. 
L. Wilkinsa, kurie pereitą 
vasarą nušovė Violą Gregg 
Liuzzo, kovotoją už civili
nes laisves.

Vyriausiu vaudžios liudi
ninku yra FBI informato
rius Gary Thomas Rowe, 
kuris sako, matė kaip Liuz
zo buvo nušauta ir kas ją 
nušovė.

Hayneville, Ala. — Vien 
baltųjų ”jury” vėl išteisino 
klanietį C. L. Wilkinsa, ku- 

__ Tr v . - 'ris buvo teisiamas už nušo-
ai estavo 30 Kasmiro veikė- j vįmą Violos Gregg Liuzzo.

PREZIDENTAS GRIŽO 
Iš LIGONINĖS

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas. jau grįžo 
iš Bethesda Navai ligoninės 
į Baltąjį Namą. Kaip jau 
buvo rašyta, jam padarė 
tulžies operaciją. Johnso-' 
nas sako, kad sveikata tai
sosi lėčiau, negu jis tikėjo
si.

Washingtonas. — Penta
gono renerolai sako, kad 
JAV pasigamino naujos rū
šies prieštankinį gink 1 ą. 
Užtenka seusekti
tanką, nustatyti naują 
ginklą ir jis raketa sudau
žo tanką už mylios atstos. 
Įrengimų.

“priešo

LIEPOJUJE MATO Iš 
VILNIAUS TELEVIZIJĄ
Liepojos (Latvija) laik

raštis kiekvie na dieną 
spausdina... Vilniaus televi
zijos studij o s programą. 
Mat, Baltijos uosto gyven
tojai savo žydriuosiuose ek
ranuose gerai mato Vilnių 
ir mielai žiūri lietuviškas 
televizijos programas.

New Delhi. Indija

jų, kurie reikalauja tam 
kraštui apsisprendimo bal
savimais.

DIDŽIAUSIAS Iš
VISŲ LAIVŲ

•Tokio. — Gruodžio mėne
sį Yokohamoje, Japonijoje, 
bus baigtas statyti naftolai- 
vis “Tokia Maru”. Tai bus, 
didžiausias pasaulyje lai-1 
vas, 165,000 tonų įtalpos, 
1,005 pėdų ilgio. Jis stato
mas Shell Oil kompanijai.

Buenos Aires. — Darbi
ninkai paskelbė s t veikus 
protestuodami prieš politi
nio veikimo varžymą.

Maskva. — Gruodžio 10 
dieną Michailas Šolokovas 
vyks į Švediją atsiimti No
belio premiją.

Santiago. — Įvyko 
Komunistų partijos 
konvencija.

Hollywod, Calif. —
laukusi 42 metų amžiaus 
mirė aktorė Marie McDo
nald.

Čilės
13-ji

Su-

Karačis. — Pakistanas ir 
Indija vienas kitą kaltina 
dėl naujų susirėmimų pa
sienyje.

“RUSSKY GOLOSO” 
SUKAKTIS

New Yorkes. — Pradžio
je lapkričio sukanka 48 me
tai, kai eina rusų laikraš
tis “Russky Golos”. Per 
daugelį metų jis ėjo dien
raščiu, o dabar eina 16-kos 
puslapių savaitraščiu.

Jubiliejinis numeris 
eis lapkričio 4 dieną.

Washingtonas. — Nuola
tiniai tąsymai po teismus 
tymsterių unijos preziden
to Jameso Hoffos unijai 
jau kainavo $570,000, kaip 
sako JAV Darbo departa
mento viršininkai.

iš-

Saigonas. — JAV milita- 
ristai sako, kad Šiaurės 
Vietname susekė 20 raketų 
įrengimų.

Washingtonas. — Pabai
goje metų JAV Pietų Viet
name jau turės ne mažiau 
250,000 militarinių vyrų.

Ekstra
Jakarta.—Indonezijos pre

zidentas įspėjo “užsienio 
pastumdėlius,” kurie kelia 
triukšmą versdami kaltę už 
pučą ant komunistų.

Sukamo sakė, k a G Jeigu 
jie nesusivaidys, tai jis įsa
kys armijai šaudyti į juos.

Taipgi jis sakė, kad užsie
nyje labai perdėjo pučo 
reikšmę. Pučas nebuvo taip 
didelis, kaip amerikinė 
spauda rašė.

I
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Del sąžinės ar dėl tikėjimo?
RYŠIUM su prieškarinėmis demonstracijomis ir 

vyriausybės paskelbtu šaukimu jaunų vyrų militarinei 
tarnybai, jaunuose žmonėse prasidėjo bruzdėjimas už 
atsisakymą eiti į armiją. Judėjimas, matyt, toks platus, 
jog komercinėje spaudoje atsidarė tuo klausimu aštrios 
diskusijos. Nereikia nė kalbėti, jog daugumoje toji spau
da smerkia tokius jaunuolius, kurie atsisako eiti į armi
ją; smerkia ypač tuos, kurie viešai šaukimą sunaikina. 
Bet taip pat netrūksta balsų už tuos jaunuolius. Jie sa
ko, kad tokius jaunuolius vadinti šalies priešais arba iš
davikais yra nesąmonė.

Teismams teks išspręsti klausimą: Kokiais sumeti
mais, kokiu pagrindu bei pasiteisinimu jaunuolis turi 
teisę atsisakyti eiti į armiją? Iki šiol, praeityje, būdavo 
daroma išimtis tiktai tam tikrų religinių sektų žmonėms. 
Jeigu jų “įstatymuose” yra sakoma, kad nevalia, nelei
džiama imti į rankas ginklą ir žmones žudyti, tai tokios 
sektos jaunuolis paliuosuojamas nuo militarinės tarny
bos. Taip buvo daroma Pirmojo ir Antrojo karo laikais.

Bet nūdien statomas klausimas: O kaip bus su jau
nuoliu, kuris nuoširdžiai tiki, kuris yra giliausiai įsitiki
nęs, kad karas yra nereikalingas, kad karas yra nelaimė, 
kad lavintis žmones žudyti priešinga jo sąžinei, jo įsitiki
nimams? Kodėl toks jaunuolis neprivalo būti atleidžia
mas nuo militarinės tarnybos? Kodėl jis turi parodyti, 
kad jis atsisako stoti į armiją tik todėl, kad jo tikėjimas 
neleidžia tai daryti, o ne jo įsitikinimai, o ne jo sąžinė?

Šiandien dauguma atsisakančių eiti armijon jaunuo
lių savo nusistatymą kaip tiktai ir grindžia savo sąžine 
ir įsitikinimu, o ne religija, ne tikėjimu. Jau keletas to
kių jaunuolių suareštuoti ir traukiami teisman. Anks
čiau ar vėliau jų bylos turės pasiekti šalies Aukščiausiąjį 
Teismą. Kaip į tai pažiūrės Teismas?

“Šis karas yra nelegalus”
TAI ŽODŽIAI senatoriaus Wayne Morse iš Orego

no valstijos. Jis taip pasakė apie dabartinį prezidento 
Johnsono karą Vietname. Jis nurodė ir kodėl jis Vietna
mo karą vadina nelegaliu. Tiktai Kongresas turi teisę 
paskelbti karą. Bet iki šiol Kongresas nėra paskelbęs jo
kio karo. Neigi prezidentas Johnsonas siūlė Kongresui 
karą paskelbti. Vadinasi, sako sen. Morse, prezidentas 
Johnsonas nesiskaito su Konstitucija, laužo Konstituciją.

Kodėl prezidentas nesikreipia į Kongresą ir neragi
na jį oficialiai užgirti?

Niekas į šitą klausimą nėra davęs aiškaus atsaky
mo. Veikiausia prezidentas vadovaujasi tam tikrais tik 
jam težinomais sumetimais. Nesinori tikėti, kad jis bijo
tų Kongreso, kad Kongreso dauguma jo politiką Vietna
me atmestų. Jo politikos pasekėjai Kongrese sudaro di
delę daugumą. Juk ypač karštai jo užsieninę politiką ir 
militarinės intervencijas Dominikoje ir Pietų Vietname 
remia respublikonai su senatorium Dirksenu priešakyje.

Kaip ten nebūtų, senatorius Morse turi labai rimtą 
argumentą prieš Johnsono politiką. Absurdiškai pasiro
do tie, kurie bando Moresui ir visiems šito karo oponen
tams primesti nelojališkumą Amerikai.

Ryšium su šiuo karu praėjusį antradienį didžiausią 
sensaciją sukėlė kitas senatorius. Senatorius Young iš 
Ohio valstijos šiomis dienomis lankėsi Pietų Vietname. 
Sugrįžęs, spaudos korespondentams jis pareiškė, kad jis 
girdėjęs nuo Central Intelligence Agency (Centrinės 
Žvalgybos Agentūros) žmonių, jog Vietname šitos agen
tūros agentai papildo baisius žiaurumus prieš vietos 
žmones, kad paskui už tuos žiaurumus galėtų kaltinti 
liaudiečius - partizanus. Senatorius Young reikalauja, 
kad šitie įtarimai būtų tuojau ištirti.

Aišku, kad ČIA vadai senatoriaus Young primeti
mus griežtai paneigia. Bet juk šiandien visam pasauliui 
žinomas faktas, kad užpuolimas ant Kubos buvo ČIA 
suruoštas ir pravestas. Iš sykio irgi buvo bandyta tuos 
kaltinimus paneigti, bet vėliau jie pasitvirtino.

Nesinori tikėti, kad toks rimtas senatorius, kaip 
sen. Young, būtų iš piršto išlaužęs tuos rūsčius Centri
nei Žvalgybos Agentūrai kaltinimus. Jis veikiausia turi 
gerus savo kaltinimamsAaremti įrodymus.

Bulgarija daug atsiekusi
Sofija.—Bulgarijoje lan

kosi “The N. Y. “Timeso” 
kolumnistas C. L. Sulzber- 
geris. Jis rašo, kad Bul
garija daug pasiekus žmo
nių gyvenimo pagerinime,

įvairiausių reikmenų yra 
apsčiai.

Bulgarija yra Balkanų 
pusiasalio respublika. Ji 
užima 42,800 kvadratinių 
mylių plotą ir turi 8,500,- 
000 gyventojų.

“MILIJONIERIŲ 
DERLIUS”

Po tokia antrašte kunigų 
“Drauge” (spalio 20 d.) ran
dame sekamus faktus:

Šis str. turi socialinio pobū
džio bruožų, tai į šį skyrių pa
teko. žvilgterėkim, kaip, ku
riuo keliu Amerikoj pasidaro
ma milijonieriais. Šiuo metu 
JAV-se esama 90,000 milijo
nierių. Nuo 1948 m. jų skai
čius padaugėjo septynis kar
tus. Jų turtai siekia Vi trili
jono dol-

nopolijos, kurios praskynė 
Hitleriui kelią į valdžią ir ku
rioms hitlerinis režimas buvo 
naudingas, nes karo politika 
žadėjo didžiulį pelną. Tai pla
čiai žinomos firmos: “Telei- 
funken,” “Daimler - B e n c,” 
“Autounion,” Krupo koncer
nas. Gyvi ne tik koncernai, 
bet ir žmonės, nuolankiai tar
navę Hitleriui, Jie ne tik kad 
laisvi vaikšto po Vakarų Vo
kietiją, bet užima atsakingas 
pareigas, yra vyriausy b i n i ų 
sluoksnių palaikomi. Jų pra
eitį stengiamasi pamiršti, ban
dant juos “baltinti.” “Rudojiiiv uvi, • uauu jMvo

Pažvelkime į milijoni e r i ų | knyga” liudija, kad : ? Y ?  . _ •   1 . 1 H /I Q -If" ... ? • 1  » 1 _15 ministrų ir valstybės sek-skaičiaus augimo kreivę: 1948
m. jų buvo 13,000, 1953 m.— retorių, 100 bundesvero gene- 
27,000, 1962 m.— 67,000 .ir rolų i 
dabar jų yra 90,000, o gal jau teismų valdininkai prokurorai, 
ir daugiau. 65.1 proc. savo ! teisėjai, 245 atsakingi užsienio 
turto aktyvo jie laiko korpo- reikalų ministerijos darbuoto- 
racijų akcijose, 8.5 proc. — 
laisvuose n u o mk. bonuose, 
6.5 proc. nekiln. turtuose, 4.3 
proc.—čekių sąskaitose ir gy
vais pinigais (cash), 1.8 proc. 
“mergišiuose” ir vekseliuose,

ir admirolų. 828 aukšti

jai, Vokietijos Federatyvinės 
respublikos pasiuntiniai ir 
konsulai, 297 aukšti policijos 
pareigūnai ir konstitucijos gy
nimo valdybos valdininkai — 
praeityje yra padėję Hitleriui 

4.2 proc. U. S. bonuose, 1.8-užgrobti valdžią, dalyvavę, 
proc. apdraudoje (insurance), ruošiant beveik visų Europos 
.08 proc. kitokiuose bonuose ir i šalių užpuolimą ir nusikaltę, 
6.8 proc. kitok. apsaugoje. I masiškai naikinant žmones.

žiaurumu ir nusikalti m a i s 
Pabaltijy pagarsėjęs F. Vialo- 
nas Bonoje sėdi valstybės sek
retoriaus kėdėje. Kai gerokai 
pasidarbavęs apiplėšint Elza- 
są, F. Vialonas atsidūrė Rygo
je, jis ypač uoliai “rūpinosi,” 
kad nužudytųjų žmonių turtas 
taptų reicho nuosavybe.

“Rudojoje knygoje” patei- 
matyt, parodoma, kaip Va- kiama daugybė pavyzdžių, 
karų Vokietijoje tebesidar-| kaip buvę nacistai yra skiria-

NAUJI VAKARŲ VOKIE
TIJAI KALTINIMAI

Vilniaus “Tiesoje” (spalio 
14 d.) K. Petkevičius rašo 
apžvalgą Rytų Vokietijoje 
išleistos labai svarbios kny
gos “Rudoji Knyga.” Joje,

buoja ir tebeužima svarbias■konsulais, pasiuntiniais, 
vietas valdžioje buvę hitle- 
rininkai, karo kriminalistai, 
baisūs žmogžudžiai.

Aišku, kad šita knyga tu
rės didelio poveikio į tuos, 
kurie ypač Amerikoje ban
do svietui įkalbėti, kad Vak. 
Vokietijoje nacizmo - hitler- 
izmo nebėra likę nė pėdsa- 
k*i-

K. Petkevičius rašo:
Kai Vokietijos Demokrati

nėje Respublikoje išėjo “Ru
doji Knyga,” Vakarų Vokieti
jos valdančiuosius sluoksnius 
apėmė nerimas: vėl pasirodė' 
nauja medžiaga, <' 
janti asmenis, kurie šiuo metu 
VFR užima atsakingus postus. 
Šis nerimas suprantamas, pri
siminus, kokį poveikį turėjo j 
jau anksčiau Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje pa
skelbta medžiaga apie hitleri
nį ideologą 
nusikaltėlį 
Adenaueris, 
bos, vadino

“Rudoje

tųjų mokyklų katedrose.
Bonoje nevengiama pakal

bėti apie revanšistinius pla
nus. Vieni baisingiausių šios 
politikos šauklių yra žmonės, 
kurie antrojo pasaulinio karo 
metais įvykdė daug baisių nu
sikaltimų. Jie bando įrodyti, 
kad Vokietija esanti nu
skriausta, kad dėl antrojo pa
saulinio karo padarinių yra 
kalta bet kuri valstbė ar tau
ta, tik jokiu būdu ne hitleri
nė Vokietija. Garsiai apie re
vanšistinius planus šaukia tū
las V. Esenas. Karo metu jis 

. buvo atsiųstas į Pabaltijį, čia 

.jis nuspręsdavo, kas yra “ra- 
demaskuo-1 sįnju požiūriu pilnavertis,” o 

kas ne. V. Eseno veikla Pa
baltijo tarybinių respublikų ir 
Baltarusijos gyventojams kai
navo tūkstančius gyvybių, 
šiuo metu V. Esenas dirba 
Bonoje, vadinamoje ministeri. 
joje tremtinių reikalams.

Globkę ir karinį 
Oberlenderį, kurį 
matyti, iš pagar- 
“tamsiai rudu.” 
knygoje” kruopš

čiai surinkta medžiaga apie 
1,800 tų asmenų, kurie akty
viai padėjo Hitleriui paimti 
valdžią ir įgyvendinti gruobo- 
nišką politiką ir kurie šiuo 
metu užimą atsakingas parei
gas VFR valstybiniame apa
rate, ekonomikoje, armijoje, 
teisingumo organuose. Kny
gos pratarmėje pažymima, 
kad Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje buvo įvykdyta 
vokiečių tautos ir visų tautų 
valia — teisiami ir baudžiami 
kariniai nusikaltėliai. Nuo 
1945 metų tarybinėje zonoje, 
o vėliau Vokietijos Demokra
tinės Respublikos teritorijoje, 
už sunkų karinių nusikaltimų 
įvykdymą 16,572 asmenys bu
vo patraukti baudžiamojon at
sakomybėn. Visai kitokia pa
dėtis VFR. Nors daug kari
nių nusikaltėlių pabėgo į Va
karų Vokietiją ir šios valsty
bės gyventojų skaičius yra 3, 
kartus didesnis, negu VDR, iš 
12,457 patrauktųjų atsakomy
bėn tik 6,100 nuteisti. Šie 
skaičiai vaizdingai kalba apie 
dviejų vokiečių valstybių po
žiūrį į karinius ir nacistinius 
nusikaltėlius.

Kai kam galėtų atrodyti, 
kad pasakojimas apie Hitle- 

! rio politiką ir jos išdavas •— 
tai pasakojimas apie tolimą 
praeitį, sklaidymas seniai vi
siems žinomų istorijos vadovė
lio puslapių. Tai būtų klaida. 
“Rudoji knyga” savo medžia
ga įtikinamai įrodo, kad tai, 
kas dabar vyksta-Vakarų Vo
kietijoje, turi tą pačią dirvą ir 
tas pačias šaknis, kaip tai yra 
buvę Vokietijoje 1933 metais. 
Tebėra gyvos tos pačios mo

JIEMS JIE “KVAILIAI”
Praėjusios audringos prieš

karinės demonstracijos už
kliudė ir menševikų “Kelei
vį.” Jo redaktoriui visi tie, 
kurie tas demonstra c i j a s 
ruošė bei jose dalyvavo, yra 
“kvaili inteligentai.”

“Kelevis” sveikina kokį 
ten pakvaišusį lenką Mroz, 
kuris Bostone “eisenos pra
džioje nešė didelį kryžių su 
piešvietnaminiams demonst
rantams priešingu šūkiu 
“Mūsų tikslas sutriuškinti 
komunizmą.” Šis sutvėri
mas menševikų laikraščiui 
yra “energingas lenkų lais
vės kovotojas.”

Minint laikraščio “Dar
bas” trisdešimties metų su
kaktį (sukaktis įvyko spa
lio 20 d.), reikėtų prisimin
ti Urugvajaus lietuvių pa
žangiosios spaudos pionie
rius. 

a i

Vienas ryškiausių iš jų 
buvo Alfonsas Marma (1908- 
1949 m.). Už revoliucinę 
veiklą ištremtas iš Brazili
jos į Urugvajų ir, apsigy
venęs Montevideo mieste, 
jis ėmė rūpintis pažangaus 
lietuviško laikraščio Urug
vajuje leidimu. Tai padary
ti buvo nelengva, nes nebu
vo lietuviško šrifto, o jam 
įsigyti pažangiosios lietuvių 
organizacijos neturėjo lėšų.

Didelių pastangų dėka 
1931 m. išėjo pirmasis Urug
vajaus lietuvių pažangaus 
laikraščio “Proletaras” nu
meris. Laikraštį redagavo 
Alfonsas Marma. Draugų 
padedamas atspausdindavo 
jį šapirografu. Ano meto 
sąlygomis tai buvo didelis 
darbas. Tačiau nei pažan
giosios organizac i j o s, nei 
pats redaktorius tokiu laik
raščiu nebuvo patenkinti. 
Todėl 1932 m. jie kreipėsi į 
Argentinos pažangiųjų or
ganizacijų vadovybę, prašy
dami jiems įsigyti lietuviš
ką šriftą. Buenos Airese šis 
klausimas buvo išspręstas 
palankiai: 1932 m. Argen
tinos lietuvių pažangus laik
raštis “Rytojus” buvo ren
kamas linotipu, todėl dalį 
spaustuvės raidžių nutarė 
perduoti Urugvajaus lietu
viams. Buvo atvykęs žmo
gus į Buenos Aires raides 
pasiimti, bet jas parsivežti 
jam nepavyko.

Netrukus man buvo pa
vesta nugabenti į Montevi
deo miestą dąlį šrifto ir ki
tų medžiagų,: reikalingų lie
tuviškam laikraščiui leisti. 
Tiksliai sužinojau, kad plau
kiant garlaiviu iš Buenos 
Aires į Montevideo, muiti
nėse pirmosios klasės kelei
vių bagažo netikrina. Tad 
nusipirkau pirmaklasį bilie
tą laimingai atgabenau rai
džių Urugvajaus lietuviams. 
Kiek vėliau iš Montevideo į 
Buenos Airesą buvo atvy
kę Juoas Donkus ir Juozas 
Čiurkinas. Jie laimingai par
sivežė po pundą šrifto.

Argentinos lietuvių dova
notu šriftu surinkta “Rau
donoji vėliava” išėjo 1933 
m. Laikraštį redagavo Al
fonsas Marma, o jį ranko
mis rinko ir ,rankiniu vol
tu spausdino Stasys Gu- 
žauskas, Juozas Lekavičius, 
Bronius Vedrickas. “Rau
donoji vėliava” ėjo iki 1935 
m. pradžios. Alfonsas Mar
ma slaptai grįžo į Braziliją 
ir dirbo Kompartijos San- 
Paulo valstijos vadovybėje. 
1949 m. rugsėjo 25 d. jį nu-

žudė Brazilijos policija.
Sustiprėjus pažan g i ų j ų 

Urugvajaus lietuvių veiklai, 
buvo užsimota pagerinti 
spaustuvėlę ir leisti naują 
laikraštį. 1935 m. spalio 20 
d. Urugvajaus lietuvių dar
bininkų sąjunga ir kitos pa
žangios organizacijos išlei
do pirmąjį laikraščio “Dar
bas” numerį. “Darbą” re-

atvyko Antanas Vaivutskas, 
kuris jau turėjo spaudos 
darbo patirtį. Jis buvo uirjį 
bęs San Paulo pogrindinėje 
spaustuvėje ir “Mūsų žo
džio” redakcinėje komisijo
je. Nuo 1942 m. iki 1952 m. 
pabaigos “Darbo” redakto
riumi faktiškai buvo Anta
nas Vaivutskas, o nuo 1953 
iki 1956 m. — Antanas Zo- 
kas. Kaip žinoma, jiedu abu 
atvyko iš Brazilijos. Brazi
lija Urugvajui išugdė ir<• ii*.-] • • • 11 ICV UI U C V Cl Į U. 1 AuUcUv 11dagavo redakcine komisija, Broni šabrinską kuris iki

kurią sudarė Juozas Čiur
kinas, Jurgis Janulionis, , 
Petras Jesinksas, Jonas 
Kirstukas. Atsakinguo j u re
daktoriumi buvo Juozas 
Čiurkinas.

Pažangieji Argentinos lie
tuviai laikraščiui “Darbas” 
rinkti atsiuntė buvusį “Ry
tojaus” i aidžių rinkėją Ed
uardą Sokelį. 1936 m. man 
teko dar kartą lankytis U- 
rugvajuje ir vėl į Buenos 
Aires atgabenti šrifto “Dar
bo” spaustuvėlei. Bet, ne
žiūrint gerų norų ir kai ku
rių draugų didelių pastan
gų, laikraščio leidimas 1936 
m. pabaigoje sustojo dėl lė
šų stokos.

Kooperatiniu būdu buvo 
imtasi plėsti spaustuvę ir 
gerinti “Darbo” finansinę 
padėtį. 1937 m. rugsėjo mė
nesį “Darbas” vėl atgijo. 
Tuo metu atsirado naujų jė
gų. Ypač didelę reikšmę tu
rėjo tai, kad į Urugvajų

šiol administruoja “Darbą.”
1940 m. “Darbas” atsisakė 

nuosavos primityvios spaus
tuvės ir perėjo į moderniš
ką spaustuvę, kur laikraštis 
renkamas linotipu ir spaus
dinamas plokščia mašinM

Šia proga verta paminėki, 
kad po Juozo Čiurkino “Dar
bo” atsakingais redakto
riais buvo Jonas Mikoliū
nas, Jurgis Janulionis, Pet
ras Lapinskas, Antanas 
Brelingas, Renė Diktoraitė. 
Jau ilgokas laikas “Darbo” 
atsakinguoju redaktoriumi 
pasirašinėja Stasys Rasikas.

Sunkų kelią nuėjusiam ir 
Pietų Amerikoje ilgiausią 
amžių sulaukusiam pažan
giam laikraščiui “Darbui,” 
jo redaktoriams, skaityto
jams linkėtina sėkmės, ilgo 
bei kovingo amžiaus.

Pranas Ulevičius
Istorijos mokslų kandidatas y 

Vilnius, 1965 m. rugsėjis Jk

Lietuvos muzikų kūrybos 
apžiūra

VILNIUS. — A n t r o j e (laiškai” (žodžiai VI. Šim- 
spalio mėnesio pusėje įvyks [kaus)), A. Klenickio roman- 
Lietuvos TSR Kompozi- 
rių sąjungos valdybos jubi
liejinis plenumas. Jo metu 
bus išklausyti ir aptarti 
kūriniai, kuriuos respub
likos kompozitoriai paskyrė 
Tarybų Lietuvos 25-me- 
čiui. Plenumo programa 
buvo apsvarstyta įvykusia
me valdybos posėdyje.

Daugelis simfoninių, ka
merinių estradinių kūri
nių plenumo dienomis vie
šai bus atlikta pirmą kar
tą. Be jau žinomų A. Ra
čiūno operos “Saulės mies
tas,” B. Gorbulskio opere
tės “Laikas pamilti,” E. 
Balsio “Dramatinių fres
kų” nuskambės J. Juzeliū
no simfonija Nr. 3 “Žmo
gaus lyra” bei koncertas 
smuikui, f ortep i j o n u i ir 
styginiam orkestrui. S. 
Vainiūnas Tarybų Lietu
vos jubiliejui paskyrė Tre
čiąjį fortepijoninį koncer
tą, kurį drauge su filhar
monijos simfoniniu orkest
ru atliks B. Vainiūnaitė. 
R. Žigaičio uvertiūra 
“Jaunystė,” septynios V. 
Jurgučio poemos “Kareivio

Ksavera Karosieilė (kairėje) ir Ieva bei Rojus Mizara svečiuose pas 
kaunietę dailininkę Anelę Mironaitę.

sas smuikui, B. Gorbulskio 
koncertas triūbai ir simfo
niniam, orkestrui — tai toli 
gražu nepilnas sąrašas kū
rinių, kurie pirmą kartą 
bus atlikti muzikų forumo 
dienomis.

Plenumo koncertų pro
gramą atliks žymūs res
publikos meno kolektyvai 
ir solistai. Čia dalyvaus 
filharmonijos simf o n i n,^s 
o r k e s t ras (dirigentai J. 
Domarskas, J. Aleksa ir M. 
Dvarionaitė), nusipelniusio 
artisto S. Sondeckio vado
vaujamas kamerinis orkest
ras, trys estradiniai kolek
tyvai — Lietuvos estradi
nis orkestras, Radijo ir te
levizijos komiteto estradi
nis orkestras ir ansamblis 
“Nemuno žiburiai.”

Pirmą kartą į plenumo 
programą įjungta kaimo 
kapela. Atlikėjų tarpe ma
tysime berniukų chorą “Ą- 
žuoliukas,” Radijo ir tele
vizijos komiteto chorą, ge
riausius saviveikli n i n i u s 
kolektyvus.

J. Juzeliūno simfonijoje 
“Žmogaus lyra” pasirodę 
operos solistas V. Daufip- 
ras. Plenumui taip pat 
ruošiasi vargonininkas L. 
Digrys, smuikininkai res
publikos nusipelnęs meno 
veikėjas E. Paulauskas ir 
nusipelnęs artistas A. Li- 
vontas, vokalistai respubli
kos liaudies artistai E. 
Čiudakova, R, Siparis, nusi
pelniusi artistė M. Aleške- 
vičiūtė ir kiti atlikėjai. R.'

ATOMINĖ ŠIRDIS

JAV gydytojas J. Nose 
mano, kad nedidelį 4.5 sva
ro svorio atominį variklį 
galima įdėti į žmogaus pil
vo artmę. Šis mechaninė 
prietaisas,, Nosės nuomoj^ 
galės pakeisti nesveiką šir- 
dį.
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Pranui Jočioniui—75 metai
▼ Ilgamečių mūsų veikėjų ku teko ją trumpai lankyti. 

Pasibaigus pirmajam pa-' 
mes džiaugiamės,* kai tas ar! sauliniam karui, Pr. Jočio- 
kitas darbuotojas sulaukia I nis grįžo atgal į Detroitą, o 
savo deimantinio jubilie-j 1921 metų pradžioje sukū- 
jaus. i rė šeimyninį židinį su Elz-

Vienas iš tokių ilgamečių i bieta Valeikaite, iš Bosto- 
veikėjų yra detroitietis Pra-1 no. Ir šiandien jiedu gra
nas Jočionis, kuriam š. m. ■ žiai gyvena.
spalio 27 d. sukanka 75 me-i Beje, kurį laiką Pr. Jo-1 
tai amžiaus. |čionis buvo įstojęs į biznį:

Kaip daugelio mūsų žmo- pasinuomojo kino teatrą ir 
nių, Jočionio nueitas kelias 
nebuvo rožėmis klotas — jis 
buvo sunkus, painus, tačiau 
iš jo Pranas niekad neiš
krypę; dėl takelio neprara
do kelio!

Pranas Jočionis gimė 1890 
spalio 27 d. Metelių baž

nytkaimyje, kuris tuomet 
priklausė Seinų apskričiai. 
Meteliai stovi palei tuo pa
čiu vardu didelį ežerą; Me- 

pra-

gretos retėja ir retėja, ir

teliuose Pranas 
džios mokyklą,

baigė

rodė filmus. Turėjo įsigi
jęs su partneriu ir savo te- 
atrėlį. Iš karto biznis vyko, 
bet ilgainiui, sako Pranas, 
verstis negalėjau, turėjau 
pasitraukti; smulkiems biz
nieriams atsilaikyti prieš 
milijonines korporacijas tie
siog nebeįmanoma!

P. ir E. Jočionys išaugi
no sūnų, kuris šiuo metu 
yra gydytojas ir jau turi sa
vo šeimą, o pats Pranas grį
žo į savo seną kirpėjo pro
fesiją ir joje (nepilną lai
ką) dirba.

—Mano nusistatymas yra 
toks: kol gyvas, judėk, kru
tėk, dirbk, tik negulėk!..

Teisingas nusistatymas!

BOSTON, MASS

Jo- 
ki-

Pranas Jočionis
Gyvenimo verčiamas, 

čionis, kaip ir daugelis 
tų ano meto jaunų Lietu
vos žmonių, nusitarė laimės 
ieškoti Amerikoje. Į JAV 
Pranas atvyko 1909 m. ge
gužės mėnesį.

—Atvykau pas savo bro
lius, tuomet gyvenusius 
Westville, Ill., — sako jis. — 
Miestelis nedidelis, darbo 
gauti neįmanoma, Ką dary
ti?..

Pranas vyksta į Pennsyl- 
vanijos valstijos angliaka- 
syklų rajoną, į Westmore
land apskritį. Viskas ten 
priklausė angliakasyklų ba
ronams, jaunuoliui gyveni
mas buvo tiesiog neįmano
mas.

Po dviejų mėnesių vyksta 
jis i Pittsburghą. Gauna 
darbą Jones-Laughling kom
panijos plieno fabrike. Dar
bas sunkus, darbo valandos 
ilgos, gi užmokestis—mažas, 
15 c. valandai. Ir Pranas 
vėl grįžta į Westvillj. Per 
kurį laiką dirba angliaka- 
sykloje, o vėliau stoja dirbti 
j valgomųjų produktų krau-

Tai, kas viršuj pasakyta, 
nėra svarbiausia. Kiekvie
nas žmogus, jei jis nori gy
venti, turi dirbti. Svarbu, 
kaip žmogus žiūri į visuo
meninius klausimus; svar
bu, ar jis tenkinasi tik tuo, 
kad dirba ir valgo, ar ir kuo 
daugiau.

Pranas Jočionis per ilgus 
metus dirbo ne tik sau, o ir 
visuomenei, darbo žmonėms. 
Per daugiau kaip 5 0 metų, 
priklausydamas pažangioms 
organizacicijoms, jis uoliai 
pinosi jų reikalais; jis dar
bavosi, kad mūsų spauda 
gyvuotų; jis ne tik ją rėmė

—Pagaliau, nusitariau, — 
pasakoja Pranas, — pra
mokti kokio nors amato, 
kad per visą savo gyveni
mą turėčiau j ką atsiremti. 
Nuvykau į Chicagą ir pra
dėjau mokytis plaukų kirpė

jo profesijos, o vakarais lan
dau anglų kalbos mokyklą.

Kuriam laikui jis ir vėl 
sugrįžta į Westvillj, o iš ten 
—į Detroitą. Kirpėjo profe
siją mokėjo gerai, su žmo
nėmis, su klijentais visur 
susitaikė, nes Pranas man
dagus, malonus žmogus.

Verčiamas kai kurių ne
lemtų aplinkybių, 1917 me
tais Pranas atvyko į Niu
jorko miestą. Dirbdamas, 
Čia jis pradėjo giliau studi
juoti visūomėninius moks
lus. Anuo metu Niujorke 
veikė gera mokykla — Rand 
School of Social Sciences 
(Visuomeninių mokslų mo- 

jkykla, palaikoma ano meto 
^fccialistų). šitų žodžių rašy
tojas atsimena tą mokyklą, 
nes ir jam pačiam savu lai-

Pirmieji upių laivai LietuvojeMIAMI, FLA.
Iš LLD 75 kuopos 

susirinkimo
Šių metų spalio 20 dieną

Pradžia, kai Lietuvos
I '
i upėmis ėmė plaukioti pir- 
i m i e j i garlaiviai, reikėtų 

'■tūkstančio demons t ran tu .vyko LLD kuopos susirinki-pa^\Vti 1855 m. Tais metais 
už taika, o apie 50-prieš imas. Kaip jau įprasta, apie -Pramonininkas Raino Ida s 
taiką. Jie tur būt daug 112 vaLnndą dieną buvo pa-i U >\h ornitologo 

lanksčiau negu demonstran-) ruošti skanūs pietūs. Dėkui ■ Konstantino yzen auzo 
ID cF^in JlOdd itai atėJ°, nes l)UV0 susispie-’draugams Kanceriams už jų sanus Karaliaučiuje pasi- ti, LLD CK spalio 9-10 dd. | vis , kr^štų pasidarbavimą pa- statydino 20 A J garlaiviu-

“už pergale, už pergalę.” 'ruošimui pietų. Jiems tai- .3 ’ ,, . l)ava(hno 1-
v - - - - mum. Laivas atplukdytas

i Vilnių pavasarį, plaukio- 
I Tai buvo kaip tik antra,)° nuo Merkių iki Zakreto 
i diena po mūsų kuopos ir So-/dabar Vingio parkas), 
cialinio klubo gero nario ir'^ors R- Ivzenhauzas gar- 
draugo, Petro Skeberdžio.) laivmka įsigijo upių gyliui 
laidotuvių. Gal ir dėl to liū- 'ir laivybo_s tinkamumui Lie- 
desio susirinkimas buvo ma- Wvos upėse tyrinėti tačiau 
žesnis< I juo buvo vežiojami ir kelei-

Draugui Aimontui pirmi-1 viai.
ninkaujant, k u o p a rimtai. 
svarstė, padarė keletą gerui 
tarimų. Nariai pastebėjo,: 
kad mūsų kuopa nepasirodė 
LLD organo “Laisvės” spe-| 
cialioje laidoje, kuri buvo 
išleista atžymėjimui 50 me
tų draugijos veiklos sukak
ties. Žinoma, tam buvo kai 
kurios priežastys. LLD kuo
pos pirmininko Kana p ė s 
žmona šiuo tarpu susirgo ir 
pateko į ligoninę. Tad drg.) 
Kanapė negalėjo dalyvauti 
kuopos veikloje.

Apie kai ką į ren ?” “Y a n k e e, Co m e
Kaip jau visiems “Lais- j Home . Pei jadiją skelbė,! 

vės” skaitytojams yra žino- j buvę apie pustrečio) 
ma, šiais metais yra Lietu
vių Literatūros Draugijos 
50-ųjų metinių jubiliejus. 
Kad geriau sukaktį atžymė-1

'sušaukė konferenciją New 
: Yorke, kurioje ir šiuos žo
džius rašančiajam teko da
lyvauti.

Iš Massachusetts avlstijos 
dviem dienom nuvažiavome 
keturi dalyviai. Mus labai 
gražiai niujorkiečiai priė
mė. Taigi, pirm negu apie 
suvažiavimą kalbėsiu, noriu 
padėkoti Aldonai ir Povilui 
Aleknams už man suteiktą 
nakvynę. Taipgi man labai 
patiko jų (kiek galima) na
tūralaus maisto vartojimas, 
kuriuo ir mane porą sykių 
vaišino.

Aleknai gražiai įsikūrę — 
dviejų šeimų namo savinin
kai, kuris neseniai išaugu-; 
šioj gyvenvietėj ant didelio | , .
žemės ploto pastatytas. Čia I 2;™;^
jie turi daržą, naujoviškų į 
vaismedžių, gražių gėlių iri 
dekoratyvinių medelių. Po-' 
vilas sakė, kad čia gyvenęs 
lietuvis ūkininkas, ant kurio va^^. PI1 
buvusios žemės įsikūrė (gal 
ir ne visas) New Hyde Par
ko miestelis. ir,. , .i Girdėjau, kad worcesterie- 

Kaip matote, į New Yor-|čiai yra nusisamdę autobu- 
ke rengiamus suvažiavimus [ są; kas norite su jais va- 
yra smagu vykti, žinant, žinoti, susisiekite laišku — 
kad ten turime malonių Aido Choras, 29 Endicott 
draugų. Bet nuvažiavimas 
kartais būna keblus.

Ir ši kartą šeštadienio ry
tą pakliuvome į baisų auto- 
mobilių-autobusų susikimši
mą, į pasaulinę parodą va-

Demonstraci jos prieš ka- i kavo draugės Šukaitienė 
ra Vietname rengėjų kalbė-1 Bečienė ir kitos, 
tojai nušvietė faktais, koks j 
šis mūsų šalies vedamas ka-I 
ras yra žeminantis JAV 
prestižą, žmoniškumą. Kal
bos buvo neilgos. Paskuti
nis kalbėtojas visus prašė 
taikiai grįžti iš kur atėję. 
Riaušių nebuvo, nors po 
parką susigrupvę jaunuo-

mo.

savo.

menų slenksčiai ties Rum
šiškėmis. Vėliau laivas bu
vo paliktas Nemuno aukšt
upyje ir palaikydavo susi
siekimą tarp Gardino ir 
Druskininkų.

Be “Vilniaus,” R. Ty
zenhauzas Karalia u č i u j e 
pasistatydino dar du gar
laivius po 300 AJ galingu- 

Vieno laivo vardas
buvo “Kęstutis,” antro — 
“Vilija.” “Kęstutis,” plauk
damas iš Kauno į Gardiną, 
ties Rumšiškėmis buvo ap
gadintas. Kurį laiką pave
žiojęs keleivius tarp Gardi
no ir Druskininkų, jis grį
žo į Kauną ir plaukiojo iki 
Jurbarko, vežiodamas ke
leivius ir prekes.

“Vilija” plaukiojo Neri-

Mūsų laikraščio “Laisvės” 
vajus gavimui naujų skaity- 

į tojų, sukėlimui finansinės 
! paramos jau paskelbtas. 
Reikia padirbėti, kad gavus 

i ne čia, 
j tai užrašyti giminėms Lie
tuvoje. Finansinės paramos 
! klausimą LLD 2-os kuopos 
! susirinkime aptarsime, prie

Metinis “Laisvės” naudai 
koncertas rengiamas lap- 

i kričio 14-ą d. New Yorke. I • T •• • 'll I •

i St., Worcester, Mass. Jei i 
jie turės vietos, dainuodami 
su Aidu turėsite gražią ke
lione Į New Yorką ir atgal.

mą, į pasaulinę parodą va- Nors rengimas “whist” 
žiuojančiu. Tūkstančiai ma- parių nėra nei kultūrinis, 
šinų prieš Whitestone tiltą nei apšvietos veiksmas, betj V vtvvl^ 9 1I vlIY J I VzlIIkZz | Ju C J y

medžiagiškai, o ir jai rašė! ir per tiltą viena kitai pa- mes ir šiais metais nutarė-
Leonas Prūseika labai pa-!st°.l\ kelia, pumpavo svei- 

garbiai vertino Pr. Jočionį. katai nuodingas dujas į pa- 
Savo knygoje “Atsiminimai yoses;v Gavęs progą išsisu- 
ir dabartis” Prūseika žymi, 
kad su Pr. Jočioniu susi-

------ . Gavęs progą išsisu
kau iš pužkimšto kelio ir, 
gavęs informacijų, suradau 

draugavo dar 1913 metais, i kįU tilta ir kelią su mažės-
Ir toji draugystė iki Leono 
mirties buvo išlaikyta. ,Jo- 
čionį Leonas gerbė vyriau
siai dėl to, kad jis veikė, 
rūpinosi jų reikalais; jis dar- 
dirbo, rūpinosi, sielojosi pa
žangiuoju lietuvių judėjimu.

Pr. Jočionis — ilgametis 
mūsų organizacijų darbuo
tojas, ir jis plačiai JAV lie
tuviams žinomas kaip išsi
lavinęs, talentingas parla- 
mentaristas. Mūsų suvažia
vimuose, LDS seimuose Pra
nas ne kartą parodė, kaip 
vesti didelius susirinkimus- 
suvažiavimus. Pastar u o j u 
metu, kai mūsų suvažiavi
muose Pr. Jočionis negali 
dalyvauti, aš ne vienam sa
kiau: kaip gaila, kad nėra 
Prano; jis sugebėtų kitaip 
čia mus sutvarkyti!

Kitais žodžiais, Pr. Jočio
nis per ilgus metus buvo 
pirmaeilinis mūsų veikėjas 
—žodžiu ir plunksna. Vei
kia, žinoma, jis ir šiuo me
tu, bet jau ne tiek plačiai.

Asmeniškai taip pat Pra
nas pasiryžęs kiekvienam 
padėti, ir padeda, jei yra 
reikalas.

Džiaugiuosi, susil a u k ę s 
progos parašyti apie Pr. Jo- 
Čionį šiuos kelis žodžius, t 
iam švenčiant savo amžiaus 
deimantinį jubiliejų. Būk 
sveikas ir drūtas, mielas 
Pranai, dar ilgus metus. 
Nuoširdūs linkėjimai ir Ta
vo gyvenimo draugei Elz
bietai !

niu trafiku.
Matyt, niujorkiečiai žino 

keliautojų į jų miestą sun
kumus, tai konferenciją ati
darė vėliau, negu skelbta, 
tai ir mes beveik laiku spė
jome svetainę pasiekti.

Iš raportų buvo aišku, 
kad Literatūros Draugi
ja visais atžvilgiais gerai 
sustovi. Per 50-ies metų gy
vavimo laikotarpi daug kny
gų išleista, žurnalas “švie
sa” kas trvs mėnesiai išei
na, taipei daug prisidedama 
prie laikraščiu “Laisvės,” 
“Vilnies” ir “Liaudies Bal
so” išlaikvmo. Abelnai 
imant, konfere n c i j a buvo 
draugiškoje nuotaikoje pra
vesta. Diskusijų buvo įvai
riomis temomis, bet dau
giausia anšvietos platinimo 
reikalais kalbėta.

Spalio 16-os popietė Bos
tone buvo saulėta, bet oras 
šaltokas. Čia į Common 
parka, miesto centre, rinko
si dalis studentijos iš uni
versitetų ir kolegijų. Dauge
lis jų atmaršavo su įvairiais 
užrašais plakatus nešini. 
Keletą užsirašiau — “End 
the War in Viet Nam,” 
“Peace in Asia,” “Why 

iBurn Women and Child-

Rojus Mizara
Minėdamas savo deiman

tinį jubiliejų, Pr. Jočionis 
paskyrė mūsų laikraščiui 
“Laisvei” $75 dovaną — po

vieną dolerį už kiekviene- 
rius išgyventus metus.

Visas “Laisvės” kolekty
vas, dėkodamas už dovaną, 
linki Pranui Jočioniui: ge
riausios sveikatos, ilgiausio 
amžiaus, sėkmės kaip visuo
meniniame, taip ir asmeni
niame gyvenime!

“Laisvės” kolektyvas

Po kurio laiko “Vilnius”
[atplaukė į Kauną. Pavasa-

!’ rį, kai Nemunas ištvindavo, mi Vilniaus apylinkėse. Ji 
^laivas plMik i o d a v o tarp taip pat vežiojo keleivius ir 

Kauno ir Gardino. Vasarą prekes.
J. Kudirka

laisves' vajus
(Tąsa nuo 1-rno puslanio)

M. Valilionienė, Miami, Fla., irgi stojo į vajų su gra- 
į žiais rezultatais, prisiųsdama tris naujas prenumeratas 

Bet miamiečiai negali pa- ]r atnaujinimų.
miršti savos kultūrinės or-1' Iš Connecticut valstijos gauta atnaujinimų nuo J. 
ganizacijos reikalų, šiame'J- Mockaičio, bridgeportiečio ir J. Cepukaičio, forestvil- 
susirinkime nutarta, kad liečio.
“geriau vėliau, negu nie-1 Brooklyno vajininkams pagelbėjo J. Lazauskas, su 
kad.” Pasveikinimui drau-, atnaujinimais.
gijos jubiliejaus kuopa pa-1

Brooklyno vajininkams pagelbėjo J. Lazauskas, su

gijos jubiliejaus kuopa pa-1 New Jersey valstijos vajininkai pasirodė su atnau-_ 
skyrė $50. Pavieniai nariai jinimais nuo K. Račiūno, elizabethiečio ir J. Bimbos, 1 * n . i • v •tuojau sumetė virš $20 tam. hawthorniecio.
tikslui. Šis “vajukas” dari Į vajų įstojo mūsų gerosios vajininkės su atnaujini- 
bus tęsiamas toliau. Tad mais — Jennie Stanienė, baltimorietė ir Mary Kvetkas, 
St. P e tersbu r go kuopos I sobostonietė. Taipgi A. Lipčius ir P. Šlajus, chesteriečiai, 
draugai, kurie tain gausiai, su atnaujinimais.
pasižymėjo, negalės ilgai:
juoktis iš miamiečių neveik-1 
lumo.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA:

A. Bimba dalyvavo Chester, Pa., kur įvyko ALDLD
me jas rengti, šeštadienių) and present” mūsų apylin- 
vakarais, jei į 218 Broad- kėie gerai eina į svietą. Tai 
wav (klubo patalpas) nrisi-' didelė dėka Margaritai Va- 
rinks užtektinai publikos, Į lihonienei. Ji pranešė, kad 
tai ir kortuosime. O susiėję-jau virš 20 knvgos kopijų 

išleido. Tai tikrai gražus 
kultūrinis darbas.

Kuopos bazaras jau visai 
arti — spalio 27 ir 28 dieno
mis. Šio darbo labai geri 
iniciatoriai ir darbuotojai 

lapkričio (Nov.) 6-ą d., 6-ą'abudu draugai Kanceriai. 
vai. vakare. LLD 2-os kuo-; Žinoma, jiems padeda visa 
pos ir LDS 62-os kp. susi
rinkimai esti kiekvieno mė-Įpriima Jonas Smalenskas ir 
nėšio pirmo ketvirtadienio |K?zvs Aleksvnas.

į krūvą p r i s i m i n s i m e ir 
svarbesnius reikalus.

APL Klubo mėnesiniai su
sirinkimai atsibūna šešta
dieniu vakarais. Sekantis 
susirinkimas bus laikomas

vakare. Minėtu ori 
jų nariai, kurie ir neturite 
svarbių sumanvmų, naujų 
planų, vis tiek ateikite j 
aukščiau minimus susirinki
mus. Atėję j klubo patalpas 
gal kai ką sužinosite, ko dar 
nežinote...

A. Kandraška

Knyga Lithuania past 0_įosjos apskr. banketas. Aukų gavo $165. Aukojo:

[eilė talkininku. Dovanas

ganizaci- Taip nat kuopa nutarė 
nohivifn I vnnčK niofnc qii frora Vii 1 -

tūrine programa atžymėji
mui Abe Linkolno tragiškos 
mirties kovoje už žmonių 
laisve. Parengimas įvyks 
šių metu gruodžio 15 dieną 
LSK salėje.

Reporteris

Elektronines mašinos valdys laivus
Centrinio jūrų laivyno 

mokslinio tyrimo instituto 
specialistai paruošė skai
čiavimo c e n tro sistemą. 
Elektroninės mašinos jame 
tvarkys Baltijos baseino ta
rybinį jūrinį transportą.

Automatizuotas dispeče
ris gaus informaciją iš lai
vų kapitonų, iš tarybinių 
uostų, užsienio jūros agen
tūrų, geležinkelio ir upių 
transporto tarnybų. Apdo
rodamas šį žinių srautą, 
“elektroninės s m e genys” 
atsižvelgs į laisvų ir užimtų 
prieplaukų skaičių, laivų 
pozicijas, jos pateiks reko
mendacijas, kur reikia nu
kreipti tą ar kitą lainerį.

Programistai yra pasiry
žę išmokyti elektroninį ro
botą judėjimo grafikus su
daryti. Autodispečeris ma
tys visus laivus 5—7 dienas

prieš ju priartėjimą. Maši
na prisiims visos laivinin
kystės krovinių srauto nla- 
navima, atrinks laivus lini
joms. Ji nustatys tain pat 
laivų remonto gamykloms 
planą.

Baltijos laivininkystės 
skaičiavimo centras gaus 
informaciją iš Centrinio 
oro prognozių instituto. To
kiu būdu automatizuotas 
“locmanas” galės parinkti 
kiekvienam laivui geriausią 
kelią. Skaičiavimo centras 
pradės veikti dar šiemet.

Pabūklas. Seniau šiuomi 
vardu buvo suprantami 
įvairūs kariniai įrankiai, o 
dabar jau tik patrankos — 
kanuolės. Ekonominėje sri
tyje pabūklais vadina dau
gelį įrankių, instrumentų, 
padargų.

. ALDLD 6 apskr. (per A. Lipčių), Chester, Pa. $100.00 
K. Zambusevičiai, Reading, Pa...............
J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa................
N. Dudonis, Chester, Pa.........................
Ona Strolienė (proga pageri). R. Mizaros),

Philadelphia, Pa.......................................
. — 0 —

Peter Gudelis, Miami, Fla.................................. $101.00
LLD 45 kp. (per V.J.Valley) St. Petersburg, Fla. 65.59 
J. Petrušaitis, Fairfield, Conn..................
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn...................
Anna Krajewski, Peabody, Mass..............
R. Samulionienė, St.,Petersburg, Fla. .. 
Ig. Beeis, Union, N. J..............................
M. Lideikis, Largo, Fla.........................
M. Mickus, Worcester, Mass....................
J. Bendorius, Worcester, Mass................
P. Šlajus, Chester, Pa...............................
Senas Parapijonas .................................
Antosė Sholunas, St. Petersburg, Fla. ... 
Amelia Miller, Miami, Fla.....................
D. Yokis, Chester, Pa...............................
J. Waitkus, Ocala, Fla..............................
J. Swingle, Bristol, Conn...........................
M. Klišienė, Clearwater, Fla....................
Ona Zakarauskienė, Brooklyn, N. Y. ... 
Mrs. Kristy, Bridgeport, Conn................

Po $1: A. Taurinskienė, Bristol, Conn.; V. Gižaus- 
kas, Chester, Pa.; LDP Klubas, Elizabeth, N. J.; A. Ga- 
balis, Lynbrook, N. Y.; E. Propest, St. Petersburg, Fla.; 
A. Klimas, Valrico, Fla.;. P. Navickas, J. Semen, Gulf
port, Fla.; A. Čepulis, Maspeth, N. Y.; D. Lesnik, A. M. 
Pakšys, Natalie Lenigan,'J. Davidonis, J. Žilinskas, V. J. 
Valley, St. Petersburg, Fla.; J. Biršton, Ben Brown, Mia
mi, Fla.; T. Staneika,Bridgeport,Conn.; A. Davidonis, P. 
Kalendo, Anna Eloshides, J. Butkus, F. Kvetkas, So Bos
ton, Mass.; A. Barisger, Canton, Mass.; C. Ragauskas, 
Paterson, N. J.; B. Bernotienė, Worcester, Mass.; P. 
šiusas, Holden, Mass.; Ch. Masaitis, Leicester, Mass.; 
M. Green, V. Trakimas, A. Seder, J. Jaskevičius ir L. 
Ausiejienė, Worcester, Mass.

Anksčiau gauta $431.92. Dabar įplaukė $463.59. Viso 
gauta $895.51. Dar reikia $4,104.49.

> -0-
Ačiū viršminėtiems vajininkams už jų gražų pasi

darbavimą. Turime dar pusėtinai daug laiškų, prašome 
vajininkų turėti kantrybės, visi bus prieinami ir rezul
tatai spaudoje pranešti.

— 0 —
Dėkojame ir virš minėtiems geriesiems prieteliams 

už jų labai dosnias, įvertintas dovanas laikraščiui.
“Laisvės” Administracija

35.00
10.00
10.00

10.00

11.00 
11.00 
10.00 
9.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.0Q 
2.00 
2.00



4 psL LAISVI Antrad., spalio (Oct.) 26, 1065

J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
JungtinėseValstijose

(Tęsinys)
Net ir vėliau prabėgus suviršum dvide
šimts metų, kada aš gyvenau Merchant
ville, N. J., ne tik, kad susirašinėdavo- 
me laiškais, bet dažnai atlankydavome 
per Labor Day Merkevičių Hazletone 
Draugas Merkevičius, mirė 1942 metais. 
Apie kitų draugų likimą neteko sužinoti, 
nes ir jie apleido Hazletoną.

Virš paminėti draugai buvo vadovais 
Hazletone lietuvių socialistiniame judė
jime. Lietuvių ten gyveno apie 500— 
600. Užsilaikė katalikišką bažnyčią, ku
rios klebonu buvo kunigas Dielininkai- 
tis. Gyvavo dvi pašalpinės draugystės 
— viena katalikų, kita laisvų žmonių, ir 
Lietuvių Susivienijimo kuopa. Gyvavo 
Lietuvių Socialistų Sąjungos kuopą, ku
rioj buvo apie 15 narių. Tų laikų socia
listai buvo draugiškai nusiteikę vieni 
link kitų, nebuvo ypatiškumų, visi veikė 
pagal išgalę ir savo supratimą darbinin
kų klasės labui. Buvo rengiamos pra
kalbos, kuriose kalbėdavo socialistai kal
bėtojai. Buvo pastatyta scenoje keletas 
veikalėlių. Užsilaikė neskaitlingą chore
lį. Prie socialistų kuopos, be virš pami
nėtų draugų, priklausė J. Marcinkevi
čius, Juozas Stasiulevičius (Stilsonas), 
kuris vėliau buvo Socialistų Sąjungos se
kretoriumi. Šergalis, Šukys (fotografis- 
tas), Maslauskas, žmuidinas ir kiti.

Nors aš į Hazletoną atvažiavau dirbti 
mainose, bet draugai, ypatingai Merke
vičius visai nesiskubino ir nesirūpino, 
kad aš kuo greičiausia eičiau į mainas 
dirbti. Aš rūpinausi gavimu darbo, bet 
nei vienas iš jų apie tai nieko neprisi
mena. Pasidarė man lyg ir nesmagu bū
ti be darbo, kada jie visi dirba. Už ke
leto dienų aš paklausiau Merkevičiaus, 
kada ir kur aš gausiu darbą? O Merke
vičius šypsodamas man sako: “tu, Juo
zuk, apie darbą tiek daug nesirūpink, tu 
pirmiau gerai pasilsėk, susipažink su 
žmonėmis, apsiprask su miestu, o vėliau 
tu galėsi dirbt, kiek norėsi.” Prie to dar 
pasakė, tu apie gyvenimą nesirūpink nie
ko, tau nekainuos nei vienas centas, kol 
nepradėsi dirbti.

Taip ir buvo. Draugai per dvi savai
tes laiko visur išsivedžiojo mane po visą 
miestą. Išrodinėjo svarbesnes, gražes
nes ir įdomesnes miesto vietas. Aplan
kėme 4 lietuviškus saliūnus Hazletone. 
To dar neužteko. Jie nusivežė busu ma
ne į Ashlandą, McAdoo, Mt. Carmel, Ma- 
hanyo City ir į Shenandoah. Kadangi 
tie miesteliai nedideli, tai juose nėra nie
ko įdomaus ir ypatingo. Pereidavome 
per centrinę miesto gatvę, pažvelgdavo
me į langų vitrinas, pažvelgdavome ko
kių prekių ten randasi — tai ir viskas, 
ką galėjai matyti.

Nepraleisdavome mainierių “pažibos,” 
saliūnų, kurių visur knibždėte knibždė
jo, ir išsigerdavome alučio. Degtinės ta
da aš dar nevartojau, nors draugai ban
dė įkalbėti gerti. Taip laikas, besitran
kant po Hazletoną ir apylinkės mieste
lius, ir bėgo. Aš pradėjau truputėlį ne
rimauti. Merkevičius turbūt instinkty
viai tai atjautė. Vieną vakarą jis man 
sakė: tu, Juozuk, pas mane galėsi eiti 
už poros savaičių dirbti, bet jeigu tu ne
rimauji, veržiesi prie darbo, tai tu gali 
eiti dabar dirbti pas Marcinkevičių, į 
West Hazletaną, tik tau reikės važinėt 
į darbą busu. Kitur, kaip naujokui, ne
dirbusiam mainose, aš nepatarčiau eiti 
dirbti, bet pas Marcinkevičių, tai gali
ma. Jis yra mūsų draugas, yra narys 
socialistų kuopos, jis tau atjaus, jis ta
ve supras, tau nebus bėdos pas jį dirbti. 
Jis turi dabar pakankamai darbo, o turi 
prie savęs tik vieną lėberį, tai gali pri
imt ir tave.

Vakare Merkevičius nusiveda mane į 
krautuvę ir nuperka man darbinius rū
bus ir duoda tai man kaipo dovaną, pi
nigų jam nereikėsią duoti.

Ant rytojaus ryte prikėlė mane 6 va
landą, apsirengiau mainieriškais drabu
žiais. Užkandau pusryčių. Gaspadinė 
įteikė keną kavos ir dinerkę prikrautą 
duonos ir kiaulienos. Taip ir palikau 
mainierių.

į darbą teko važiuoti su kitais mai- 
nieriais busu apie pusę valandos kol da- 
važiavome mainų šaftą. Prie šafto jau 
stovėjo būrys mainierių ir juos eistuo-

davo žemyn, štai ateina ir mūs eilė ir 
atsiduriame giliai po žeme. Darbininkai 
skirstosi į visas puses ir mūsų partija 
iš 13 žmonių, prie mažai spinkstančios 
iš mūsų lempų, prikabintų prie kepurių, 
šviesos, žengiame vis tolyn ir tolyn. Tas 
kelias, kuriuo žygiavome, vadinasi gang- 
ve. Reikėjo greit žengt ir truko gal 
pusvalandis laiko, kol dasigavome iki 
darbo vietos.

Tas vaizdas, tas kelias, kuriuo mes 
žengėme, atrodė man ypatingas ir keis
tas. Marcinkevičius, kaip mainierys, pas 
kurį aš dirbau, paaiškino, kaip reikia 
dirbti gangvėje. Tai yra svarbiausias 
mainose kelias. Tęsiant tą kelią, reikia 
pirmiausia išgręžti skyles ir jas pripa- 
kavus dinamito ir dadegę knatą, pasi
daro apie 10 tonų anglies, kurią reikia 
sukrauti į vagonus, kuriuose telpa apie 
6 tonai anglies. Kada pasidaro skylė 8 
pėdų ilgio, pločio ir tiek pat ankščio, ta
da turime sudėti drūto ir storo medžio 
spyrius (timberius), kurie neleidžia 
angliai kristi. Kada sudedame spyrius, 
gangvę tęsiame toliau. Ant tos pačios 
gangvės, kurią tęsiame, paskiau mus ki
ti mainieriai, su pagalba dinamito šaudo 
anglį ir daro skyles (brustus), per ku
rias išima anglį.

Po įvykusio dinamito šūvio, ne visa 
anglis būna lygiai suaižyta. Pasidaro 
smulkios anglies, bet būna ir didelių ga
balų, kuriuos reikia su pikiu suskaldyti. 
Stambius anglies gabalus reikia su ran
komis sumesti į vagoną, o mažesnius — 
reikia sumesti su špatu. Nespėjau krau
ti didelius anglies gabalus į vagoną, tai 
greit pastebėjau, kad mano rankos suža
lotos, sukapotos, pasriuvusios kraujuose. 
Kada pradėjau vėliau krauti anglį su 
špatu į Vagoną, tai už kokių 10 minučių 
palikau šlapias, kaip išlindęs iš vande
nio. Troškulis pagavo kuo didžiausias 
ir kava, kurią gaspadinė man įteikė, bu
vo išgerta, nei lašelio jos neliko.

Tada aš buvau jaunas, 18 metų, pilnas 
jėgų ir energijos, bet savo gyvenime ne
buvau dirbęs jokio fizinio darbo. Aš ne
žinojau kas yra fizinis darbas, kas yra 
darbo nuovargis, aš dirbau be jokio su
sivaldymo. Skubėjau, kiek galėjau, ir 
taip dirbdamas greit pavargau, garas 
pylėsi iš mano kūno, palikau šlapias, 
kaip apipiltas vandeniu. Mano bosas 
Merkevičius liepė man neskubint, bet aš 
netikėjau jam, maniau, kad aš drūtas 
vyras ir nieko panašaus negali su ma
nim atsitikti. Šalę manęs dirbo kitas 
lėberis, bet jis pripratęs prie panašaus 
darbo, jis neskubino dirbti, o darbo, 
kaip aš matydavau, padarydavo dau
giau už mane. Nedaro skirtumo, kaip 
aš skubinau, bet su juo susilygint nega
lėjau. Bet ar aš kitam darbininkui ga
liu užsileisti? Skubinau kiek galėjau, 
bet greit pavargau ir pradėjau lekuoti 
kaip žąsiukas. Nors tankiai pritūpda
vau pasilsėti, bet dirbti mažai tegalėjau 
ir prie pabaigos dienos, palikau bejėgis.

Turiu pasakyti, kad man širdingai už
jautė ne tik pats bosas Marcinkevičius, 
bet ir kitas lėberis, kurio pavardės neat
simenu. Buvo ant tiek geri man, kad 
abudu atidavė visą savo kavą išgerti. 
Kaip vienas, taip ir kitas, guodė ir ra
mino, sakydami, kad pradžia nepratu
siam tokiame darbe yra sunki, bet vė
liau apsiprasite ir bus gerai.

Šiaip taip parsirioglinau namo iš dar
bo. Kiti draugai-mainieriai pirmiau už 
mane sugrįžo iš, darbo. Nors bandžiau 
savo drąsa pasirodyti, kad nesu pavar
gęs, bet metę žvilgsnį ant manęs, jie su
prato mano jautimąsi, mano padėtį. Vi
si iš gilumos širdies užjautė man. Tas 
jų draugiškas atjautimas pakėlė’ mano 
ūpą, padilgino mano nervus. Gaspadinė 
Bartuševičienė pripylė pilną kibirą (cė- 
berį) šilto vandenio, aš nusiprausiau, o 
gaspadinė, numazgojus pečius, su abrū- 
su nušluostė. Persirengiau švariais dra
bužiais ir visi susėdome prie stalo val
gyt vakarienę. Jaučiausi pusėtinai al
kanas. Kaip tik pavalgiau vakarienę, 
taip bematant ir užmigau sėdint. Vėliau 
mane išbudino, bet kadangi jaučiausi la
bai pavargęs, tai užlipau ant antro aukš
to ir atsiguliau į lovą.

{Bus daugiau}

Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopos ir pavieniai na
riai sveikino LLD su gra
žiais žodžiais ir finansine 
dovana knygų leidimui.

St. Petersburg, Fla.
LLD 45 kp. laikytame su

sirinkime spalio 3 d., priė
jus prie Centro reikalų, nu
tarė sveikinti šią konferen
ciją su $200. Be to, pirmiau 
buvome pasiuntę $500, skir
dami po $10 už kiekviene- 
rius gyvavimo metus.

Ir kartu sveikiname mūsų 
Centro valdybą ir visus šios 
konferencijos dalyvius ir 
linkime, kad konferencija 
pravestų daug gerų tarimų 
šios svarbios organizacijos 
labui.

Lai gyvuoja mūsų myli
ma LLD! Lai gyvuoja ši 
Jubiliejinė konferencija!

LLD 45 kuopos 
nutarimų rūšt.

J. Greblikas
Detroit, Mich.

LLD 52 kp. sveikiname 
LLD jubiliejinę konferenci
ją, taipgi LLD įkūrėjus ir 
dabartinius veikėjus. Lai. 
gyvuoja LLD dar ilgus lai
kus!

LLD 52 kp. prisideda su 
$10. Nariai: Ona Daukus 
$5, J. A. Karaliai $5, A. 
Birštonas $3; po 1 dolerį: 
F. Jočionis, J. Mieleris, Ch. 
Mack, P. Jočionis, Anna 
Duokienė, J. P. Stakviliai, 
M. Prakevičius, G. S. Nau
sėdai, Z. Danta, E. Ulins- 
kienė, J. A. Klimavičiai, J. 
Bublevsky, J. Valiukas, N. 
Astrauskienė ir M. Aranuk.

LLD 52 kp. f in. sekr.
J. J. Bublevsky 

Brooklyn, N. Y.
Varde mirusios mano se

sutės Viktorijos sveikinu 
šią ALDLD 50-ųjų metinių 
jubiliejinę konferenciją su 
$25. Linkiu gražių sėkmių 
dar ilgus laikus šviesti lie
tuvių liaudį.

Bronė Keršulienė
Shenandoah, Pa.

Mes, Shenandoah mainie
riai, sveikiname LLD su 50 
metų jubiliejumi ir priside
dame su auka, kad galėtu
mėt dar ilgai leisti geras 
knygas ir žurnalą “Šviesą.” 
Taipgi sveikiname konfe
rencijos delegatus ir visus 
kitus LLD darbuotojus. Se
ka dovanos:

K. ir A. Naravai $5, K. 
ir E. Motuzai $5, Senas Mai- 
nerys $5, J. Pačauskas $3, 
ir P. Pikūnienė $2.

LLD 17 kp. sekr.
E. Motuzienė

Baltimore, Md.
Jubiliejaus proga sveiki

name LLD, linkime jai gy
vuoti ir išleisti dar daug 
knygų. J. Karpavičius $5, 
P. ir K. Kupriai $5, J. ir J. 
Staniai $5.

Draugiškai,
Jennie Stanienė

Chicago, Ill.
Sveikiname LLD su 50 m. 

jubiliejumi. Labai apgailes
tauju, kad mano darbo ap
linkybės neleidžia atstovau
ti Pirmajai apskričiai.

Nuoširdžiai sveikiname 
LLD Centro Komitetą ir vi
sus delegatus, kurie atsto
vauja LLD konferencijoje. 
Linkime LLD nariams ir 
veikėjams geros sveikatos 
ir ryžto kurti ir skleisti 
darbo žmonėms apšvietą per 
ilgus ilgus metus.

Lai gyvuoja ši gerbiama 
Lietuvių Literatūros Drau- 
gija!

Pridedame ir čekutį už 
$15 knygoms leisti.

B. F. k Ona B. Kubiliai

LD jubiliejihei
LLD 104-a kuopa

Sveikiname Literatūros 
Draugijos narius ir veikė
jus su auksiniu jubiliejumi. 
Linkime aptarti ateities vei
kimui planus, kad Draugi
ja gyvuotų dar ilgus metus 
ir gražiai-sėkmingai skleis
tų apšivetą ir kovotų už 
taikos palaikymą pasaulyje, 
čekutis $10.

LLD 104 kp. sekr.
K. Guzevičienė

LLD Pirmoji apskritis
Gerbiamas pirmininke ir 

konferencijos dalyviai: Su 
atviromis akimis ir karšta 
širdimi sveikinu nacionalinę 
konferenciją 50-ųjų metinių 
atžymėjimo proga.

Linkiu konferencijos da
lyviams kuo geriausio pasi
sekimo svarstyti visus svar
biausius Draugijos reikalus 
ir pravesti daug naudingų 
nutarimų Draugijos gero
vei. Geriausio pasisekimo 
jums linki LLD Pirmosios 
apskrities komitetas.

Sekr. Stasys Vėšys
P. S. Kadangi į konfe

renciją atvykti negalėjau, 
todėl pasimoku “bausmės” 
$10. Pirmiau sveikinau su 
$50, tai viso $60. S. V.

Short Hills, N. J.
Brangus drauge J. Gry

bas. Šiame laiške rasi če
kį $10 vertės. Tai bus pa
sveikinimas LLD 50 metų 
sukakties. Negaliu praleisti 
nepasveikinęs mūsų garbin
gos organizacijos, kurios 

! nariu esu taipgi 50 metų. 
Mūsų LLD linkiu dar gy
vuoti daugelį metų ir šviesti 
mūsų tautos darbo žmones.

Su geriausiais linkėjimais, 
J. ir O. Staneliai

Three Bridges, N. J.
LLD sekretoriui J. Grybui. 
Gerbiamasis: Leiskite ir 

man pasveikinti LLD su 50 
metų jubiliejumi. Prisidedu 
su $5 angliškai knygai iš
leisti.

J. Jordan
Binghamton, N. Y.

Sveikinu LLD auksinio 
jubiliejaus konferenciją. 
Linkiu, kad mūsų apšvietos 
Draugija dar ilgai ilgai gy
vuotų ir skleistų apšvietą 
tarp Amerikos lietuvių. La
bai įvertinu jos išleistas 
knygas ir žurnalą “Šviesą.” 
Nors maža mano dovana $5 
knygoms leisti.

Lai gyvuoja LLD!
Lai gyvuoja taika visame 

pasaulyje!
Helen Žukas

Hartford, Cnn.
Sveikinam Lietuvių Lite

ratūros Draugijos konfe
renciją su 50-ųsiomis LLD 
metinėmis. Linkime, kad ji 
gyvuotų per daugelį metų 
ir šviestų lietuvių liaudį.

Seka dovanos: LLD 68 
kp. $25, Lietuvių Moterų 
Klubas $25, L. Butkevičie
nė $5, Anna Visockienė $5, 
ir J. L. Žemaičiai $5.

LLD 68 kp. sekr.
J. žemaitis

Waterbury, Conn.
■ Sveikinam LLD 50 metų 
jubiliejaus konferenciją su 
$50 ir linkime, kad LLD gy
vuotų dar 50 metų. LLD 28 
kuopos nariai.

Klementina Yankelunas 
Sekretorė

Dorchester, Mass.
Sveikinam Amerikos Lie

tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją su 50 garbin
ga 50 metų sukaktimi. Vien
minčiai laisvieji draugai ir 
draugės, sukru ski me dar 
smarkiau, eikime į minias 
drąsiau, gaukime naujų na-

konferencijai
"kit' "T&A - —• ■•■į

rių daugiau! Mūsų troški
mas paskleisti idėjas ir ap
švietą tarp lietuvių. Do
vana $10.

Dr. Jonas ir
Elizabeth Repshys

Baltimore, Md.
LLD 25 kp. sveikina LLD 

auksinio jubiliejaus proga. 
Labai įvertiname LLD išleis
tas knygas ir linkime jai 
gyvuoti dar ilgus metus! 
Dovana $20.

J. ir J. Staniai
Baltimore, Md.

Sveikinu ir linkiu gražių 
sėkmių LLD ir toliau skleis
ti apšvietą lietuvių liaudyje. 
Dovanos: Jos. Deltuvos $50, 
Kupiškietės $10.

J. Deltuva
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kuopa sveikina ir 
linki gražiausio derliaus li
teratūroje. Dovana $25.

LLD 10 kp. sekr.
R. D. Merkis

Rochester, N. Y.
LLD Moterų Klubas svei

kina ir linki gražaus pasise
kimo ir toliau skleisti ap
švietą tarp Amerikos lietu
vių. Dovanos: $5, Bekiai 
$3, ir V. Bulienė$2. Už LLD 
Moterų Klubą, Lucy Bekis.

LLD 50 kp., Rochester, N. 
Y., sveikina su auksiniu ju
biliejumi ir linki gražiausio 
kultūrinio darbo. Dovana 
$10.

Sekr. Frank Kontenis
Reading, Pa.

Sveikinu LLD, sulaukusią 
50 metų jubiliejaus, ir lin
kiu gražiausių sėkmių. Do
vana $50 knygų fondui.

K. Romikaitienė
LLD VI Apskritis

Savo laikytoje konferenci
joje spalio 17 d. sveikinam 
LLD su 50 metų jubilieju
mi ir su dovana $25.

LLD VI Apskr. ižd.
A. Lipčius

Miami, Fla.
Sveikinu LLD su 50-osio- 

mis metinėmis ir linkiu iš
leisti daugiau knygų anglų 
kalba. Dovana $50.

Peter Gudelis
Avalon-Philadelphia

Mes, Literatūros Draugi
jos nariai iš daugelio vietų, 
sveikiname suvažiavimo da
lyvius ir linkime Literatū
ros Draugijai gyvuoti il
giausius metus!

Seka dovanos: 
Bekampiai,

Avalon, N. J........ $5.00
A. Lipčius,

Eddystone, Pa. ... 5.00 
Jonas Shinkūnas, West

Collingswood, N. J. 5.00 
A. J. Pranaitis,

Philadelphia, Pa. 5.00 
Elzb. Mulokaitė,

Philadelphia, Pa. 5.00 
Mary Rainienė, Phila. 5.00 
Ona ir Kazys Zalner,

Philadelphia.......  2.00
Povilas Šlajus,

Chester, Pa............2.00
Uršulė Gužonienė,

Gloucester City,
New Jersey......... 2.00

Draugiškai,
J. A. Bekampis

New Haven, Conn.
Sveikinam LLD 50 metų 

jubiliejumi ir linkim gra
žiausių sėkmių dar ilgai gy
vuoti ir skleisti darbinin
kišką apšvietą Amerikos 
liaudyje. Čekutis $22.

J. Kunca
Konferencijos dalyių 

sveikinimai su dovanomis
S. Sasna, Brooklyn $10.00 
LLD 24 kp., Brooklyn 5.00 
Kazys Genys, Scranton 5.00

Keista sekta yra 
Pennsylvanijoje * f

Įdomios medžiagos ame
rikiečių mokslini n k a m s - 
genetikams teikia amišai— 
sekta, prieš 200 metų ap
sigyvenusi Pennsylvanijoje 
ir iki šiol atsiskyrėliškai 
nebendraujanti su kitomis 
visuomenės grupėmis. Du 
šimtmečius sektos nariai 
tuokiasi tik tar p u s a v y. 
Sektoje šiuo metu yra apie 
44 tūkstančiai žmonių, ku
rie visi kilo iš dviejų šim
tų imigrantų, apsigyvenu
sių Pennsylvanijoje 1744 m.

Tarp amišų pasireiškia 
du neūžaugų sindromai 
(sindromas — P o ž y mi ų 
junginys, būdingas kuriai 
nors ligai). Vienas sindro
mas atrastas visai neseniai, 
o kitas žinomas nuo 1940 
m. Iš penkiasdešimties to
kios žemūgystės atvejų, 
atrastų pasaulyje, 49 tenka 
amišams. Visi tie neūžau
gos yra palikuonys Samu- 
elo Kingo ir jo žmonos, iš 
kurių vienas turėjo pažeis
tą geną. Trijose ir keturio
se kartose yda nepasireiš
kė. Nebūtų ir pasireiškusi 
ir vėliau, jeigu amišai bū
tų tuokęsi su kitais žmonė
mis. Bet kadangi jie tuo
kėsi tik tarpusavy, tai su
siporavo asmenys, kurie 
abu turėjo pažeistą tą p$į 
geną. Šitaip amišų taVfte 
pradėjo gimti vieno met
ro neūžaugos su še
šiais pirštais ant kiekvie
nos rankos ir dažnai su 
vienodomis širdies ydomis. 
Kai kurie serga būdingo
mis kremzlių ir odos ligo
mis.

Nuo pat atvykimo į Ame
riką amišai renka genolo- 
ginį archyvą, kuris taip 
pat, daug padeda moksli
ninkams, tiriantiems pavel- 
dinumo dėsningumu.

Už PRbSKO VANDENS 
STOKĄ—PATYS KALTI

New Yorkas. — Moksli
ninkas A. Spilhaus pateik 
straipsnį apie prėsko van
dens reikalus.

Jis rašo, kad patys žmo
nės kalti, nes jie užteršia 
upes ir ežerus, o ypatingai 

' fabrikantai, gi vyriausybe 
nesiima priemonių sutaupy
ti vandenį, kurio tris ket
virtadalius upės išneša į 
vandenyną.

V. V. Bunkai, Jamaica 5.00 
D. Galinauskienė,

Queens Village 5.00 
K. Milinkevičius,

Brooklyn, N. Y. .. 5.00 
A. j. Pranaitis, Phila. 5.00 
Ig. Bechis, Union, N. J. 5.00 
J. Stasiukaitis, Phila. 5.00 
Geo. Wareson, B’klyn 5,0> 
J. J. Lazauskai, 4

Ozone Park, N. Y. 4.00 
EI. Kasmočienė, B’klyn 3.00 
M. Krunglienė,

Woodhaven, N. Y. 2.00 
Jonas Lazauskas,

Ozone Park, N. Y., 
specialiai knygai
“Lithuania Past

and Present” $100.00 
Šrdingai ačiū visiems ge

raširdžiams už dovanas.
Šie apskriti metai yra ju

biliejiniai metai, ir ta pro
ga sveikinimai yra priima
mi iki 1966 m. sausio 1 d.

Visais LLD reikalais ra- 
šykie:

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

J. Grybas, sekr.
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HARTFORD, CONN
J Jau virš dviejų savaičių 
Connecticut busų kompani
jos vairuotojai ir mechani
kai streikuoja. Tuo kartu 
kenčia žmonės. Kas neturi 
automobilio, negali darbo 
pasiekti. Maistas pabrango, 
o daugelis darbininkų iš

pateikta skanūs pietūs kaip 
1 vai. Mūsų gaspadinės rū
pestingai ruošiasi visus vai
šėmis patenkinti.

Girdėjau, kad skaitlingai 
sulauksime svečių ir iš ki
tu miestu.v v

Methuen, Mass

MAPLE PARKO

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE
Chester, Pa.

Gerai pavyko LLD 
apskr. konferencija

Spalio 17 dieną, čionai, 
Vytauto klube, įvyko Lietu- 

I vių Literatūros Draugijos 
1 6-tos apskrities me t i n ė 
' konferencija. Ji buvo gera: 
i peržvelgta metų veikimas 
I ir nutiesti planai naujam

» q „ m - veikimui. Abelnai apskrity-1 Susirgo M. Staugaitiene . • ai-... ,v ... e lrl T ... , v, je veikimas geras. Apskn- 
energin- .ls ^est Suffieldo. Ji išvežta tįs įurej0 porą parengimų, 
spaudos i St. Francis ligoninę, kurįe davė pelno.

kuris Hartforde. Linkiu jai grei-1
Į dalintas: Meno 

V* K* į $10, Urugvajaus 
____ ! $25, Kana d o s

ti, negauna algos.
Hartfordiečiai t 

gai ruošiasi prie 
naudai parengimo, 
įvyks sekmadieni, spalio 31. tai pasveikti, 
d., Laisvės choro svetainė-!

Dalininkams bus išmokami dividendai už jų akcijas 
Spalio-October 31, 1965,, 2 vai. popiet, 

savoje nuosavybėje, 1 Maple St.,
Methuen, Mass.

Kuriems aplinkybės leidžia, malonėkite pribūti.
O kurie nesate pridavę savo adresų, kuo grei

čiausiai prisiųskite viršminėtu adresu.
Komitetas

MACHINISTS 
2AC Chuckers. Milling Mach. 

Oper. Bullard VTL 
Permanent positions for qualified 

men to set up and operate 
from blueprints. 

Libral company-paid benefits. 
DODGE STEEL CO.

6501 State Rd. 
DE. 2-2200

(85-86)

SERVICE STATION ATTENDANT 
Some experience.

Full time. P. M. Shift.
LAWNDALE SUNCO SERVICE

Rising Sun & Knorr St.
(84-85)

“Laisvės” Skaitytojų Parengimas
Rengia Moterų Klubas

Spalio 31 October
Sekmadieni—Sunday

157 Hungerford St. Hartford, Conn.

Pelnas buvo sekamai pa- 
sajungai 
“Darbui” 
‘Liaudies 

j Balsui” $25, Liet. Literatū- 
• ros Draugijos centrui kny- 
I goms leisti $25, ateivių gy
nimui $25, dienraščiui “Vil- 

1 niai” $40 ir “Laisvei” $100. 
Taigi 
riems

iždas išdalintas 
tikslams.

ge-

buvo
sve-

konferencijos 
delegatams ir 
šauni vakarienė. Va-

Dainuos Laisvės Choras 
Jis pasiilgęs visų draugų 

Pietūs bus duodami 1 valandą
Kviečiame visus vietinius atsilankyti. Skaitlingai 
atvažiuos iš kitur: Oakvillės, Waterburio, Bridge
port, New Haveno, Manchesterio, New Britaino 
ir iš kitur. Laukiame jūs, draugai, atvykstant. 

Prižadėjimas—tai kaip užtikrinimas.
Laukiame ir iš Massachusetts draugų atvykstant.

Pelnas eis “LAISVĖS” naudai.

■J * .

sesute

CLEVELAND, OHIO

Liūdnas Prisiminimas
Spalio 21 dieną suėjo 1 metai, kai mirė 

mano brangi

Izabele
Teiiukas

Netikėta mirtis ištiko 
tave, kai tu palikai sa
vo namus ir daugiau jų 
nematei, — tarp tavo 
draugų parengime mir
tis ištiko tave.

Ilsėkis, brangi sesute, 
šaltose Amerikos kapi
nėse, aš niekados tavęs 
neužmiršiu.

JULIA 
WERNER, 
• sesutė

Liūdnas Prisiminimas

duota 
čiams 
karienės metu delegatai ir I 
svečiai pasakė kalbas, 
smerkdami žmogžudiš k ą 
karą Pietų Vietname ir 
Š. Vietnamo bombardavi
mus. Buvo išsireikšta, kad 
ten žiauriai JAV militaris- 
tai išbando naujus ginklus, | 
kad intervencija neša mirtį 
ir vargą tos šalies žmo
nėms, kad karas nepateisi-! 
namas, nes jis vedamas pa-j 

j vengimui silpnos šalies, kad ■ 
 j jos gamtiniais turtais galė

tu naudotis JAV turčiai. 
3 v

j M ū s ų apylinkėje yra 
I d a u g gaminama malūn- 
Į sparnių. Būtų gerai, jeigu 
r jie tarnautų civiliniams 
ji reikalams, o dabar jie var- 

, tojami mažų tautų pavergi- 
! mui. I

Vakarienėj dalyvaujantys 
sudėjo aukų apmokėjimui 
už valgius, gėrimus ir sve
tainę (aukojusių vardai tel- 
pa gale korespondencijos).! 

■ Susirinkusių nuotaika buvo | 
( gera.

Maistą pagamino A. Zal- 
••ner ir Tureikienė, iš Phila., I 
didelis joms ačiū. Prie sta
lų patarnauti pagelbėjo ap- 

į skrities komitetas ir gerieji 
; svečiai. B. Ramanauskienė 
1 prisiuntė du sūrius, kas pa- 
i įvairino maistą. Didelis jai 
; ačiū. Mes jautėme, kad sve- 
: čiai buvo pasitenkinę. Dė- 
Ikui visiems už atsilankymą 
į LLD 50-ties metų jubilie
jaus banketą. Buvo gautas 

: vienas naujas narys į LLD.
Aukojusių vardoi

Deltuva aukojo $12. Po 
$10: Zambasevičia, P. Mi- 
ciukai, J. J. Staniai ir A

Albert Grigas ir Merkiai 
po $6.

Po $5 aukojo: N. Dudo
nis, Kazlauskienė, Guzevi- 
čienė, Griciunienė, S. Del
tuvienė, P. Paserskis, M. 
Curont, P. Šlajus, E. Phila- 
delphietė, F. P. Walantai, 
P. Venta, J. Stasiukaitis, 
A. J. Pranaitis, P. Bara
nauskas, S. Lipčienė, Komi
kai tienė ir A. J. Bunkai.

ELIZABETHPORT, N. J.

FILMAI Iš LIETUVOS
Rengia LDS 3-čioji apskritis

Sekmadienį, Spalio-October 31 d.
SALĖJE 408 COURT STREET

Pradžia 4 valandą dieną
Filmai yra kalbanti ir su muzika. Matysime-gražius 
lietuviškus šokius. Filmai įdomūs. Ateikite pamatyti. 

FILMUS RODYS JONAS GRYBAS IŠ NEW YORKO z

IŠLEISTA SENIAI PAGEIDAUJAMA KNYGA 
AMERIKOJE AUGUSIEMS LIETUVIAMS 

IR VISIEMS AMERIKIEČIAMS

LITHUANIA
Past and Present

Supažindinkite savo vaikus, anūkus ir kitus savo 
artimus Amerikoje augusius su savo senąja tėvyne' 
Patarkite jiems įsigyti arba nupirkite jiems knygą.

Lithuania Past and Present
Knyga iš 188 puslapių. Kaina $2.00

TURINYS
Part I: LITHUANIA’S PAST

1.
2.

5.
6.

9.
10.

12.

13.
14.

16.
25.
17.
18.
19.
20.

Who Are the Lithuanians?
Establishment of the Lithuanian State

Feudal Division of Lithuania
Strengthening of the State
Growth of Serfdom
Economic and Political Decline of Lithuania
Decline of Feudalism
Lithuanian Culture in the Feudal Era
Abolition of Serfdom

The Uprising of 1863
Growth of Capitalism in Lithuania
Spread of Revolutionary Ideas
Revolution of 1905-1907
From 1907-1914

Lithuania During the First World War
Soviet Government in Lithuania «
Establishment of the Bourgeois Government
Fascist Putsch
Years of Struggle
Where the Wealth Comes From
Smetona Regime and Hitlerite Germany
A Great Change
Short-Lived Peace and Progress
Struggle and Liberation

Part II: LITHUANIA: THE PRESENT
Industrial Development
Building Homes for the People
Agriculture
Health of the People
Education
Science
Books and Libraries
Literature
Culture in Lithuania Today
Trade Unions of Lithuania
Lithuania Today

Edward R. Arlaus
Jau vieneri metai, kai mirė mano mylimas 

sūnus Edvardas. Jis mirė spalio 28 d. Jauną 
mirtis išplėšė jį iš gyvųjų tarpo. Jis labai di
džiavosi, kad esąs lietuvis. Antrajame Pasauli
niame Kare jis buvo “Army Corporal”—Infan
try Division. Dabar ilsisi Rosemount Memorial 
Parko kapinėse. Ilsėkis ramiai, brangusis.

Liūdi tavęs—
Ona W. Arlauskiene, motina 
Seserys Florence ir Natalie 
brolis Charles

Newark, N. J.

variūnienė, K a spariūnas, 
Vaišvilienė, Kazlauskas, R. 
Trarkienė,, O. Kučiauskai- 
tė, V. Gužauskas, Krunglie- 
nė, A. Žemaitis.

P. Puodis ir W. Tarnas 
po $2. Vieno aukojusio $5 i 
kito 3, vardų negalėjome iš
skaityti.

Visiems širdingai ačių už 
aukas! Vakarienėje buvo 
surinkta $201, po vakarie
nės dar gauta $3, tai bend
rai susidarė aukų $204.

A. Llpčius

21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Nereikia jokios agitacijos, pats turinys pasako, 
kaip svarbi yra ši knyga ir reiaklinga perskaityti 

kiekvienam apsišvietusiam žmogui.
Knygos platintojams duodame dideles nuolaidas. 

Kurie ims 10 knygų ar daugiau, gaus už 
pusę kainos, būtent už $1.00.

Užsakymus kartu su mokesčiu siųskite:

102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417

OPERAVO ANGLŲ 
KUNIGAIKŠTĮ

New Yorkas. — Colum
bia Medical Center dakta
rai darė ant akies operaciją 
kunigaikšei u i Windsorui. 
Jis yra jau 71 metų am
žiaus.

Savo laiku jis Anglijoje jos valdovės tėvui.

MECHANICS 
AUTOMOTIVE

Immediate Openings 
Experienced; work will involve 

repairs, replacements and tune-ups.

Positions are permanent— 
wages and benefits are excellent. 
Must pass physical examination.

Apply Daily
Monday to Saturday 

Hours 9 A. M. to 12 Noon 
UNITED PARCEL SERVICE

493 County Ave.
Secaucus, New Jersey

(85-87).

REAL ESTATE
Apartment for Rent

Lovely 2nd floor Duplex, located in 
West Oak Lane. Four rooms and 
bath. $75 per month. Separate 
utilities.

Call WA. 7-0348
(85-87)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-os Apskrities metinė 
konferencija, kuri turėjo įvykti lap
kričio 7 d.,.tą dieną jį neįvyks.

So. Bostono draugų prašymu kon
ferencija nukelta į lapkričio 21 d.

Prašome visas kuopas gerai prisi
rengti ir atsiųsti savo atstovybes 

i lapkričio 21 d., 11 vai. ryto, 318 
Broadway, So. Bostone.

Jaskevičius, 7 Apskr. sekr.
(85-86)

ELIZABETHPORT, N. J.
Gera proga elizabethiečiam pamatyt 

gražius vaizdus iš Lietuvos
Sekantį sekmadienį, spalio 31 d., 

Elizabethporte bus rodomi filmai iš 
Lietuvos, kurie iki šiol čia dar nebu
vo rodomi. Svarbiausias filmas, tai 
"PARTIZNAI”, kurį kiekvienas tu
rėtų pamatyt ir išgirst kalbas.

Filmų rodymas bus Lietuvių klu
be, 408 Court St., Elizabethport. 
Prasidės 4-tą valandą dieną.

Kviečiame lietuvius atvykti pa
matyti šiuos svarbius paveikslus.
Juos rodys Jonas Grybas iš Brook

lyn©. Rodymą rengia LDS 3-čioji 
Apskritis.

Brockton, Mass.
Montellos Vyrų Dailės Grupė ren

gia gražų meninį vakarą su dai
nomis ir šokiais šeštadienį, Lapkri- 
čio-November, 13 d. Liet. Tautiško 
Namo viršutinėje salėje, 668 North 
Main St., Montelloje.

Pradžia 7 valandą vakare. įėji
mas tik 50 centų. Vietiniai ir apy- 

’ linkiniai prašomi dalyvauti,
Rengimo komitetas (85-86)

per 11 mėnesių ėjo kara
liaus pareigas, bet po to, 
kai vedė nekarališkos gimi? 
nes amerikietę/ jis- turėjo 
nuo sosto pasitraukti. Sostą 
užleido jaunesniam broliui 
Jurgiui, dabartinės Angli-

SHEETROCK HANGERS 
AND FINISHERS 

Work available
Philadelphia & Jersey areas. 

Call between 8 AM. & 5:30 PM.
EL. 6-8330.

(80-87)

TAILOR—BUSHELMAN.
Experienced for Cleaning Store.

Steady or part time. 
1732 Market St.

LO. 7-8222
(84-85)

SUPERINTENDENT
Married, to take full charge of fine 
elevator bldg, in Germantown. Must 
know all phases of maintenance. 
Previous Apt. house experience 
ncessary. Apt. available. Good job 
for the right person. Call until 12 

GE. 8-0557. Later LO. 7-1583
(81-87)

BROCKTON, MASS.
Mūsų Kuopų Susirinkimai

ALDLD 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
čio-Nov.) 1 d., 7 vai. vak.

LDS 67 kuopos mėnesinis 
kimas įvyks ketvirtadienį, 
čio-Nov. 4-ą d., 7 vai. vak.

Vieta — Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St.

Kuopų valdyba ir nariai prašomi 
ateiti į šiuos susirinkimus. Turėsime 
pasikalbėti apie ateinančios žiemos 
veikimą. Geo. Shimaitis (85-86)

Lapkri-

susirin-
Lapkri-

BAKER—BENCH HAND 
Experienced on Pastry
& Cakes. Day work.

Steady.
LA. 5-5028.

<81-85)

MAN
Awning installer, experienced but 
not essential. Also opportunity to 
learn the trade of floor-covering 

installation mechanic.
Steady work. Hourly rate. 

Call 272-7825 for appt.
(81-85)

ROCHESTER, N. Y.

Spalio 24, sekmadienį, įvyks pa- 
žmonys: 1:30 vai. pietūs, o po pietų 
būs rodomi slankiojami paveikslai iš 
Lietuvos, rodys drg. Barauskas, ku
ris parvežė iš Lietuvos labai gra
žių nuotraukų.

Visi Rochesterio lietuviai malo
niai prašomi atsilankyti ir paremti 
šią gražią sueigėlę. Visi būsite pa
tenkinti. Nesigaminkite pietų na
mie.

Lauksime jūs spalio 24, 1:30 vai.
Rengia vyrų ir moterų LLD kuo

pos. Rengėjai (84-85)

MIAMI, FLA.

LLD 75-a kuopa rengia spaudos 
labui bazarą. Kad padarius šį pa
rengimą pasekmingu, prašome atsi
nešti tam tikslui dovanėlių.

Mūsų darbščiosios šeimininkės pa
vaišins jus skaniais pietumis. '

Bazaras įvyks Spalio-October 27 
ir 28 dienomis LSK patalpose, 2610 
N. W. 119th St.

Komisijos narys (84-85)

TOOLMAKER
Moldmaking experience preferred.

WYLIE & GREEN
2544 Fairhill Ave.

Glenside, Pa.
(85-88)

Help Wanted—Female
---------- -------------------------------------------------- —

HOUSEKEEPER
Capable of general housework.

Fond of children, sleep in full week 
or three nights. Monday and most 

Sunday off.
ES. 9-4855.

HOUSEKEEPER
Experienced.

Care three year old child. 
Mature.

Saturday & Sunday off.
TR. 7-0343

HOUSEKEEPER
5 days. Tues, thru’ Sat. Sleep in 
Sat. and one other night. Care of 
one child and general housework.

References. OR. 3-3393.
(85-86)

COOK & HOUSEKEEPER
Good Cook.

Light housekeeping.
Pleasant.

Home instead high salary.
HI. 6-8051

85-86)

HOUSEKEEPER
Sleep in. Cozy and pleasant home.

Child care assist. Cooking.
Excel, sal.

Recent good refs.
TR. 7-2711

COUNTER GIRLS
Own car 6:30 to 3 PM. Also set up 
girls. 6:30 to 3 PM and 10 AM to 
7:30 PM. Call Mr. Heller, Chef.

GWYNEDD MERCY COLLEGE 
CAFETERIA

MI. 6-7300, Ext. 248,
(79-85)

MALE and FEMALE

. MEN & WOMEN .
Full or part time openings in local 
suburban areas. We train. Let us 
show you how to earn $3.50 plus per 
hour. FULLER BRUSH CO., HI. 9- 
2370, MA. 2-2484, KI. 3-2449.

(84-88)

WANTED AT ONCE 
Experienced Power Shear 

Operators
And welding maintenance Men 

(Trouble shooting on spot 
(Welding Machines)

Also
Power Brake Operators
& Power Pre«s & Brake

Set-Up Men
Exp. Sheet Metal Layout Men 
HILLSIDE METAL PRODUCTS 

INC.
300 Passaic St., Newark, N. J.

(85-87)
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St. Petersburg, Ra
Įspūdžiai

Jau metai laiko, kai išva-: saKvmąt

CLEVELAND, OHIO “įŠeštadienį pasitartum 
' Nekarta tenka išgirsti pa- S0J šaly vyksta demonstra- 

...... ‘kad mūsų šalies cijos prieš karą Vietname 
žiavau iš Worcesterio ir ap- ‘ komercinėje spaudoje darbo ’sako dr- Spack. ~ 
sigyvenau Floridoje, kuri i _• np,.„ik„iino.„<!
vra o-ražną naąmilin lutmno rastU ne su ZlblllTU dienos,nei eiKaimgaS, yia gi azus pasaulio Kampe-I..^:...... ..... : _____ Inrarl^ns ir n
lis Čia gerai gyventi senes-j 
niems žmonėms, nes nėra! 
šalčio, nei sniego 
gal biskį šilčiau, kaip šiaur- - ; * atidžiai pavar-! Vietnamas ar kuri kita ša- rinkimais
ryčių valstijose, bet kai neiabl- dci dubiai pdvai j 
dirbti nereikia, tai nuva-, 
žiuoji į pamarį ir visai ne
jauti šilumos. Gyvenk iri 
džiaukis i 

Rugpiūčio 4 dieną suma-! 
nėme važiuoti į Worceste-1

Apie N. Y. rinkimus
—Argi New Yorko mies- 

i svarbūs, 
nelegališkai I tai ne prezidentiniai... Taip 

i. Toks paša-' pradėtas, ir mūsų šaliai joks' išsitarė tūlas bičiulis, kvie- 
kymaš nevisai teisingas. į pavojus iš ten negresia. Ne čiamas į rinkimų reikalais 
Tiesa,' tokių žinių neieškok į vienas iš jaunųjų demonst- mitingą.

Demonst- i 
ku*ri i žmonių reikalus ginančių rantai žino, kad tas karas! to rinkimai tokie

šviesoje nerasi.
kymas nevisaines

yr«ie<-ipn ‘ 1 LCOCl, vvrkicĮ nciuonun ( u c <-

I pirmame puslapyje; jų ten^’autų yra pasakęs:^ Jeigu 
'nerasi.
tęs visą glėbį popierių, kur Jis mus užpultų, tuomet mes 
nors surasi kartais ir visai i stotume į karių eiles ir dė- 
neblogų pasisakymų darbi-į^ume visas pastangas savo 
ninku reikalais. jšalį apgintu Bet kuomet

Kadangi šiuo laiku visur esame siunčiami net į kitą
j ir plačiai kalbama apie taip pasaulio pusę užpulti mums 
inepouliarų Vietnamo karą, niekuomet neprasižengusius 

rį, taip sakant, j seną tė-; įaį įU0 kjausimu pasisakė• žmones, tai mes ir sakome,
viškę, kur išgyvenau 45 me
tus Mano žmona ten yra gi
musi ir augusi, turi 2 sese
ris ir 3 brolius Buvo ište
kėjusi už Jono Patašiaus, 
kuris prieš penkerius me
tus mirė, turi dukrą, ište
kėjusią už Jono Laibano, ir 
sūnų Joną Aš ten palikau 
daug draugų ir draugių, 
kuriuos norėjau aplankyti 'mažiau besiskaitą su tiesa;

Kelionė buvo laiminga., nežiūrint, kokiais klausi-i 
Per tris dienas automobiliu' majs, jie visuomet skelbiasi 
pasiekėme Worcester). Kaip Jteisingąis, o komunistus — 
smagu, nes tiek daug pažąs- (klaidingais. Kuomet žmo- 
tamų, visi draugiški. Čia gUS ar įauįa negali ar neno- 
gražus Olympia parkas, ku-, rį prisipažinti prie padary- 
riame tiek daug laiko pra- j-os klaidos, jis dažnai grie- 
leidome, tiek smagumų tu- ,biasi visai nepamatuotų ar- 
rėjome. Čia dukrą užaugi- glimentų, kartais kumščio 
nome.. Prieš trejus, metus ar kitokios jėgos savo argu- 
čia mirė mano pirmoji žmo- mentams paremti. Tai dė-' 
na. Kiek daug kartų su Ai- ka užsispyrimų mes šiau
do choru čia dainavau. . 'dien ir turime karą Vietna-

Arba svetainė 29 Endi- me
cott St., kurioje per kelerius ( 1953 m. visų šalių pasita- 
metus buvau klubo “mane- rjme Genevoje buvo nutar- 
džeris.” Tiek daug tų. links- jųetų Vietnamui leisti

iMnn nriciminimn » i n U S i b a 1 S LlOti, koklOS Val-
Ir dabar pasitaikė būti gižios jis nori: tvarkytis sa- 

draugijos narių specialiame' vistoviai, ar susivienyti su 
susirinkime, kuriame buvo savo broliais Šiaurės Viet- 
svarstoma, ar parduoti sve
tainę? Buvo pranešta, kad Istorikai visai neabejoja, 
vra pirkėjai, kurie siūlo kad uietvietnamiečiai ,dide- 
$30,000. Nutarta parduoti, le didžiuma balsų būtų nu- 
jeigu duos $33,000. Buvo; balsavę susivienyti.

vietos dienraštyje “Plain 
Dealer” ir “Western Re
serve Universiteto profeso
rius Dr. Benjamin Spack. 
Profesorius pirmiausia sa
vo rašte sako: “Mokykime 
vaikus tiesos, o ne baimės..” 
Besitęsiant šaltajam karui,

kad geriau yra tą karą 
baigti.

Žiūrint į šį visą reikalą, 
tai d-ro Spacko patarimas 
“mokykime vaikus tiesos, o 
ne baimės” labai vietoje.

J. žebrvs
ocu vcij din ncu ui, . *

mūsų valdžios žmonės diena Aplankėme Kaulinius

džeris.”
mų ir liūdnų prisiminimų!

Vlado ir žmonos Mišiūnu 
pakvietimu praėjusį šešta- 

! dieni aplankėme d raugus 
Joną ir Anastaziją Kauli
nius Huntingtone. Jie la
bai nudžiugo, kad nepamirš
tame. Labai apgailestauja, 
kad Jonas jau nedrįsta savo 
automobiliu toliau nuo 
Huntingtono važiuoti, todėl 
ir į niujorkiečiu parengimus 
labai retai tegali atvažiuoti, 
nebent kada jų labai gerbia
ma ir netolima k a i m i n k a | 
Vaiginienė juos atveža.

Su sveikata draugai Kau- i 
liniai perdaug dar nesiskun-1 
džia. Anastazija ir savo; 
daržą jau sukasė pavasa-! 
riui. 1

name.

diskusijų. Mano nuomone, 
reikia parduoti, nes dviejų 
įstaigų — svetainės ir par
ko — išlaikyti negalima, ka
da nariai paseno.

Teisybė, yra žmonių, ku
rie daug dirba, kaip Jonas 
Petkunas. Linkiu iam svei
katos. Jis yra pirmininku 
abieių ištaigų. Daug dirba, 
nuoširdus, vertas pasitikėji
mo. Tiesa, vra ir jaunų' 
žmonių. kaipR. Janulis ir jo j savus kariu pulkus, tuo- 
žmona Irena, F. Ausiejus ir|met ir jų broliai iš Šiau- 
ia Vnfvinn Izlivin 117. ' - -r r • > -i - • ••

Bet tu laikų mūsų sekre
torius Dulles pastojo kelią 
tiems balsavimams, kurie ’

jo žmona Katrina, kurie už
ima svarbias vietas Sūnų ir 
Dukterų Draugijoje.

Ačiū Lukams už vaišes.

MIRE
Spalio 14 d. mirė Andriuj 

Čeikauskas, Kaziūnės Čei
kauskienės posūnis. And
riaus tėvas, Dave Čeikaus
kas, mirė 1959 metais.

Nors Andrius buvo tik 38 
metu amžiaus, bet mirė nuo 
sukietėji m o kraujagyslių. 
Jis gyveno Flushing, L. I . 
Liko žmona Virginia ir ke
turi vaikai.

choras tariasi su Ukrainą 
choru rengti bendrą koncer
tą, kur nors New Yorke. A- 

7

pie tai parašysime vėliau, 
kai turėsime daugiau duo
menų apie programą ir vi
są eigą.

Paskutinėse pamokose ne-N^ 
simatė mūsų gerojo tenoro 

f Aleko Veličkos. Jis buvo iš
važiavęs į savo brolio Anta
no laidotuves, kuris gyveno 
Rumfor, Me.

Aidiečiai reiškia gilią už
uojautą Alekui, jo žmonai; 
Domicėlei Ir visiems arti
miesiems.

Atrodo, kad reikės turėti 
' specialias pamokas prisiren- 
Igimui prie “Laisvės” kon- 
icerto, Sekančiose pamokose 
i turėsime apie tai pasitarti.
i 

., Prieš pora savaičių po pa-1 
desetkai |mokų turėjome dvigubas,1 

valstybehų, Įskaitant Domi- vaišes. Dvi geros ir talen-1 
tingos aidietės sugalvojo | 

! gerai_ pavaišinti aidiečius. priminti, kad mūsų žmonės 
! Anele Ventienė vaišino savo ; jaisviečių neužmiršta. Kur 
gąmtadiemO-proga, _o Onu- Į buvę, kur nebuvę, užsuka 
te Čepulienė paminėjo savo į mus apjankyti, dažniausiai 

, 40 metų ^vedybinę ^sukaktį. | Įr cjovanų palieka. Pinigi
nės dovanos, kurios visuo
met skiriamos laikraščiui 
išlaikyti, per Lilijos rankas 
“Laisvės” raštinėj tuojau 
patenka laikraščio iždan ir 
dovanų teikėjų vardai eina 
į spaudą.

Kitaip būna su daiktinė
mis dovanomis, skirtomis 
prie laikraščio dirbantiems 
pavaišinti ar salėje naudo
ti—nei toms dovanoms iždi
ninko, nei iždo. Štai anąsyk 
K. Petrikienė atvežė savo 
sodelyje augintų uogų; B. 
V. Keršuliai savo sodelio 
kriaušių — suvalgėm, apsi- 
laižėm ir baigta.

Kilo problema, kai Domi
cėlė Galinauskienė atvežė 
Laisvės salei visą setą nau
jų, gražių stalui įrankių. 
Šie daikteliai žybčios po 
akimis bile kuriame banke
te, vis primigdami, kad jau 
seniai laikas ką nors daryti. 
Taigi, ačiū už dovaną d. Ga-

O rūpintis New Yorko 
ir verta. 

Didmiestyje gyvena apie 8 
milijonai žmonių. Tai dau
giau, negu turi Už dovanas ačiū!
nika ir Kuba, kuriomis mu- 
su vyriausybė labai susirū
pinusi. Čia didžiulis uostas, 
į kurį subėga viso pasaulio 
transporto arterijos. Č i a 
daugybė industrijos įmo- _ __ c __ _______
nių, ir kultūros įstaigų. Čia;Gaila, kad draugas V. Čepu-1 
mūsų'namai. Nuo to, kas ir lis dėl pašlijusios sveikatos! 
kaip valdys miestą daug i negalėjo būti mūsų tarpe; 
priklausys mūsų gerbūvis' 
ar skurdas.

Rinkimų išvakarėse 
vienas rimtas pilietis 
sau klausimą:

“Už ką balsuoti?
Nedrįstume tikrinti, 

šis susirinkimas pateiks 
sakymą, bet, pasitarus, 

mintimis, darosi

kiek-
stato

Nors ir pavėluotai, norisi

Palaidotas spalio 19 d. 
Veteranų kapinėse Long Is
lande.

Ieva

NUŽUDĖ MERGAITĘ
Lindenhurst, N. Y.—Lojjjg 

Islando saloje nužudė Anna 
Rudolphi, 15-kos metų mer
giną. Ji buvo pas savo 
draugę. Sako, Į namus išėjo 
kartu su Rudolphu Schult- 
zu, taipgi 15-kos metų am
žiaus. Mergina namo ne
parėjo. Vėliau jos lavoną 
surado krūmuose. Schult- 
zas suimtas klausinėjimui.

is I bet jis buvo mintimis su 
i mumis, o mes visi—su juo.

Vaišinomės įvairiais ska
nėsiais. Sudainavome abiem 
■aidietėm “Happy Birthday” 
i ir “Ilgiausių metų.” O drg. 
ičepuliui specialiai ir stip
riai užtraukėme “Ilgiausių 
metų,” kad jis ne namie 
būdamas jaustų tą garsą 
savo širdyje...

Aidiečiai širdingai dėko-

ar 
at- 
ap-

sikeitus
lengviau atsakymo ieškoti
Sueikime visi
šių metų rinkiminį mitingą. ja Anelytei ir Onutei už pa- 
Tikimasi, kad jis bus 'įdo
mus.

Kalbės “Laisvės redakto
rius Rojus Mizara. Taip pat 
turėsime angliškai kalbantį 
svečią kalbėtoją.

į paskutini

vaišinimą ir linki, kad juo- 
dvi dar ilgai būtų mūsų tar
pe.

i angliškai kalbantį filmą.
’ C • v • . C

j Kviečiams visus.
i Mitingas įvyks spalio 30

Išlydint draugai Kauliniai! vakaro 7 vai., Laisvės salėj, 
idavė $10 “Laisvės” $5,000|Adresas: Liberty Avė. ir 
fondui.

Jie prenumeruoja “Ląis- 
)vę” ir “Liaudies balsą” ir 
prenumeratas atsinaujinda
mi niekuomet nepamiršta ir’ 
prieduko. i

Sveikatėlės jums, gerieji 
draugai! S.

taikiu būdu būtų išrišę tą i Klaidos atitaisymas 
klausimą. Pastate prie vai- J
džios vairo žmonių neken-! 
čiama ir nesukalbamą dik
tatorių Diemą, na, ir nuo to 
laiko prasidėjo žmonių prieš 
tą valdžią sukilimai ir jie

1 tęsėsi per eilę metu. O kuo- 
;met Amerika pradėjo siųsti

rėš Vietnamo pradėjo jiems

Praėjusi ame “Laisvės” 
numery, šeštajame puslapy
je, įsiskverbė labai nemalo
ni klaida: Žinioje, kur pa
sakyta, kad “Plečkaitis iš
vyko į Belgiją”, turėjo būti 
J. Repečka.

žinios rašyto i as labai at
siprašo J. Repečkos ir skai
tytojų.

Šių metų pabaigoje arba 
ateinančių pradžioje turėsi
me įdomų parengimą. Aido

102 St., Ozone Park, N. Y. 
(Lefferts traukinio Oxford 
stotis).

Rengėjai I linauskieneU o sykiu ir. vi-
l ) ! < • ••

siems tiems, kuriu dovanas 
f 4.

suvalgėme.
Būna ir kitokių dova

nu, kurios nebūna nei užsi- v 1

rašomos, neigi spaudoje 
skelbiamos. Grupė draugto 
prižiūri salės virtuvei rank
šluosčius. Kiti laiks nuo 
laiko pristato audeklinių at
liekų spaustuvės mašinoms 
valyti. Jei tą viską reikėtų 
pirkti per metus išeitų de- 
sėtkai dolerių.

Visi, visi geradariai ver
ti nuoširdžios padėkos.

METINIS LAISVES KONCERTAS
Įvjfcs Selcmadieni^ .lapkričio 14 BJov.
SCHWABEN HALL, 474 Knickerbocker Avenue, Brooklyne

Buvau “Laisvės” rudeni
niam piknike. Teko sutikti | 
labai daug pažįstamu iš vi
sos apylinkės. Sutikau ir 
“broli” iš “Laisvės” pasto
gės. Tai tiesiog buvo smagi 
sueiga, malonūs susitikimai.

Į Floridą grįžome rugsė
jo 10 dieną. Radome vis
ką tvarkoje. Taip baigėsi 
mūsų kelionė į šiaurrytines 
valstijas.

Kurie lankvsitės St. Pe- 
tersburge, tai kviečiame pas 
mus užeiti. Kaip kiti sako: 
Atvažiavo Floridon ir įsi
kūrė. Taip ir mes padarė
me — įsigijome namą. Ma
lonu būtų, kad užeitų seni 
pažįstami.

J. Bakšys 
1619—60th St. So. 
Gulfport, Flab

Newark, N. J. — Newar- 
kas paminėjo 50 metų su
kaktį kai jis įsteigė jūrinę 
prieplauką.

Key West, Fla. — Vėl pa- 
sinaujino kubiečių atplau
kimas mažais laiveliais.

FLUSHING, L. I. 
Liūdnas Prisiminimas 

Mano Mylimo Gyvenimo Draugo

Vincento Kazlausko
Mirė spalio 25 d., 1961 m.

Gamta atskyrė jį nuo mūsų, užgesindama jo 
gyvybės žiburėlį. Mes liekame giliame liūdesyje, 
iš kurio niekada neišeisime. Prisimenam jį su 
meile, pagarba ir su liūdesiu širdyje. Lai būna 
jam ramu ilsėtis aukštame kalnelyje, o mes ne
užmiršime jo niekados.

—Anna Kazlauskienė
gyvenimo draugė

ir sūnus su šeima

Worcesterio Aido Cho ras atvažiuos į New Yorką

LABAI ĮSPŪDINGA PROGRAMA, KURIĄ ATLIKS:

Worcesterio Aido Choras su savo talentais—solistais ir duetistais 
vadovaujamas muziko Jono Dirvelio

Brooklyno Aido Choras su savo talentais duetais ir solistais 
vadovaujamas Mildr edos Stenslerienės

Abu chorai turi žymių talentų, kurie dainuoja solus ir duetus. Taigi patys chorai ir jų talentai sudarys 
nepaprastai įdomę progrramą, kuri jaudins publiką.

PROGRAMA PRASIDĖS 3-čią vai. popiet. Įėjimas $1.50
ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į ŠĮ ĮSPŪDINGĄ KONCERTĄ. — RENGĖJAI




