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KRISLAI
Civilizacija
Bet štai, kas atsitiko!
Žvakė ir žibalinė lempa

Už taiką į Washingtoną 
žygiuos 25,000 žmonių

Lietuvi, saugokis 
tautos neprieteliui!

Elektros buvo netekę apie 
30 milijonų žmonių

Kodėl visa tai ?
Kas būtu, jei kiltu karas? 
StJ^madieni bus geriau!

— Rašo R. Mizara —

Didžiuojamės a u k št a 
žari ja: dangoraižiais, 
va is. radiju, televizija, 
gaus pakilimu į kosmosą 
ryžtu pasiekti mėnulį.

New Yorkas. — Karo ša- • samdyti, bet busų vairuoto 
liniukai stengiasi pakenkti!jus kursto atsisakyti vykti 
taikos žygiui į Washingto- Washingtona.
na, kuris įvyks lapkričio 27
dieną. Dr. Benjamin Spack, Į 

lėktų- 59 metu amžiaus, vienas iš 
zmo‘ žygio organizatorių ir Na-1
11 |(> tional Committeee for A!

I

(su- Sane Nuclear policy pirmi-1 
pa-! ninko pavaduotojas, sako, 

elek-''ka(| įas daugiau
. v,s01 taikos šalininkus. I New Yorke žygiui jau

•nusamdyta virš 100 autobu-1 kričio 27 dieną Baltąjį Na- 
New Jersey valstijoje jmą ^kietuos ne mažiau

Dr. Spack sako, kad JAV 
! vyriausybė nesirūpina tai- 
[kos keliu sureguliuoti Viet- 
i namo reikalus, bet militari- 
|niais veiksmais siekia pa
diktuoti savo politiką, kuri 
sudaro pasaulinei taikai pa- apvienys i1 J ivojų.

Dr. Spack sako, kad lap-

praskite: ne kultūros:) 
kilime elektra—viskas: 
tros jėga — pagrindas 
mūsų judėjimo ir m i 1 i j o n ų | 
žmonių gyvenimo. Atsiminki- • 
me. kad milijonai gyventojų į 
tik elektros pagalba tegali , SU. 
maistą pasigaminti. — kitokių i yra bandoma tiek pat nu-! kaip 25,000 žmonių, 
priemonių savo namuose jie į ' ...... ........
neturi. ——■ j

Lietuviškieji “veiksniai”, kuriuos sudaro lietuvių 
tautos atplaišos, visokie politiniai raketieriai, didžiausi 
lietuvių tautos neprieteliai, lapkričio 13 d. rengia “mani
festaciją” prie Jungtinių Tautų Niujorke ir mitingą Ma
dison Square Gardene.

Nujausdami, kad vieni patys jie. nieko negalės pada
ryti, tai pasikvietė talkon latvius, estus, vengrus ir kitų 
tautybių fašistus, liaudies priešus.

Ko jie nori? Formaliai jie skelbia, jog nori tik to, kad 
Jungtinės Tautos paimtų “Pabaltijo klausimą svarsty
ti”. Tai visiškai, esą, nekaltas dalykas. Bet “veiksniai” ne 
to nori. Jie nori, jie ieško progos dar kartą plūsti Tary
bų Lietuvą, mūsų tėvų žemę, aukštai pakilusią naujam

New Yorkas. — Antra
dienį, lapkričio 9 dieną, 
šiaurrytinėse JAV valstijo
se ir dalinai Kanadoje įvy
ko “stebuklas”. Pusė po 
penktos valandos vakaro 
užgeso šviesa, n u trūko 
elektros jėga. Kai kuriose 
New Yorko dalyse, kaip tai 
Floral Park, ji atsisteigė 
tik po 13-kos valandų, tai 
yra, trečiadienio rytą.

Elektros jėgos neteko

N. Y. miesto rankose. Ar

UU LJiuiliva. ievų Zjvinvz, aunouu uanu luuu' ~

gyvenimui. Tai aiškiai pasako ju pliovonės, paskelbtos I Maine, i ass., onn, ew 
reklaminiame “The New York Times” puslapyje (š.m. Yorko, Rhode Islando Ver-

Ir štai kas atsitinka: lap
kričio 9 d. lygiai 5.28 v. po- | 
pięt Niu jorko miestas paskęs-Į 
tiwrtamsoje: elektros jėgainės Į 
sustojo veikusios.

Gyvenamieji butai, 
mokyklos, bibliotekos, 
nes. kalėjimai aptemo. Fabri
kų mašinos sustojo veikusios. 
Elektra varomi (subvių) trati-, 
kiniai 
tančiais 
bei darbininkais, 
žmonių vagonuose kyla pani
ka. ‘ ' J

Negeriau buvo ir dangorai-; 
žiuose, kai tarnautojai, sulin-j

Jaunuolis protestuodamas 
prieš karą uždegė save

New Yorkas. Antradieniofisai,
ligoni-, lapkričio 9 dieną N. Yorko 

■ miešti gyventojus supurtė 
•žinia, kad jaunuolis, pro- 

antsvk sustoja su grįš- i testuodamas prieš karą, 
darbu tarnautojais i apsipylė gazolinu ir padegė 

Kupinuose save priešais Jungt i n i ų 
Tautų pastatą.

Jis yra Rodger LaPorte, 
21 metų amžiaus, gimęs Ro-

clę į liftus keltis žemyn, bu-1 ma, N. Y., o dabar gyvenąs
vo sulaikyti liftuose—nei že
myn. nei aukštyn!. .

Miesto aerodromai uždaryti. 
Radijas neveikia. Televizija 
užgniaužta. Laimingesni buvo 
tik tie, kurie turėjo baterinius 
priimtuvus: jie galėjo šiek 
tiek nuvokti, kas čia darosi.

New Yorke. Jaunuolis yra 
Katalikų Darbininkų judė
jimo narys, per dvejus me- 

' tus lankė Švento Jono semi- 
• nariją, Barre, Vt., besimo

kydamas Į kunigus. Dabar 
buvo pasitraukęs iš jos.

Sunkvežimio vairuotojas, 
kuris važiavo, pro degantį 

. jaunuolį, sako, kad jis rai-
T.tip buvo Niujorko mieste. 

l?£t atsiminkime, kad panašiai 
l>T/vo ir Bostone, ir Connecti
cut valstijos miestuose, ir Ka
nados Toronte, ir Buffalo. 
Tragiška, baisi “sutema” ap
globė apie 30,000,000 gyven
toj ų !

Bet aš kalbu apie Niujorką, ! 
kur gyvenu, kur patyriau, ką 
reiškia mūsų civilizacija. 7 

žmonės, jų tarpe ir šių ei- , 
lučių autorius, skubėjo gelbė- j ~ 
tis nuo tamsybės: 
žvakių, bet gaut 
kiekvienas galvojo : tai, jei da-jnes Valstijas už kišimąsi į 
bar turėčiau žibalinę lempą !.. j Jnc]onezijos vidaus reikalus.

Niujorko mieste žmonės, Sukarno sakė, kad prieš 
elektros sviesos negavo per RLikiek laiko Jungtines Valsti- 
per 12 valandų • siekė jį asmeniniai pa-

Daugybe darbininkų ir tar- įJ . l2 . 
nautojų nebegalėjo ; 
namų: gulėjo, kur tik pakliu
vo, net ir geležinkelių sto
tyse, ant grindų.

Mano žmonai Ievai kasdien, 
normaliu laiku, iš darbovietės 
^fjamus traukiniu grįžti ima 
apie 25 minutes; antradienį ji 
turėjo keliauti net septynias 
valandas!

Mieste buvo prasidėję api
plėšimai. Valdžia turėjo pa
statyti visus policijos rezervus 
į darbą, 
rius iššaukė I 
National C u a r d (valstijinė 
kariuomenė) karių.

i i . 7 ri \ |mont, dalinai New Jersey,
al -L į Pennsylvania valstijos, o

Jie ten visu įžulumu puola Tarybų Sąjungą ir Lie- Kanadoje didmiesčiai To- 
tuvą. Jie kaltina Tarybų Sąjungą už tai, būk ji okupavu- rOnto, Montrealis ir Otta- 
si ir “inkorporavusi” Lietuvą i Tarybų Sąjungos tautų i wa. jos neteko apie 30 mili- 
sudėti. €

Bet kiekvienas žmogus, kuris žino ką nors, žino 
kad pati Lietuvos liaudis savo noru nusitarė Lietuvą pa
skelbti tarybine socialistine respublika.

Tai padarė Liaudies Seimas 1940 m. liepos 21 d.

jonų žmonių apgyventas 
tai, plotas.

Šis įvykis parodė, ką reiš- 
; kia elektros jėga mūsų ga
dynėje. New Yorke apie 
800,000 žmonių buvo pože- 
m i n i u o s e traukiniuose. 
Dauguma traukinių sustojo j 
tuneliuose taip stočių. Pra- j 
džioje žmonės laukė trauki- 

iniuose, o vėliau juos vedė 
linkui stočių, kad galėtų iš-1 

... „ _ ..v. . - eiti iš požeminiu traukiniųrimukams, fabrikantams, smetonines valdžios pareigu- . vįrgu 
nams, žiauriai karšusiems darbo žmones, nepatinka. Jie G

i Čia pasirodė miesto tėvų 
I įvyktų, reikia Tarybų Lietuvą visaip išniekinti, apšmeiž- didžiausias nepasiruošimas, 

j Iš traukinių išėję žmonės 
turėjo tamsoje eiti išilgai 
bėgius, kol pasiekė stotis. 
Stotyse buvo tas pats — 
tamsu. Žmonės apgraibo
mis laiptais lipo lauko pu
sė n. Kaip žinia, mieste

tėsi baisiame ugnies ka
muolyje.' Jungtinių Tautų 
sargas ir trys policininkai, 
vartodami drabužius ir che- 
mikalin.į prietaisą liepsną 
užgesino. '

Jaunuolis dar gyvas buvo 
nuvežtas į Bellevue ligoni
nę, bet Dr. Grosfeld sako, 
kad jis jau neturėjo jokių 
jausmų — nervai perdegę.

Kataliku kunigas A. Ba- 
sutti atliko pirmmirtines 
apeigas ir sakė: ____
tokį pasišventimo veiksmą, l . 
kokio aš nesu girdėjęs”. p1*

Jaunuolio susideginimas > Lapkričio 13 dieną jų ruošiamas “žygis” Niujorke 
paveikė į Jungtinių Tautų'kaip tik ir yra tam piktam tikslui. Lietuvių liaudies prie- 
G e n e ai i n i s e 1^ e to 11 ij U. i šai sau talkon pasisamdė visokius reakcionierius, — to-
Thantą ir JAV atstovą A.' 
Goldbergą.

Tai padarė Liaudies Seimas 1940 m. liepos 21 d. Ir 
tas pats Liaudies Seimas nutarė prašyti Tarybų-^SąJun- 
gos Aukščiausiosios Tarybos (parlamento),kad jis priim
tų Lietuvą į Tarybų Sąjungos tautų šeimą.

Ir Lietuva laiminga, būdama Tarybų Sąjungos tau
tų sudėtyje. Mūsų tėvų žemė stebuklus daro kultūroje 
moksle, pramonėje, ekonomikoje!

Visa tai visokiems tautos priešams, buvusiems d va

liams, žiauriai karšusiems darbo žmones, nepatinka. Jie I 
Jis atliko n01’L kad Lietuvon būtų grąžintas fašizmas. Ot, kad tai

Sukarno kaltina
JAV suokalbyje

Singapūras. ■ 
dieną Indonezijos prezi-

: ieškojo jieldentas kalbėjo Bo g o r o
jei nori! Ir I mieste. Jis kaltino Jungti-

— Lapkričio, Marshall Green pasiūlė 
1711/50 HV/M/l- d nn i ni* lAnrriJLn

In-
donezijai pagalbą, jeigu Su
kamo eis su dešiniais gene
rolais. Bet Sukamo per 
abudu kartus pasiūlymus 
atmetė.

Sukamo sakė, kad JAV 
rėmė pučo sukilėlius, kurie 
siekė nužudyti Indonezijos 
prezidentą Sukamo. Jis pa-pasiekti1 pirkti, siūlydamos 150,000,- ;

000 rupių už tai, jeigu jis įsirėmė pučo dalyvio Warto 
eis su Vakarais ir skleis 
Vakarų idėjas. Taipgi jis 
sakė, kad po pučo, spalio 1 
dieną, JAV ambasadorius

reikia štai ką suprasti: Kas 
būtų, jei prasidėtų termo
branduolinis karas, jei atomi
nė bomba pataikytų j pati su
dėtingiausią elektros jėgainių 

• 1 ■» a 1 • •Valstijos gubernato- mazgą, ir nebūtų galima jo 
.j tarnybon 10,000 pataisyti per savaitę ar dau- 
C \ 11 o »• zl / vn 1 i i ' • o •

Sa-Kas dėl viso to kaltas? 
botažas ?

Niekas kol kas (šiuos 
džius rašant—trečiadienį) 
žino. Ir tai dar baisesnę savi
jautą sudaro!

Kaip nežinoti, kas dėl viso 
to baisumo J$altas ? ! Vienas 
aišku: gamtos čia kaltinti ne
galima, nes nebuvo jokios 
audros, jokių sutrikimų gam-

Na, gerai, viskas, pagaliau, 
atitaisyta ir šiaip taip gyve
nimas sunormalizuotas. Bet

giau ?!. .

Milijonai žmonių užtrokštų, 
badu išmirtų. Va, kodėl mes 
sakome : reikia visais būdais 
kovoti už pasaulinės taikos iš- 
ilaikymą, nes, priešingai, to- 
|kiems miestams, kaip Niujor- 
ikas, karas būtų pražūtis.

Tikėkime, kad lapkričio 1^1 
d. neatsitiks tai, kas atsitiko 
antradienį: “Laisvės” koncer
tas tikrai įvyks, jis bus puikus,

draugės, visi prašomi koncerte 
būti.

Pasikalbėsime ten apie vis
ką !

Suwiro parodymais. Taipgi 
sakė, kad ir keli kiti suimti 
pučo dalyviai sako, kad jų 
užnugaryje stovėjo ameri
kiečiai.

Singapūro premjeras Lee 
Kuan Yew sako, kad ir jam 
buvo siūloma $3,000,000, 
jeigu jis nutylės apie JAV 
Centralinės, Ž v a 1 g y b o s 
Agentūros yeiklą prieš Ki
niją. \ /

VAKARŲx-VOKIEčIAI 
KARIAUJA VIETNAME

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos užsienio reikalų minis
terija skelbia, kad Vakarų 
Vokietijos lakūnai ir šiaip 
kareiviai verbuojami sava
noriais kariauti Vietname 

# , prieš partizanus. Girdi, jie
gražus, ° iys, ir, gabenami į JAV, apmoko

mi, gauna suklastotus ame
rikietiškus dokumentus* ir 
siunčiami į Vietnamą.

kius, kaip sen. Mundt, kaip “tremtinių geradarys”, Leo 
Cherne ir jiems panašius.

Mes raginam visus dorus žmones, ypatingai lietu
vius, pasisaugoti “veiksnių” piktų pinklių. Nesistatykite 
save žmonių pajuokai, nesileiskite pagaunami į liaudies 
priešų spąstus.

mas? Bet ir patys “tėvai” 
City Hali tik su žvakių pa
galba apsišvietė. Tik vėliau 
ugniagesiai jiems paskolino 
nedidelį gazolinu varomą 
prietaisą elektros gamini
mui, tai tinkamiau apsišvie- 

. tė City Hali. Kodėl požemi
niuose traukiniuose neįren
gia dar kitokio apsišvieti
mo ?

Daug žmonių pateko į di
delių namų keltuvus tarpe 
aukštų. Keltuvams susto
jus, jie atsidūrė nelaisvėje. 
Kai kuriuos inžinieriai iš
gelbėjo, kiti ten ir nakvojo.

Mieste buvo pašaukti į 
darbą visi policininkai ir 
čia ėsan č i o j i nacionalė 
gvardija daryti tvarką, 
saugoti įstaigas nuo plėši
kų, gelbėti žmonėms išsi
gauti iš požeminių trauki
niu ir keltuvu. Vietomis 

1 jaunuoliai liuosanoriai pri
sidėjo prie automobilių 
kontroliavimo kryžkelėse, 
nes visos važiuotes kontro
lės šviesos neveikė. Kas bu
vo New Yorke, tas buvo 
Bostone, Buffalo, Rocheste- 
ryje, Harrisburge ir dang
tyje kitų miestų.

Kasgi atsitiko? Rašant, 
dar nėra pilnai išaiškinta. 
Sakoma, kad Niagara Falls 
srityje sugedo didieji elekt
ros laidai ir nutrūko jos te
kėjimas per 80,000 mylių il
gio laidus.

Spėlioja apie 
TSRS raketas

Maskva. — TSRS minė
dama 48-tąsias revoliucijos 
metines parodė naujas gy
nybos raketas. Iš didžiųjų 
raketų yra galimos iššauti 
i kosmosą ir į reikalingą 
cielių jas nuleisti davus per 
radiją signalą nuo Žemės. 
Taip jas apibūdino TSRS 
žinių agentūra TASS.

Buvo parodyta net iki 72 
pėdų ilgio gynybos raketų. 
Dabar užsienio militariniai 
atašės labai daup- spėlioja

Ar provokuoja karą 
prieš Š. Korėją?

Seulas. — Pietų Korėjos 
imperialistai, p a sidrąsinę 
Jungtinių Valstijų k a r u 
Pietų Vietname, provokuo
ja incidentus prieš Šiaurės 
Korėją.

Taip, kaip ir 1950 metais, 
jie traukia savo jėgas prie

Dar vienas Tarybų 
Sąjungos įspėjimas
Maskva. — Lapkričio 6 

dieną Kremliuje, Suvažia
vimų palociuje, įvyko Tary
bų Sąjungos vadovaujančių 
žmonių susirinkimas, ku- 
riame dalyvavo virš 6,000. 
Dalyvavo ir iš 60 šalių bro
liškų partijų ir organizaci
jų atstovai.

Komunistų partijos ir 
; vardu 

Dimitrius 1
sienos. Jie mano, kad Šiau- TSRS vyriausybės 
rėš Korėja turi tik 350,000 pranešimą darė _ 
•/yru ginkluotose jėgose, o Polianskis, TSRS premjero 
Pietų Korėja turi' 600,000, Į pirmasis pavad notoj as. 
prie to dar ten yra 600,000 
JAV armijos vyrų.

apie TSRS raketas.

ir

SUSITARĖ KUBA SU 
JAV DĖL IŠVIETINTŲ

Havana. — Kubos 
JAV vyriausybės susitarė
išvietinimui iš Kubos tų, 
kurie n~ori Jungtinėse 
Valstijose apsigyventi. 
JAV lėktuvai per mėnesį po 
4,000 jų išveš iš Kubos. /

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 58 ŽMONĖS

Cincinnati. —Audros me
tu netoli nuo čionai j kalną 
susikūlė American Airline 
lėktuvas, kuris skrido iš 
New Yorko su 62 žmonė
mis.

Nelaimė j e užmušta 58 
žmonės, o keturi dar gyvi 
surasti.

Hamburgas, Vakarų Vo
kietija. — Netoli nuo čio
nai, miestelyje Neuengam
me, įvyko paminėjimas na
cių nukankintų aukų. Sto
vykloje naciai nukankino iš 
22 šalių kelis desėtkus tūks
tančių žmonių.

Pittsburghas. — Įvyko 
didelis gaisras, sudegė šeši 
namai. Nuostoliai viršija 
$200,000.

Maskva. — Sulaukęs 78 
metų amžiaus mirė istori
kas Nikalojus Gudzis.

i Kalbėdamas apie tarptauti
nę padėtį, jis, tarpe kitko, 
sakė:

“Jeigu Jungtinių Valsti
jų viešpataujanti klasė tik
rai pageidauja normalių 
santykių su Tarybų Sąjun
ga, ką jie dažnai sako, tai 
pirm visko, jie turi atsisa
kyti nuo agresijų politikos 
ir kišimosi į kitų šalių vi
daus reikalus”. Jis kritika
vo JAV imperialistus už in
tervenciją Vietname, Do
minikoje, ir nuo latinius 
bombardovimus Šia u r ė s 
Vietnamo.

Tarp kitų sveikinimų, pri
siuntė Kinijos vadovybė, 
Po sveikinimu pas i rašo 
Mao Tse-tungas, Liu Shao- 
činas ir Chou En-lajus. 
Sveikinimas adres uotas

Brežnevui, Miko ja n u i ir 
Kosyginui, kuriame sako, 
kad “Kinijos ir Tarybų Są
jungos žmonės kovoja ir 
kovos prieš JAV agresijas”.

Lapkričio 7 dieną, kaip ki
tados, taip ir šiemet, įvyko 
masinis žmonių ir militari- 
nių jėgų paradas Raudono
joje aikštėje. Per kelias va
landas pražygiavo apie du 

l milijonai žmonių.
i Po civilinių parado buvo 
i militarinis. Šiemet Tarybų 
(Sąjunga parodė milžiniškos 
jėgos tarpkontinentinių ra
ketų, kuriomis galėtų prie
šą pasiekti bile pasaulio vie
toje ir sunaikinti, jeigu jis 
išdrįstų užpulti Tarybų Są
jungą, sakė maršalas Mali- 
novskis.

Parado apžiūrą nuo Leni
no Mauzoliejaus darė TSRS 
vyriausybės, part i j o s ir 
ginkluotųjų jėgų vadai. 
Maršalas R. Malinovskis, 
TSRS Gynybos ministras, 
sakė kalbą.

Tarpe svečių iš kitų ša
lių, buvo Raul Kastro, Ku
bos Gynybos ministras.

Washingtonas. — Sulau
kęs 74 metų amžiaus mirė 
iš North Carolines kon- 
gresmanas Herbertas Bon
ner.
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Kas ką rašo ir sako
VAGYSTĖS, I “PLEPALAI Iš ROMOS”
APGAUDINĖJIMAI,
SUKTYBĖS...

Kanadiškis “Liaudies Bal
sas” rašo:

Ir Kanadoje plinta visoki 
raketai. Kvebeko provincijoj 
iškilo viršum visoki raketai: 
politiniai papirkinėjimai, pa
degimų, bankrutavimų rake
tai, žudymas liudininkų. Laik
raščiai skelbia, kad labai pa
plito vagystės uostuose impor
tuojamų prekių. Toronte poli
cija darė kratas dešimties 
kompanijų ofisuose ir net pri- 
vatiškuose namuose ieškodami 
faktų ryšium su netikrais ban- 
krutavimais. Vyksta visokios 
apgavystės pardavinėjime au-

i tomašinų ir kitų gaminių.
Klausant kandidatų kalbų 

taipgi aiškiai matosi didelis 
žmonių palaidumas. Visi ža
da, ką tik sugalvoja, visai ne
paisydami, kad jie ne tik ne
ketina įvykdyti, bet ir negalės 
įvykdyti. Nori suvilioti žmo
nes pažadais, kurie nieko ne
verti.

Eiliniam, padoriam žmogui 
šiandien sunku ir pasisukti. 
Jis turi saugotis netik priešų, 
bet tų, kurie nuduoda esant 
draugais. Visi nori tiktai pa- 

Vsipįnigauti, praturtėti kito iš- 
<kaščiais. Tai ženklas, kad ši 

TŪKSTANČIAI JAV LIETUVIŲ nežino to fakto, ži santvarka pūva.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ___  19.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year . .......  $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, 110.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Sekmadienį — į koncertą!
SURETĖJO MŪSŲ KULTŪRINĖS pramogos, ypa- 

tingai, didesnio masto spektakliai. Kodėl taip yra, aiškin
ti netenka.

Bet kaip tik dėl to mes privalome vertinti tas pra
mogas, kurias rengiame. Pirmiausia turime galvoje 
“Laisves” metinį koncertą lapkričio 14 d. Brooklyne. 
Tai bus, beje, 49-asis eilinis metinis mūsų laikraščio kon
certas.

Prašome skaitytojus, draugus ir bičiulius, pažangio
sios spaudos rėmėjus, dalyvauti tradiciniame koncerte. 
Gausite meninio eliksyro, pasidžiaugsite, o kartu ir pa- 
remsite savo laikraštį, kuris per 54-rius metus ištikimai 
tarnauja JAV lietuviams darbo žmonėms.

Be ilgų išvedžiojimų: Matysimės Schwaben salėje, 
Brooklyne, draugai ir draugės laisviečiai! \

Apie mirusių j y palikimus
bu-
n li

jo

ar

kad, jei žmogus, neturįs Amerikoje artimų giminių, 
damas gyvu ir sveiku, nepadarys testamento (will), 
rodant, kas turi teisę naudotis jo turtu,.jam mirus, 
palikimas gali nueiti vėjais.

Yra nemaža JAV lietuviu, našliu, ar bevaikiuv 7 v 7 v y

viengungių, kurie sako: na, aš čia artimų giminių netu
riu, bet jų yra Lietuvoje, tai jiems viskas liks; jie mano 
palikimą gaus. Toks galvojimas —’silpnas galvojimas, ir 
dažniausiai iš tokio galvojimo nieko neišeina. Nes net jei 
asmuo ir palieka šiokius tokius netiesioginius nurody
mus, kam jo pomirtinis palikimas turi būti atiduotas, 
bet jei nebus paliktas geras testamentas ir nepaskirti 
geri asmenys, kurie testamentą pravestų gyveniman, tai 
Lietuvoje gyveną jo broliai ar seserys, tėvas ar motina, 
jo palikimo gali negauti.

Daugiau. Štai, sakysime, asmuo priklauso vienam 
kuriam mūsų Susivienijimų. Jis, įstodamas, parašė, kad, 
kai numirs, jo pomirtinė turi būti išmokėta tam ir tam 
jo artimajam, gyvenančiam Lietuvoje. Ar tos organiza
cijos vykdo mirusiojo nurodymą? Ar išmoka pomirti
nius palikimus gyvenantiems Tarybų Lietuvoje, mirusio
jo savo nario artimiesiems? Ne, neišmoka, kadangi 
draudimo departamentai tam priešinasi.

- Yra ir kitų nesmagių pavyzdžių. Prieš keletą metų 
staiga Niujorke mirėSLAorgano “Tėvynės” redaktorius 
Vasiliauskas-Vasil. Kaip dabar reikalai stovi su jo po
mirtiniu palikimu? O Vasiliauskas, šykščiai gyvendamas, 
gerai uždirbdamas, sakoma, paliko geroką pinigų krūvą 
—gal net apie 75 tūkstančius dolerių, gal daugiau, gal 
kiek mažiau, tikrai nežinome. Na, ir kas jo paliki
mu naudojasi? Vasiliauskas turi Lietuvoje brolį ar bro
lius, kurie reikalauja jiems išmokėti mirusiojo palikimą. 
Yra Vasiliausko giminaitė, rodosi, Clevelande, kuri taip 
pat turi pretenzijas prie mirusiojo turto. Pirmoje vieto
je, aišku, stovi brolis, gyvenąs Tarybų Lietuvoje; jis turi 
gauti palikimą. Bet ar gavo? O pinigai dilsta, nes, mat, 
reikia juos “saugoti”, gi pats saugotojas taip pat neno
rįs badu gyventi...

Tie, kurie priešingi išmokėjimams pomirtinių gimi
nėms, gyvenantiems Tarybų Lietuvoje, argumentuoja: 
siųsdami pinigus “anapus geležinės uždangos”, mes tvir
tinsime JAV priešą, tai geriau čia prašvilpkime. Pamirš
ta tie žmonės bet koki ^ą, bet kokį humanizmą; kiša 

mirusiųjų sunkiai uždirbtą tūrtą visokiems “konsulams”, 

 

bei raketieriams, kad jie dar labiau, tijctų.

turi būti

sprendi- 
pasiųsta

Šimkaus

APIE MIRUSIŲJŲ PALIKIMUS paakstino mus ra
šyti žinia, tilpusi š.m. lapkr. 3 d. Čikagos “Vilnyje”. Ten 
vienas Probate teismas “davė nuosprendį, jog mirusiųjų 
palikimai savo giminėms TSRS gyvenantiems, 
persiųsti.”

Žinioje minima, kad jau ir prieš šį teismo 
mą “26 palikimai mirusiųjų amerikiečių buvo 
jų giminėms į Lietuvą.

Taip, sakoma, buvo ir su gydytojo Vinco 
palikimu. D-ras V. Šimkus mirė 1959 metais ir jis paliko 
nemažą pinigų sumą; paliko jis ir testamentą, kuriame 
buvo įvardyti asmenys ir pinigų sumos, kas po kiek 
gaus. Atsimename, $1,000 buvo paskirta ir L. Prūseikai, 
d-ro bičiuliui; apie $50,000 buvo paskirta jo broliui Lie
tuvoje.

Gerai, d-ro Šimkaus brolis, gyvendamas Lietuvoje, 
gaus mirusiojo palikimą, kadangi daktaras buvo palikęs 
testamentą. Bet ką gaus buvusiojo “Tėvynės” redakto
riaus Vasiliausko-Vasil brolis, gyvenąs Lietuvoje?

« MUMS LABAI RŪPI, kad JAV lietuvių darbo žmo
nių sunkiai uždirbtas doleris nepakliūtų į raketierių ki
šenę/ Mums rūpi, kad tas turtas atitektų mirusiojo arti
miesiems, o jei ne — apšvietos reikalams.

žmonių morale labai puola.

IŠ LAIŠKŲ
... Rašau Tau labai sun- žė vainikus ir gyvų gėlių

Į Tokia antrašte “Tėvynės va^; prislėgtas di- puokštes. Į kapus ji atlydė- 
m hJr idell° lludeslo, kuris sian- jo drauge su visais A. Smec- 

spausdino pastabų ’apie ig-di®n .sleSia ,ir dau' kus> Paleckis- kit? resPubH- 
nntWiiQ Pn ZHIOHIU. M1FC VISU H1U- kOS Vadovai. Taip 1F atSl-norantus, gyvenančius Ro

moje ir iš ten, per radiją, 
“šviečiančius lietuvius.” 
Laikraštis rašo:

Klausimas paprastas — ar 
žinomas Lietuvoje (ir užsienio 
lietuvių tarpe) tautietis, kurio 
romanai išspausdinti ir gausiai 
skaitomi gimtajame krašte? 
Kiekvienas sveikai protaujan
tis žmogus nusišypsotų, išgir
dęs tokį klausimą — kaip čia 
dabar nežinosi eiles romanų 
autoriaus.

Bet esama pasaulyje lietu
vių, kurie kitokios nuomonės. 
Jeigu pastarieji gyventų kur 
nors Madagaskaro saloje ir 
nesektų lietuviškos spaudos, 
galima būtų juos dar patei
sinti. Tačiau juokingiausia, 
kad jie ne tik labai domisi 
Lietuvos ir užsienio lietuvių 
gyvenimu, bet, priedo, dirba 
radijo lietuviškųjų laidų re
dakcijoje.

šitiems žmonėms, '’kaip ma
tyti iš š. m. rugpiūčio mėn. 
25 d. transliuotos per Romos 
radiją korespondencijos, Ro- kas, telkė į kovingą ir kū

rybingą būrį tiek vyresnės 
kartos rašytojus, tiek jau
nuosius, vos tiktai ateinan
čius į literatūrą.

Kaip šiandien prisimenu

sų mylimas draugas, puikus 
žmogus, taurus komunistas; 
Jonas Šimkus. Palaidojome 
jį spalio 31 dieną Rasų ka
puose, tame pat kalnelyje, 
kur jau ilsisi Petras Cvirka, 
Jonas Marcinkevičius, Ba
lys Sruoga, Liudas Gira, pa
žangusis Amerikos lietuvių 
poetas Jasįlionis. Taip ir at
rodo mintyse, kad nuėjo jis 
pas savo gerus draugus, kad 
jau visiems laikams pasilik
tų tarp tų žmonių, kuriuos 
gyvas būdamas mylėjo, su 
kuriais draugavo.

Jonas Šimkus buvo mums 
visiems ypač brangus tuo, 
kad jis labai daug savo šir
dies šilumos, rūpesčio ir pa-! 
stangų atidavė lietuvių ta-i didelį įspūdį Susirinko| 
lybinei llteiatuiai. Dauge- xnlnnpa cavn rankomis iš-
lį metų jis buvo mūsų kū
rybinės organizacijos — Ra
šytojų sąjungos-—pirminin-

jps Mizara — nežinoma asme
nybė. Nežinoma, aišku, vien 
todėl, kad rašytojas (ir, be
je, ilgametis “Laisvės” laik
raščio redaktorius) nedergia 
Tarybų Lietuvos, bet myli ją.
O mylėti nūdienį gimtąjį kraš- ’tuos metus, jo darbą ir veik- 

j tą, sakyti ir rašyti teisybę apie lą. Stovėjau tada labai ar- ! 11 hiiiMiuiii 111 T .1 1 11 , , .. 1ti jo, kasdien spręsdavo™ i nė viena bulvelė neliko lau- raudo npusiais obuoliais.

TASSas APIE
JAV KOMUNISTŲ
PARTIJOS TEISMĄ

Kaip žinia, šiuo metu Wa- jįe stengiasi apšmeižti bet ku- drauge Įvairiausius klausi- |kuosei
; ji, buvusiųjų Lietuvos ponų 
nuomone, —■ nevalia. Todėl

shingtone federaliniame rį užsienio lietuvį, atvirai reiš-• ifius, tad ir pažinti jį buvo 
teisme vyksta teismo proce- kiantį savo simpatijas Tarybų daug progų. Jonas Šimkus 
sas_ teisiama JAV Komu- Lietuyai’ besigėrintį jos gyven- tiek mylėjo mūsų literatū-
nistų partija dėl to, kad ji 1 
neužsiregistruoja kaip “už
sienio valstybės agentas.”!
Partija teisiama pagal 1950 
m. išleistą pragaištingą t. v. 
McCarrano įstatymą.

Tarybų Lietuvos žinių 
agentūra Elta skelbia (lap-. 
kričio.2 d.) tokią žinią iš 
Washingtono: 6

Amerikos vyriausybė, rem
damasi antikomunistiniu Mc
Carrano įstatymu, iškėlė JAV 
Komunistų partijai eilinę “by
lą,” nes ji atsisakė užsiregist
ruoti teisingumo ministerijoje 
kaip “ardomoji organizacija” 
ir “užsienio valstybės agen
tas.”

Šių reikalavimų absurdišku
mas ir antikonstitucinis pobū
dis toks aiškus, jog apeliaci
nis teismas panaikino Kolum
bijos apygardos 19 6 2 metų 
gruodžio 17 dienos te'ismo 
sprendimą, kuriuo JAV Kom
partija buvo pripažinta kalta, 
kad atsisakė užsiregistruoti, ir 
nubausta 120 tūkstančių do
lerių bauda. Apęliacinis teis
mas pripažino, kad reikalavi
mas registruotis prieštarauja 
penktajai JAV konstitucijos 
pataisai.

Tačiau vyriausybė tuo nenu
siramino. Ji vėl iškėlė Kom
partijai “bylą,” panaudodama 
pretekstu vieną iš procedūri
nių manevrų teismo nutarime.

Teismai ir policija persekio
ja JAV Komunjstų partiją 
jau penkiolika^Jnetų. Naujasis 
procesas — tik grandis pikt- 
vališkoje antikomunist i n ė j e 
kampan įjoję. Kompartijos 
teismas, pareiškė prieš prasi
dedant procesui vienas iš jos 
vadovų Gus Hali, pažeidžia 
pagrindines konstitucines ame
rikiečių teises. Klausimas tas, 
ar amerikietis turi teisę būti 
vienos ar kitos politinės par
tijos nariu, ar jis gali atvirai 
reikšti savo politines pažiūras.

Gus Hali pavadino visiškai 
absurdišku k a 1 t i n imą, kad 
JAV Kompartija esanti “už
sienio valstybės agentas.” 
“šiuo metu teismas sprendžia 
daugelio, o ne vien tik Kom
partijos teises,—pasakė jis<— 
Ant kortos pastatytas pagrin
dinis klausimas: ar bus išsau
gotos mūsų demokratinės tei
sės, ar jos bus išmestos į 
šiukšlyną.”

Gus Hali pareiškė, kad nau
ju Kompartijos apkaltinimu 
JAV vyriausybė siekia padi
dinti isteriją ir pavaizduoti, 
kad bet kuris pasipriešinimas 
karui Vietname yra “išdavi
mas.”

tojų laimėjimais.
Tik labai “neciekavas, rą, kad jis surasdavo gerą 

ir paskatinantį žodį kiek- 
sugebiąs lietuviškai skaity- vįenam rašytojui, smulkiau

siai išsiteiraudavo apie kiek
vieno reikalus, ar kas ne- 

, ar nereikia . . .loj senovėj musų prabočiai.
Po jų išsirikiavo ilgas ir 

spalvingas karnavalas, ku-

; ti asmuo gali nieko nenusi- 
I manyti apie R. Mizaros 
raštus Atsiminkime: tarp įnudo‘dirbtC u? ZL1Z 
Amerikos lietuvių R. Miza- ^uo nors padėti, kaip grei- 
ros parašytų visokiomis te-1 &au reįkėtų išleisti naują 
momis knygų bus pasisklei-.Jūrinį iš spaudos.
dę nemažiau kaip 70-8Q tuks-1 jr mažiausiai ai 
t ančių egzempliorių. * ' 
Lietuvoje pokario metais 
taip patv išleista 12 knygų 
su apie 160,000 egz. tiražu. 
Ir visos išsiplatino žmonėse.

Prieš karą, buržuazijai 
valdant, tiesa, R. Mizaros 
knygos nebuvo į Lietuvą 
įleidžiamos. O visgi kai ku
rios jų prasiveržė pro fa
šistinę cenzūrą, ir net buvo 
recenzuotos tokiuose žurna
luose kaip “Židinys” ir “Li
teratūra.”

Betgi “Romos radijo re
daktorius p. Gailius” tų 
dalykų nežino. O Jkad pa
sirodytų dar didesniu ob- 
skurantu, tai jis bando 
“juokus provyti,” kaip pro
tiškai nesveikas asmuo, ste
bėdamas į veidrodį. “Tėvy
nės Balsas” pastebi:

žinoma, iškoneveikti Rojų 
Mizarą, žmogų, kuris štai jau 
daugelį metų nuoširdžiai dir
ba visuomeninį darbą Ameri
kos lietuvių tarpe, ne taip jau 
lengva. Todėl Romos radijo 
redaktorius p. Gailius pasirin
ko kitą kelią. Jis nutarė pa
sijuokti iš to, kad Rojui Mi- 
zarai suteiktas Lietuvos T S R 
liaudies rašytojo vardas ir, 
priedo, pranešė, jog jis taip 
pat istorijos mokslų garbės 
daktaras. Šitą titulą Vilniaus 
universitetas iš tikrųjų sutei
kė JAV lietuviui, bet kitam, 
o ne Rojui Mizarai. Tačiau p. 
Gailius, iš viso ne kažin ką 
išmanąs,. ir vėl, zman dagiai 
kalbant, suklydo.

Beje, dar vienas reikalas 
neduoda ramybės šiam Romos 
gyventojui. Jis piktinasi, kad 
Rojų Mizarą žino ir gerbia vi
sa Lietuva, o apie daugelį p. 
Gailiaus bendraminčių nieko 
nenori žinoti. Girdi,—verkšle
na jis, — tiek gyvieji, tiek ir 
mirusieji “veiksliai” baigiami 
Lietuvoje užmiršti. Naivus po
nas! Ką gi čia iš viso būtų 
užmiršti?

Pas ponus “vaduotojus” 
viešpatauja moralinis, kul
tūrinis ir politinis bankrū- 
tas!

Ir mažiausiai apie ką gal- riame kiekvienas kolūkis vis
91 vojo Jonas, tai buvo jis pats, kitaip vaizdavo savo gyve- 

jo rūpesčiai, jo reikalai, nimą, savo praeitį, savo at- 
Dažnai, labai dažnai jis tie- cities svajones. Važiavo iprį(-aįĮęįnjamos

I To i čif-oin Isiog nuskriausdavo savo ra
šyto jinį talentą, besirūpin
damas kitais, nuolatos pasi
imdamas sau ant pečių sun
kiausią visuomeninės veik
los dalį, vis pasakydamas: 
tu rašyk, o šituos reikalus— 
aš sutvarkysiu. Šitoks jis 
buvo žmogus.

Kaip žinote, Jonas Šim
kus sirgo jau daug metų, 
buvo dalinai paralyžiuotas. 
Bet ir sirgdamas jis suras
davo jėgų darbui ir kūry
bai, išleido du apsakymų 
rinkinius, daugelį knygų iš
vertė į lietuvių kalbą, rašė 
publicistinius straip s n i u s. 
Paskutiniu metu gulėjo li
goninėje trejetą mėnesių.x_7 X & X 4 A Vz J i X J

Čia aš jį lankiau kelis kar-i per j uostus namų audimo 
tus. Jis buvo dar pilnas ener-; rankšluosčiais, įteikė kiek- 
gijos ir kupinas įvairiausių vienam tribūnoje po tokią 
kūrybinių planų. I simbolinę dovaną. Ši duo-

Pats kilęs nuo Darbėnų, nelė buvo iškepta jau iš 
vis svajojo parašyti romą- šiųmetinių rugių, kvepėjo 
ną, istoriškai vaizduojantį taip, kad man ir ašaros iš- 
Durbės kautynes, išgarsinti tryško nuo laimės, 
savo tėvų gimtinę. Svajojo Paradui pasibaigus, visi 
rašyti kino scenarijų, apsa-nuvykome į rajono žemės 
kymus, kritikos straipsnius.-ūkio produktų parodos ati- 
Ir vis barė mane: mažai ra-darymą, kur susitikome su 
šai, och mažai rašai, Juo-žemdirbiais, parodančiais, 
zai! Žiūrėdamas į jį, neką jie naujo pasiekė savo 
galvote nepagalvojau, kad darbe. Čia produktų įvai- 
netrukus neteksime šito rūmas neturėjo nei galo, nei 
brangaus žmogaus. Iš ligo- krašto, pradedant pieno ga- 
ninės jis sugrįžo sustiprė-miniais ir baigiant plačiai 
jęs, pasitaisęs, bet čia, de-pagarsėjusiais Anykščių vy- 
ja, ištiko jį naujas priepuo-no fabriko “trunkais.” o 
lis, buvo paralyžiuota de-trunku visokių: čia ir na- 
šinė visa pusė ir po trijųtūralus braškių vynas, ir 
dienų Jonas mirė neatgavęs juodųjų serbentų gaivinan- 
sąmonės. > tis gėrimėlis, ir mūsų lietu-

Jono Šimkaus laidotuvės viškas šampanas “Svajonė,” 
buvo vienos įspūdingiausių, ir daug daug visokių kito- 
Susirinko labai daug žmo-kių
nių, jo knygų skaitytojų, Po parodos rinkose visi į 
atėjo artimi draugai, bičių-Jono Biliūno vardo viduri- 
liai, daugelis atvažiavo išnę mokyklą. Mokykla pa- 
Kauno ir kitų miestų, atve-statyta visai nauja, ir visai
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kos vadovai. Taip ir atsi
sveikinom visi su juo, ir su
grįžom namo jau vieni, pali
kę kapuose savo širdies da-

Kažkaip liūdni metai gau
nasi. Juk vos tiktai pavasa
rį palaidojome Kazį Boru
tą — puikų mūsų rašytoją 
ir draugą. Dabar štai vėl...

netoli paties J. Biliūno ka
po Anykščių pakraštyje. 
Kai žiūri pro langą, tar iiy 
matai “Laimės žiburį” sirrP 
bolizuojantį Jono Biliūno 
antkapį, ir vis atrodo, kad 
nei miręs Biliūnas, nei ką, o 
gyvas, dalyvauja kartu su 
mumis, džiaugiasi drauge.

Iškilmingas paminėjimas 
čia įvyko irgi kitoks, negu 
visuomet. Pirmiausia į sce
ną atėjo didis šių metų der
lius, — storas, kvepiantis, 
plačiai nusvėręs grūdingas 
rugių varpas. Atėjo ir pra
bilo, kad jis dėkoja visiems 
geros valios žmonėms, taip 
šauniai padirbėjusiems jį iš
auginant, kad linki naujų 
sėkmių darbe, laimės gyve
nime. Tada išsirikiavo mer
ginos baltais apdarais, su
giedojo puikią sveikiniihJ 
giesmę naujam derliui ir 

O gyvenimas eina toliau.
Jau kitą dieną po Jono 

Šimkaus laidotuvių išvykau 
į Anykščių rajoną, kur vyko 
Derliaus šventė ir kur susi
rinko tūkstančiai rajono 
žemdirbių.

Nežinau, ar teko Jums svečiams. Visai salei plo- 
|kada dalyvauti tokioje šven- jant, į sceną buvo išvesti 
teje. Man ji padarė labai darbo žymūnai.
j - j-i- j- o - ~ - --• - 1- - j partijos ir vyriausybės 
žmonės, savo rankomis iš- pavestas, įteikiau jiems or- 
auginusieji gausų šių metų dinus, ir medalius, kuriais 
derlių, rūpestingai surinku- šie puikieji žmonės buvo 
šieji jį, pasiruošusieji sočiai apdovanoti ryšium su Tary

bų Lietuvos 25 metų sukak
tim. Plojimai pasikeitė gies
me “Ilgiausių metų,’’ kurią 
giedojo visa salė. Po to į 
salę įbėgo būrys gražiai pa
sipuošusių vaikų su pintinė
lėmis rankose ir apdalino 
visos salės svečius dideliais

žiemai. O vasara šiais me
tais žemdirbiams buvo tikra 
pamotė: nuolat lijo, merkė, 
drėgmė laukus gulė, nei su 
dalgiu kaip rėkiant išeisi, 
nei su traktorium... Ir vis 
dėlto derlius buvo ne tik iš
augintas, bet ir suvalytas,

i Jauku, šilta, itin jautru t$- 
Jaudinantis reiškinys bu- po širdyje. Pasijutom vfc 

vo tas, kad žmonės čia ku- lyg vienos šeimos nariai, 
ria naujas savo švenčių tra-' Man, kaip literatūros dar- 
dicijas. Štai Derliaus šven- bininkui, šitų naujų tradi- 
tės pradžioje atjojo per mies- cijų gimimas itin brangus 
tą vainikais išpuošti raitė- ir artimas. Aš čia matau 
liai, nešautieji krivūles se- gražiausių mūsų gyvenimo 
novines, kokias nešdavo ži- bruožų įsikūnijimą, naujo 

gyvenimo pradus, kurie jau 
virsta liaudies tradicija. 
Manau, kad tokios tradici
jos toliau vystysis ir visai 
pakeis senąsias, daug ką, 
žinoma, iš jų pasisayinda- 
mos, naujiems poreikiams

tradicinė meška su alaus D
bačka; O paskui ėjo ilga ei- . T%, sltalP- b,ran?us Po‘

< • v. , 'jau. Gyvenam, kuriam, dir-
,bam. Artėja Spalio šventės, 
jas ruošiąmės labai iškil
mingai atžymėti.

Nuoširdžiai sveikinu Iev& 
kurios jau spėjau pasiilgti. 
Geriausi mano palinkėjimai 
Antanui Bimbai, visiems ge
riems draugams.

Stipriai apkabinu visus. 
z Juozas Baltušis 
Vilnius, 1965 XI 2

lė lengvųjų mašinų, išpintų 
gražiausiais vainikais, o ma
šinose sėdėjo patys geriau
si Anykščių rajono artojai, 
mechanizatoriai, melžė jos, 
kiaulių šėrėjos, kiaulių au
gintojos.

Visi jie, išlipę ties tribū
na iš mašinų, praėjo Garbės 
vartus, kuriuos sudarė iš il
gų tautinių juostų mergi
nos ir vaikinai liaudies ap
darais, ir visi sustojo tri
būnoje, kaip gerbiamiausi 
rajono žmonės. O tada at- 
žengė kolūkinio kaimo jau
nimas. Merginos nešė kve
piančios duonos kepalus,

Algimantas Gabrėnas iš 
Klaipėdos rašo savo dėdei 
A. P. Gabrėnui į Miami, 
Fla.:

Labai džiugu girdėti, kad 
jūs vėl žadate apsilankyti 
Lietuvoje. Šį kartą aš jau 
turėsiu kur priimti jus, nes 
ir aš turiu nuosavą butą. 
Kaip ir jūs įsitikinote, mes 
nestovim vietoje, bet einam 
po truputį pirmyn. Atva
žiavę Klaipėdon jūs nebeak 
pažinsite miesto. Kartais^* 
aš pats nebe visur atpažįs
tu. Kur tik nesi buvęs apie 
porą metų, jau labai sunku 
atpažinti.

Apie save neturiu daug 
ko rašyti. Dirbu, mokausi. 
Namuose dar ne viską susi
tvarkiau, nes stokoja laiko. 
Bet vis po kiek padirbu ir 
namuose kai ką. Aš dabar 
III kurse, tai prasidėjo sun
kūs dalykai: medžiagų at
sparumas ir teorinė mecha
nika.

Darbe sekasi neblogai. 
Šiemet gavau du vyriausy
bės apdovanojimus: Lietu
vos Aukščiausios Tarybos 
medalį ir garbės raštą. Ptj^ 
sirodo, kad dirbu neblogi? 
juk vienoje vietoje išdirbau 
jau 16 metų. Algis
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Įžymusis istorikas apie mūsų 
Amerikos užsienio politiką

Populiaraus žurnalo “Fact” rugsėjo-spalio laidoje 
pasirodė prof. Arnold J. Toynbee vieno įžymiausių mū
sų amžiaus istorikų, straipsnis “Klaida Amerikos už
sienio politikoje,” kuriame jis tą politiką smarkiai kri
tikuoja. žemiaii dedame iš jo įdomesnes ištraukas.

Redakcija 
ono vyriau-L v. .. ? v,•, , kenčiama, ji atneštumatyti, kad J
savo užsie- 

kritikavimo,nio

TARYBŲ ŠALIES 
AVIACIJAi A

Brockton, Mass. [ ALDLD REIKALAI

Tarybinė aviacija trium
favo XXVI tarptautiniame 
aeronautikos ir kosmoso 
salone Paryžiuje. TSRS ša
lies aviakonstruktoriai tie
si og apstulbino užsienio 
specialistus. Štai veržlaus, į 

viso raketą panašaus oro laine-
pasaulio neapykantą JAVįrio modelis. Šis jauniausias 
arba Tarybų Sąjungai, jeį- i tupolevinių mašinų šeimos 
gu viena iš šių šalių pano- atstovas — viršgarsinis re- 
rėtų savo jėgą panaudoti aktyvinis keleivinis lėktu-
piktam. Šios dvi didžiules vas “TU-144” jau statomas.
valstybės turi milžinišką at- jjs skrisdamas 12—14 kilo- 
sakomybę prieš visus . pa- ( metip aukštyje, pasieks 
šaulio žmones ir turi atitin- j 2500 kilometrų per valandą 
karnai savo jėgą vartoti

Paryžiaus salone buvo de
monstruojama ir daugiau 
lėktuvų, malūnsparnių. Pa
vyzdžiui, lankytojų dėmesį 
patraukė S. Iliušino kon
strukcijos naujas tarpkon- 
tinentinis laineris “11-62”. 
Juo daugiau kaip 9 tūkst. 
km. atstumu galima pervež
ti 187 keleivius.

Per du kartus “Laisvėje” 
buvau rašęs, kad čionai 
dviejų dirbtuvių darbinin
kai sustreikavo prieš Knap 
Shoe Co. Streikas tęsėsi 
apie 6 savaites.

Streiko nelaimėjo, nes 
streikavo be Brotherhood 
unijos pritarimo.

Montello Vyrų Dailės 
grupė rengia “šurum-bu- 
rum”, kuris įvyks šį šešta- 
tadienį, lapkričio 13 d., Lie
tuvių Tautiško Namo vir
šutinėje svetainėje, 668 N. 
Main St. Pradžia 7 vai. va
kare. Įžanga ypatai 50 cen
tų. Rengėjai kviečia skait
lingai atsilankyti.

George Shimaitis

VI Apskrities konferencijos 
užrašai

LLD VI-os Apskrities 
konferencija atsibuvo spalio 
17 d., 1965 m., 339 E. 4th 
St., Chester, Pa.

Konferenciją atidarė VI 
Apskrities pirmininkė J. 
Stanienė 12 vai. ir perskaitė 
konferencijos dienotvarkę, 
kuri tapo priimta.

Mandatų komisijon pa
skirti R. Merkys iš Phila- 
delphijos ir J. Deltuva iš 
Baltimorės.

Mandatų peržiūrėjimo lai
ku kalbėjo J. A. ^Pranaitis 
organizacijos reikalais.

Suteikta balsavimo teisė 
ir VI Apskrities valdybai.

Centrą konferencijoje at
stovavo P. Venta ir A. Bim- 

i ba.
’ Mandatų komisija prane
šė, kad konferencijoje at
stovaujamos 4 kuopos su 16 
delegatų.

Philadelphia, Pa., 10 kp.— 
R. Merkys, Merkienė, J. 
Kazlauskas, J. Valentą, Va
lentienė, H. Tureikienė, O. 
Žalnieraitienė, J. Stasiukai- 
tis.

Baltimore, Md., 25 kp. — 
A. žemaitis, O. Žemaitienė, 
J. Deltuva, O. Kučiauskaitė.

Chester, Pa., 3 0 kp., — 
P. Šlajus.

Camden, N. J., 133 kp.— 
E. Bekampienė, J. Bekam
pis, J. Kaspariūnas.

Pirmininke tai dienai iš
rinkta J. Stanienė, užrašų 
sekretorė—O. Kučauskaitė.

sveikino LLD 50 metų jubi
liejinę konferenciją su $25.

, Geriems tikslams išaukota 
$143.75. “Laisvei” pelnas 
nuo Eastono pikniko $384; 
kuopa iš iždo paaukojo 
$100, tai viso $484. “Vilniai” 
paskirta $145. Šių aukų su- 
mon įeina Ramanauskų po 
$50 “Laisvei” ir “Vilniai.” 
Ižde pinigų yra $510.80.

Apie 25 kuopą raportavo 
O. Kučiauskaitė. Kuopa na
rių turi 25; mirė 1. Išplatin
ta “Vilnies” kalendorių 25 
kopijos, “Lithuania Past 
and Present” — 10 kopijų. 
Surengtos K. Petrikienei 
prakalbos, “Laisvės” naudai 
pikniku uždirbta $170. Nau
joms “L” prenumeratoms— 
$25, Auka knygai “Lithua
nia Past and Present” $31. 
Turėta 4 parengimai. LMS 
auka $15; A. Bimbos gyni
mo fondui — $25. Pasiųsti 
2 delegatai į jubiliejinę LLD 
koferenciją su $20 auka ko- 
ferencijos pasveikinimui. Į 
Lietuvą knygų pasiųsta 100 
svarų. Kuopos turtas sie
kia $239.1'3, turi Šerų $200 
vertės. Spaudai ir organi
zacijoms išaukota $276 (pa
vienių aukos neįskaitytos).

30-os kuopos raportą pa
teikė A. Lipčius. Kuopa tu
ri 8 narius. Susirinkimai 
įvyksta retai. Daugiausia 
dirbama VI-os Apskrities 
naudai.

Apie 133 kuopą raporta
vo J. Bekampis. Kuopa na
rių turi 18. Ižde $12. Susi
rinkimai neįvyksta. Praras
ti 4 nariai, gauta 7 nariai. 
Kuopa išaukojo $150 įvai
riems tikslams.

Raportai apkalbėti ir pri
imti su pataisa, kad Balti
morės kuopa nutarusi nu
pirkti 10 kopijų knygos 
“Lithuania Past and Pre
sent” ir paaukoti “New Era 
Book Shop” paskleidimui 
tarn savo skaitytojų.

Plačiai kalbėta, kaip ge- 
Į riau būtų skirstyti pelną 
nuo “Laisvės” vardu ren
giamų pramogų.

i A. Bimba plačiai kalbėjo 
apie knygos “Past and Pre
sent” skleidimo svarbą ir 
kaip geriausia ją išplatinti.

Išlaikymas taikos ir pa
reiškimas balso prieš Viet
namo karą buvo visų daly
vių plačiai diskusuojamas, 
ypatingai maršavimas j Va
šingtoną lapkričio 27 d.

Konferencija padarė pa
reiškimą:

1. Mes esame priešingi 
karui.

2. Baigti karą Vietname.
3. Ištraukti militarines jė

gas iš Vietnamo.
Konferencija nutarė pa

aukoti ;
$25 Centrui knygų leidi

mui.
$25 “Liaudies Balsui.” 
$25 Ateivių gynimui.
$25 Urugvajaus laikraš

čiui “Darbui.”
$10 Meno Sąjungai.
$40 “Vilniai.”
$100 “Laisvei.”

Viso išaukota $250.
VI-os Apskrities valdyba 

sekantiems metams:
J. A. Pranaitis, J. Stanie

nė, A. Lipčius, E. Mulokai
tė, Baranauskas, Puodis, 
Stasiukaitis.

Paryžiuje buvo demonst
ruojami ir tarybiniai ma
lūnsparniai. Tai daugiausia 
M. Milio konstrukcijos ma
šinos. Malūnsparnis “Mi-6” 
daugiau kaip 2 kartus pra
lenkia savo keliamuoju pa
jėgumu visas šios rūšies už
sienio mašinas. Jis yra taip i 
pat ir greičiausias. Nė vie
nas pasaulyje malūnsparnis 
negali susilyginti ir su “Mi- 
10.” Pastarasis perveža to
kių matmenų krovini u s, 
apie kuriuos šiandieną ki
tiems nėra l<o svajoti.

Tarptautinis

greitį. Ištaiginguose salo
nuose galės įsitaisyti 121 
keleivis. Lėktuvo skridimo 
nuotolis be nutūpimų—6500 
km., o jo pakilimo svoris 
130 tonų.

Tikrą siurprizą padarė 
paryžiečiams ir svečiams 
tarybinis sparnuotasis mil
žinas “AN-22”, nusileidęs 
Buržės aerodrome. j Tarptautinis aeronauti-

Iki pastarojo laiko užsie- į kos ir kosmoso salonas dar 
nio specialistai laikė ameri- kartą pademonstravo visam 
kietiškąjį lėktuvą “Starlif- pasauliui, kokią galingą tu- 
terį” didžiausiu oro laine- ri Tarybų Sąjunga aviaci
nių. Užsienio spaudos duo- (jos techniką.

(Iš “Mokslo ir Gyvenimo”)

rūpinimą visame pasaulyje.
žiūrint iš amerikiečių taš

ko, jeigu. vyriausybė ima 
sau teisę pati viena daryti 
gavybinės reikšmės spren
dimus, tai yra nauja Ii- Jos neturi teisės nepripa- 
ffšja Amerikos gyvenime.1 žinti 85% visos žmonijos kri- 
Politiniu faktu paskelbimas, tikos. Kadangi mes neturi- 
ir viešas politinių įvykių'me baisos teisės, vienintelis 

• diskutavimas yra pagrin- kelias bent kiek kontroliuo- 
diniai Amerikos politiniu ■ ti mūsų pačių likimą yra— 
tradicijų principai, ir neat-į turėti tam tikra įtaką Ame- 
rodo, kad amerikiečiai ge-irikos arba TSRS vyriausy- 
ruoju atsisakytų nuo šių sa-■ bėms ir tautoms, 
v o tradicinių teisių, kurios 
sudaro jų demokratijos pa
grindą.

Visos žmonijos reikalas
Bet kaip su pasaulio opi-

n • ■> i Gaulle... omenimis, jis gali 120 gink-
•!• , n’:i..libinf ! Tos politikos teisinimas duotų kareivių pervežti 6500

i • -n* iii i v • i km. atstumu. Jo krovininis,<lento ir .10 patarėjų, kurie Pirmas dalykas, kąuzsie-; . _ . 30 , ;
mano, kad Jungtiniu Ame-. „iečiaiiWashingtono vyriau-T tarpu QP A„VnovUo 

konstrucijos oro galiūnas 
i sugeba paimti 720 keleivių 
ir pervežti juos iki 5,000 km! 
Palyginimui paimkime toli- 

i mųjų reisų keleivinį gele- 
‘ žinkelio vagoną. Jame yra 
*48 vietos. Vadinasi, 720 
i žmonių reikia 15 vagonų — 
; išt i s o traukinio. Pavyz- 
' džiui, greitasis traukinys 
' eina iš Maskvos į Irkutską 
!ne mažiau trijų parų, o 
“AN-22” įveiks ši atstumą 
su keleiviais per 6valandas.

Minėtasis lėktuvas gali 
paimti 80 tonų svorio kro
vinį — du su puse karto 
daugiau už “Starlifterį.” Su 
45 tonų kroviniu jis nu
skrenda nenutūpdamas 11 
tūkst. kilometru. Jo erdvi 
hermetiška kabina yra 3 
kartus didesnė už žinomo 
tarybinio lėktuvo “AN-12” 
kabiną. Joje lengvai telpa 
sunkios, didelės mašinos, 
kuriu negalima pervežti ge
ležinkeliais. Minėtasis lėk
tuvas vienu metu gali pa
imti 12 ratinių traktorių su 
ekskavatorių sistemo m i s 
arba 3 didžiausius keleivi
nius autobusus. Pro pakro
vimo angą i ji laisvai įva
žiuoja vilkikai ir buldoze- 

’riai, Minsko automobilių 
gamvklos didieji sunkveži
miai ir keliamieji kranai. 
Net nedideli upių laivai su 
povandeniniais spar n a i s 
gali būti nugabenti šiuo lėk
tuvu į tolimiausius rajonus.

Lėktuvo ilgis — 182 pė
dos, o aukštis 32 pėdos. Ne
paisant tokių matmenų ir 
krovinio, keturi 60 tūkst. 
A J bendro galingumo varik
liai lengvai pakelia mašiną 
nuo žemės. Net atsisakius 
vienam varikliui, lėktuvas 
užtikrintai pakyla ir tęsia 
kelionę. Dar daugiau—šiam 
turbošraivtiniam oro laine-1 stovu sveikinimą." 
riui nereikia betonuotų ae
rodromų. Reguliuojant oro tai buvo naujiena, 
slėgimą padangėse, jį gali
ma nutupdyti 1100—1300 
metrų ilgio gruto aikštelė
se. Iš čia jis gali taip pat 
pakilti į orą

Kol kas lėktuvo “AN-22” 
yra tik krovininis varian
tas. Dabar konstruktoriai 
kuria keleivinį šio tipo lėk
tuvą.

Be minėtųjų oro mašinų

Neturintis balso teisės ga
li išreikšti savo nepasiten
kinimą, kišdamas adatas į 
plyšius tarn milžino Goliato 
šarvu. Taip savo jausmus 
išreiškia prezidentas de

Mkos Valstijų politika yrA, svbės kritikai turėtų steng- 
i^mtinai amerikiečių tautos tis padaryti, tai pastatyti 
reikalas. Tai taip pat yra save į tos vyriausybės pa-i 

pažiūra, kurios .dėtį.tradicinė pažiūra, kurios .dėti. Ar tai, kas toliau iš-1 
laikomasi ne vien tik Jung-' dėstyta, iš vyriausybės taš-j 
tinese Valstijose. Tas prin- ■ ko žiūrint, yra teisinga, ar 
cipas yra krašto nepriklau-1 ne? 
<omybės sąvokos sudėtinė Prezidentas Johnsonas ti-1 " 

iki, kad JAV išstojo prieš
Yra skaitoma, kad nepri- j vieninga pasaulinį komunis-j bs 

klausoma šalis turi teisę ei-į tini judėjimą, kuris siekiąs-°- 
ti tuo keliu, kurį ji pati pa- jėga įvesti komunizmą visa- 
s i renka. Bet šiandien kiek- me pasauly je — jėga, jeigu 
viena pasaulio šalis, nors ir nepadeda įtikinėjimai (prez. 
pati galingiausia, priklauso 
nuo kitų valstvbių laikyse
nos. O tai reiškia, kad da
bar ne viena valstybė neturi 
moralines teisės veikti išim
tinai tik pagal savo valią ir 
jėgą. Ir todėl didžiausia 
atsakomybė dabar tenka 
dviem pasaulio valstybėm— 
JAV ir Tarvbų Sąjungai, 
kurios turi efektyvų atomi
nį ginklą. Atominio karo 
grėsmė 
są žmoniją.

Aišku, JAV ir TSRS sa-! Plikti atskif

Johnsono nuomone, nė vie
na šalis niekad savo noru 
netapo komunistine).

Tas agresyvus, monolitiš
kas komunizmas, galvoja 
prezidentas, veda karą Pie
tiniame Vietname. Pietinio 
Vietnamo žmonės, esą, vie
ningai priešinasi komuniz

 

mo bandymams nuversti Pie
tinio ietnamo antikomu
nistini režimą. Galvojama,

Margos mintys
Stephanie Masytė parašė 

“Vilniai” ir “Laisvei” trum
pus įspūdžius, kad Lietuvos 
žmonės, skaitantys minimus 
laikraščius, žinotų jos padė
ką už priėmimą ir talkinin
kavimą. kuomet ji su moti
na lankėsi Lietuvoje.

“Laisvės” redakcija prika- 
bincTprie Masytės įspūdžių 
priesagą, kam ji parašė į 
abu laikraščius.

“L” redaktoriai niekad 
nepasisakė prieš tų pačių 
korespondencijų siun t i m ą 
“Laisvei” ir “Vilniai.”

(Jau seniai “Laisvės” re
dakcija prašė ir tebeprašo 
savo bendradarbius, kad jie 
nesiųstų savo rašinėliu ko
pijomis abiem laikraščiam, 
“Laisvei” ir “Vilniai.” Red.)

Taipgi nieko nesako prieš 
talpinimą visokiu paveikslų 
abiejuose laikraščiuose.

Bayonne, N. j.
Serga

“Laisvės” ilgametis skai
tytojas ir pažangios spau
dos rėmėjas J. Kirmela pa
sijuto sergąs. Pašauktas 
daktaras patarė pasiduoti 
į ligoninę operacijai.

Į ligoninę pasidavė spalio 
27 dieną, o operuotas buvo 
29 d.

Lapkričio 4 d. aplankiau 
ji. Jo sveikata eina geryn. 
Sakė, kad gal netrukus grįš 
į namus. Kirmela yra Ba
yonne liigoninėje, ant ant
rų lubų, kambario numeris 
248.

Linkiu greitai pasveikti ir 
sugrįžti.

S. R.

Hartford, Conn.
Spalio 31 dieną Moterų 

klubas buvo surengęs pie
tus. Žmonių susirinko dau
giau, negu rengėjos tikėjo
si. Buvo vietinių, iš kitų ko
lonijų ir jaunimo. Rengėjos 
sakė, kad tarp jaunesnių 
buvo tų lietuvių, kurie po 
Antrojo pasaulinio karo at
vyko į JAV.

Parengimas pavyko. Bū
tų gerai, kad dažniau tokių 
parengimu įvyktų.

J. S. K.

vienodai liečia vi-: kad P. Vietnamo žmonės 

 

I tain pat vieningai nori pa
is nuo komu- 

jungininkai ir šalin i n k a i,' nistinio šiaureš'Vietnamp. 
dar prieš prasidėjus TSRS-! Įsikišdamos ginkluotomis 
Amerikos karui, nutrauktų pajėgomis j P. Vietnamą 
visas juos rišančias sąjun-! prieš Vietkongą, Saigono 
gas. Ir tai būtų moraliai! antikomunistinių vyriausybių 

kviečiamos, JAV (preziden
to nuomone) gina laisvę ir 
laisva apsisprendimą ir to
kiu būdu gina taip pat ir 
savo nacionalinį saugumą.

Priešindamasis pasaulinei 
komunizmo agresijai, prezi-

pateisinama, nes tokios ka
tastrofos atveju mes visi 
neturėtume jokio sprendžia
mojo balso. Mums galėtų 
pasisekti arba nepasisekti 
išvengti karo, bet niekas iš 
mūsų negalėtų apsisaugoti _ ...
nuo nelaimių, kurias atneš-1 dentas Johnsonas ima sau 
tų Amerikos ir TSRS gink-1 teisę, vien tiktai savo kraš- 
luotas susirėmimas. Kitaip i to atsakomybe ir negavęs 

Rakant, toks karas nebūtų ■ Jungtiniu Tautų mandato, 
vien katastrofa Amerikai ir' 
TSRS, bet jis būtu katastro-

Amerikiečiai turėtų 
pagalvoti

Tai amerikiečiams reikėtų 
turėti galvoje, jeigu jie ne
nori pripažinti užsienio kri
tikos savo vyriausybės po
litikos atžvilgiu. 85% viso 
pasaulio žmonių nėra nei 
rusai, nei amerikiečiai, bet 

• jie yra taip pat gvvybiškai 
suinteresuoti TSRS ir Ame
rikos politika, kaip ir patys 

, amerikiečiai arba rusai. 
Amerikos žmonės turi bal
są, nors ir labai menką, 

^nrendžiant jų pačių likimą, 
rues visi neturime jokio bal
so.

Tokia padėtis yra nepa-

isikišti ginkluota jėga į bet 
kokį užsienio kraštą, bet 
kur, siekiant vieną iš dviejų 
tikslų: palaikyti valdžioje 
esamą antikomunistinę vy
riausybe arba neprileisti 
prie valdžios tokios vyriau
sybės, kuri, nors pati ir ne
komunistinė, tačiau galėtų 
atidaryti komunizmui kelią.
Savinimasis teisės valdyti 

pasaulį
Jeigu tokios prezidento 

Johnsono pažiūros yra tei
singos, jis yra tos nuomo
nės, kad vienintelė alterna
tyva komunistų viešpatavi
mui yra Amerikos viešpata
vimas pasaulyje. Pasaulio 
suineteresuotumas pasiprie
šinti komunuizmui (o prezi-

(Tęsinys 4-me PsL)

Rašantis šiuos žodžius se
niai pasakė, kad tie patys 
raštai nebūtų talpinami 
abiejuose laikraščiuose. Ta
čiau reikia priminti, kad 
nedidelis skaičius skaito abu 
laikraščius — “Vilnį” ir 
“Laisvę,” pasitenkina tik 
vienu.

Vienok yra būtinas rei
kalas talpinti “Vilnyje” ir 
“Laisvėje” dokumenti n i u s 
dalykus, organizacijų kon- 
ferencijų aprašymus, rezo
liucijas.

Skaitantys tik “Vilnį” nie
ko nežinojo apie ALDLD 
konferencijos priimtą rezo
liuciją.

Kaip kuopos sekretorius, 
aš pakėliau klausimą, ką na
riai galvoja anie kalbamą 
konferencija. Nė vienas ne
žinojo. paskiau suprato.

Vėliau kitam susirinki
mui perskaičiau konferen
cijos priimtas rezoliucijas 
ir Jono Juškos poetinį at-

Neskaitantiems “Laisvės

Taigi, kartais yra reika
lingą per abu laikraščius 
kalbėti. Jei “Vilnis” būtų 
perspausdinusi ALDLD 
konferencijos priimtas re
zoliucijas, tai nariai būtų 
žinoję ir nenariams bū tų j 
buvę žingeidu, nes rezoliu-. 
cijose paliesta ir visuome
niniai reikalai.

Vincent Žabui

MIŠKO DAINA
Einu taku, keliu einu, 
Tarpe berželių, tarp liaunų — 
Plaukai pribiro tiek spyglių, 
Kad jų išimti negaliu.
O aš einu, einu, einu. 
Apsvaigus nuo beržų dainų! 
Kaip gera, žalia ir švelnu, 
Lyg pataluos, ant samanų. . . 
Štai voverele strykt-pastrykt, 
Na, pabandyk, pagauk,

pavyk! 
Drauge su ja nulėks, nuskris 
Ir mano paukštė, ne — širdis. 
Viršūnių mėlynais gaurais, 
Po saulės spinduliais tyrais — 
Kaskart aukščiau, aukščiau, 

aukščiau, 
Kur tarp šakų versmes mačiau, 
Kur debesys balti balti, 
Lyg putinų žiedai šalti, 
Į ežerėlius įmesti
Ir mano daliai paskirti. . . 
Per auksines pušų šakas, 
Klausyk — artyn, artyn 

kažkas...
Susimąstyk, užmerk akis, • 
Klausyk, ką miškas pasakys:
“Tu aplankyk dažniau mane, 
Plačių laukų brangi viešnia!, 
Tu dirbai daug, tu pavargai. 
Juk šitaip dirbti — ne juokai! 
O į nuvargusias rankas 
Tau duodu žydinčias šakas.
Tu pasipuošk miškų gėlėm — 
švelniom, kvapniom, 

nedidelėm...

Pereitų metų protokolas 
perskaitytas ir priimtas.

Apskrities pirmininkė J. 
Stanienė pranešė, jog turė
ta 4 apskrities valdybos pa
sitarimai. Kad sutaupius 
laiką ir išlaidų kelionėms, 
pasitarimai įvyko įvairių 
parengimų laiku. Turėta 1 
išvažiavimas VI-os Apskri
ties vardu ir jos naudai. J. 
A. Pranaitis irgi kalbėjo 
apie veiklą VI-os Apskrities 
ribose.

Ižd. A. Lipčius pateikė fi
nansinį raportą. Ižde yra 
$253.05. Ši suma susidarė 
sekamai: pikniko pelnas 
$135.90, 1964 metų vakarie
nės pelnas $90.10, ižde dar 
turėta $21.45. Finansų sek
retorė E. Mulokaitė pilnai 
su tuo sutiko.

Perskaityti padėkos už 
aukas laiškai nuo Urugva
jaus “Darbo,” Kanados 
“Liaudies Balso,” ir nuo J. 
Gužo už auką A. Bimbos 
gynimo fondui.

J. Kazlauskas pateikė raš
tišką raportą iš 10-os kuo
pos. Kuopa turi 54 narius. 
Susirinkimai laikomi kas 
mėnuo. Naujų narių gauta 
3; mirė 1 narė. Kuopa tu
rėjo 4 parengimus. Suruo
šė Lietuvos filmų rodymą, 
atžymėjo LLD 50 metų su
kaktį — K. Petrikienei pra
kalbas, J. Šmitienei išleistu
ves i Chicagą. Suorganizuo
tas busas į “Laisvės” nau
dai pikniką Baltimorėj. Su
ruošė pikniką Eastone, Pa., 
suorganizavo busą kelionei; 
suruošė banketą pas Rama
nauskus Sellersvillėj, Pa.; 
turėjo padėkos parengimą 
dirbusiems piknikuose ir ki
tur; pasiuntė delegatą į 
“Laisvės” dalininkų suva-

Aš geras, žalias, nebaisus, 
Sušauksiu tau paukščius visus 
Ir įsakysiu jiems: “Čiulbėk!”. 
Fu pamiegok, tu pailsėk. . . 
“ū-ū, mamyte, kurgi tu?” — 
Nukrito kekės riešutų...
Dar neik, pabūk dar, pailsėk. 
Ir -po pušim, miela, prisėsk...

Valentina Kničienė

žiavimą su $15 pasveikini
mu. Kuopa aukojo kiekvie
nam nariui “Vilnies” kalen
dorių. Užsisakė platinimui 
50 kopijų knygelės prieš 
nacinius kriminalistus. Pa
aukojo $15 “Women Strifie 
for Peace.” Paaukojo kny
gų leidimo fondui $25; Pa

sekanti konferencija įvyks 
Chesteryj, Pa..

B. Ramanauskienė svei
kino konferenciją, dovano
dama banketui du didelius 
^urius.

Konferencijos sekretorė
O; Kučiauskaitė
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Mano atsiminimai iš gyvenimo 
JungtinėseValstijose

(Tęsinys)
North Side lietuviai socialistai tuo me

tu organizavo Vyrų Kanklių chorą. Cho
rą mokino Jonas Katilius. Repeticijos 
buvo laikomos lenkų svetainėje, Milwau
kee Ave., bet kadangi vėliau aš turėjau 
apleisti Chicagą, tai mažai apie to choro 
veikimą galiu pasakyt. Dabar visiems ži- 
nžrha, kad Kanklių choras išaugo į dide
lį ir garsų chorą ir žavi savo melodin
gomis dainomis Chicagos ir apylinkės 
lietuvius.

Chicagoje man buvo smagu gyventi, 
buvau jau supratęs ir prigijęs prie gyve
nimo aplinkybių, bet gyvenimo audra nu
bloškė mane bastytis po plačiąją Ameri
ką, šiandien jau prabėgo su viršum pen
kiasdešimt metų, kai apleidau Chicagą, 
dabar pasiliko tik gražūs ir audringi gy
venimo prisiminimai ir manyje liko gra
žus ir šviesus prisiminimas apie Praną 
ir Juozą Puskunigius, Vincą Chesną, An
taną Sideravičių, Danilevičių, Ant. Ka
ralių, J. Kaitį, Karaliūtę, Joną Katilių, 
Uktverį, Tumosą, Bronių Vargšą, Bijū
nėlį, Mike Butvilą.

BALTIMORE, MD.
Turėdamas nuo Griniaus laišką su re

komendacija, aš atvažiavau pas Pijušą 
Grinių į Baltimorę 1911 metų vasario 
mėnesį. Grinius ir jo žmona pasitiko 
mane širdingai. Griniai buvo linksmi, 
draugiškai nusiteikę žmonės. Nespėjau 
atvažiuoti į Baltimorę, taip greitai Gri
nių draugai ir draugės rinkosi pas juos, 
kad galėtų susipažinti su manimi. Mat, 
greitai pasklido tarpe lietuvių žinia, kad 
iš Chicagos atvažiavo preseris, kuris da
lyvavo ten kriaučių streike.

Griniai nuomavo apartmentą ir nors 
pas juos gyveno įnamis po pavarde Dau- 
kšys, bet ir man buvo vietos pas juos ap
sigyventi. Daukšys jau nebuvo jaunuo
lis, gal turėjo apie 30 metų, bet buvo ap
sišvietęs ir simpatiškas žmogus, lankė 
mokyklą, mokinosi tam tikrą kursą, kad 
galėtų gauti diplomatą inspektoriaus 
Ellis Islande. Tokį darbą žadėjo Dauk- 
šiui duoti Mikolainis New Yorke.

Kambarys ir valgis lėšavo $3.25 į sa
vaitę.

Greit susipažinau su kitais socialistais, 
kaip Paulionis, Glaveckas, Stankevičius 
ir kitais. Paaiškėjo, kad Baltimorėje lie
tuviai preseriai turi neskaitlingą nariais 
unijos skyrių. Už keleto dienų įvyksta 
skyriaus susirinkimas, į kurį ir mane pa
kviečia atsilankyti. Susirinkime dalyva
vo Paulionis, Stankevičius, Bulota, įgijau 
jau ir daugiau pažinčių. Pasitarus 
su draugais socialistais, įgijau dau
giau žinių apie Baltimorės miestą, jo gy
ventojus, o ypatingai apie kriaučių pra
monę ir darbus. Dalyvavimas lietuvių 
preserių susirinkime ir pasitarimas su 
draugais padarė ant manęs gerą įtekmę. 
Atrodė, kad veikimo dirva man bus pla
ti ir kad galėsiu čia apsigyventi.

Baltimore tuo laiku nebuvo didelis 
miestas ir su juo greit susipažinau ir 
apsipratau. Baltimore negali susilygin
ti savo didumu ir gyventojų skaitliumi 
su Chicaga. Gyventojų mieste galėjo bū
ti apie šešis šimtus tūkstančių.

Geografinis miesto padidėjimas labai 
tinkamas pramonės vystymuisi ir preky
bai. Miestas tolygiai guli prie Potapso 
upės, gal kokia dvylika mylių nuo Che- 
sapeakeo įlankos. Prekyba vedama su 
svetimomis šalimis, nes yra įrengta daug 
prieplaukų, kuriose sustoja dideli jūri
niai laivai. Tai prekybinis jūrų uostas. 
Čia randasi didelė laivų statyba ir įvai
rių įvairiausių išdirbysčių. Gyventojų 
sąstatas labai įvairus. Daugumą gyven
tojų, apie du trečdalius, sudaro anglai 
ir negrai, o likusis trečdalis pasidalinęs 
tarp įvairių tautų: italų, žydų, vokiečių, 
lenkų, rusų, slavų. Tais laikais lietuvių 
buvo tarp 4—5 tūkstančių. Vėlesniais 
laikais, 1920-1924 metais, kada teko man 
būti Amalgameitų Rubsiuvių unijos ge- 
neraliu organizatorium ir protarpiais 
gyvenau Baltimorėje, lietuvių buvo pri- 
skaitoma apie dvylika tūkstančių.

Lietuviai kriaučiai turėjo 218 unijos 
skyrių, kuriame priklausė 800 narių — 
vyrų ir moterų. Lietuviai turėjo biznio 
agentą. Agento pareigas atlikdavo Juo
zas Bulota. Jis buvo geras, veiklus so

cialistas, bet turėjo konkurentą ir viso
kio plauko atsirasdavo kandidatų ant 
to urėdo, bet niekas nebuvo išrinktas. 
Lietuviai kliaučiai visados palaikydavo 
socialistų poziciją. Vėliau, 1924 metais, 
kada aš rezignavau iš organizatoriaus 
vietos — tai nuo to laiko nežinau, kaip 
Baltimorės kriaučių unijai klojasi.

Socialistinis lietuvių judėjimas, kai at
važiavau 1911 metais į Baltimore, nebu
vo didelis. Lietuvių socialistų kuopa tu
rėjo apie 18 narių. Kuopos nariais bu
vo Griniai, Daukšys, Antanas Paulionis, 
Glaveckas, J. Bulota, Ruliai (vėliau iš
važiavo gyvent į Rockford, Ill.), Vencius, 
Karalius, Stanys, Vincas Stankevičius 
ir kiti. Baltimoriečiai lietuviai socialis
tai buvo labai draugiški ir širdingi žmo
nės. Jų tarpe nesimatė jokių nesutiki
mų arba vaidų. Pagyvenęs trumpą laiką 
Baltimorėje, greitai susidraugavau su 
Vincu Stankevičium. Tai buvo rimto ir 
šalto proto asmuo. Gyvenimo bėgis mudu 
surišo vieną su kitu. Abudu iš amato 
buvome preseriai. Kada kriaučiai ne
dirbdavo, tai kartu išvažiuodavome į lau
kus, prie vandenio ir taip mudu, drau
giškiausioj atmosferoj, praleisdavome 
laiką. Stankevičius, turėdamas mažai 
mokslo, pats prasilavino lietuviškai ra
šyti ir savo gyvenime parašė į spaudą 
daug korespondencijų, apysakų ir felje
tonų. Išsyk rašinėjo po slapyvardžiu 
Grigas, o vėliau Paulius. Kada Stanke
vičiaus žmona Baltimorėje mirė, tai jis 
persikraustė gyventi į Atlantic City, N. 
J., pas posūnį, kur, 1959 metais, mirė.

Baltimorėje kriaučių industrija 1911 
metais nebuvo didelė. Didžiausios fir
mos buvo Sonneborn, Straus, Schloss ir 
Greif. Čia gyvavo daug ir mažesnių fir
mų. Tuomet prie kriaučių dirbo apie 
3,000 darbininkų. Kadangi darbininkai 
buvo neorganizuoti, tai darbo sąlygos bu
vo nepavydėtinos. Dirbo ilgas valandas 
už menką atlyginimą. Beveik visi dar
bininkai dirbo nuo kavalkų. Jeigu dar
bininkai turėdavo pakankamai darbo, 
tai pasidarydavo kuklų gyvenimą, bet, 
kaip tik pritrūkdavo darbo, tai gyveni
mo trūkumai ir badas belsdavosi į duris.

(Bus daugiau)

KURTUMAS»

Aveniu perplėšia šauksmas klaikus: '
“Gelbėkit, žmonės!”

Moteries riksmas — sunkus, ‘atkaklus — 
Naktį suvirpina vilų stiklus...

Dreba neonas...

Sienos namų dar sykį sutirta:
“žmonės! O, žmonės!” 

Klyksmas šis — toks, tarsi moteris mirtų, 
Siaubų, agonija kraupių patirtų:

“Gelbėkit, žmonės!”

Šviesos tik plieskia po aveniu plikų 
žalios, raudonos...

Gera, saugu šičia naktį plėšikui...
Moteris toji silpniau jau sukliko:

“Gelb.-.-------žmo...-------- ”

Nors tasai šauksmas nutilo, nutrūko
Pilnas dejonės,

Rodos, per naktį klykė ir ūkė
Aidų jo — sienos, mūrai .pro rūkų:

“Gelbėkit, žmonės!”

Rytų buvo polismenų rastas
Motęrs lavonas;

Valkata šičia kažkoks atsibastęs
Išprievartavo jų, nors toji ir blaškės, 

Šaukėsi žmones.

Kūnų apspito pulkas suėjęs —
Ponai malonūs;

Dievažijos — niekas iš jų negirdėjęs,
Kaip jos šauksmas pro langus aidėjęs:

“Gelbėkit, žmonės!”

Ko čia stebėtis, jei jie neišgirdo, — 
Sienos — neplonos!

Juk beveik vakar nieks nepakirdo,
Šaukiant vaitojimus, veriančius širdį,

Net milijonams!
k

Tąkart ne moterį, klykiančių nykiai:
“žmones! Ei, žmonės!”

Leido deginti, smaugti žudikui,
Maldų kalbėdamos, laukdamos tykiai, 

Šventosios bonios.
J» Subata

(Atkelta iš 3 pusi.) 
dentas mano, kad tai yra vi
so pasaulio interesas), su
tampa su JAV interesais. 
Ir jeigu tie interesai kartu 
paimti pateisina dabartinį 
JAV įsikišimą į Vietnamą, 
tai kokia šalis pasaulyje ga
li būti užtikrinta, kad at
eityje JAV vyriausybė to
kiu pat vienpusišku spren
dimu neįsikiš ir į jos vi
daus reikalus?

Vietnamo atvejis yra ban
dymas. Tačiau Vietnamas 
yra labai tolHfųo JAV. Jei
gu vietoj amerikiečių tenai 
įsigalėtų komunistai ir net 
jeigu visa likusi Pietryčių 
Aija taip pat pereitų prie 
komunizmo, JAV saugumas 
nuo to nenukentėtų (su
prantant saugumo sąvoką 
tradicine prasme, t. y. kaip 
saugumą nuo užpuolimo sa
vo nacionalinėje teritorijo- 
je). ' .

Yra ko ir Anglijai 
susirūpinti

Prezidento Arbenz režimo 
Guatemaloje nuvertimas 
1954 m. su JAV pagalba ir 
dabartyje JAV innterven- 
cija Dominikos respublikoje 
verčia susimąstyti ir Angli
jos liaudį. Pagal tai, kas, 
atrodo, yra prezidento John- 
sono doktrina, užsienio ša
lies vyriausybė negali JAV 
vyriausybės akyse pateisin
ti savo egzistavimą vien tik
tai tuo, kad ji yra išrinkta 
sulyg konstitucija, arba tuo, 
kad ji atstovauja krašto gy
ventojų daugumą, arba tuo, 
kad yra nekomuninstinė. Ji 
turi būti tiek antikomunis-
tinė, kad galėtų įtikinti JAV, 
jog nebus lyg koks “Trojos 
arklys’’ komunistiniam per
versmui įvykdyti.

Prezidentas de Gaulle pa-1 
vadino Britaniją “Trojos 
arkliu” JAV įsigalėjimui 
Europoje. Bet įsivaizduoki
me, kad prez. Johnsonui pa
sirodys, kad Britanija vai
dina Trojos arklio rolę ne 
JAV naudai, bet komunistų.

Ar prezidentas tada susi
laikytų nuo diktavimo Bri
tų liaudžiai, kurios leiboris
tų partijos narius ji neturi 
įtraukti į Britanijos leibo- i 
rištinės vyriausybės sudėtį?' 
Britanija nėra taip arti prie1 
JAV krantų kaip Santo Do
mingo. Tačiau ji daug ar
čiau prie JAV negu Vie t-'

Įžymus istorikas apie mūšy 
Amerikos užsienio politikų

stiprios, stipresnės negu vi
sų kitų pasaulio šalių kartu 
sudėjus, ir net Tarybų Są
junga arba Kinija negalės 
išdrįsti rungtis su JAV 
ginklais, nors jiems ir labai 
nepatinka tai, ką JAV daro. 
Ar pasimokė iš Vokietijos?

sisprendimui. O tai yra ko- 
lonialimas.

Taip atgaivindamos kolo
nializmą, JAV pažadina vie
ną iš stipriausių šių dienų 
pasaulinių jėgų, jėgą, kuri 
yra stipresnė už komuniz
mą arba kaptalizmą. Jos

Toks galvojimas pasirodė 
klaidingu jau mūsų laikais. 
Tokia buvo Vokietijos va
dovybės linija prieš prasi
dedant pirmam ir vėliau 
antram pasauliniams ka- 
karams, ir abu kartu ji pa
sirodė pragaištinga. Dauge
lis Vokietijos priešininkų, 
be abejo, matydami Vokie
tijos ginkluotą pranašumą, 
nusileido Vokietijai pirmą 
kartą ir vėliau antrą kartą. 
Bet kaip tik/todėl, kad jie 
du kartu .nusileido, jie da
bar supranta, kad jau nebe
galį nusileisti trečią kar
tą.

Net ir kirminas galų gale 
pradeda vartytis, ir Vokie
tijos nuomonė, kad kirmi
nas elgiasi visada vienodai, 
pasirodė nuteisingu apskai
čiavimu ir buvo Vokietijos 
nelaimė. Abu pasauliniai 
karai pasibaigė galingosios 
Vokietijos pralaimėjimu. 
Jos didelis ginkluotų pajėgų 
pranašumas pasirodė ap
gaulingu, jis buvo nenuma
tytų ir nelauktų faktorių 
palaužtas, ir vienas iš stip
riausių tokių faktorių buvo“ 
pasaulio opinija, nusigręži
mas nuo Vokietijos dėl to, 
kad ji primesdavo savo va
lią kitiems, pasinaudodama

pažadina Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos nacionali
nį apsisprendimą, didesnės 
žmonijos dalies apsisprendi
mą, pasiryžimą susilyginti 
su mažuma iš Vakarų.

Ši Vakarų mažuma per 
pastaruosius tris ar keturis 
šimtmečius sugebėjo vieš
patauti virš žmonių daugu
mos dėka savo laikinos per
svaros technikoje ir gink
lais. Tačiau persvara tech
nikoje yra pereinamas da
lykas. Buvusios Europos 
kolonijinės šalys pasitrau
kė, pamatę raudoną šviesą. 
JAV stojo į jų vietą. O mes 
esame dabar tokioje istori
jos pakopoje, kur kolonia
lizmo politika jau nebėra 
praktiška politika.

Pasiūlymai dėl naujos 
politikos

Prileidžiant, kad dabarti
nė JAV politika yra klaidin
ga, paremta neteisingu fak
tų interpretavimu, kokią ki
tą politiką galima būtų pa
statyti jos vietoje? Paban
dysiu pateikti čia keletą pa
siūlymų, nors tai ir būtų 
mano pražūtis.

Pirma, aš siūlyčiau, kad 
Amerika atsisakytų nuo 
vieningo komunistinio są-

| klaidą jos atitaisymu. Tai 
yra klaidingas išdidumas — 
simptomas ne moraliifresY 
stiprybės, bet moralinės^ 
silpnybės.

Nors prezidentas de 
Gaulle gali būti nepatogus, 
ypač amerikiečiams ir ang
lams, jis, nepaisant to, yra 
didelis žmogus. Ir vienas iš 
jo drąsiausių ir garbingiau
sių veiksmų buvo karo Al-
žyre sustabdymas ir ati
traukimas prancūzų kariuo
menės, nenugalėjusios Alžy
ro nacionalinių jėgų. Viet- 
kongas Vietname yra Alžy
ro analogija.

Ar Prancūzija nustojo ar 
laimėjo prestižą, kai išėjo iš 
Alžyro? Negalima paneig
ti, kad jos prestižas padidė
jo. Prancūzija buvo gerbia
ma dėl to, kad turėjo drąsoS 
padaryti sunkų žingsnį to
dėl, kad tas žingsnis buvo 
teisingas.

Bet ar galės JAV daryti 
tokį žingsnį? Įsivaizduoki
me, kad jos išeis iš Vietna
mo ir, priešingai tam, kas 
įvyko su Prancūzija, kai ši 
išėjo iš Alžyro, jų prestižas^ 
sumažėtų? Mano atsaky
mas būtų: Amerika gali 
sau leisti tokią riziką. Jos 
sąžinė bus gryna, o jos pres
tižas pats galės savimi pa
sirūpinti.

Į lietuvių kalbą vertė
Irena Vladimirovienė

-- - - - - - - - - - . J
Labai įdomūs radiniai
Telšių kraštotyros muzie

jaus ekspedicija pasipildė 
retais eksponatais. Vienas 
jų — Varnių miestelio sta

savo ginklo jėga.
Pačių vietnamiečių kova
Yra sakoma, kad karas 

Vietname vykstą tiktai dėl 
komunistų intervencijos iš 
lauko pusės. Bet tai nepa
aiškina Vietkongo egzista
vimo ir jų atkaklios kovos. 
Šitie partizanai nėra nei ru
sai, nei kiniečiai, jie nėra ir 
šiaurės vietnamiečiai. Jie 
yra pietų vietnamiečiai. Ir 
reikalas, dėl kurio jie kovo
ja, turi būti jiems labai 
svarbus, nes jie patiria sun
kius nuostolius įr kenčia 
trūkumus.

Niekam ne pasalaptis, kas 
tas reikalas yra. Pietinio 
Vietnamo Vietkongo parti
zanai kovoja už nacionalinį 
išsivadavimą ir krašto su

narnąs. Ji taip pat daug, sivienijimą — tai yra tas 
svarbesnė, negu Vietnamas, 
JAV saugumui. Amerikos
įsikišimas į Britanijos vi
daus reikalus tuo tarpu yra 
neįsivaizdu o t i n a s, tačiau 
darosi neramu dėl visos da
bartinės prez. Johnsono po
litikos, kuri yra politika iš
siplėtimo be jokių ribų.

žmones labai susirūpinę
Prezidento Johnsono pre

tendavimas į teisę įsikišti j 
kitų kraštų reikalus, kaip 
tai rodo dabartinė interven
cija Vietname ir Santo Do
mingo, iššaukė pasikeitimą 
pasaulio simpatijose. Žmo
nės, kurie anksčiau smerkė 
prezidento de Gaulle išsto
jimus prieš JAV, dabar pra
deda galvoti, kad prez. de 
Gaulle teisingai pramatė at
eitį. Žmonės, kurie žiūrėjo 
į Tarybų Sąjungą ir Kiniją 
kaip į archi-agresorius ir 
pasaulio baubus, dabar pra
deda galvoti, ar tik JAV ne
tampa apsaulio agresoriumi 
ir baubu N r. 1.

Kai kas Amerikoje šian
dien galvoja, kad ši šalis ga
li sau leisti daryti pasau
lyje ką tiktai nori. Jos ka
rinės pajėgos yra tokios

pats reikalas, dėl kurio at
kakliai kovojo praeityje ki
tos tautos, tame skaičiuje 
ir Amerikos liaudis.

Apie 2,000 metų vietna
miečiai priešinosi kiniečių 
viešpatavimui. 100 metų jie 
priešinosi prancūzams. Da
bar jie priešinasi Amerikos 
viešpatavimui. JAV inter
vencija Vietname trukdo 
pietų vietnamiečiams iš
reikšti savo nacionalinę va
lią ir įvesti tokį režimą, ku
ris atstovautų gyventojų 
daugumą. Intervencija taip 
pat trukdo susivienyti 
dviems atskirtoms Vietna
mo dalims. O kiekviena su
skaldyta tauta nori susivie
nyti.

Atsisakydamos pripažinti, 
kad Vietkongas atstovauja 
pačių pietų vietnamiečių 
national i n i o išsilaisvinimo 
judėjimą, ir primesdamos 
karą išimtinai komunistų 
intervencijai iš lauko pusės,
JAV tampa europiečių ko
lonializmo Azijoje įpėdiniu. 
Manydamos, kad jos prieši
nasi komunizmui Pietinia
me Vietname vardan lais
vės, jos faktinai priešinasi 
Vietnamo nacionaliniam ap

moksta mito ir vietoj to re
alistiškai santykiautų su vi
somis komunistinėmis šali
mis.

Antra, aš manyčiau, kad 
amerikiečiai turėtų supras
ti, jog visos vyriausybės, 
kurias jie rėmė Saigone, ne- 
reprezentubja Pietinio Viet
namo liaudies. Amerika da
bar turėtų stovėti nuošaliai 
ir leisti Pietiniam Vietna
mu! laisvai apsispręsti, net 
ir tuo atveju, jeigu tai pri
vestų (o tai tikriausiai 
įvyktų) prie dviejų dirbti
nai atskirtų Vietnamo dalių 
susivienijimo po komunisti
niu režimu. Toks sprendi
mas būtų arčiau prie Viet
namo gyventojų daugumos 
norų patenkinimo, negu kad 
dabartinė padėtis Vietname.

Trečia, aš siūlyčiau, kad 
JAV apribotų savo anti-ko- 
munistinę interevnciją į vi
dinius kitų kraštų reikalus 
tik tokiais atvejais, kada 
didesnė to krašto gyvento
jų dauguma yra anti-komu- 
nistinė, ir kur JAV yra 
kviečiamos įsikišti vietinės 
stiprios, pastovios vyriau
sybės, kuri aiškiai repre
zentuoja gyventojų daugu
mą. Tokiais atvejais galėtų 
būti Kanada, Australija, N. 
Zelandija. Jeigu kuri nors iš 
šių trijų šalių paprašytų 
Amerikos pagalbos prieš ko
munistinės šalies agresiją, 
arba kurią nors agresyvią 
nekomunistinę šalį, tokiu 
atveju JAV galėtų ateiti 
joms į pagalbą.

Ketvirta, aš siūlyčiau, kad 
JAV ne tik pripažintų ko
munistinę Kiniją, bet santy
kiautų su ja visiškai lygio
mis teisėmis..

Tokio išdidumo reikia 
atsisakyti

Didžiausia kliūtis Ameri
kos politikai pakeisti, mano 
nuomone, yra amerikiečių 
išdidumas. Amerikos liau
dis, kaip ir jos vyriausybė, 
nenori prisipažinti padarę 
klaidą ir užmokėti už tą

tybininko Juozo Vaičiūno 
radinys. Imdamas iš karje
ro, esančio Karkliškių kai
me, žvyrą, jis pastebėjo iš
lindusius didelius šakotus 
ragus. Viršum jų buvo dau- 
g i a u kaip trisdešimčia 
sluoksnių susiklostęs žvyro 
klodas.

—Abi rastųjų ragų atša
kos, pasakoja muziejaus 
mokslinis bendradarbis P. 
Snarskis, yra net 1 metro 
10 centimetrų ilgio, tarpas 
tarp jų viršūnių ape metr^ 
Išlikusi ir visa gyvulio kau* 
kuolės viršutinė dalis. Tai 
neabejotinai daug tūkstan
čių prieš mūsų erą dabarti
nėje mūsų respublikos teri
torijoje gyvenusio šiaurės 
elnio ragai. Radinys, žino
ma, labai retas. Iki šiol Lie
tuvoje kiek dažniau pavyk
davo aptikti tik iš šiaurės 
elnio ragų padarytus strė
lių antgalius, o patys ragai, 
kiek žinoma, tebuvo iškasti 
tik Kuršių Nerijoje 1929 
metais.

Nemažiau įdomūs ir kiti 
į muziejų patekę radiniai* 
Plungės rajone, gilinant 
Varduvos upelio vagą, maž
daug 2 metrų gylyje keliose 
vietose rasta nemaža įna
gių iš kauta. Tai—ietie^ 
smaigalys, iš rago padary
tas kirvukas, durklas iš 
kauta, kaulinis žeberklas ir 
kt. Netoliese iškasta ir 
nemaža stambių gyvulių 
kaulų. Radiniu susidomėjo 
Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Istorijos insti
tuto archeologijos Sek
toriaus darbuoto jai. To
je vietoje, kurioje, kaip spė
jama, buvusi žmonių sto
vyklavietė, jie numatė atei
nančiais metais atlikti 
tyrinėjimus.

NEW YORKAS. — Lap
kričio 5 dieną “New York 
Times” išspausdino kinų r^. 
akcininkų išstojimą pri$& 
Kinijos priėmimą į Jungti
nes Tautas. • . . . . ,
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PHILADELPHIA, PA
T Philadelphiečių praeities 

veikimas
Perskaičiau knygą 

žangieji Amerikos 
viai,” kuri perduoda 
veikimo istoriją nuo 
iki 1964 m, ir draugų Mer
kio ir D. M. Šolomsko Phi
ladelphijoje, taipgi LLD 
kuopų veikimo bruožus.

Merkys sako, kad Phila-' 
delphijoje buvo 4-rios kuo-l dančią 9 apmokamus šven-

“Pa- 
lietu-

Grimauskas. Lapkričio 
mirė Leon Valantinas. 
si trys palaidoti Holy Cross 
kapinėse.

Vi-

Vertol kampanijos darbi
ninkai, priklausantys Unit
ed Auto Workers unijos lo- 
kalui 1069, užgyrė lokalo 
valdybos padarytą su kom
panija sutartį, pakeliančią 
24 centus valandai ir duo-

Lawrence, Mass.
Spalio 24 d., Bostone, 

LLD 2 kuopa turėjo paren- 
_ - , - į girną. Žmonių prisirinko
Dover, ir Manchester ap-1 beveįk pilna svetainiukė. 
skrityje, N. J. Du namai 
sudegė. Philadelphijos pilie- 
čiai įspėti būti atsargiais su' 
lapų deginimu.

Pilietis

nusiskundimus, sakydamas, 
kad kaliniai negali nustaty
ti kalėjimo tvarkos.

3,000 akrų miško išdegė

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED MALE

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

pos. Šolomskas sako—pen
kios, turėdamos 450 narių. 
Priklausė geras skaičius 
mūsų judėjimo vadų, veiki
mas buvo gražus. Prie LLD 
VI apskrities priklausė vi- 
sosNipylinkės miestelių kuo- 

Dabar daugelio pir- 
mesniųjų veikėjų gyvųjų 
tarpe nėra ir tik du senieji 
veikėjai gyvena Philadel
phijoje Merkys ir Pranaitis, 
Lipčius Eddystone ir Rama- atleisti iš darbo, kol galės 
n a u s k a s Sellersville j e. Iš dirbti.
praeities buvusių 450 narių 
dabar nėra nė trečdalio. Iš 
penkių kuopų liko tik viena.

Philadelphijoje buvo ne
mažai klubų, dabar liko tik 
vienas. Senimo gretos 
smarkiai retėja, gyvenimas 
vietoje nestovi, parengi- .... ... x 2
muose tik senimas, ir retas P^U°Je linkimus distnkto 
nuotykis, kuomet jaunuolį Prokuroro vietai laimėjo

tadienius. Kompanija išdir
ba malūnsparnius.

Į Žemę siunčia 
signalus

Prieš penkerius met u s

Man teko dalyvauti dėka A. 
__ Kazlauskams, kurie 
važiuodami iš Haverhillio, 
kartu besiveždami Ant Na
vicką, užvažiavo pas mus, 
paėmė mane, mano žmoną, 
na, ir Joną ir Uršulę Ko- 
vall, tai susidarė pilna ma-; 
šina.

Oras pasitaikė gražus. I 
Pietūs pateikti skanūs. Tin-

WELDERS—1ST CLASS 
General factory helpers, 

drill press 
Operator

H. F. BUTLER CORP.

MACHINIST. Thoro exp. Capable 
of operating milling machine or 

lathe. Steady work. Benefits. 
SYSTEMS ENGINEERING CO.

King of Prussia
279-1305. CH. 7-5356.

(88-90)

Wanted at Once
PIANO TUNER. Full time, year 

’round. Good starting salary.
Plus Company benefits.
THE WURLITZER CO.

David Reid (N. Y.). 212 WL 7-8140.
Ext. 48. (86-92)

MACHINE SET-UP MEN
Man experienced in setting up ma
chines. Steady work, good starting 

■ salary rate. All Company benefits.
Call or apply

UNION CONTAINER CORP.
Blue Cross, Blue Shield and , 865 Magnolia Ave., Elizabeth, N. J.

dangaus skliaute, Avino ir j karnai buvo atžymėtas LLD 
Pegaso žvaigždynuose, bu- i penkiasdešimtmetinis jubi- 
vo pastebėti du ypatingi, bėjus.

( spinduliui Po to Barčiai užkvietė 
sutartį su kompanija. Pir- šaltiniai. STA-102 ir STA- Pas juos. Jie labai gražiai 
mais metais nebus algų pa-į 21. Jie patys labai maži, o įsirengę, kaip lauko pusėje 
kėlimo, antrais ir i 
metais po 7 centus valan-| ras nįprastas.
dai, pripažinta unija. Iš-1 Nuo 1964 m? rugpjūčio 
dirbusieji 20 metų nebus mėnesio šiuos šaltinius ste

Steelworkers darbininkai, 
priklausantys lokalui 2898, 
AFL-CIO, užgyrė 3-jų metų1 kosminių radijo 
sutartį su kompanija. _ __ ______ _ ___ _

687 Lehigh Ave., Union, N. J.
Is expanding its first and second 
shift operations. Expanding steel 
fabrication company. Benefits in
clude vacation, holidays, life insur- į 
ance. 
major medical coverage. Profit - 

sharing, employe welfare fund.
Apply in person.

An Equal Opportunity Employer 
(90-92)

HOUSEKEEPER
3 youngsters in an apt. 5% days 
a week. Must be dependable, with 
recent excellent refs. Sitting irt on 
Wed. nite and every other week-end. 

Salary open. TR. 8-7636.
(87-91)

352-0600. (88-90)

REAL ESTATE

Kiekvienerių metų spalio 
28 d. kietosios anglies ka
sėjai nedirba, pagerbdami 
Johną Mitchellį, unijos įstei
gėją.

trečiais sklidžiamų spindulių spkt- taip ir viduje. Ramus gy- 
i venimas, aplinkui medeliai, 
kvietkai, yra ir ežeras mau
dytis, prie kurio 
tik tiems, kurie 
nuosavybes.

Vajus
Eina “Laisvės”

priėjimas 
ten turi

Lapkričio 2 d. Philadel-

pamatai.
Gaila, kad didokas skai

čius “Laisvės” skaitytojų 
serga. Blogi metai mūsų 
veiklai. Ačiū drg. Pranai
čiui už išrinkimą senų 
“Laisvės” ir “Vilnies” pre
numeratų. Pranaitis pa
vaduoja draugę Šapranaus- 
kienę, kurios šeima ligos 
prispausta.

Gavau laiškutį nuo drg. 
Bekampio. Jis rašo: “Mūsų 
gyvenime įvyko didoka per
maina. Pardavėme savo pa
livarką, sveikata eina men
kyn, prižiūrėti vietą darosi 
sunkiau, tai nuo lapkričio 
20 d. gyvensime 2619 So. 
761 h St., Philadelphijoje.” 
Gerų sėkmių jums, draugai. 
Bet gaila geros vietos išva
žiavimams.

^Spalio 22 d. mirė Marga
ret Baltuškoms ir Kazys

MECHANIC
Heavy duty equipment installer for 
leading Truck equipment supplier.

Excellent working conditions.
Call Mr. Lloyd. CU. 9-5509.

(87-91)

WANTED
Power Press Operators
Power Brake Operators
Sheet Metal Mechanics. .

Good men only—Top pay.
Close Tolorance Sheet

Metal Workers
Good pay. Overtime, benefits.
PILOT METAL FABRICATORS

INC.
2884 Ninth Ave., Hawthorne, N. J.

201-427-7242
89-92)

AUTO MECHANIC 
New car dealer. Excel, pay plan & 

fringe benefits. Chevrolet exp. 
Contact service mrg. Joe Bennet. 
CHEVROLET MANAHAWKIN 

New Jersey 
Call 1-609-597-2501

(90-91)

HOUSE FOR SALE
Lovely 6 room house, fully air- 
conditioned. Oak Lane vicinity, 
opposite Park. Contains many 
unusual features. F.H.A. approves.

LI. 8-1027
(87-91)

MACHINISTS (4)
First Class. Also

LATHE HANDS (4)
Class. Set Up and Operate.

bėjo Valstybinio P. Štern- 
bergo vardo astronomijos 
instituto astronomų grupė. 
Stebėjimų r e zultatai pa
tvirtino kai kurias radio- 
astronomo N. Kardašovo 
iškeltos hipotezės išvadas. 
Joje teigiama, kad iš STA- 
102 ir STA-21 sklindantys . . 
spinduliai yra dirbtinės kil-I Jai .
mes; juos siunčia labai toli uzrasyti . Laisvę 
nuo mūsų esančios civiliza- vaiJ5’ ^by^os nonnie

hį | gyvenimą 
" žmonės nori žinoti apie'j 

Amerikoje gyvenančius lie
tuvius ir čionykščius įvy
kius. Užrašykite “Laisvę” į 
Lietuvą, o jūsų giminės bus 
jums dėkingi.

mes;

respublikonų kandidatas 
Specter. Respublikonai nu
galėjo demokratus. Prieš 
pirminius balsavimus Spec
ter užsiregistravo kaip de
mokratas, vėliau prisidėjo 
prie respublikonų. Per dau
gelį metų miestą valdo de
mokratai. Demokratai lai
mėjo kontrolieriaus vietą, 
išrinkdami Hemphillį. Res
publikonai džiaugiasi sulau
žę mašiną ir tiksi 1967 m. 
laimėti majoro vietą. I .. . .J i Tačiau visai galimas

Prieš rinkimus buvo at-j daiktas, kad naujieji radijo 
vykęs vice prezidentas 
Humphrey paremti demo
kratus. Eisenhoweris su 
Scrantonu rėmė respubliko
nus.

ei jos.
Pagal N. Kardašovo 

potezę STA-102 radijo spin
dulių srautas turi periodiš
kai keistis. Šis spėjimas pa
sitvirtino. Stebėjimų rezul
tatai parodė, kad šis šalti
nis skleidžia radijo bangų 
srautą, kuris protarpiais 
silpnėja, protarpiais stiprė
ja. Šie “mirksėjimai” karto
jasi reguliariai kas šimtą

uz 
at-

vajus 
naujus skaitytojus ir 
naujinimą seniems prenu
meratų, taipgi už finansinį 
fondą. Reikėtų pasmarkinti 
darbą. Ypatingai skaityto- 

savo

Filmai iš Tar. Lietuvos
Iš Tarybų Lietuvos kal

bantys filmai, su muzika ir 
dainomis, bus rodomi:

giminėms Hartford, Conn. — šešta- 
kaip do-1 dieni, lapkričio 20, Laisvės 

i ži- j choro klube, 155 Hunger- 
noti apie Lietuvos žmonių!ford St. Pradžia 7 vai. va- 

, taip Lietuvos , karo.
nori žinoti apie'1, Waterbury, Conn. — sek

madienį, lapkričio 21 d., 
Venta Hali, 103 Green St.. 
Pradžia 2 vai. popiet.

Filmus rodys J. Grybas 
iš New Yorko. Kviečiame 
lietuvių visuomenę skaitlin
gai susirinkti. Tarybų Lie
tuvos filmais būsite paten
kinti.

Tai jau praėjo rudeni
niai rinkim a i. Lawrence 
svarbiausias asmuo iš ren

kamųjų buvo, tai miesto

158 kaliniai Camden ap
skrities kalėjime paskelbė 
bado streiką prieš blogą 
maistą. Kalėjimo viršinin
kas sutiko išklausyti kalinių

! majoras. Senasis buvo įsi- 
t galėjęs, kaip koks caru kas.

iv ...... ’nes buvo per 11 metų,epindunų šaltiniai yra na-1 1
tūralios kilmės. Tai gali bū- į 
ti nauji, iki šiol nežinomo j 
tipo kosminiai objektai ar-|. . , .1K . TA ,i 1 v - u 'komis kilbasomis. Dabar ns ba vadinamosios ultranau-i ... , . Tv . v rinkimus pralaimėjo. Jojos žvaigždes sprogimo Ii- ■ . 1 . J Aį - . 1 & j oponentas gavo apie 4,000

“Lie- 
' tuvos vaduotojams” prakal- 
I bas, o jie jį maitino lietuviš-

Naha. — Okinawa saloje 
sukoncentruotos d i d e lės 
JAV orlaivyno ir kitokios 
militarinės jėgos. Iš čia jas kad V.

. • •« X T • i I 1 • 1 i •

balsų daugiau už jį.
S. Penkauskas

Filmų m y lėtoj

Lawrence, Mass
Pataisa

Amerikos Simfonijos Orkestrą

CARNEGIE HALL
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 21, 3 VAL. DIENĄ

SIBELIUS — TAPIOLA DAINOS

PIRMADIENĮ, LAPKRIČIO 22, 8:40. VAL. VAK. 
SIMFONIJĄ Nr. 5 

JUSSI JALAS, svečias dirigentas 
INGRID BJONER, sopranas

(Atžymint 100 m. sukaktuves nuo Sibelijaus gimimo.) 
Tikietai Carnegie raštinėj, 57th St. ir 7th Avė., N. Y. 

$5; $4.50 ■ $4; $3.75; $3.25; $2.75; $2.25; $1.50.

Liūdnas Prisiminimas

MIKE BUTKEVIČIAUS
/

Mirė LapkriČio-Nov. 14, 1962

Su liūdesiu prisimenu trečias mirties sukak
tuves.

Velionis Mikolas buvo labai malonus ir drau
giškas su visais. Jį prisimena daugelis jo drau
gų ir artimųjų./ Ilsėkis ramiai, brangusis.

Liudvisė Butkevičienė, 
žmona.

Hartford, Conn.

1st
Career Opportunity with Progressive 

Expanding Company. 
EXPERIENCE ESSENTIAL 

TOP WAGES 
Fine benefits. 

Ideal Working Conditions. 
CALL (201) 991-6403 

CUSTOM SCIENTIFIC 
INSTRUMENT CO.

541 Devon St., Kearny, N. J.
(90-91)

MECHANIC
Experienced in pipe and tube fitting.

Medium size assembly work.
Apply:

LOUIS H. HEIN
1151 Matsons Ford Rd.

W. Conshohocken, Mr. Whitlock.
(89-91)

MACHINIST
First class. Overtime, benefits.

Shop located
28 S. Wycombe Ave., Lansdown 

Sherwood 8-1500
(90-91)

WELDERS
Experienced in electric automatic 
and brazing. Medium size fabrication.

Apply
LOUIS HEIN

1151 Matsons Ford 
Conshohocken, Mr.w.

Rd.
Whitlock 

(89-91)

Experienced, 
work on fine mens clothing. 

Apply
JACKIE GORDON 

Mens Store 
54th & City Line Ave.

(90-91)

BUSHELMAN.
To

AUTO MECHANIC 
Experienced in general repairs, 

tools, heated shop, free uniforms.
Paid Vacation.

Apply
MELCHER BROS. 
4618 N. 15th St.

(89-91)

Help Wahted—Female

HOUSEKEEPER

as;
j Openings for experienced project
I engineers and design supervisors, for 

Industrial Power Plants.
Call or write for appontment.

H. M. WILSON CO., INC. 
LO. 7-0200

(90-92)

ENGINEERS
Full time, live in own room. 

Reference required. 
825-1480

(90-91)

“Laisvėje” iš spalio 22 die
nos, kur buvo aprašytas 
spalio 3 ‘d. parengimas, yra 
pasakyta, kad parengimo 
komisijoje buvo Jonas Ru
dis, turėjo būti Jonas Ko- 

| dis. Klaidą atitaisau ir atsi-
T i r. v i prašau.Londonas. — Pranešama,1 y

Molotovas grįžo ____________
permeta į Pietų Vietnamą, j dirbti Kosygino 
taipgi laiko prieš Kiniją. I skyriuje.

HOUSEMAN
Live in for semi-retired Executive.
Duties include plain cooking, eight 

household chores and chauffeur.
Other help kept.

References required. Good salary. 
RE. 9-5500

(90-93)

WOMAN
Mature, to care for 2 small children, 
1 handicapped, do lite housework and 
cooking. Private room and board, 

plus salary. References. 
823-3611, days.

After 6 P. M. 279-0607.
(90-91)

, tututi . i 
I skyriuje.

valdžios
Washingtonas. — JAV 

intervencija į Dominika jau 
kainavo $126,000,000.

tokia galėtų būti tinkamiausia 
dovana šventėmis

JŪSŲ GIMINĖMS, GYVENANTIEMS USSSR
Gabalas medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei— 

vilnonė ar pusiau vilnonė medžiaga. Tiktai dabar, šven
tėms nužemintomis kainomis, jūs galite užsakyti kiek tik 
norite, be muito, be rankiojimo medžiagos kostiumams 
ir suknelėms, kuri nesigarankščioja. Rūšimi ir ilgalai- 
kumu medžiagos gali prilygti bile medžiagoms, pagamin
toms užsienyj. Rasite mūsų firmos parodų salėse.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003, 

Phone: 228-9547
Jūs taipgi galite užsakyti sekamas dovanas šventėmis: 
automobilius, motorciklius, dviračius, radijus, šaldytuvus, 

siuvamąsias mašinas, laikrodžius, ir daugelį kitokių 
išdirbinių. Gausus pasirinkimas valgomųjų 

produktų, vynų ir skanumynų šventėmis.

Nedelskite, užsakykite dabar. Geriausios rūšies ir greitas 
pristatymas dovanų į jūsų giminių namus garantuotas.

Ateikite į mūsų parodų sales, pamatysite įvairių 
produktų, gamintų USSR, iš geros rūšies ir 

ilgalaikumo, pasiliks jums gerąs įspūdis.
Nežiūrint ilgalaikio persiskyrimo su jūsų giminėmis, mes 
žinome, kad jie visuomet jūsų mintyse, ir JŪ DOVANA 
per PODAROG1FTS, INC., primins jiems, kad jie nėra 

jūsų užmiršti dabar ir nebus užmiršti ateityje.
Turėkite mintyje, kad tik firma PODAROG1FTS, INC., 

yra VNESHPOSYLTORG vienatinis atstovas, 
kuris priima dovanų užsakymus.

REQUEST RECORD

Vėliausios, puikiausios, 
autentiškiausios lietuviškos 

plokštelės.
Nepriimkite pakaitalų, 

žiūrėkite ženklo 
REQUEST.

Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

Pranešimas
LAWRENCE, MASS.

LLD 37-os kuopos susirinkimas 
jvyks lapkričio 14 d., 2 vai. popiet, 
Maple Parke, Methuenuose.

1 Taip pat tą pačią dieną yra šau- 
! kiamas Maple Parko direktorių su
sirinkimas. Visi malonėkite daly
vauti susirinkime. Susidarė daug 
reikalų—LLD 37-os kuopos ir Maple

, Parko. V. Kralikauskas. (89-90)

CHESTER, PA.
Kas nors per klaidą, paeinu mano 

paltą (Top Coat) {vykusiame ban
kete, spalio 17 d., Chesteryje. Pra
šau apžiūrėti paltą, mano yra su {ra
šų GIMBEI. BROTHERS. Prašau 
kreiptis sekamu adresu: A. J. P., 
237 Widener St., Philadelphia, Pa. 
19120. (89-90)

MAINTENANCE MECHANICS
Newark Manufacturer has opening 
in its maintenance dept, for 2 first 
class mechanics to handle rough 
machine shop work on lathe, shaper, 

and miller, etc.
Good working conditions. 

Vacations and other benefits paid.
Call 623-2780

ANTHONY VISCARDI 
Personnel Manager 

Newark, N. J.
(90-91)

WAITRESS WANTED 
No experience necessary. 

Must be neat. 
$30 plus tips to start. 

Apply WHITE CASTLE 
1231 Filbert St. 

From 1 to 5 P. M.
(90-91)

BAKER
Friday and Saturday night.

9 to 6
Apply

MOLZEN’S
3801 No. 7th St.

KITCHEN HELP

Part time or full time.
Experience not necessary.

Apply in person.
Collegeville Inn
Collegeville, Pa.

HOUSEKEEPER
To live in.

Private room and bath.
Pleasant living, good salary.

Medford, N. J., area.
609-654-5337

(89-90)

SHEET METAL SHOP
Break Operators to do own setup. 

Tool and Die maker or assist.
Plenty of work, permanent with 

rapid advancement.
Call PO. 5-4117

(89-90)

MACHINIST-OPERATOR
for No. 5 Warner-Swasey Turret 
Lathe. Must have experience and 
tools. CHAS. BECK MACHINE 
CORP., Church Rd., King of Prussia. 

265-0500.
(88-90)

WANTED Plastic Assistant foreman. 
Experience extrusion. 
POLARIS PLASTICS 

364 North Avenue East 
Cranford, N. J.

N. J. (201) BR. 2-5440 
N. Y. (212) BA. 7-7752 

(89-95)

DENTAL TECHNICIAN
Wxer lor gold and porcelain Dept. 

Opportunity for advancement.
LO. 8-2240

(89-90)

OPERATOR
Experienced

Custom Draperies
Call DE. 3-2121.

(89-92)

HAIRDRESSER
All around, full or part time.

No evenings.
20 minutes off 69th St. 

NICHOLAS OF NEWTOWN 
SQUARE

EL. 6-7520 (EL. 6-7361 night)
(89-91)

BOOKKEEPER—F/C 
Bank or Finance Co. experience 
helpful. Trial balance and taxes. 

High starting salary and opportunity 
to advance.

THRIFTWAY CONSUMER 
DISCOUNT CO.

Call Miss Gilbert. WA. 2-2057 
(89-95)

COOK & HOUSEKEEPER

Good Cook.
Light housekeeping.

Peasant
Home Exch. high salary. 

HI. 6-8051
' -j (8ft-90)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk

r J



6 psi. LAISVE Penkt.. lapkr. (Nov.) 12, 1965

Kviečiame, prašome! ĮVAIRIOS ŽINIOS Valerija Grižiene iš Vil
niaus rašo J. Gašlūnui: IŠ LAIŠKŲ

Prašome visus mūsų skai
tytojus, gyvenančius Niu
jorke ir jo apylinkėse, ne
pamiršti, kad sekmadienį, 
lapkričio 14 d., įvyks mūsų 
“Laisvės” metinis koncer
tas. Tai bus 49-asis eilinis 
koncertas.

Raginame gerbiamus mū
sų skaitytojus ne tik pačius 
dalyvauti, bet paraginti sa
vo kaimynus, pažįstamus, 
kad ir jie atvyktų pasi
džiaugti mūsų meno talen

tais, susitikti savo pažįsta
mus, pasišnekėti, pasiroda
vot!.

Kurie turite mašinas ir 
išgalite, padėkite atvykti į 
koncertą tiems, kurie maši-l 
nų neturi, bet kuriems la
bai sunku kitomis priemo
nėmis salę pasiekti.

Koncerto vietą, laiką pro- • 
gramos atlikėjus matote! 
skelbime, telpančiame šiame} 
pačiame puslapyje.

NEBAISI KOMETA “Dėkui už • Laisvės’ siunti-
New Yorkas. — Seniau, nėjimą. Gerai, kad iš karto 

kai žmonės dar tebebuvo gauname du numerius, tai 
atsilikę, kometos pasirody-1mes nepasidalintume. Da
mas daugybę išgąsdindavo: | Į)ar# a^u su. sūnumi Aliu 
daugelis laukdavo svieto} įknibę skaitome. Perskai- 
pabaigos. : čiusi siunčiu į Maskvą sū-

Dabar.jau kitaip “Ikeje-Įnui Romui pasiskaityti”.

karo. Lietuvoje nerasi šei
mos, kuri vienokiu ar kito
kiu būdu nebūtų paragavu
si karo skriaudų. Už tai 
mums karas yra baisus 
baubas, tai kraujas, badas, 
ašaros, ligos. Prisimenu, 
per karą mes jau pamiršo-

Lindsay sako: Dirbsiu ne 
partijai, o miesto žmonėms
Laimėjęs rinkimus į Niu

jorko miesto majoro postą,) 
John V. Lindsay nesnau-j 
džia. Pirmiausia jis aplan-i 
kė kai kuriuos rajonus, ku-

felleris dar vienam termi
nui kandidatuos gubernato
riaus urėdui, — ar Jūs, po
nas Lindsay, už jį agituosi- ' 
te?

Seki” šviesi kometa virš 
dvi savaites matoma, o nie
kas nelaukia pasaulio pa
baigos. Lapkričio 2 d. rytą 
ji aiškiai bvo matoma virš 
New Yorko.

Apie tuos, kurie 
| naujo karo, ji rašo: 
į “Neįtikėtina, kad 
'žmonių, kurie nori

VIRŠ DU MILIJONAI 
BALSAVO NEW YORKE

Į
New Yorkas. — Lapkri-1 

čio 2 dieną New Yorke virš 
du milijonai žmonių daly-; 
vavo balsavimuose. j

John Lindsay gavo 
1,166,920 balsu, A. Beame 
—1,030,770, Buckley -339,-! 
120, o kiti po mažiau. ■

nori 

y r a

me duonos skoni, o tuo me- 
tu iš Amerikos mums rašė, 
kad karas uždėjo sunkią le
teną, nes negauna skanes-

naujo' nio alaus. Žinoma, jeigu

tik tiek tepajuto A m e-: 
rikes žmonės karo nuo-i 
skaudos, tai tokiems gali- ■ 
m o ir vėl jo laukti. Esu 
tikra, kad Lietuvoje tokių 
žmonių nėra. Mes nenorim, 
kad mūsų miestai būtų pa
versti pelenais, kad šių die
nų jaunimui, tektų, kaip 
kad mūsų kartos žmonėms, 
matyti skausmus, ašaras, 
degančias mokyklas, ligoni
nes. Bent mes mokytojai

esam pasiruošę kovoti už 
taika, vaiku laime ir J*a- 
mybę. Kai]) Venclova savtL 
eilėraštyje įrašė:
Ginsim, draugai, mes 

ligi galo
Taiką — laimę mylimos 

šalies,
Vaiko juoką, žiedą obelies!

Skaitome ’’Laisvėje”, kaip 
Amerikos jaunimas pasiry
žusiai gina taiką. Sveikina
me narsiuosius k o v o t o- 
jus!..”

METINIS LAį?<
U, IŠVEŠ KONCERTAS

Įvyks Sekmadieni, Lapkričio 14 Nov.
SCHWABEN HALL, 471 Knickerbocker Avenue, Brooklyne

riuos jis rinkiminės kampa-! 
nijos metu pažadėjo apsi-j 
lankvti. Tarėsi su žmonė- i 
mis. Kai kur truputį paba-i 
liavojo, pasidžiaugė laimėji-; 
mais. 1

O laimėjimai yra dideli. 
Respublikonų partijos na-! 
riui būti išrinktam Niujor-' 
ko miesto majoru, tai, anot ■ 
to rašto, kaip kupranuga- 
rui perlįsti per adatos sky
lutę. Juk čia “normaliu lai
ku”—trys demokratai prieš 
vieną respublikoną.

Lindsay viešai pasakė,, 
kad, įsisėdęs į miesto majo-) 
ro postą, dirbs ne respub
likonų partijai, o miestui.} 
Jo nuomone, Niujorkas yra 1 
toks didelis ir sudėtingas ■ 
miestas, kad ji valdyti pagal 
partinius pasiski r s t y m u s i 
negalima. Čia turi būti pa- ’ 
mirštos partijos — miesto 
gatves šluoti gali ir respub
likonas, ir demokratas, ir

Lindsay atsakė:
—Jei Nelsonas Rockefel- 

leris kandidatuos kitam ter- j 
minui, aš pasisakysiu už jį,! 
kaip asmuo, o ne kaip mies-! 
to majoras. Bet aš už jį ir 
už jokį kitą respublikoną 
kandidatą į bet kokią vietą I 
neagituosiu.

Atvyko iš Washingtono 
ii* Lindsay žmona. Abudu 
buvo užkviesti i miesto 
“baltuosius rūmus”—i mies- j 
to majoro gyvenamuosius 
rūmus. Užkvietė juodu ma
joras Wagneris su savo jau
na žmona. Aprodinėjo sve
čiams viską ir po to Mrs. 
Lindsay oasakė, kad jai rū
mai patinka, kad juose už
teks vietos jai su vyru ir 
keturiems jų vaikams.

O demokratų partijos šu
lai tai dabar nusiminę. Kai 
kuriems jų teks palikti šil
tas vietas — miestavas tar-

DAUGIAU APDRAUDĖ 
LĖKTUVŲ KELEIVIUS Į

New Yorkas. — Didžio
sios lėktuvų kompanijos su
sitarė ir važiuojančius lėk
tuvais apdraudė po $50,000, 
atsitikime, jei bet kuris bū
tu užmuštas arba sužeistas, v

New Yorkas.—Iš po nak
ties rado negyvą Dorothy 
Kilgallen, kuri rašydavo į ' 
reakcinę spaudą ir televizi- i 
joje dalyvavo “What’s My į 
Line” programoje. !

Jonas Dirvelis
Aido Choro mokytojas

Worcester io Aido Choras

ir jo žymieji talentai, kurie 
dainuos solus ir duetus

Puikiai išlavintas choras ir jo talentai taipgi 

gražiai išsilavinę. Jie yra specaliai prisirengę 

duoti gerą programą “Laisvės” koncerte. Helen Smith

nepriklausąs jokiai partijai 
asmuo.

Reporteris užklausė:
—O kas bus, jei Rocke-

nvbas. o ar gi jie to tikėjo
si? Tai jų ir nelaimė, kad} 
nesitikėjo, kad buvo trum
paregiai politikai! Ns.

New Yorkas. — Barry 
Goldwateris sako, kad jei- ' 
gu dabar reikėtų, tai jis ne- • 
apsiimtų kandidat u o t i į 
JAV prezidentus.

---------------------------------------------------------- i

Washingtonas. — JAV j 
duos 200,000 tonų aliuminio i 
iš strateginio rezervo, kad-, 
palaikytų dabartines kai
nas.

Mineola, N. Y. — Buvo 
šaukiami 370 asmenų į “ju
ry”, bet atėjo tik vienas.

Iš Lietuvių kriaučių banketo
Lapkr. 6 vakarą lietuvių 

kriaučių 54 lokalaš turėjo 
pusmetinį balių - banketą, 
kuris atsibuvo Liet. Atletų 
Klube. Bizniškai banketas 
turėjo būt pasekmingu, 
publikos turėjo pilnutėlę 
salę, o ir įžangos bilietas 
nepigus (pagal vietovę).

Vakarui p i r mininkavo 
Vyt. Ubaras ir pagirtinai, 
gana sklandžiai, be jokių il
gų “invokacijų” iškvietė 
keletą lokalo kriaučių ve- 
teranų-veikėjų. 11 giausiai 
kalbėjo gal tik Zaviackas ir 
Buivydas, kiti keletas, tik 
trumpiausiai, tarpe jų ir 
“Vienybės” leidėja p. Tys- 
liavienė. Tiesa, klubo mana- 
džeris Averka, kriaučius 
kredituodamas”, pasakė 
anekdotiškai ilgoką “džio- 
ką”. Girdi, kriaučių biznis- 
organizacija yra pirmoji 
nuo pat pradžios sutvėrimo 
dabartinio svieto. O buvo 
taip: Kai mirė vienas senų
jų kriaučių, liko jo lange 
“emblema” — žirklės, ada
ta ir špūlė siūlų, bet jo li
kusiam sūnui tokia lango 
dekoracija netiko, tad jis 
nuskuto ir nupaišė toj pat 
vietoj, pagal savo “moks
lą”, nemažo dydžio obuolio 
“em b 1 e m ą”. Anot jo, 
“moksliškai” obuolys turi 
priminti kriaučiams jų biz- 
nj-darbą, dar nuo Adomo ir 
Ievos papildytą “grieką” 
rojuje.

Šiaip banketas praė j o 
linksmoj atmosferoj. Vėliau

dar ir muzikantas Čepukas 
iš Maspetho grojo gražiu 
akordijonu šokiams.

Beje, vienas iš kalbėtojų 
ragino kriaučius kovoti už 
“nepriklausomą Lietuvą”, 
tokią, kaip kad buvo prieš i 
arti trisdešimt metu. Ban
kete matėsi ir laisviečiu.

J. L. ir J. G.

Noriu susirašinėti
Nuolat stiprėjant Tary

bų Lietuvos ryšiams su 
užsienyje gyvenančiais, tė
vynainiais, aš taip pat norė
čiau prisidėti prie to abiša
lio bendravimo ir per laiš
kus užmegzti pažintį su 
Amerikos lietuvėmis mote
rimis. Kadangi esu moky
tojau pirmiausia prašyčiau 
atsiliepti Amerikos lietuves 
mokytojas, dirbančias mo
kyklose ar kokiose kitose 
mokymo įstaigose. Malonu 
bus pasidalinti mintimis apie 
tuos dalykus, kurie rūpi 
kiekvienai pasaulio mote
riai, kurie jaudina kiekvie
ną motiną, žmoną. Bran
gios draugės, lauksiu Jūsų 
laiškų ir iš anksto už juos 
dėkoju. Man galite rašyti 
lietuvių, rusų ar vokiečių 
kalbomis. Mano adresas:

Joana Petronienė 
Vilnius
Dzeržinskio 25-11 
Lithuania. USSR

MASPETHIETĖ 
LAUKAITIENĖ 

DAR NESVEIKSTA
Draugė Laukaitienė, ku

ri nelabai seniai nusilaužė 
ranką — ranką, kuri daug 
daug mezginių pagamino 
nuo karo nukentėjusiai Lie
tuvai. Vos spėjo sugyti ran
ka — ištiko ją širdies smū
gis.

Ligonė yra stropioj gydy
tojo priežiūroj, bet sveikata 
dar neina geryn.

Gaila, geros ir darbščios 
draugės.

Ligonės adresas — 65-45 
Perry Ave., Maspeth, N. Y. 
11378. V.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON. MASS.

LDS I-os Apskrities Konferenci
ja įvyks Lapkričio-Nov. 21 dieną, 
11 vai. ryto, 318 W. Broadway, So. 
Bostone. į

LDS kuopos malonėkite prisiųsti j 
delegatus.

LDS 1-os Apskr. sekr.
S. Rainard (90-91)

OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas ir 
pietūs įvyks antradienį, lapkričio 16 
d. Pietus valgysime 12 vai. ir tuoj 
po pietų bus kuopos susirinkimas. 
Pietų kaina tik $1.25. Kaip ir pa
prastai, pietūs bus skaniai paruošti.

Prašome dalyvauti kuopos narius 
ir svečius. Skaniai pavalgę gražiai 
pasikalbėsime. Kuopos valdyba

(89-90)

Key West, Fla. — 39 Ku
bos bėgliai žuvo jūroje.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų šeimininkė-virė- 

ja. Gyventi vietoje. Geri namai. 
Trys dirbantieji šeimoje. Papras
tas virimas. Alga gera. Dėl dau
giau informacijų, prašome telefonuo- 
ti: JUdson 2-5190. Klauskite Ida.

(90-91)

Albertas Daukšys
Tenoras

Irene Janulis
Sopranas

J. Sabaliauskas
tenoras

Pianiste

Ona Dirvejiene
sopranas

Mildred Stensler

Brooklyn© Aido Choras 
ir jo žymieji talentai, kurie dainuos solus ir duetus

• Mildred Stensler daug dir
bo, r ū p e s t i n g a i galvojo su
tvarkymui ir išmokymui gru
pių ir solistų šiam koncertui. 
Aišku, jog ji yra gerai paruo
šusi visą programą. Prašome 
ateiti išgirsti ir pamatyti.

Aido Choro Motery Kvartetas
N. Buknienė, N. Ventienė, mokytoja M. Stensler, 

Ona Čepuliene, Koste Rušinskienė

Victor Becker Elena Brazauskienė Nellie Ventienė Tadas Kaškiaučius
Baritonas Sopranas Sopranas Tenoras

PROGRAMA PRASIDĖS 3-čią vai. popiet. Įėjimas $1.50

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į ŠĮ ĮSPŪDINGĄ KONCERTĄ. — RENGĖJAI




