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gis” j 
sisekė. Jie didžiavosi, I

pa-Washingtonas. —Lapkri-, Aukščiausiasis Teismas
• čio 15 dieną Jungtinių Vals-[ tvarkė, kad Valstybės
Į tijų Aukščiausiasis Teismas partamentas neturi t<

į Jungtines Tautas nepa- vienbalsiai, 8 balsais prie 1 neduoti komunistams ir jų 
būk susilaikiusio, patvarkė, kad 

Madison Square Gardene bū- jĄy valdžios reikalavimas,

į Washingtona,

šią 18-a tūkstančių žmonių; tą 
melą skelbė ir kai kurios radi-1 
jo stotys Niujorke. 1..... .........  .
vos pusė tiek.

į tą mitingą, anot “Kelei
vio.” “atvyko net iš labai to
li—iš Toronto, Chicagos, net iš 
Los Angeles.”

Mačiau, buvo iš Detroito, iš* 
Clevelando. South Bostono 
parapijos klebonas prisiuntė i 
jaunų parapijiečių dūdų or
kestrą.

Kaip matome, “žygis” buvo 
organizuotas per visą Šiaurės Į 
Ameriką. Kai kurie klebonai 
organizavo savo parapijiečius 

grieku”: lapkričio 13 d. 
nevažiuosi Niujorkan—nusidė
si, Į pragarą smalos pusti eisi!

idant Komunistų partijos

simpatikams pasportų išva
žiavimui į užsienį

Neseniai svarstant Euge-

Washingtonas. — Iš vi- žygi uos 
sos šalies taikos mylėtojai renka žmonių parašus ant 
ruošiasi žygiui į Washing-j peticijų, kurios bus įtektos 
toną, kuris įvyks lapkričio i prezidentui Johnsonui rei- 
25—27 dienomis. į kalaujant baigti JAV inter-

Lapkričio 27 dieną bus i venciją Vietname.
masinis pikietavimas Balto- New Yorkas. Wood-Susirinko! nariai registruotųsi kaip ne Frank Robelio bylą JAV j jo Namo reikala ant baig. stock viešbutyje, 127 W. 43 

yra ne- teisėjas William J Lmd- į. j tiniu Valstijų inter- St., Manhattane, susirinko 
Tas reikalą- berg, Seattle, ! *

“užsienio agentai” , 
konstitucinis.
vimas yra priešingas JAV 
Konstitucijos P e nktajam 
pataisymui, kuris suteikia 
kiekvienam žmogui laisvę 
neliudyti prieš save.

Aukščiausiasis Teismas 
svarstė Williamo Albertso- 
no, iš Brooklyno, ir Roscoe 
Quincy Proctoro, iš Oak- 
lando bylas, nes Subversive ■ A . • • . • i 1 "1

Wash., 
tvarkė, kad komunistams 
negali uždrausti dirbti prie 
gynybos darbų.

Pagal Smitho įstatymą | 
bandė 22 organizacijas pri
versti užsiregistruoti kaip 
Komunistų partijos “fronto 
organizacijas”, bet ir to ne
galėjo padaryti. Prieš eilę 
jų valdžia turėjo atšaukti

Maskva. — Lapkričio 12 
dieną Tarybų Sajų n g o s 
mokslininkai iššovė prietai
są “Venera—2” linkui Ve
neros planetos. Prietaisas 
skris linkui Veneros apie 
tris mėnesius ir pusę, jeigu 
viskas bus gerai, tai ją pa
sieks apie kovo 1 dieną.

sorius Juriji Perovičius sa
kė,kad šios raketos yra tris 
kartus galingesės, negu tos, 

i kuriomis buvo iššauti “Vos- 
! tok” ir “Voschod” palydo
mai, su tarybiniais kosmo
nautais.

i Latviai ir estai fašistai taip 
pat organizavo savuosius. O 
jiems padėjo ukrainiečių fašis
tai: buvo ir rusų baltagvardie
čiai. Atlindo žiopsotojų ir iš 
kitų tautų—paklydusių avelių. 
Na, ir po tokio didelio triūso 
“veiksniai” iš JAV ir Kanados 
tepajėgė surinkti tik tokį “žy
gi. ” Daug buvo vaikų, sene
lių ir kitokių žmonelių, kurie 
patys nežinojo, ko nori.

Vienas “žygininkų” man sa
kė :

—Gerai žinau, kad mūsų 
tarpe buvo ir impulevičių ■ 
tokių, kurių 
kruvinos; tokių, 
metu Lietuvoje 
žudė vaikus, 
tus^žmones. Bet, velnias juos 
visus atpažintų !. .
4 Aišku, kad budelius atpa- 

pažinti nėra lengva; juos, mat, 
globoja, priglaudžia mūsų ša
lies valdovai.

Activities Control Boardas j kaltinimus, o prieš Interna-j virš 300 jaunuolių, 
stengėsi priversti juos re-'tionai Union of Mine, Mill i 
gistruotis kaip “užsienio and Smelter teismas išmetė 
agentus”. Teismas atmetė kaip nekonstitu c i n į vai
tą reikalavimą. Teismo pa- džios reikalavimą, 
tvarkymas jų reikale kartu 
panaikino tokius pat reika
lavimus dar prieš 42 kitus I

Pa’|venciją Vietname, o paskui i virš 60 buvusių karų vete- 
bus masinis susirinkimas * ranų ir sudarė grupę žygia- 
prie Washingtono pamink-i vimui į Washingtona už tai- 
lo. Kalbės įžymūs veikėjai.: ką Vietname. Žygiavimas 

Pirmąsias dvi dienas bus ; įvyks lapkričio 27 dieną.
taikos mylėtojų pasitaii-; Maskva. — Pasaulinė De
niai ir pasimatymai su vals- moLratįnįo Jaunimo 
tijų senatoiiais n kongies-> racjja lapkričio 
manais. , paskelbė kaip

Brooklyn as. — Čionaiįsu d i dvyriš.ka 
kurie . liaudimi diena, v

Prietaisas “Ve n e r a-2 
yra 2,123 svarų, tai beveik 
penkis kartus sunkesnis už 
JAV “Mainer-2”, kuris bu-
vo iššautas linkui Veneros.!

fede- 
dieną27 

solidarumo
Vietnamo

Turkijoje stiprėja i 50 šalių reikalauja

Dar yra reikalavimas kad 
partija užsiregistruotų. Ko
munistų partijos advokatas 
John J. Abt reikalavo, kad 
ir tas kaltinimas būtų iš
mestas, nes jau užtenkamai 

. s ų įrodyta per penkiolika me- 
rankos tebėra ltlJ. kad Smith Aktas 

kurie karo (yra neįvykinamas ir zalin- 
tūkstančiaisj gas mūsų šaliai. Tas įstaty- 

senelius, nekal- mas sako, kad kuris neužsi
registruos, tai už kiekvie
ną dieną jam gresia penke- 
ri metai kalėjimo ir $10,000 
piniginė bausmė. Kad jis 
prieškonstitucinis, tą sakė 
tada buvęs JAV preziden
tas Trumanas ir jį vetavo.

Kiti laimėjimai

Atšaukti tą įstatymą
i Dabar, po Aukščiausiojo 
i Teismo sprendimo “The 
• New York Times” savo re- 
' dakciniame lapkri č i o 16 
dieną, sako, kad JAV Justi- 
c i j o s departamentas ir 
Kongresus turėtų rimtai 
pagalvoti ir kovoje prieš 

i komunizmą atsisakyti tokio 
kelio, kuris griauna mūsų 
pamatinius demokratij o s 
įstatymus.

Reikia pasveikinti Niujorko 
lietuvių visuomenę už tai, kad 
“veiksnių” neklausė ir j jų 
“žygj” nėjo.

Maršavo tik labai maža s 
skaičius niujorkiečiu—tik pa
tys didžiausi “vaduotojų” erš- 
tai ir tamsiausios Brooklyno
davatkos.

Stebėjau jų tą “žygį.” Koks 
liūdnas vaizdas! Tur būt 
“pats” prelatas Balkonas ap
rūpino juos iškabomis su šū
kiais. Daugiausia iškabėlių— 
prieš komunizmą. Vienas ber
niukas nešė tokį klausimą: 
“Kas kvietė komunizmą į Lie
tuvą ?” O viena davatka laikė 
iškėlusi popiergalį su užrašu: 
‘JįĮes priešingi koegzisten- 
cRtS.”

Katalikų bažnyčios susirin
kimas Vatikane atsisakė pa
smerkti komunizmą, o Balko
no ir kitų kunigų organizuoti 
riteriai ir davatkos skelbia ka
rą komunizmui.

Popiežius Povilas Vl-asis už 
koegzistenciją, o JAV lietuvių 
kunigų suorganizuoti parapi
jiečiai—prieš.

Matote, koks pas juos, net 
ir šiuo klausimu pakrikimas.

Su kunigais, su fašistais čia 
labai glaudžiai kooperavo ke
leiviniai socialdemokratai. ..

Netenka nė sakyti, kad tarp 
tų keleto tūkstaričių “žygiuo- 
tojų” buvo nemaža ir dorų 
žmonių, klerikalų ir fašistų 
suklaidintų. Stebėdamas jų 

aš galvojau: kodėl 
pažangieji lietuviai, latviai ir 
estai negalėjo pagaminti gero 
anglų kalba lapelio ir jo čia 
paplatinti ?

i Maršalas Vladimiras To- 
lubko, TSRS raketinių ap- 

■ sigynimo jėgų komandie- 
rius, rašė spaudoje, kad 

;TSRS pasigamino tokias 
raketas, k u rios

atominius užtaisymus gali 
' pristatyti į bile pasaulio 
[-vietą, o kas svarbiausia, 
i kad jos skrisdamos gali 
i kreipti kryptį į čielių.

Maskva. — Lapkričio 16 
diena TSRS mokslininkai 
iššovė “Venera-3” erdvių 
laivą, prietaisą, linkui Ve
neros planetos.

Jis yra, kaip ir “Venera- 
2”, 2,123 svarų, bet jame 
yra skirtingesnių instru
mentų, negu “Venera-2” 
erdviu laive.

Tarybų Sąjungos pirmasis 
prietaisas “Venera-1” 1962 
metais praėjo pro planetą.

“The New York Timeso” 
korespondentas T. Shabab 
rašo, kad Tarybų Sąjunga 
yra pasigaminus milžiniš
kos jėgos raketas, kurios 
išvysto 60 milijonų arklių 
jėgą. Su tokios raketos pa
galba TSRS mokslininkai 1
iššovė Žemės palydovą 
“Proton, kuris sveria 26, 
900 svarų, tai didžiausias 
žemės palydovas, kiek iki 
dabar buvo iššautų. Profe-

nusiginklavimo
Jungtinės Tautos. —Pen- 

šalių atstovų,
Parlamento 1

marksistų partija
Ankara.

rinkimuose Turkijos darbo ’ kiasdešimt 
partija, marksistų, gavo [ kurios sudaro neprisijun-
276,000 balsų. Kadangi ma-1 gūsių bloką, daugumoje Af- 

Į žos partijos gauna didesnę rikos ir Azijos, pateikė 
atstovybę, parlamente, tai zoliuciją, reikalaujant nusi- 
ji dabar turi 45 atstovų iš i ginklavimo konferencijos. 
450. '

Ši partija reikalauja, kad

re-

Šalys yra nepasoitenkinę 
Septyniolikos valstybių nu
siginklavimo konferencija, 
kuri treti metai, su per-

Lotynų Amerikoje piktai 
pasitiko JAV vadus

to, pašalintų visas užsienio
i militarines bazes ir lakytųsi traukomis, laikoma Ženevo- 
; neutrališkos politikos tarp-

Po šio sprendimo “Time-i tautiniuose reikaluose, 
so” korespondentai matėsi 
su komunistų veikėju Gus 
Hali ir kitais. Jie pareiškė, 
kad JAV Aukščiausio Teis
mo sprendimas yra laimėji
mas vi s u demokratiniu 
žmonių. Gus Hali sakė, kad 
Komunistų partija d a 1 y- 

jvaus šalies pareigūnų rin-
Pereitaisiais metais JAV kimuose 1966 metais.

9Parlamento posėdyje jos 
atstovas Mahmet Ali Aybas 
sakė, kad JAV turėdamos 
Turkijoj bazes paneigia tos 
šalies nepriklausomybę, nes 
amerikiečiai jaučiasi kaip 
šalies valdovai.

i je. Ta konferencija neda
vė pageidaujamų rezultatų.

Šios šalys reikalauja, kad 
Jungtinės Tautos sušauktų 
viso pasaulio šalių, įtrau
kiant ir Kiniją, konferenci- 
ciją nusiginklavimo reika
lais.

IŠ VISO PASAULIO
Buenos Aires. —Nusken

do Argentinos laivelis “Es- 
quel”. Jo įgula iš 14 žmonių 
išgelbėtai

Washingtonas. — JAV 
federalinė valdžia tyrinės 
kodėl nuskendo “Yar- 
mouth” laivas.

Jei ateity “veiksniai” ką 
nors panašaus suorganizuos, 
to nepamiršime.

V. Sirvydas rašo “Vienybė
je”:^

“Spalio 9-osios minė j i m a i 
kaž kaip iš mados išdilo. Tur
būt, kad Vilnius jau lietuvių? 
Lenkams Suvalkų sutartį prieš 
45 metus begėdiškai laužant, 
pačiame Vilniuje, kažin, ar 
buvo bent tūkstantis lietuvių. 
Šiandien jų ten per 80 tūks
tančių, ir jie sostinę daro vis 
lietuviškesnę. . .”

Prie kokios visuomeninės 
santvarkos tai buvo pasiekta?

Prie tarybinės!
Kaip Vilnius, taip ir visa 

Lietuva niekad savo istorijoje 
nekilo taip sparčiai kultūro
je, moksle, tautiniame susi
pratime, kaip šiandien. Ir už 
tai lietuvių tautos priešai pra
ėjusį šeštadienį Niujorke Ta
rybų Lietuvą išplūdo.

Washingtonas. — Per 
1965 m. devynis mėnesius 
Jungtinėse Valstijose gimė 
2,497,000 kūdikių, o 1964 
metais per tą patį laiką gi
mė 2,687,000.

Šiemet tarp gimusių yra 
30,000 nesveikų vaikų..

Pekinas. — Kinija sako, 
kad apie 100 Indijos karei
vių buvo įsiveržę į Kinijos 
teritoriją ir įvyko susirėmi
mas.

New Delhi. — Indija iš 
savo pusės sako, kad kinai 
buvo įsiveržę.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Pietų Afrikos Respublikos 
delegatas pareiškė, kad jie 
rems Rodezijos baltųjų šo
vinistų valdžią.

Belgradas. — Atvyko 
Lenkijos liaudies vadas 
Vladislovas Gomulka ir 
premjeras Juzefas Cyran- 
kewicius.

New Delhi. —Indijos val
džia sako, kad Pakistanas 
vartojo gau t u s iš JAV 
ginklus prieš indusus.

Piratų laiveliai 
puolė Kubą

Havana. — Kubos prem-
jeras Kastro praneša, kad 
du piratų laiveliai iš kulko
svaidžių apšaudė Havaną. 
Vienas pataikė į kelis gyve
nimo namus ir Maceo par
ką. Kitas šaudė taikydamas 
į Kubos prezidento Osvaldo 
Dorticos Torronado namą, 
bet nepasiekė.

Kastro sako, kad už pira
tų užpuolimą atsako Jung
tinių Valstijų vyriausybė, o 
ypatingai Centralinė Žval
gybos Agentūra, nes be jų 
žinios piratai negalėtų gau
ti stambiu kulkosvaidžiu ir L- V
amunicijos.

DOMINIKOJE ŠAUKĖ: 
’’YANKEE, GO HOME!”
Santo Domingo. — Domi

nikos sostinėje įvyko de
monstracijos prieš Jungti
nių Valstijų agresiją Viet
name ir Dominikoje. Virš 
1,000 studentų demonstra
vo su šūkiais: “Yankee, go 
home!” Jie sudegino JAV 
vėliavą.

Washingtonas. — Prieša- 
merikinis komitet a s nu
traukė Ku Klux Klano va
dų apklausinėjimą.

JAV atmetė taikos 
pasiūlymą

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departament a s

Rio de Janeiro.—Ruskas, 
atvykęs Lotynų Amerikon, 
sako, kad bendrai jį ir se
natorių Kennedį “gerai pa
sitiko”, išskaitant “inciden
tus” Urugvajuje ir Čilėje.

Urugvajuje buvo suruoš
ta demonstracija prieš Rus
ka, kur vienas studentas 
spiovė jam į veidą.

Concepcione, Čilėje, kada 
senatorius R. Kenedis apsi

lankė universitete, tai stu
dentai jį pasitiko kiauši
niais, akmenimis ir mesda
mi JAV pinigais.

Studentai dainavo Čilės, 
Kubos himnus ir šaukė: 
“žmogžudys”... “Yankee, 
go home!”’

Po 20 minučių Kenedis 
bandė kalbėti, bet studentai 
neleido, kai kurie veržėsi 
prie jo, kiti sudegino Jung
tinių Valstijų vėliavą...

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
pripažino, kad 1964 metais 
Šiaurės Vietnamas s i fi
lė tartis baigimui karo Pie
tų Vietname. Jis siūlė, kad 
abiejų šalių delegatai susi
rinktų Rangūne. Burmoje, 
bet Jungtinės Valstijos pa
siūlymą atmetė.

Reiškia, už karą Pietų 
Vietname atsakomybė krin
ta ant JAV, kurios atsisakė 
pasitarimų keliu jį baigti.
—

17,000 KORĖJIEČIŲ 
KARIAUJA VIETNAME

Seulas. — Pietinė Korėja 
jau pasiuntė į Pietų Vietna
mą karui prieš liaudiečius 
17,000 vyrų. Jos dabartinė 
mili t a r i s t ų vyriausybė 
greitoje ateityje rengiasi 
dar pasiųsti diviziją, tai 
yra, apie 15,000 karininkų 
ir kareivių.

Miami, Fla. — Dabar Mi- 
amyje jau yra apie 100,000 
Kubos pabėgėlių, o jų vis 
dar daugiau atvyksta.

Miesto majoras Robertas 
High vėl reikalauja JAV 
federalinės valdžios, kad 
dalį pabėgėlių iškeltų į ki
tas valstijas.

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristai sako, kad 
JAV Gynybos sekretorius 
McNamara užtikrino, kad 
iki pabaigos 1965 metų ten 
jau bus 300,000 JAV milita- 
riniu žmonių. .

Bona. — Vakaru Vokie
tijoje pagamino filmą “Dal
ias—November 22nd”. Ja
me vaizduojama, kaip buvo 
nužudytas JAV prezidentas 
John Kenedis. Filmo paga
minime bendradar b i a v o 
JAV ambasadorius.

Berkeley, Calif. — Betti- 
na Aptheker, Californijos 
universiteto studentė, kovo
toja už civilines laisves ir 
taiką Vietname, pareiškė, 
kad ji didžiuojasi būdama 
komuniste.

Į Komunistų partiją įsto
jo 1962 metais, kada buvo 
17 metu amžiaus.v

New Haven, Conn. —Ro
bertas Hollis, 35 metų am
žiaus, Amerikos Legiono 
posto vadas išstojo prieš 
JAV karą Vietname.

Varšuva. — JAV senato
rius Mansfieldas ir jo gru
pė atvyko Lenkijon. Iš čia 
jie vyks į Tarybų Sąjungą, 
Rumuniją ir pietryčių Azi
ja-

Saigonas. —Tankino įlan
koje nuskendo JAV milita- 
rinis transportas.

Saigonas. — Nuo žaizdos 
ant minos mirė JAV kores
pondentė Dickie Chapelle.

Londonas. — Anglijos 
parlamentas suteikė val
džiai galią veikti prieš Ro
dezijos baltųjų šovinistų 
valdžią.

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro ir 400 studen
tų įlipo į Kuba vardu kalną.

Paryžius. — Lapkričio 22 
dieną prezidentui De Gaulle 
sukaks 75 metai. (

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo panai
kino karo stovį.

Bona. —Vakarų Vokieti
ja reikalauja iš JAV atomi
nių ginklų.
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TAIP, “MAINOSI RŪBAI
MARGO SVIETO”

S. J. Jokubka “Vilnyje' 
rašo:

Nežiūrint, kad lietuviškieji ! j<aį jį išsilaipino Vietname.

“zonoje D“ (ir Pleimės rajone, pasiekimais šių metų vasarą, 
kur yra speciali amerikiečių ir Su savo šeima aš atvažiavau į 

marionetinės Lietuvą, praėjus keletai dienųPietų Vietnam 
kariuomenės stovykla, 
kiečių kariumf 
buvo didžiausi

ameri- 
enės nuostoliai 

nuo to laiko,

Dar vienas kirtis!
' _ PRAĖJUSI PIRMADIENI JAV Aukščiausiojo 
teismo paskelbtą vienbalsį sprendimą “komunistų regi
stracijos” klausimu reikia laikyti istoriniu. Šiuo spren
dimu teismas dar kartą kirto į antakį McCarrano įsta
tymui. Tiesa, jo dar vis nepribloškė, o tai turėtų padary
ti.

Kiekvienam galvojančiam žmogui aišku, jog McCar
rano įstatymas, kurį Kongresas priėmė 1950 metais, yra 
nekonstitucinis, ir kaip toks nepravedamas gyveniman. 
pasirašyti. Nors, tiesa, jei tuomet Trumanas būtų geriau 
pasidarbavęs, tai ir McCarrano sumanymas nebūtų bu
vęs priimtas. Bene bjauriausias šiame įstatyme skirsnys | 
yra bene tas: JAV Komunistų partija privalanti regist- 
Tai sakė net ir prezidentas Trumanas, atsisakęs įstatymą 
ruotis “kaip svetimos valstybės agentūra”, JAV Komu
nistų partijos nariai turį registruotis taip pat, o jei ne, 
tai jie turį būti nubausti astronominėmis pinigų sumomis 
ir kalėjimu.

Komunistai sakė, kad jie nesiregistruos — visų pir
miausia dėl to, jie nebuvo ir nėra svetimos valstybės 
agentai, o antra, —taip darydami jie save įkriminuotų. 
JAV Konstitucijos Penktasis Amendmentas skelbia, kad 
nieks negali JAV asmens priversti liudyti prieš save.

Ir štai praėjus penkiolikai metų, kai tas pragaištin
gas įstatymas buvo Kongreso priimtas, Aukščiausiasis 
teismas paskelbia, kad komunistai turi pilniausią teisę 
atsisakyti registruotis. Bet teismas nieko netarė dėl pa
čios partijos “registravimosi”. O Justicijos departamen
to ritieriai, kaip matome, užvedė naują teisminę bylą, 
reikalaujant, kad JAV Komunistų partija registruotųsi. 
Teismo procesas vyksta Washingtone.

— ° —
McCARRANO ĮSTATYME buvo privelta visokiausių 

kvailų sumanymų-projektų, kurių dauguma kongresma- 
nų neskaitė ir neskaitę priėmė, užgyrė. Daugelis kon- 
gresmanų ir senatorių tuomet buvo apimti savotiškos pa
siutligės, nes Korėjoje buvo pradėtas karas, vadinamas 
“policiniais veiksmais”.

Buvo įkergtas skirsnys, kad nebūtų duodami komu
nistams pasportai į užsienį keliauti; Aukščiausiasis teis
mas tai atmetė.

Pagal tą įstatymą buvo siektasi paskelbti subversy- 
vėmis ir dvi JAV lietuvių organizacijas — Lietuvių Lite
ratūros Draugiją ir Lietuvių Darbininkų Susivienijimą. 
Abiejų organizacijų vadovybės ir nariai stojo kovon, ėjo 
į teismus ir privertė Justicijos departamento sekreto
rių atšaukti savo pasimojimą.

Net kelios dešimt visokių organizacijų buvo {kerg
tos į “subversyvių” sąrašą, tačiau ligi šiol nei viena jų 
nesiregistravo. O beje, Amerikinis Komitetas Sveturgi- 
miams Ginti dar vis tebekovoja prieš reakcionierių moji- 
mąsi priversti jį registruotis.

— 0 —
KIEKVIENAM AIŠKU, kad McCarrano įstatymas 

grūmojo ne tik komunistams, o visiems amerikiečiams, 
jų pilietinėms teisėms, jų laisvėms. >

Dėl to pažangieji žmonės ir reikalauja, kad Kongre
sas šį įstatymą atmestų. Jei valdžioje stovį pareigūnai 
turėtų užtenkamai smegenų ir pilietinės drąsos, tai jie 
atsisakytų įstatymą vykdyti gyveniman, kadangi jis neį
vykdomas.

Įstatymas “veikė” per penkioliką metų, tačiau per tą 
laiką iš tūkstančių komunistų nė vienas neužsiregistra
vo. Nepasigavo valdžia nei vienos organizacijos.

Dabar, po šito teismo nuosprendžio, atrodo, JAV 
Komunistų partija pradės smarkiau veikti. Josios vado
vas Gus Hali jau sako, kad Komunistų partija 1966 me
tais dalyvaus kongresiniuose rinkimuose su savo kandi
datų sąrašais.

nacionalistai demonstruoja, vis 
dar tebešūkauja, kad Lietuva 
okupuota, bet visame tokiame 
jų durnavojime vis dažniau ir 
dažniau iškyla blaivesnių min
čių, jos auga ir plečiasi.

Štai! Čikago je J a u n i m o 
Centre kalbėjo dr. Kajetonas 
Čeginskis apie Tarybų Lietu
vą. Kalbėtojas patarė sekti 
komunistinę spaudą, susirašyti 
su Lietuvos žmonėmis, keliauti 
į Lietuvą, susitikti ir t. t.

APIE KANADOS 
PARLAMENTO 
RINKIMUS

Liberalų partija federali- 
niuose rinkimuose praėjusį pir
madienį išsilaikė priešakyje, 
išrinkdama daugiausia atsto
vų, bet ji negavo daugumos, 
kokios ji taip pageidavo. L. 
B. Pearsonas pakartotinai pa

žinomą, jis visa tai apribojo brėžė, kad išlinkimas daugu-
nios yra vienas iš svarbiausių 
klausimų. Todėl jis bus labai 
nusivylęs.

Konservatai taip pat nusi
vylę. Jie ėmė liberalus ne
juokais. Jie puikiausiai išnau
dojo pasireiškusius skandalus 
liberalų tarpe, bet maža ką 
gelbėjo tos atakos.

Nauji demokratai nepadarė 
didelio progreso, nors Toron
te, kur jie turėjo du atsto- 

jvus, šiuose rinkimuose išrin- 
! ko keturis.

Mažai ką pasikeitė pozicijos 
isocialkreditorių ir kreditistų.

Npf ir komercinė mūsų' Visl) partijų iyderiai> kurieNei n Komei c ne musų į)UV0 praėjusiame parlamen- 
spauda pradeda rugoti, kad te> išrinkti ir vėl. Abelnai, 
valdžia neduoda tikslių-tei- partijų pozicijos nedaug pasi- 
singų žinių apie karo eigą'keitė. Jei kuri neteko vienos 
Vietname. Ji sako, jog karoikitos vietos vienoj provincijoj, 
departamentas ir bendrai tai laimėjo vieną kitą kitoj 
karo strategai Vi e t n ame 1 rellgiantis balsavimams, maty- 
dažnai liaudiečių nuostolius, ti, nepaveikė balsuotojų, 
padidina, o amerikiečių ma
žina |

Įdomu, kaip savo skaity-jvaidinti labai svarbią rolę, lik 
pagalba gales liberalai lai-

O nauji de
mokratai sako, kad jie palai
kys liberalus tik tokiuose at
vejuose, kai liberalai sutiks 
pravesti reikiamas reformas 
ekonominiuose ir kituose rei
kaluose. O liberalai turės tai 
daryti, nes jie dabar negalės

savo kurpaliu, bet palyginus 
prieš keliolika metų vyravusio
mis mintimis tarp nacionalistų 
apie Tarybų Lietuvą, čegins- 
kio patarimai jau didelis pro
gresas blaivėjimo kryptimi.

Jeigu dabar inž. Varnas nu
vyktų į Tarybų Lietuvą, jo jau 
nebeprakeiktų, kaip kad pra
keikė 1959 metais už nuvyki
mą.

po 25-mečio iškilmių. Visų 
pirma aš noriu pažymėti tai, 
kad mes buvome labai šiltai 
sutikti tiek oficialių asmenų, 
tiek gyventojų.

Viešėjimas Lietuvoje paliko 
man nuoširdžių prisiminimų. 
Lietuva — gražus kraštas. Ji 
kelia susidomėjimą užsienio 
turistams, čia aš išreiškiu ne 
tik savo, bet ir mano žmonos, 
ponios El-Fasi mintis. Kokia 
sritimi mes besidomėjome, vi
sur matėme didžiulę pažangą, 
kurią pasiekė šalis per ketvir
tį amžiaus. Aš noriu palinkė
ti lietuvių tautai sėkmės vys
tant ekonomiką, kultūrą, 
taip pat draugystę tarp 
roko ir Tarybų Lietuvos 
tu.

Švietimo ministras savo 
nešime minėjo, kad amerikinė 
propaganda Tarybų Lietuvą 
priskiria prie “pavergtų ša-

o 
Ma
tau-

pra-

APIE KARĄ PIETŲ 
VIETNAME IR 
NUOSTOLIUS

Kaip dabar atrodo, tai Nau- 
. , ja Demokratinė Partija galės

tojus su karo eiga Vietname ldžio-je. 
supažindina Londono ir Pa- 
ryžiaus spauda. Paduoda
me suglaustus Eltos prane
šimus (tilpusius š. m. lap
kričio 11 d. Vilniaus “Tie- « 
soje”) apie padėtį Vietna
me. Prašome paskaityti:

LONDONAS. Išsivadavimo I 
armijos kovotojai įnirtingai ! 
kaunasi su Amerikos kariuo-

Nesąmonė! Lietuvos mies
tų gatvėse aš mačiau linksmus 
džiugius žmones, kurių tarpe 
labai daug gražių moterų. Lie
tuviai—energingi, veiklūs, už
imti naudingu kūrybiniu darbu. 
Argi taip atrodo pavergti žmo
nės ?

Ne, amerikinėje propagan
doje nėra nei tiesos, nei logi
kos.”

Ugandos respublikos amba
sadorius Tarybų Sąjungoje L 
Engurąs:

“Aš nustebintas Tarybų Lie
tuvos suklestėjimu.”

Indonezijos pasiuntin y b ė s 
pirmasis patarėjas Tarybų Są
jungoje Muis:

“Su didžiuliu susidomėjimu 
aš žiūrėjau dokumentinį kino 
filmą apie Tarybų Lietuvą. 
Didelį susidomėjimą kelia 
nepaprastas gamtos grožis. Iš 
švietimo ministro pranešimo 
sužinojau, kiek daug nuveikta 
per 25-erius Tarybų Lietuvos 
gyvavimo metus. Noriu paly
ginti šiuo atžvilgiu Tarybų1

Įdomus turistas
Lapkričio 6-ą į So. Bosto

no Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo patalpas telefonu 
buvo sušauktas būrys lietu
vių susitikimui svečio iš T. 
Lietuvos. Turistu važinė
jantis po JAV Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko v. 
universiteto pro rėk torius 
Jonas Grigonis mums daug 
įdomaus papasakojo. Buvo 
didelė mums staigmena tu
rėti tokį garbingą iš mūsų 
senosios tėvynės atvykusį 
svečią.

Neišdidi profesoriaus as
menybė, prielankumas, ma
lonus atsinešimas link kiek
vieno asmens, norinčio su 
juo pasikalbėti, viešiems la
bai patilk. Jo linksmas bū
das visus prajuokina ir rim
tomis temomis besikalbant.

Biskis apie tai, ką jis mums 
sakė.

Labai aiškiai ir nuosekliai 
papasakojo apie mokslą ir 
moksleivius Tarybų Lietu
voje. “Aštuntą klasę priva
lo baigti kiekvienas vaikas; 
pas mus jau nebėra nė vie
no bemokslio,” sakė profe
sorius. (Aštunta klasė pri
lygsta senosios mokslo siste
mos progimnazijai.) Jis 
taipgi aiškino, kad tik ga
biausieji studentai pasiekia 
aukščiausią mokslą, o ne po
nų vaikai, kaip kad pirmiau 
buvo. Svečias iš LTSR pa
sakojo apie didelį progresą 
statyboje, pramonėje, žemės 
ūkyje ir 1.1. Sakė, kad Jur
barke už kelerių metų bus 
pastatytas naftos perdirbi
mo fabrikas, kuris išugdys 
miestelį į didelį, gal į 75,000 
gyventojų centrą.

Kad ir ilgai kalbėjęs, tu
ristas sutiko atsakyti į vi

tų gaminimo pramonę, jis 
atsakė: “Kenedis turėjo 
amunicijos fabrikų, kaip kad 
kiti milijonieriai.”

Lapkričio 7-ą buvo LAPK 
metinis balius, kuriame ir 
LTSR turistas dalyvavo. 
Lapkričio 8-ą jis išskrido į 
New Yorką, o iš ten už po
ros dienų su kitais 27-iais 
tarybiniais turistais sakė 
grįšiąs per Maskvą į Vilnių.

skelbti naujų rinkimų. lai bu- j Lietuvą ir su savo šalimi. Per SUS klausimus. Į klausimą, 
20 gyvavimo metų nepriklau- ar nepriaugs perdaug darI tų saužudystė.

Partijos išrinko atstovų se
kančiai :

mene už 12 kilometrų į vaka-: Liberalai .................. U 128
rus nuo Pleimės (speciali Ame- Konservatai .............. . 99
rikos ir Pietų Vietnamo mario- Nauji demokratai . . . . . 21
lietinės kariuomenės stovyk- i Kreditistai................ . . 9
la). Čia amerikiečių desanti-Į Social kreditoriai . . . . . . *5
nininkų kuopa, dalyvavusi vie- Neprigulmingieji ....

soma Indonezija irgi daug pa
siekė švietimo srityje, ekono
mikoje. Bet reikia nepamirš
ti to, kad mes daug jėgų eik
vojame kovai prieš imperia- sisprendžia. 
lizmą, kolonializmą ir neoko-' 
lonializmą.

Aš įsitikinęs, kad ryšiai tarp 
Tarybų Lietuvos ir Indonezi-

bo rankų, taipgi jis sakė, 
kad ne. “Sutrumpinant dar
bo valandas, ta problema iš-

Rhodezijos “nepriklausomybe”
RHODEZIJA (AFRIKOJE) tapo paskelbta nepri

klausoma nuo Didžiosios Britanijos bendruomenės. Ir 
šiandien prieš tą “nepriklausomybę” kyla visas laisvasis 
pasaulis, ypatingai Afrikos tautos.

Tai kaip gi čia yra, kad tautos, neseniai įgijusios 
tautinę nepriklausomybę, kovoja prieš Rhodezijos pasi- 
skelbimą nepriklausoma šalimi?

Dalykas toks: Rhodezija, ilgai buvusi Britanijos ko
lonija, paskelbta “nepriklausoma” tam, kad 220,000 bal
tųjų galėtų valdyti 4,000,000 negrų. Baltieji rasistai, su 
lan Smithu priešakyje, sudarė sąmokslą. Jis nusitarė pa
skelbti kraštą nepriklausomu, keturis milijonus negrų 
palikti be jokių teisių, ir taip gyventi — panašiai, kaip 
Pietų Afrikoje.

Britanijos ministrų pirmininkas Wilsonas, tiesa, 
purkštauja prieš tokį Rhodezijos rasistų sąmokslą, bet 
nieko didesnio nedaro. O Wilsonas galėjo padaryti daug 
ką. Be kitko, jis galėjo pasiųsti j Rhodezija kariuomenės 
dalinius ir jėgos pagalba tokį Smitą ir kitus suvaldyti.

tovės apieškojimo operacijoje, j-----------------—
pa“0 Kaip 25-METINĖS SUKAKTIES 

matyti iš Roiterio agentūros 
korespond e n t o pranešimo iš j 
Saigono, Amerikos kariuome
nė 5 valandas trukusiame mū
šyje turėjo didelių nuostolių. 
Antroji amerikiečių desanti
ninkų kuopa, nusiųsta padėti 
pirmajai, buvo Pietų Vietnamo 
patriotų blokuota ir ginasi šia
me rajone.

PARYŽIUS. Išsivadavimo 
armijos kovotojai — apie ba
talioną — sumušė vadinamo
sios Pietų Vietnamo savigynos 
kariuomenės dalinį ir sunai
kino įtvirtintą stovyklą Bint- 
chuano provincijoje už 270 ki
lometrų į rytus nuo Saigono. 
Kaip praneša agentūros Frans 
pres korespondentas iš Saigo
no, P. Vietnamo patriotai paė
mė stovykloje daug ginklų ir 
maisto produktu.

PARYŽIUS. Už 50 kilomet
rų į šiaurę nuo Saigono įnir-' 
tingai kaujasi Pietų Vietnamo dien darosi Tarybų Lietuvo- 
išsivadavimo armijos kovoto
jai, atremdami amerikinių in- 
terventų ir Saigono režimo ka
riuomenės mėginimus prasi
veržti į įtvirtintą Pietų Vietna
mo patriotų rajoną — “zoną 
D.” Kaip praneša iš Saigono 
agentūros Frans pres kores- 
ondentas, kelios kuopos iš 173 
Amerikos oro desantų briga
dos, kurios dalyvavo šioje ope
racijoje, buvo keturis kartus 
Išsivadavimo armijos kovotojų 
apsuptos. Stengiantis išsiverž
ti iš apsupimo, interventams 
kiekvieną kartą tekdavo kau
tis vienas prieš vieną.

Kaip matyti iš amerikiečių 
karinės vadovybės atstovo pa
reiškimo, šiose kautynėse ag
resoriai turėjo “vidutiniškų” 
nuostolių. Tačiau agentūros 
Frans pres korespondentas sa
vo pranešime pažymi, kad per 
pastarąsias keturias dienas

MINĖJIMAS MASKVOJE
Įdomus atsitikimas buvo (veniniu ir pasiekimais, 

š. m. spalio 29 d. Maskvoje. 
Didžiuose Draugystės na
muose buvo suruoštas vaka
ras, skirtas Lietuvos tary
binio gyvenimo dvidešimt- 
penktosioms metinėms pa
žymėti.

Ten buvo kviesti ir daly-

Kaip sakiau, po prakal
bų buvo nemažai klausimų, 
bet aš čia jų visų neminė

jos nuolat stiprės. Labai no-siu. Noriu biskį parašyti, 
rėčiau apsilankyti Tarybų Lįe- 1 ką asmeniniuose pokalbiuo- 
tuvoje, susipažinti su jos gy-1 se profesorius priminė ame- 
i.....c.;, ! rikiečiams. Vienai moteriai-...........  i 1 1 AJLUCJLcUUfe. V IVIlčU HlUieričU

respublikos pa-. užklausus, kodėl Sovietų Są-Kamerūno j 
siuntinybės Tarybų Sąjungoje 
reikalų patikėtinis Tankajis:

“Įspūdingas vakaras! Kal
bant apie aukštą meno lygį-

junga atsilikusi gyvenimo 
lygiu nuo JAV? Jis atsakė, 
maždaug taip: Sovietų Są-

pabrėžti, jog jį galima' iunSa Per antrąjį pasaulinį
pasiekti tik laisvoje, talentin-! 
gos liaudies šalyje. Simpatiš
ki lietuviai! Mano liaudis

vavo apie 20 užsienio vals- aukštai vertina draugystę su 
tybių atstovai - diplomatai, Tarybų^ Sąjungos tautomis. O 
galėjusieji susip a ž i n t i su, 
Tarybų Lietuvos pasieki
mais — su kultūra, su me
nu, pramone, žemės ūkiu. 
Visa tai buvo pademonst
ruota vienokiomis ar kito
kiomis priemonėmis, kad ki
tų šalių žmonės susidarytų 
nuovoką apie tai, kas‘ šian-

ję.
Buvo duotas puikus kon

certas, pasakyta kalbų, pa
demonstruota filmų. Vil
niaus “Tiesos” bendradar
biai S. Laurinaitis ir L. Po
vilaitis apie tai rašo savo 
laikraštyje (š. m. spalio 31

Prieš prasidedant koncertui 
mes kreipėmės į keletą vakaro 
svečių, prašydami pasidalyti 
įspūdžiais su “Tiesos” skaity
tojais apie' šiandieninę Lietu
vą, jos kultūrą, meną, apie 
vakarą, skirtą 25-osioms Tary
bų Lietuvos metinėms paminė
ti.

Maroko ambasadorius Tary
bų Sąjungoje Abdel-kebiras ei 
Fasis maloniai kalbėjo:

“Aš turėjau garbės susipa
žinti su Tarybų Lietuva, jos

tai, kad Tarybų Lietuva yra 
viena iš sąjunginių Tarybų 
Sąjungos respublikų, mūsų 
simpatijos — ir jai. Man lie
ka tik palinkėti, kad drau
gystės ryšiai tarp abiejų šalių 
vis stiprėtų ir stiprėtų.”

Korėjos Liaudies Demokra
tinės Respublikos pasiuntiny
bės Tarybų Sąjungoje spaudos 
atašė Sim Don Che:

“Tai, ką aš čia šiandien pa
mačiau, mane stebina. Lietuva 
per 25-erius savo gyvavimo 
metus praėjo didelį kelią, lygų 
amžiams. Tikiuosi, surasiu 
laiko, kad aplankyčiau Lietu
vą. Linkiu jai naujų pasieki
mų.”

Vis daugiau ir daugiau 
pasaulio šalių susipažįsta su 
mūsų gimtuoju kraštu to
kiu, koks jis yra, o ne kokiu 
bando va i z d u o t i lietuvių 
atplaišos, visokie niekadė- 
jiški “vaduotojai,” gyveną 
JAV ir kitur.

San Juan. —Virš 400 pu- 
ertorikiečių studentų pikie- 
tavo protestuodami prieš 
jaunuolių dra f t a v i m ą į 
JAV miUtarines jėgas.

karą prarado apie 20 mili
jonų savo geriausių vyrų, 
prieš kapitalistus kovoju
sių; didesnė pusė europinės 
Rusijos buvo sunaikinta. 
Jeigu tie du desėtkai mili
jonų vyrų ir sugriautoji in
dustrija būtų čieli, dirbę 
per pokarinius du desėtkus 
metų, tai Sovietų Sąjunga 
būtų daugelyje sričių JAV 
pralenkusi. Tuo pačiu metu 
Amerika neprarado pilnai 
pusės milijono vyrų. Nė vie
no jos fabriko nebuvo su
griauta.

Kalbant apie nusiginkla
vimą, kariuomenės panaiki
nimą, štai ką jis sakė: Vi
sa mūsų tarybinė šalis, sy
kiu ir visos šocial i s t i n ė s 
valstybės, į kelias savaites 
galėtume karo reikmenis 
gaminančias įmones paleisti 
į gyvenimui reikmenų ga
minimą. O kariuomenę per 
mėnesį ar kiek daugiau lai
ko būtų galima pristatyti 
prie gyvenimui reikalingų 
produktų gamybos.

Vienam asmeniui primi
nus, kad J. F. Kennedy irgi 
buvo pradėjęs kalbėti apie 
karinės pramonės keitimą į 
žmonėms naudingų produk

Philadelphia, Pa.
Veikėjai kruta

Mums jau yra žinoftia, 
kad mūsų planeta ir vį^ 
Saulės palydovai ant vietos 
nestovi, viskas sukasi, 
skrieja, ką tik mūsų akys 
erdvėj mato... LLD 10 kp. 
veikėjai irgi ant vietos ne
stovi.

Šio mėnesio 13 dieną įvy
ko kuopos susirinkimas. 
Nors šis susirinkimas na
riais buvo neskaitlingas, bet 
konstruktyvus. Pravedė 
daug gerų naudingų nutari
mų. Liberališkai aukojo 
spaudai: “Laisvei” $100.00, 
“Vilniai” $150.00, “Liaudies 
Balsui” $25.00. Moterims už 
taiką $25.00.

Pasitarta apie žygį į Wa- 
shingtoną 27 d. Apie pustu
zinis draugų pasižadėjo jįy- 
kti į šalies sostinę, į tą didį
jį taikos troškė jų sąjūdį.

Buvo skaityti du laiškai, 
vienas įdomus laiškas nuo 
J. Kasparūno, kuris kviečia 
narius ir pašalinius vykti į 
Washingtoną 27 d. lapkričio. 
Kaspariūnas pabrėžė: jeigu 
kuris asmuo norįs vykti į 
tą didįjį taikos sąskridį, o 
nebegali pasimokėti kelio
nės lėšas, tai jisai užmokė
siąs po penkinę, tik tegul 
važiuoja kuo daugiausia.

Buvo pagerbtas vienos 
minutės atsistojimu velio
nis P. Pilėnas, ir parinkta 
aukų jo atminimui “Laisvė
je”.

Buvo atsilankę du Sve
čiai: A. Pranaitis ir J. Pa
kampis, kurie su R. Merkiu 
gerokai pasitarė apie sek- 
mingesnį vedimą laikraščių 
vajaus. Minėti įgudę vaji- 
ninkai pasiskirstė sau veik
ti skirtingas sritis, kad ne
pakenktų viens kito veiklai.

Nutarta parengti kokią 
pramogėlę pavaišinimui ir 
pagerbimui kuopos darbi
ninkų, kurie visokiuose pa
rengimuose sunkiai dirba. 
Tačiau kviečiami į parengi
mą ir svečiai, kad ir iš toli. 
Visi bus maloniai priimti ir 
skanėsiais pavaišinti. Die
na jau paskirta gruodžio- 
December 12 d., svetainėje 
715 N. 6th St. Išrinkta veik
li parengimų komisija jau 
pradeda ruoštis.

t Vienas iš Komisuos

Prancūzai nusamdė 
TSRS didelį laivą

Paryžius. — Prancūzų 
Mediterranee klubas nu
samdė Tarybų Sąjungos di
delį keleivinį laivą “Ivan 
Franko”, kuris atliks de
šimt kelionių su turistais. 
Pirmoji kelionė bus gruo
džio 20 dieną, kuri tęsis 15 
dienų iš Marceilles į 
sandriją ir Graikijos 
plaukas. Turistams 
nustatyta po $320, o 
dieną $640.

Tarybinis laivas
Franko” gali vežti 750 tu
ristų.

Alek- 
prie- 

kainą 
už 31
U
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Jungtinėse Amerikos Vais- Dr. Antanas Metrika 
tijose priskaitoma apie 20 

^Įmifijonų negrų ir jų skai
čius sparčiai auga. Pilnų 
ekonominių, pilietinių, kul-1 sius, 
tūrinių bei socialinių teisių Į kusi 600 metų, 
jie neturi; jie yra izoliuja- 
mi ir segreg u o j a m i. T 
čiau jų pilietinio sąmonėji
mo lygis kyla, 
lauja sau lygių teisių 
baltaisiais žmonėmis, 
nori gyventi, mokytis

Juodieji muslimai ir “baltieji velniai”
Ta “evoliucija” tru- 

Pradžioje

Fa- vaikščioję visom keturiom,
gyvenę medžiuose ir buvę

jie reika- apžėlę plaukais. Iš tų bež- 
su i džionžrųogių evoliucijos ke- 

Jie j liu išsirutuliojęs dabartinis 
ir i baltasis žmogus.

dirbti tokiose pat sąlygose,! jokūbo išvestieji “išblyš- 
kaip baltieji, ir kovoja prieš mėlynakiai velniai” lai-
bet kokią nelygybę.

Daug Amerikos negrų
vę labai pikti ir žiaurūs. 
Jie 6000 m. p r. m. e. su
grįžę Į Jokūbo gimtinę A-

| aus” pabėgo ir pareikalavo

stojo. Bet “pranašams” juk ; sąjungą, kurios tikslas —

lapkričio 20 d., 6:30 vai. 
šeštadienio vakara. v

Nepamirškite, ateikite į 
choro svetainę, 157 Hun
gerford St., Hartford, 
Conn.

Dieviškasis Tėvas su tuo 
nesutiko ir buvo kelis kar
tus šaukiamas Į teismą; pi- 

• nigus turėjo grąžinti. Vė-“žmonių brolybė.’’
Jis išleido autobiografi-j !iau i-šgudrėjo: ateidami 

ją, kurioje pasmerkė Mu- į 
h a m a d ą kaip apgaviką, 
sukčių, nesilaikantį musli
mų tikybos, ištvirkėlį ir pi- i 
nigų vilioto ją. Šiam tokios | 
reveliacijos nepatiko ir jo I 
pasekėjai muslimai pradėjo 
Malkolmui-“renegatui” laiš-

• U 1 M •kais bei telefonu grasinti, j (lan£ą 1 
Paskui išsprogdino jo na
mus, norėdami jį ir jo šei
mą nužudyti, visai)) perse
kiojo jį ir jo pagalbininkus, 
kelis žiauriai sumušė ii“ 
pan. O š. m. vasario 21 d. 
patį M ai ko Imą, stovintį 
estradoje ir sakantį neg
rams kalbą vienoje Niujor
ko salių, keliais šūviais už
mušė. Jis buvo 39 m. amž. 
Malkolmo X gerbėjai, ker
šydami už savo vado mirtį, 
sekančią n a k t į sudegino

mokslas ir nereikalingas, 
nes viskas remiasi aklu ti
kėjimu. Momametas irgi 
rašyti nemokėjo. Koraną 
parašė už jį kiti. Tariama
sis Kristus taipgi nė vieno 
žodžio neparašė.

Jų tikėjimo nuostatai
Muslimų tikėjimo nuosta

tai gana griežti, tiesiog pu
ritoniški, maždaug tokie, 
kokius nuo seno taiko A- 
merikos negrams pietinės 
srities segregac i n i n k a i : 
n u o 1 a n kūmas, neprotavi- 
mas,priešinimas, aklas pa
klusnumas autoritetui, dos
numas ir kitos “dorybės.” 
Dėl to juos remia JAV fa
šistai. Bet svarbiausias įsa
kas, tai biblinė dešimtinė, 
kurią reikia savo dvasios 
vadui atiduoti. Privalomi 
ir kiti mokesčiai, kuriuos 
tik “pranašas” paskiria. 
Prie kovos už lygias negrų 
teises, už segregacijos pa
naikinimą, juodieji musli
mai neprisideda. Balsavi
mo teise jie. nesirūpina, nes 
tai esąs “baltųjų išmislas.”

neturi jokio mokslo, dėl to 
jie neturi; jie yra izoliuoja- 
kių dvasininkų įtakai ir yra 
ge^a medžiaga religingiems 
(lemagogams. Nemaža da
ns patenka į protestantų 
sektas: nuo episkopalų iki 
Jehovos liudytojų. Yra ka
talikų ir žydų tikybos iš
pažinėjų. Nuo 1930 m. tarp 
negrų pradėjo plisti mo
dernizuota mahome tonų- 
žydų tikyba, kurios išpaži
nėjai vadinami juodaisiais 
muslimais (musulmonais). 
Jie pripažįsta ir Koraną, ir 
žydų šventraštį Torą, kuris 
sudaro krikščionių šventojo 
rašto senąjį testamentą.
Mokslas apie jų atsiradimai Tai va kokiom ligotom | Bendrai prie kitu negru

• 1 • • • 11* J? i • I , •— i • i • — i

juodųjų Šabazo genties gy
ventojų. Iš dangaus jie pa
darę pragarą. O kai šie 
juodieji pradėję peštis ir 
žudytis, kai tarp jų kilę 
brolžudiški karai, “baltieji 
velniai” sugrobę į savo ran
kas valdžią ii“ pavertę juo
duosius vergais. Iš ten šie 
patekę į Afriką i,r Ameri
ką, kur juos pavadinę neg
rais.

Paskutinysis teismas 
į vyksiąs 1970 metais. Ta
da visi negrai sukilsią, ala- 
chas baltuosius paversiąs 
vergais, o juoduosius — jų 
valdovais.

i į jo “dangų” ir atiduodami 
i jam savo turtą, tikintieji 
! turėjo pasirašyti gudriai 
f advokatų sutaisytą raštą, 
Į kad jie niekad savo turto 
nereikalaus grąžinti.

Matydamas, kad Niujorke 
jam nelabai sekasi, kad čia 

įkurti sunku, tas 
i apgavikas išsikėlė į Gled- 
vainą Pensilvanijos valsti
joje. Ten jis nusipirko dva
rą su 83 akrais žemės ir 
32-jų kambarių rūmus. Že
mę jam dykai įdirba “an
gelai” ir “šventieji,” o rū
mai su puikiai įruoštais so
dais bei gėlynais yra ap
tverti aukšta mūro siena,

muslimų moskę Niujorke. kiQm sudrausti yra nema- 
kad tokiu keršto ž;lK 1:i'u‘vs ginkluotų sargųManoma, 

aktų iš vienos ar kitos pu
sės gali būti ir daugiau.
Baisiojo gyvenimo sąlygose

Malkolmas X jaunystėje 
pergyveno visas negrų ge-

Juodųjų muslimų skel- iliuzijom, kokiom fantazi- ekonominės ar politinės ko-; to sąlygas. Jo motina buvo 
ar, geriau 

demonologija” at- Į naudojami ir apgaudmėja-
biama “genezė” ar, geriau 
sakant, “i
4pdo keista ir kvaila. Jie 
tijki, kad Amerikos šabazo 
genties negrai atsiradę Mė
nulyje. O kai jų išminčiai 
persikėlę nuo Mėnulio i Že
mę, tai apsigyvenę Azijoje, 
bet ne Afrikoje. Todėl pir
mieji žmonės buvę juodi. Iš 
jų palaipsniui išsivystę “bal
tieji velniai.” Negrai įkū
rę Saudo Arabijoje Mekos 
miestą, iš kurio kilusi vi
sa žmonija. 1
ma “Jokūbo istorijoje.” 
gal ja šabaziečiai Azijoje 
ilgai ir laimingai gyvenę.

jom žmonės viliojami, iš- vos jie nesideda, jiems tai1 kone visai balta, nes jos mo- 
nerūpi. Jie tik skelbiasi

mi. Jų skelbiamas juoda-į esą “divo išrinktieji” ir kad 
sis rasizmas būtų ne gėrės- jiems lemta valdyti pasaulį, vas buvo pilnakraujis neg- 
nes už baltųjų rasizmą, fa-' 
šizmą ar šovinizmą.

“Dievo įpėdinis”
Šios kvailos svajonės 

kūrėjas, “dievo įpėdinis,” 
“alacho pateptasis” ir “pra
našas,” buvo iš kažkur at
sibastęs V. D. Fordas, ke
liaujantis lietpalčių parda- 

1930 m, jis pasiro-

tiną išprievartavo baltasis 
vyras. Nors Malkolmo tė-

su-

Šitaip aiškina- Y?1??’ . .
pa_ de Čikagoje, Niujorke, Filą

delfijoje ir kituose mies
tuose, — kur tik buvo kiek

Juos valdę 24 išminčiai. Tik daugiau negrų. 1931 m. jis
vienas iš jų, kažkoks ne
nuorama ir maištaut o j a s, 
nuolat prieštaravęs liku
siems. Iš jo ir kilę dabar
tiniai Amerikos negrai.
* 6800 m. prieš m. e., kai 
70% žmonių buvę gyveni
mu patenkinti, o ' 
nepatenkinti, gimęs mistiš-

susipažino Detroite su kitu 
aferistu, gimusiu Džordži
jos valstijoje, Eliją P u 1 u , 
kuris dirbo autom obiliu 
fabrike. Fordas “patepė” 
Pulą alacho vardu, pavadi
no jį Eliją Muhamadu ir 

i “pranašu.” Juodu 
subūrė parapiją ir įkūrė

Tačiau pasirodo, Muha-j 
madas, kaip ir kitų tiky
bų kunigai, tuos dorovės 
nuostatus taiko tik. savo 
pasekėjams, bet ne sau. Jis 
kitiems draudžia svetimote
riauti, o pats dviem savo 
sekretorėm prigyveno po 
vaiką. Tos moterys jam iš
kėlė teisme bylą, reikalau
ja, kad jis vaikus išlaikytų [ 
(dabar jis turi 67 m. amž.). 
Jis kitiems draudžia stebėti 
televizijos prog r a m a s , o 
pats turi didžiulį televizo- j 
rių ir t. t. Apie savo pa- j 
laidą elgesį jis sako, kadi

J v i -t
likusieji Pac^ar®

<

kasis Jokūbas, nepaprastai Detroite pirmąją musulmo- 
gabus negras. Keturiu %- . , . - ,
metų būdamas, jis prade- riausiu dvasininku paskyrė
gabus negras. Keturių nų moske-mečetę, kurios vy-

kad niekas negalėtų maty- j-ėmėja.
ti, kas viduje dedasi. Jei j Yra stebėtina, kiek ji tu- 
koks smalsuolis norėtų pa-1 rj energijos! Dirba sunkiai 
matyti “dangaus” vidų, to-|savo namuose. Ji išaugino 

tris sūnus ir dvi dukteris. 
Neteko sūnaus ir žento 
II-jame pasauliniame kare. 
Dabar jos anūkas randasi 
laivyne ir ji labai daug apie 
jį rūpinasi.

Ji dukart tapo savo anū- 
” (great-grand-

ir dresiruotų vilkinių šunų.
Sektos vadas, jei dar gy

vas, turėtų būti apie 90 
metų amžiaus. Tačiau nie
kas nežino, ar jis dar gy
vas, nes jis niekur 
do.
nadietė, kurią jis vedė 1964 
m., dabar turi 39 metus. 
Oficialiai ją vadina “Nesu
tepta, Nekalta Nuotaka” 
Dieviškasis Tėvas valdo ne 
tik šį dvarą. Jis turi namų, 
ūkių, motelių, krautuvių ir 
kitokios nuosavybės 20 mi-

į Hartford, Conn.
Spalio 24 dieną buvo pa

rengimas Bridgeporte, ku
riame su dainomis dalyvavo 
Laisvės choras. Po progra
mos choriečius labai gražiai 
priėmė ir pavaišino, o pirm 

'chorui išvažiuosiant į na- 
' mus draugė Mureikienė, iš 
Milfordo, padovanojo cho- 

, riečiams labai didelį ir ska
lnu sūri. Labai ačiū! *■

Anna Phillipse
(Stamford, Conn.)

Ji lapkričio 2 d. minėjo sa-! Minorao, paaovanojo cno- 
vo gimtadienį, 80 m. am_ piečiams labai didelį u ska- 
žiaus. Tai ta proga aukoja Isur*‘ Dabai aciu. 
laikraščiui “Laisvei” $80. i ’

Anna Phillipse yra nuola-‘ Dabai choias energingai 
tinę “Laisves” skaitytoja i reng’asi Prl® worcesteneciu 
nuo 1914 m. ir finansiniai! Parengim.o, kuris jvyks sek- 

i madienj, lapkričio 28 dieną.
Choriečiai važiuos autobu
su, kuris išeis nuo 157 Hun
gerford St., 12 vai. dieną.

Yra stebėtina, kiek ji tu

nesiro- kų “močiute 
Jo baltoji žmona, ka- mother).

Linkime jai daug sėkmės j 
gyvenime — stiprios svei-1 
katos! i

Ameba Juškevičienė 1

šeštadienį, lapkričio 20 d., 
157 Hungerford St. svetai
nėje, bus rodomi filmai iš 
Lietuvos. Kviečiame visus 
atsilankyti. Pradžia 6:30 v. 
vakare.

ras, bet jis pats buvo vario 
spalvos, raudonais plaukais. 
Jo tėvą ir keturis dėdes už
mušė baltieji šovi n i s t a i. 
Kai jis buvo ketverių me- lijorių dolerių vertės.
tų amžiaus, Ku klūks kla-1 Vieną kartą metuose, 

“dangaus” 
ir leidžia- 
jo ištaigų

no nariai sudegino jo na- ■ 
mus ir norėjo užmušti tėvą. 
Laimei, jo nebuvo namie. 
O motina, sunkaus gyveni
mo ir nuolatinių baltųjų šo
vinistų teroro išvarginta, 
susirgo proto liga. Malkol
mas, iš mažens netekęs tė
vų, matė daug vargo, vertė
si visokiais neteisėtais vers- 

' lai s. Nuo šešeriu metu . * *

Bridgeport, Conn
Lapkričio 7-tą d. Žemai-i 

čiai, Butkevičienė ir Visots-1 
kienė važinėjo spaudos rei
kalais. Buvo biskį sustoję
pas mus, sakė, kad turėjo 

aukso bei neblogas pasekmes. Pasi

Spalio 31 d. Lietuvių Mo
terų klubo parengimas bu
vo pasekmingas, o ypatin
gai finansiškai. Didelė gar- 

jbė priklauso dviems sese- 
■ rims L. Žemaitienei ir L. 
I Butkevičienei už jų darbą ir 
į rūpestį. Iš anksto jos par- 
i davinėjo tikietus, važinėjo 

•_ - ir lankėsi į stubas net arti- 
| mesnėse kolonijose, tai ir 
Į parengimas pavyko. Taipgi 
gaspadiniavo. Žinoma, ir 
kitos draugės prisidėjo su 

: parengimas

gvvenąs taip, kaip ir kiti i Pra(^jo vaginėti. Mokslo

porceliano 
Ta t-

jęs mokytis, ir iki 18 metų 
baigęs visus šios žemės uni
versitetus. Turėjęs nepa
prastai didelę galva ir bu
vęs didelis mokslinčius. Be 
kitų mokslų, jis išmokęs 
sukurti naujas žmonių ra
ses. Savo mokslą jis pra
dėjęs skelbti Mekos gatvė
se ir suradęs labai daug 
pasekėjų. Valdovai jo moks
lo išsigandę ir jį iš Mekos 
išvarę. Kartu išėję 59,999 
jo pasekėjai ir apsigyvenę 
Patamsio saloje.
^Baltojo velnio” sukūrimas 

f

Už šią bausmę — ištrė
mimą — Jokūbas supykęs 
ant dievo — alacho bei že
mės valdovų ir ryžęsis jiems 
keršyti — sukurti “baltąjį 
velnią,” kuris tarp žmonių 
sėtų visokias nesantaikas, 
karus, žudynes. Jis žino
jęs, kad šis darbas parei
kalausiąs daug metų, bet 
vistiek ryžęsis tai padaryti. 
Patmoso saloje io patvvar- 
kymu visi juodi kūdikiai 
buvę žudomi, o paliekami 
tik šviesesnės, rudos, spal
vos. Kai jie užaugo, jis 
leidęs tuoktis ir daugintis 
tik rudiesiems, o iš vėl gi- 

; jnusiųjų palikęs tik raudo- 
’Tras; kitus išžudęs. Iš rau
donųjų jis išveisęs gelton- 
odžius, o iš šių — baltuo-

patį Eliją Muhamadą. O 
Fordas, suspėjęs iki to lai
ko pasirinkti iš Jengvatikių 
pakankamai pinigų, dingo 
iš akių. Matyt, išsigando, 
kad jo pasekėjai nepastebė
tų apgaulės.

Savo tikybą juodu pavadi
no “juoduoju muslimizmu.” 
Vyriausiasis JAV muslimų 
vadas ir pranašas Elijas 
Muhamadas važinėjo po di
desnius miestus, sakė kal
bas, organizavo parapijas, 
statė moskes ir krovėsi 
pinigus. Jis yra vienas tur
tingiausių negrų JAV: gy
vena Čikagoje 19-kos kam
barių rūme, kurį apsitvėrė 
aukšta plienine tvora, įsi
taisė geležines duris bei lan
gines, apsistatę sargu ir 
dresiruotų šunų būriu. Rei
kia gi saugoti “pranašo” 
turtą! Čikagoje jis turi 
kelis brangius apartmenti- 
nius namus, Arizonos vals
tijoje dvarą su dideliu rū
mu, plaukiojimo baseinu, 
sodais, daržais ir laukais. 
Ten jis atostogauja, važinė
ja neperšaunamu automo
biliu ir ulioja. žodžiu, tasai 
“pranašas” gyvena kaip 
koks “raketierius” (aferis
tas). Jokio mokslo Muha
madas neturi: astuonklasė- 
je mokykloje jis vos prisi
kasė iki penktosios ir su-

bibliniai dievo numylėti
niai: Nojus buvęs gir
tuoklis, bet dievo mvlimas; 
Lotas buvo ištvirkėlis (gy
veno su dukterimis kaip su 
žmonomis, turėjo su jomis 
vaikų), bet dievas jo žings
nius laimino, laikė ji doru 
žmogum. Tad kodėl Mu- 
hamadas negalįs būti tokiu 
dievo numylėtiniu?

Kokia jų įtaka?
Kiek juodieji muslimai 

Amerikoje turi pasekėjų, 
niekas nežino, — jie savo 
skaičiaus neskelbia. Muha- 
madas organizuoja bendro
ves, renka pinigus, už ku
riuos perka namus, žemę, 
steigia visokius pelningus 
biznius, i š kuriu pasiima 
sau didžiausią dali; dėl to 
jis ir toks turtingas.

Daug nesmagumo Muha- 
madui sukėlė buvusi jo de
šinioji ranka, muslimų dva
sininkas, Niujorko mečetės 
vadas, pasivadinęs Malkol- 
mu X, numatytasis Muha- 
mado įpėdinis. Malkolmas 
X buvo metodistų kunigo 
sūnus. Jis buvo karštas 
juodųjų muslimų vadas ir 
pamokslininkas, bet Dž. 
Kenedžio mirties dieną sa
vo kalboje Niujorke nepa
garbiai išsireiškė apie žu
vusi prezidentą. Už tą “ne
taktą” Muhamadas jį 90- 
eiai dienų suspendavo. Šis 
užsigavo, atsisakė muslimų 
sektos ir sutvėrė savo gru
pę. Jis nuvyko į Meką gau
ti palaiminimo, lankė Af
rikos negrų tautas, grįžo 
kaip tvirtas musulmonas ir 
sukūrė Afro-amerik iečių

gavo daugiausia 
doje, mokėsi tik 
mokykloje. Bet 
gana daug skaitė 
iškalbus oratorius, 
jęs minią uždegti, 
gystę buvo nuteistas 10-čia 
metu kalėjimo, kuriame iš
sėdėjo 6 metus. Kalėjime 
skaitė juodųjų muslimu pro- 
pagandinę literatūrą ir 
pats tapo fąnatišku jų se-

prieglau- 
pradžios 
paaugęs 
ir buvo 

, sugebė-

rugsėjo mėnesį, 
vartai atidaromi 
ma pažvelgti į 
rūmą, kur žėri 
sidabro servizai,
lėkštės bei dubenys, 
dieną suvažiuoja daug 
kviestų “ištikimųjų” ir 
smalsuolių, kuriems gra
žios “angeliukės” aprodo 
visus įrengimus, tik paties 
“dievo” niekas nemato. 
Manoma, kad jis jau miręs, 
o “dangų” tvarko jo pali
kuonys.

Tai va, kaip gyvena žmo
nių parazitai, kurie naudo
jasi tamsuolių prietaringu
mu, juos mulkina bei išnau
doja. Prie varganųjų neg
rų kovos už lygiateisišku
mą jie neprisideda, jie jos 
šalinasi.

kalbėjome, jie išvyko į na
mus, o mes ėjome i susirin-1 
kimą LDS 74 ir LLD 63' 
kuopų, mes abudu susirin-' 
kimai buvo svarbūs.

LLD susirinkime išrinko
me delegatus į Trečios ap
skrities metinę konferenci
ją, kuri įvyksta sekmadie
nį, lapkričio 21 d., Lietuvių 
svetainėje^ 103 Green. St., 
Waterbury. Pradžia 10 vai. 
ryto. Visi pasistengkite pri
būti laiku, nes iki dviejų 
konferencija turi baigtis.

Nuo 2-jų prasidės rody
mas iš Tarybų Lietuvos fil
mu. J. Strižauskas€

p a vyk tų.

M. Stulgaitienė, iš West 
! Suffield, po operacijos jau 
yra namie. Rodosi, opera
cija bus pavykusi. Linkiu 
pilnai pasveikti. V. K.

Iš kanuoles šaus 
į erdvę satelitą

Washingtonas. — JAV ir 
Kanados militaristai atliks 
naują bandymą iššovimui į 
erdvę satelito. Ant Barba
dos salos jie suvirino galais 
du vamzdžius 16-kos colių 
diamertriniai kanuolių.

Iš dviejų vamzdžių gavo 
vieną 118 pėdų ilgio kanuo
lės vamzdį. Dabar militaris
tai planuoja iš jos iššauti 
50 svarų satelitą j kosmoso — 
erdvę. Jeigu tatai pavyks, 
tai bus dar vienas žingsnis 
erdviu užkariavimui, v

Hartford, Conn.
Bus rodomi gražūs filmai 

iš Tarybų Lietuvos
Gėrėsitės pamatę tuos 

paveikslus. Nejjį^ž i n s i t e 
Lietuvos kokią rhes pali

jo sekta ]<om> žmonės linksmi, apsi- 
moijvu (turi apie v. . , .i
“Dieviškajam Tėvui" mi- į rengę gražiai. Dabar tik 

rus, parapijos vadas pareiškė: “Nie- gauti paveikslai. Rodys J. 
ko nebūtų stebėtino, jei jis iš mi-,. ... .v X T .
rusiųjų prisikeltų ir žmones jtikin- Grybas, tik SUgl’įzęS is Lie- 

tuvos. Paveikslai bus spal- 
•voti ir kalbantys. Rodys

*) Kai šis straipsnis buvo rašo- 
I mas, “Dieviškasis Tėvas" dar buvo 
gyvas. Jis mirė savo palociuje 
Gladwyne, Pa., š. m. rugsėjo 11 d.

TZ.. v • • n m Jo sekta j pomirtines pamaldas neti- Kltą religinių fanatikų j ųj ir jokių apeigų ar gedulo nepri- 
sekta 1920 m. sukūrė N1U- pažįsta. Sakoma, jog velionis buvo 
jorke Džordžas Beikeris, met« amžiaus Liko jo jauna 

pasivadinęs Dievi s k u o j u retorkų.’’ Į
Tėvu*) Beikeris Džordži-1 
jos valstijoje gimęs negras, 
aštuonklasėje mok y k 1 o j e 
buvo vos pasiekęs penktą
ją ir ten sustojęs. Jis pa
skelbė įkūręs “dangų žemė
je” ir kvietė ateiti pas jį 
visus, kas tik nori “dan
guje” gyventi. Žinoma, at
einant į “dangų,” nereikia 
žemėje palikti nė turtų, o 
viską atnešti “dangaus” 
įkūrėjui. Jis įsigijo dide
lius namus ir nemažą ūkį. 
Atsirado lengvatikių, kurie 
jo “dangum” susigundė ir 
atnešė jam savo žemiškuo
sius turtus, ypatingai tur
tingos našlės. Tačiau vie
toj dangaus atėjusieji rado 
vergiją, turėjo ūkyje ar na
muose be jokio atlyginimo 
dirbti, o dangaus laukti po 
mirties. Moterys buvo va
dinamos “angelais,” o vyyai 
“šventaisiais.” Atsirado ir 
tokių, kurie, po mistinio 
svaigulio atsipeikėję, pa
matą apgaulę, iš “dang-

Apie “Dieviškąjį Tėvą”

jorke Džordžas Beikeris

Sidnėjuje, Australijoje, f 
(Nazareto misijos bažnyčia (turi apie 
50 narių, 
i 
ko nebūtų stebėtino, jei jis iš mi-; 
i 
tų, kad jis tikrai buvo dievas."

Va kokio aklo fanatizmo žemėje 
esama!

Rio de Janeiro. — Buvęs 
Brazilijos prezidentas Ku- 
bitschekas vyks gyventi už
sienyje.

Dainų šventė Vilniuje* žygiuoja jauniausieji damininkių

b
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
Jungtinėse Valstijose

Pasikalbėjimas su kunigu 
Pranu Šniukšta

(Pabaiga) ištekinsi. Todėl net ukinin-

Miami, Florida

(Tęsinys)
Už dienų, man bedirbant, priei

na prie manęs dirbtuvės užveizda ir 
sako: Dabar dirbtuvėje darbai sumažė
jo, tai jums reikės keletą savaičių pasil
sėti; kai darbai pagerės, jums pranešime, 
ir galėsite vėl dirbti. Gražiai, manda
giai likau pavarytas iš darbo.

Pavarytas iš darbo, nė biskelio nenusi
miniau ir ant rytojaus pasileidau po di
dįjį New Yorką ieškti po dirbtuves dar
bo prosyti žiponus. Aš kai dirbau, tai 
maniau, kad bedarbių nėra; rodėsi, kad 
visi dirba, bet pasirodė kitaip. Atsidū
rus bedarbių eilėje, vaikščiodamas iš 
dirbtuvės į dirbtuvę, atradau, kad tokių, 
kaip aš, ieškančių darbo, prie prie dirb
tuvių visur knibždėte knibžda, v

Kartais nueini į dirbtuvę, tai randi 
po desėtką arba ir daugiau darbininkų, 
stovinčių pas duris, kurie, kaip ir aš, ieš
ko darbo. Dažnai būdavo išstovėsi pas 
duris valandą arba ir daugiau, tai nie
kas prie tavęs neprieis ir nepaklaus, ko 
tu nori; o jeigu ir prieidavo, tai pasaky
davo, kad šiandien jiems darbininkų ne
reikia. Tiesa, bevaikštinėdamas gavau 
keletą darbų, bet kada pradėjau dirbti, 
tai pasirodė, kad išdirbęs 10 valandų per 
dieną tu negali užsidirbti daugiau, kaip 
pusantro dolerio. Pavaikštinėjęs po dirb
tuves ir kai kur padirbėjęs, patyriau, 
kad, bent dabartiniu laiku, negalima gau
ti tinkamą darbą prie kriaučių. Kriau- 
čius užpuolė didelis nedarbas, krizė; dau
gelis bedarbių slampinėjo gatvėmis ir ne
galėjo gauti darbo. Iš susitikimo su dau
geliu kriaučių darėsi aišku, kad kas nors 
artinasi.

Nepasitenkinimas augo. Kurie dar 
dirbo, nuo tų bosai lupo kailį. Sunkus, 
ilgų valandų kamuojantis darbas ugdė 
pasipriešinimo ir kovingumo dvasią. Pa
šnabždomis kalbėjo apie uniją. Artinosi 
audra...

Gyvenimas Brooklyne buvo smagus, 
įvairus ir įdomus. Gyvenau kartu su 
draugu Šukiu, o jo kambariai buvo už
eigos vieta, buvo centras lietuvių pažan
giečių.- Čia susirinkdavo Brooklyno, 
New Yorko ir apylinkės socialistai. Čia 
teko greitai susipažinti su visais veikles
niais draugais ir draugėmis, atsivėrė pla
ti veikimo dirva.

Įsirašiau į LSS 19 kuopą. Reikia pasa
kyti, kad nors tais laikais kuopoje pri
klausė apie 40 narių, bet išsimokslinusių, 
daugiau prasilavinusių narių nedaug bu
vo. Visiems žinoma, kiek daug lietuviai 
emigrantai gavo mokslo nuo caro val
džios. Čia lietuviams emigrantams ir at
sivėrė kelias į didesnį ir gilesnį išsilavini
mą ir apsišvietimą. Ot, čia lietuviai ir 
rašėsi į socialistų kuopą, tikėdamiesi 
įgyti daugiau apšvietos. Socialistų kuo
pos veikimas buvo plačiai išsiplėtojęs. 
Ražučio salėje, 101 Grand St., vykdavo 
kuopos parengimai. Čia buvo laikomi 
kuopos susirinkimai, paskaitos ir prakal
bos. Prelegentais buvo daktaras J. Kaš- 
kiaučius ir Jonas Perkūnas. Ražučio na
mas lietuviams buvo ne tik užeiga, bet 
ir mokykla. Brooklynas buvo tirštai ap
gyventas lietuviais ir socialistai siekė, 
platindami apšvietą ir klasinį susiprati
mą, įtraukti lietuvius į socialistinį judė
jimą. Lietuvių socialistų veikimo dirva 
buvo plati ir jie plačiu mastu visuose ba
ruose kultūrinio ir politinio veikimo stū
mėsi pirmyn. Socialistų kuopa 1912 m. 
pastatė scenoje keletą didelių veikalų, 
kaip “žmogžudžiai,” “Kainas,” “Marija 
Magdalietė” ir kt. Tais pačiais metais bu
vo pradėtas organizuoti Aido choras, va
dovaujant Ereminui.

Vasaros laiku, kada lietuvių masės šeš
tadienių vakarais išeidavo į Grand Stry- 
tį pasivaikščioti, socialistai surengdavo 
prakalbas gatvių kampuose. Kalbėtojai 
buvo Šukys, Jukelis, Šaltys. Ir man pa
čiam teko kalbėti.

Vasaros laiku atsibūdavo Pallisade 
Parke (Bronkse) išvažiavimai, geguži
nės. Čia vykdavo diskusijos įvairiais gy
venimo klausimais. Čia vykdavo žaidi
mai, dainos ir kitoki pasilinksminimai. 
Tai buvo visiems linksmumo, smagumo ir 
pasitenkinimo laikas.

Pas brooklyniečius lietuvius darbinin
kiškas ir kultūriškas judėjimas augo,

plėtėsi. To viso judėjimo galva buvo Juo
zas Šukys. Iš kitų veiklesnių asmenų ga
lima pažymėti Šaltį, Izidorių Matijošaitį, 
A. Petriką, A. Jurevičių, Vezdžiūną, V. 
Žilinską, Vandą Viltrakytę, Barbutę 
Švegždytę, Merkevičiūtę, Jukelį, Krauce- 
vičių, Jankauskaitę, Bondžinskaitę, Be- 
nesevičiūtę, Juozą Jakimavičių, Račiūtę 
ir kt.

Aš pamėgau Brooklyno socialistus, 
mes vieni kitus supratome ir buvau pri
sirišęs visuose baruose prie veikimo. 
Man patiko čia gyventi ir veikti socializ
mo labui, ypatingai mes sutarėme visa
me kame su Šukiu. Mes vienas be kito 
niekados nieko svarbesnio nepasitrę ne
veikėme. Bet, deja, aš atsidūriau bedar
bių. eilėse. Išbuvau be darbo du mėne
sius laiko, mano santaupos baigėsi, ir, 
nematydamas darbų pagerėjimo, nu
sprendžiau apleisti Brooklyną ir išva
žiavau į So. Bostoną, Mass.

SOUTH BOSTONE
1912 metų lapkričio mėnesio pabaigoje 

atvažiavau į Bostoną. Apsistojau pas 
Petrą Ketvirtį. Gyvenimo pradžia buvo 
džiuginanti, nes su draugų pagalba ga
vau preserio darbą pas lietuvį kontrak- 
torių Mešlį. Nors reikėjo išdirbti ilgas 
valandas, bet bendrai darbo- sąlygos bu
vo neblogos. Dirbau nuo valandų ir ga
vau $20 savaitei.

South Bostonas nedidelis miestas, tai 
greitai su juo susipažinau ir apsipratau. 
Buvo smagu, kad. greit gavau darbą, ir 
neblogą.

Nors miestas nedidelis, bet čia lietuvių 
gyveno daug, ir tarp jų reikėjo gyevnti 
ir maišytis.

Lietuviai socialistai užlaikė narna, 118 
So. Broadway, kuriame ėjo visa jų veik
la. Čia vykdavo 60-osios kuopos susirin
kimai. šeštadienių vakarais rengdavo 
koncertus, o sekmadieniais turėdavome 
diskusijas politiniais ir ateistiniais klau
simais. Tam tikrais vakarais vykdavo 
šokiai.

Kriaučių streikai
Prieš apleidžiant Brooklyną buvo ga

lima pastebėti, kad New Yorko kriaučiai 
randasi streiko išvakarėse. Taip ma
nydamas nė kiek neapsirikau, nes už mė
nesio laiko po mano atvažiavimo į So. 
Bostoną, New Yorko kriaučiai'išėjo į ge
neralinį streiką. Tuo metu kriaučiai tu
rėjo po vardu United Amalgamated 
Workers of America “uniją,” kurios 
prezidentu buvo Rickert’as, bet ta “unija” 
nė kiek nesirūpino kriaučių reikalais. 
Vadovai tarnavo darbdaviams, o ne dar
bininkams. Unija merdėjo. Visame New 
Yorke nebuvo daugiau kaip keturi tūks
tančiai narių.

New Yorko kriaučiai išėjo į streiką, 
kad suorganizuotų uniją. Prie kriaučių 
dirbo daug įvairių tautų žmonių, bet ka
da streikas tapo paskelbtas, tai atsiliepi
mas buvo džiuginantis. Į streiką išėjo ne 
mažiau kaip 45,000 darbininkų. Pagal 
tautinį pasidalinimą, žydų ir italų buvo 
daugiausia, o mažesnis skaičius buvo lie
tuvių, rusų, lenkų, vokiečių ir kitų tautų.

(Bus daugiau)

Nusidėjėliams darbininkų 
klasei

Kiekvienas darbininkas turi, pagalvoti: 
Ar dirbo jis liaudžiai, ar ėjo kovoti—

Ar ėjo streikuoti 
Arba demonstruoti
Už būvį varguolių žmonių ?

Mat, tie gi, kurie niekuomet nekovojo, 
Darbininkų klasei labai nusidėjo, 

Nes kiek iškovota, 
Kiek jau yr’ laimėta— 
Laimėta gerovei ir jų.

Taigi, kurie esate, tuo nusikaltę,
Tai, kad nusimesti gėdos tamsią skraistę, 

Ilgiau nebelaukit, 
Tuojau visi stokit 
Į eilę kovingų draugų.

Juk žinot, kad jeigu visi kovon stotum, 
Tai laisvę, lygybę tuojau iškovotum.

Ir skurdas išnyktų, 
Ir taika įvyktų
Tarp viso pasaulio žmonių.

, Jonas Juška

Mizara. Pas jus matau 
daug paveikslų.

Šniukšta. Tai sena mano 
silpnybė. Prieš kelioliką 
metų rimtai ėmiau studi
juoti tapybą. Be to, daug 
keliaudamas pamačiau, ko
kia nuostabiai graži yra 
mūsų tėvynės gamta. Dzū
kijos ežerai ir kalneliai, 
Aukštaitijos ir Žemaitijos 
kloniai, ežerai ir miškeliai 
primena spalvingus mūsų 
senovės lietuvaičių audinius. 
Tat tas gražiausias Lietu
vos vietas ir noriu užfik
suoti drobėje. Jau turiu 
virš keturių šimtų geografi
nių Lietuvos peizažų, čia 
maža tapybinės fantazijos, 
nes man rūpėjo tik gamta 
ir mūsų senojo kaimo archi
tektūra, kuri kasmet nyks
ta, nes kolūkiečiai keliasi į 
naujas gyvenvietes. Jei 
sveikata leis, noriu peizažų 
skaičių pakelti bent iki tūks- 
tanties darbų.

Mizara. O kokios toli
mesnės perspektyvos?

Šniukšta. Jau arte j u į še
šiasdešimtį, taigi į gyveni
mo ribą. Po mirties visa 
liks tautai. Mūsų tautos 
dainius Maironis apdainavo 
tėvynę įstabiais lyrikos pos
mais, aš tą bandau atlikti 
spalvomis. Jei kuo likau 
tautai skolingas, kaip ku
nigas, — atsilyginsiu gal 
kaip dailininkas. Jums gi iš 
anksto dėkoju, kad šiuos 
mano atsakymus nepapildy- 
site man svetimomis minti
mis. - _ ;

Mizara. Taip.
Šniukšta. Ačiū 1
Mizara. O jūs taip “trum

pai drūtai” negalėtumėte 
; man atsakyti, p a v., į tokį 
1 klausimą: lietuviai geriau 
gyveno prie Smetonos ar 
dabar?

Šniukšta. Į šį klausimą 
“trumpai drūtai” atsakyti 
negalima, nes vieni ar kiti 
mane gali palaikyti neobje- 
tyviu. Aš prieš karą ir ka
ro metu gyvenau kaime ir 
kaimą gerai pažinau. Ūki
ninkų gaminiai tada buvo 
labai pigūs, o prekės, ypač 
kultūrinės — brangios. Kai
miečiai anais laikais reng
davosi dažniausiai namie 
austais rūbais, silpnai mai
tinosi, mažai rūpinosi gyve
namų patalpų švara, kultū
rinimu, baldais, sunkiai dir
bo. Besimokančių kaimo 
vaikučių veideliuose dažnai 
matydavau skurdo šešėlius. 
Lyginant gyvenimo lygį 
Lietuvoje, gyventojus reikė
tų surūšiuoti šiomis katego
rijomis: labai gerai gyve
nančius, gerai, patenkina
mai ir blogai gyvenančius.

Tarybinėje santvarkoje 
išnyko toks suskirstymas, 
nes išnyko stambiosios nuo
savybės. Visi gyvena savo 
darbu. Ir tai, man atrodo, 
visai teisinga. Išnyko ir la
bai vargstantys, nes nega
linčius savo darbu pragy
venti vyriausybė remia in
validumo ir senatvės pensi
jomis, išlaiko senelių ar in
validų namuose.

Kiek lankydamas ligonius 
patyriau, jiems galėtų pa
vydėti nukaršę senovės ūki
ninkų tėvai, jau nekalbant 
apie varguomenės senelius. 
Be to, pas mus visai paki
tusi pažiūra į gyvenimą ir 
pinigus. Seniau visi spau
dė kapeiką prie kapeikos, 
nes be pinigų neapsivesi, be 
pinigų dukros žmoniškai ne-

kų daugiavaikės šeimos for
maliai pusbadžiavo. Šian
dien pinigas pas mus yra 
praradęs visagalių padėtį. 
Jis tapo tik priemonė pra
gyventi ir gyvenimo buičiai 
sukultūrinti.

Nekalbant apie miesčio
nius, jau ir mūsų kaime 
šiandien daug kas turi dvi
ratį, motociklą, radiją, te
levizorių, foto aparatą, bal
dus.

Prieš kurį laiką dalyvavau 
savo giminaitės kolūkietės 
vestuvėse. Vestuvių dalyviai, 
ypač jaunimas, puošniai 
ir madingai apsirengę. Tie
siog sunku patikėti, jog tai 
paprasti kaimiečiai. Vaišių 
stalas turtingai ir kultūrin
gai paruoštas. Tuo aš ne
tvirtinu, kad pas mus jau 
visa absoliučiai gera ir nė
ra sunkumų. Sunkumų ir 
trūkumų dar yra, bet yra ir 
viltis, kad jie mažėja ir ma
žės. » •, j

Jei vaikučių išvaizda, jų 
apranga yra tautos kultū
rinio ir materialinio gyveni
mo barometras, tai šiandien 
jų veideliai, apranga kalba 
už tai, kad jų, taigi ir jų 
tėvelių gyvenimas lengves
nis.

Baigdamas turiu konsta
tuoti: lietuviai yra gabūs ir 
veržlūs. Savo laiku jie bu
vo laikomi tik “žemės ar
tojėliais,” nes pramonė, pre
kyba buvo kitų tautybių? 
rankose. Paaiškėjo, jog jie 
gabūs ne tik prekyboje, bet 
ir visose gyvenimo srityse.

O kas dirba, stengiasi, tas 
ir gyvena, nes darbo rankų 
šiuo metu trūksta miestuo
se ir ypatingai kaime. Kas 
dirba, tas pragyvenimą vi
suomet turi, nors ir kokį 
darbą jis bedirbtų.

Mizara. Dar kartą ačiū 
už išsamius atsakymus.

Šniukšta. Prašau..
Kaunas, 1965 m.

Worcester, Mass.
Minėsime LDS 35 m. 

Jubiliejų
LDS 57-tos kuopos meti- 

n i s susirinkimas įvyks 
gruodžio 9 d., 1:30 popiet, 
29 Endicott St., Aido choro 
kambariuose. Prašome vi
sus narius dalyvauti, nes 
bus renkama nauja valdy
ba 1966 metams.

Šiemet yra LDS jubilieji
niai metai. Kuopos rengia 
LDS 35 metų jubliejinius 
minėjimus. Mūsų LDS 57 
kuopa irgi rengiasi prie ju
biliejaus pominėj i m o su 
skaniais pietumis. Minėji
mas įvyks gruodžio 12 d., 
29 Endicott St. Pradžia 1 
vai. Kviečiame visus narius 
dalyvauti ir atsiveskite sa
vo pažįstamus kaimynus, 
kurie turės progą susipa
žinti su LDS.

Šiame bankete turėsime 
svečią, LDS prezidentą Jo
ną Gasiūną. Jis šią vasarą 
viešėjo mūsų tėvų žemėj 

Lietuvoj virš dviejų mėne
sių laiko. Būdamas Lietu
voj apkeliavo daug Lietu
vos ir parvežė mums daug 
naujienų iš Lietuvos žmo
nių gyvenimo.

Nepraleiskit progos, atei
kite, linksmai laiką praleis
kite ir daug susipažinsite 
su LDS ir dabartine Lietu
va.

Kviečia Rengėjai

Mobilizacija už taiką. 
Linksmas gimtadienis. 
Tragiška nelaimė

Sakome — “mobilizacija 
už taiką.” Žinoma, tai ne 
ginkluotos armijos mobili
zacija, kurią siunčia į taip 
tolimos, mums nepažįsta
mos ir nenusikaltusios ša
lies žmonių žudymui. Visi 
žinome, kaip šlykštu skaity
ti ir klausyti, kai spauda 
pasigiria, kad mūsų šalies 
kariai ir lėktuvai Vietname 
užmušė desėtkus ar šimtus 
žmonių, kovojančių už sa
vo šalies laisvę.

Ši mobilizacija organizuo
jama, kad tas žmonių žudy
mas baigtųsi Vietname ir 
kituose pasaulio kraštuose. 
Miamyje taikos mobilizaciją 
organizuoja Tarptautinė 
moterų sąjunga už taiką ir 
laisvę. Taikos “kareiviai”— 
moterys, vyrai ir studentai 
—šių metų lapkričio 27 die
ną vyksta į Washingtoną 
pasakyti valdžios pareigū
nams, kad mes, šalies pilie
čiai, reikalaujame baigti ka
rą Vietname. Kelionė į pro
testo demonstraciją (Wash
ingtone), iš Miami ir atgal, 
autobusu tik $35. Kas rim
tai vertina taiką — dar gali 
prisidėti.

Kaip mes, lietuviai, stovi
me taikos klausimu? Žino
ma, kai kas pasako ir taip— 
“o kas man, tegul jie muša
si.” Bet Vietnamo karas 
gali būti kelias į pasaulinį 
atominį karą. Bus jau per 
vėlu tada protestuoti, kai 
bombos pradės kristi ant 
mūsų galvų. Karo ugnis ne
klaus nė vieno, kiek tu tur
tingas ir kuriam dievui ti
ki. Nebe reikalo į taikos 

• eisenas dedasi visokių įsi- 
! tikinimų intelektualai, dva
sininkai, studentai, kad su
laikytų baisaus karo pavo
ju.

Tarpe lietuvių irgi gar
bė tenka moterims. Štai 
mūsų žilaplaukė senutė B. 
White (Vaitkevičienė). Be 
jokio priminimo, be agitaci
jos, pati pirmoji ateina su 
dešimke. O kam?—klausi
me. “Tai tiems, kurie mar- 
šuoja už taiką,” — ji atsa
ko. Tik jos iniciatyva ir mes 
pradėjome kalbėti ir veikti. 
Poros žmonių pasidarbavi
mu tuojau “sumobilizuota” 
virš 30 taikos rėmėjų. Ke
lionei į Washingtoną sukel
ta $33. (Aukotojų vardai 
bus skaityti organizacijos 
susirinkime.)

Liuksmas gimtadienis
Lapkričio 7 d. LSK paren

gimas tikrai buvo jaukus ir 
linksmas. Svietelio susirin
ko arti pilnu te klubo salė. 
O. Martin su keletu gerų 
talkininkų pateikė skanius 
pietus. Dalį skaitlingos pub
likos sudarė dažnus mūsų 
svečiai ukrainiečiai. O kur 
eina ukrainiečiai, ten skam
ba ir daina. Tad ir šį kartą 
ukrainiečiai mus palinksmi
no visos grupės skambiais 
ir ritmiškais liaudies dainų 
balsais. Reikėjo šioje iškil
mėje pasirodyti ir aidie- 
čiams.

Dar viena ir reta iškyla 
klubo parengimuose, tai bu
vo gyvas šokiams orkestras. 
Orkestras dar ir su pliu- 
dais. Du orkestro jaunuo
liai, vaikinukas ir mergytė— 
dar tik “tyneidžiai,” mūsų 
mamytėms ir tėvukams da
vė keletą klasikinių šokių. 
Stebėjome ir plojome, kai 
mikliai, plastiškai tie anū
kai mums šoko duetus. Bet 
ir mūsų senimas neatsiliko.

A w 
Orkestrui grojant, jie pa# 
miršo dejavimus ir kalbas 
apie sunkias kojas, skauda
mus kaulus ir pradėjo suk
tis, trepsėti polkutes, val
sus ir suktinius. Tai ir vėl 
subyrėjo argumentai—“ne
reikia muzikos, nėra kam 
šokti.”

Bet kam buvo skirta ta 
puošni ir graži iškilmė? Štai 
ir tas sekretas. Tai gimta
dieniui uolaus LSK veikėjo- 
pirmininko Ch. Tamošiūno. 
Jo rūesčiu gautas orkestras. 
Gražiai dainuota “ilgiausių 
metų,” bet jubiliatas ir nie
kas kitas nepasakė kelintą 
gimtadienį Tamošiūnas mi
nėjo. Gal ir todėl, kad Ta
mošiūnas dar vis jaunuolį^* 
kai kruta, veikia. Tad mes 
jam ir linkime “ilgiausių 
metų” ir geros sveikatos.

Tragiška nelaimė
O džiaugsmas kartais turi 

ir ašarų. Mūsų geri klubie- 
čiai ir aidiečiai Gabrėnai 
sekmadienį d a 1 y v a vo su 
širdgėla. Iš Detroito Gab
rėnai gavo liūdną praneši
mą, kad jų sūnaus žmona 
tapo tragiškai sužeista va- 
žiuotės nelaimėje. Pirma- , 
dienį tėvai Gabrėnai išvyko 
į Detroitą gelbėti sužeistai 
marčiai, sūnui ir anūkams. 
O rašant šias eilutes gauta 
žinia, kad Gabrėnų sūnai^s 
žmona jau mirė! £

Gabrėnų nelaimė, žinoma, 
ne pirmutinė ir ne paskuti
nė. Mūsų šalies keliuose 
tokios tragedijos yra kas
dieninės. Šis naminis “ka
ras” ima tūkstančius gyvy
bių. Tik ne kareivių, bet 
vyrų, moterų, vaikų ir sene
lių. O visgi inžinierių ir ki
tų mokslų galvos planuoja, 
galvoja, kaip sumažinti va- 
žiuotės tragedijas. Šiuo mo
mentu reiškiame širdingiau
sią užuojautą May ir P. A. 
Gabrėnams, jų sūnui, drau
gams ir giminėms.

Turime ir linksmų žinių. 
Iš šiaurės jau pradeda at
skristi čia žiemoti mųsų 
laukiami svečiai. Mūsų so
listas S. Vaineikis jau či£. 
Jis jau stojo į Aido chorą 
ir dainuoja. Iš snieguotų 
Pennsylvanijos kalnų jau 
atskrido Amilija Valatkienė. 
Ši tauri lietuvė visuomet čia 
atvyksta su dovanomis. Ir 
šį kartą ji jau suspėjo ap
dovanoti Aido chorą ir So
cialinį klubą. O klubo susi
rinkime jau pasirodė ir nuo
latinis mūsų svečias, kadai
se daug vaidinęs scenoje ir 
nuoseklus veikėjas organi
zacijose — Jonas Skliutas. 
Laukiame ir daugiau tokių 
svečių.

Bet turime ir nelabų “sve
čių.” Nesveikata skaudžiai 
pakirto LSK ir LLD gerą 
narį Joną Benikaitį. Mes 
labai ir labai Benikaičio p^ 
sigendame klubo ir LLD ^r- 
eigose. Linkime ir tikimės 
matyti Joną geroje sveikato
je. Draugė Kanapė irgi dar 
nėra pilnai susveikusi. Drg. 
Alekas Valilionis šiuo tarpe ’ 
ne visas mūsų sueigas lan
ko. Laikykis tvirtai, drau
ge.

Ramstis

DŪKSTA VOKIEČIŲ 
REVANšISTAI

Bona. Vokiečiai revanšis- 
tai dūksta reikalaudami at- 
steigti Vokietiją tokiose 
sienose, kaip ji buvo pirm 
Antrojo pasaulinio karo.

Jie organizuoja mitingus 
ir kaltina kanclerio Erh^ 
do valdžią, kad ji “neturi 
drąsos kovoti”. \
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Lawrence - Methuen 
f “Laisvės” vajus ir 

skaitytojai
Važinėdamas su “Lais

vės” vajaus reikalais, tai

iSwan St., Methuen, Mass.
Ji sako: “ Nors esu ser- 

i gauti, bet be 
galiu būti”.

“Laisves” ne-
Atsinauji n o

prenumeratą ir paaukojo j j Jungtinės Tautos, N. Y.— j 
i “L” fondą. i Jungtinių Tautų asamblėjoj

Kartu Marijona Vaitekū-lje eina debatai Kinijos pri-;
nienė širdingai dėkoja vi
siems, kurie ligos metu lan- 

i į>ė ją, prisiuntė atvirukų. 
■ priprantama, d a ilgiausia

ir 
i dėkinga jai, kuri visą laiką 

Štai užėjau pas ilgametę j FĮ lankė_ ir dabar prižiūri. 
“Laisvės” skaitytoją Mari-. Ji yra dėkinga ir “Laisvei” 
joną Vaitekūnienę. Ji buvo!už patalpinimą jos padėkos, 
sunkiai susirgus, išbuvo Ii-'nes visiems negali atskirai 
goninėje 8 savaites ir dar 
dvi savaites Nursing Home. 
Dabar jau yra namie, gyve
na pas savo mylimą dukre-

jais. Daugelis iš jų skun
džiasi nes v e i k a t a. Bet 
“Laisvę” nori skaityti, atsi- 
naujina prenumeratas, ]Ja- džiaugiasi savo dukrele i 
aukoja.

Debatai Vietnamo ir ; Džiaugiasi šnipo 
Kinijos klausimais J Penkovskio veikla

New Yorkas. — Double- 
fautų asamblėja-j day & Co. jau išleido buvu- 

' ' TZ‘ ’ šio Vakarų šnipo Olego 
Penkovskio atsimini m u s. 
Jų garsinime dalyv a u j a 
Greville Wynne, kuris buvo 
areštuotas Tarybų Sąjun
goje ir vėliau išvarytas.

Wynne sako, kad apie 50 
kartu matėsi su Penkovs- 
kin, o Penkovskis Jungtinių 
Valstijų Centrinei Žvalgy-

Haverhill, Mass. PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

padėkos parašyti.
V. Kralikauskas

Londonas. — Sulaukęs 83 
metu amžiaus mirė darbie- 

k^i gerėja. Adresas: 103 1 tis lordas Chuter-Ede.

(ėmimo klausimu. Jungtinės 
Valstijos deda pastangas 
vėl neįleisti Kinijos į Jung
tines Tautas.

Debatuojant 
■narių klausimą 
i atstovas Milko 
ivas sakė, kad ne Kinija ne- 
| tinkama būti J. Tautų na- ! 
j riu, bet pirmoje, vietoje tu- j 
retų būti Jungtinės Valsti
jos išmestos iš Jungtinių 
Tautų už agresiją Vietna
me, nes jos paneigė Jungti-!

1 nių Tautų taisykles. * jungoje.

tinkamumoI

Tart

davė labai svarbių doku
mentų apie TSRS gynybą.

Jis sako, kad Penkovskis 
buvo vienas iš svarbiausių

Worcester, Mass.
---------------- 7 . "T

Worcester, Mass.

AIDO CHORO METINIS KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 28 November
Pradžia 1:30 vai. popiet

Bus turtinga Dainų Programa

PO KONCERTO BUS BANKETAS Helen SmithJonas Dirvelis
Aido Choro mokytojas Pianistė

Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelio, kuris rengia šį koncertą

Taipgi Dainuos Hartfordo Laisvės Choras
VADOVYBĖJE WILMA HOLLIS

Jie yra meistrai gražių liaudies dainų, bus miela juos išgirsti.

J. Sabaliauskas Albertas Daukšys
tenoras Tenoras

Ona Dirveliene Irene Janulis
SopranasSopranas

Pirmu kartu girdėsime naują duetą, tai Aido Choro pianistė Helen Janulytė-Smith, alto, ir Irene 
Janulienė, soprano. Jos šią vasarą nuvažiavo į Lietuvą ir ten dainavo 30,000 Lietuvos dainininkų 
būryj 25 metų jubiliejinėj šventėj, už pergalę prieš fašizmą. Jos taipgi dainavo Lietuvos skirtingose 

.. vietovėse ir per Lietuvos televiziją. Visa Lietuva jas matė ir girdėjo.
Aukščiau paduotos atvaizdos žymiųjų Aido Choro talentų, kurie dainuos solus ir duetus 

vadovaujant muzikui Jonui Dirveliui Maloniai kviečiame visus atvykti.

“Laisvės” vajus eina ge
rai. Mary Kazlauskienė ga
vo tris prenumeratas Lietu- ■ 
von. Matyt, kad Lietuvoje į 
žmonės myli “Laisvę” skai
tyti.

Kazlauskiene sakė, kad 21
d. šio mėnesio važiuos kon- 
ferencijon S. Bostone, ir jau 

' turi pilną mašiną žmonių.
Šią vasarą buvo daug 

žmonių nuvažiavę Lietuvon 
ir aprašė kelionės įspūdžius 
lietuvių kalboje. Bet man 
labai, patiko aprašymas rug
sėjo 17 d. “Laisvėje” Helen 
Janulytės-Smith iš Worces
ter, Mass., anglų kalboje. 
Aš daviau paskaityti ang
liškai kalbantiems žmonėms 
ir visi sakė, kad labai gerai 
parašyta.

Būtų gerai, kad Helenu- 
tė parašytų daugiau.

Spalio penktos dienos 
“Laisvėje” iš Harverhill’io 
korespondencijoje įsskverbė 
pora klaidų. Pasakyta Elz
bieta Tininkienė, o turėjo 
būti Finenkienė. Kitoje vie
toje pasakyta Mary Kaz
lauskienė aukojo keiką, o 

, turėjo būti Kvietkauskienė.
Atsiprašau už klaidas.

I

Darbininkė
i
i -----------------------------

i

I Medway, Mass.
Lapkričio 16 mirė Ona 

žalubiene, Bus laidojama 
i privatiniai Paliko liūdin
čius vvra Romalda ir dukra I f/ 4. V *■

; Anna Whalen.

I REQUEST RECORD

Vėliausios, puikiausios, 
autentiškiausios lietuviškos 

plokšteles.

N e p r i i m k i te p a k a i t a 1ų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.

■ Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:

REQUEST RECORDS, INC. 
66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

“PRANEŠIMAI
I

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE
Man

Grilling Sandwich. 7 PM to 1 AM.
No experience necessary. 

Opportunity for advancement.
Call—

IRT1STOS—ES. 9-9956 after 4 PM
(92-95)

Wanted at Once
PIANO TUNER. Full time, year 

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

David Reid (N. ¥.). 212 WI. 7-8140.
Ext. 48. (86-92)

I Experienced FENCE MECHANICS 
“Wood & Chain Link" 
Good pay, steady work.

Apply or call
GUN HILL FENCE CO.

3536 Delavalle Ave.
Bronx, N. Y. FA. 4-5(X)0 

(92-94)

OPPORTUNITY
Machinist-mechanic.

Maintenance, machinery trouble 
shooter. Machine own parts.

CONSOLIDATED COKR CORP.
4012- -2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

(92-94)

MACHINISTS
Small firm needs 1st class machinist 
and tool and die maker. Excellent 

opportunity for right individual.
* Call 302-OL. 5-3200, 9 to 5, 

or OL. 4-9408 after 6 PM
(92-97)

WELDERS—1ST CLASS
General factory helpers, 

drill press 
Operator

H. F. BUTLER CORP.
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
ance. Blue Cross, Blue Shield and 
major medical coverage. Profit - 

sharing, employe welfare fund.
Apply in person.

An Equal Opportunity Employer 
(90-92)

; SO. BOSTON, MASS.

■ . Lietuvių A. P. Klubo žaidimų pa- 
' ręs įvyksta kiekvieną šeštadienį, 3- 
j čią valandą popiet, klubo svetainėje, 
i 318 W. Broadway.

Apai’ti žaidimų ir naudingų pa- 
I sikalbėjimų, būna pateikiama ir 
; lengvų užkandžių.
i

Kviečiami visi atsilankyti.
(92-93)

SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 7-os Apskrities metinė 
konferencija įvyks lapkričio 21 d., 
.11. vai. ryto, 318 Broadway. Kvic- 

! čiame visas kuopas prisiųsti skait- 
i lingas delegacijas. Turėsime daug

DETAIL TECHNICIAN (2)
Assistant, for gold dept..

Good chances for advancement. 
I

Good pay. 201-363-3827.
EQUI-DENT LABS

206 Madison Ave., Lakewood, N. J.

BAKERS (2)
Experienced in retail donut prodouc- 

jtion. We need ability and depend
ability. We offer fair wages and 

good working conditions.
Phone MA. 7-5187 for ap)X>intment. i __ . _ ________

BUMPER STRAIGHTENERS
l
■ Experienced or we will accept train- 
, ers. Must bo reliable and ambi- 
j tious. Good pay with fringe benefits.
1 WA. 2-1780 or 1-609-NO. 5-4780
; (92-98)

PLATERS-POLIS11ERS
Jobbing Shop, Chrome, Silver,i

BRASS.
Call EV. 2-0901

(92-94)

FOREMAN
Learn new building trade. Work 12 
months per year.' Carpentry or ma

sonry. Experience helpful.
Excellent pay. 

Call CL. 9-5353
(92-94)

BAKERS (2)
Experienced in retail Donut pro
duction. We need ability and de
pendability. We offer fair wages 

and good working conditions.
Phone MA. 7-5187 for appointment.

(92-93)

DENTAL TECHNICIAN

Waxer for gold and porcelain Dept.
Opportunity for advancement.

LO. 8-2240
(92-93)

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.
284 Ninth Ave., Hawthorne, N. J.

201-427-7242
(92-95)

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)

ENGINEERS
Openings for experienced project 
engineers and design supervisors, for 

Industrial Power Plants.
Call or write for appontmdnt.

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

(90-92)

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)

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.

856 Magnolia Ave., Elizabeth, N. J.
(92-94)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER

Live in, full charge of home and 
■ 2 children while Mother works.

Call ES. 9-9956 after 4 PM.
(92-95)

HOUSEKEEPER 
Excellent job for right person. 

Pleasant surroundings. 
References desired. 

$40 per week.
215-277-1733 call after 4 PM 

(92-94)

BOOKKEEPER
on social security for gentleman.
Pleasant surroundings, spacious 

room, private bath, TV.
tolimesnes veiklos reikalų apkalbėti. • »v W I • .i Filmai is Tar. LietuvosJaskevičius, 7-os Apskr. Sekr.

(92-93)

WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, lapkričio 21 d. ren
giami pietūs Padėkų Dienai sutikti, 
Lietuvių salėje, 29 Endicott Street., 
1-ą valandą. Kviečiame visus.

LSD Moterų Komisija 
92-93)

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomas mažas, vienam asme

niui apartmentas, kur būtų galima 
pasistatyti auksakalio darbo stalą 
(galima ir basemente). Prašau pra
nešti laišku arba žodžiu. A. Juška, 
36 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(92-94)

Pranas Dargis, gyvenantis Lietu
voje, ieško savo pusbrolių Dargio 
Mykolo (s. Mykolo) ir Dargio And
riejaus (s. Andriejaus). Abu yra iš
vykę iš Lietuvos prieš I-ąjį karą ir 
gyveno Chicagojc. Ką nors apie 
juos žinančius prašau rašyti šiuo 
adresu:

Mrs. L. Domeika
1717 Fleming Rd.
Montreal 16, Que.
Canada (92-93)

Iš Tarybų Lietuvos kal
bantys filmai, su muzika ir 
dainomis, bus rodomi:

Hartford, Conn. — šešta
dienį, lapkričio 20, Laisvės 
choro klube, 155 Hunger
ford St. Pradžia 7 vai. va
karo.

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.

Filmą mylėtojas

MI. 2-1999. Call Mondays.

COOK

in small restaurant
1 PM to 9 PM

Call ES. 9-9956 after 4 PM
. (92-95)

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

Salary open. TR. 8-7636.
' (92-96)

OPERATOR 
Experienced

Custom Draperies
Call DE. 3-2121.

(89-92)

New Delhi — Indijos Ko
munistų partija turi 175,- 
000 nariu, v

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
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Gražus ir spalvingas buvo 49-asis metinis STASYS TITAMS
“Laisvės” koncertas

Pereitą sekmadienį brook- 
lyn iečiai matė gražų ir 
spalvingą koncertą, kurį su- dainavimą, Ona Cibulskienė! 
ruošė “Laisvė’’.. Publikos jam įteikė mažytę rūtų ša-1 švelniai ir žavėjančiai dai- 
buvo daug, įvairios, iš arti kėlę; o Žinija, dviejų mažy-.navo “Mano laivas” ii* Pra- 
ir iš toli. Atvyko net ketu- čių zinijų, baltos ir raudo- i eities prisiminimas, skirtas 
ri vežimai iš Philadelphijos, nos, __ 1
kiti iš kitų vietų Pennsylva- 
nijos. Iš antros pusės New 
Yorko, visi atvyko net iš 
Bostono. Pasirodė, kad su
sidomėjimas “Laisvės” kon
certu buvo platus, didelis.

Muzikalinė programa bu
vo turtinga. Buvo net de
vyni solistai: Victor Beck
er, 
lė Ventienė, Tadas Kaškiau- didelės rožės,

'eina mažuose paketėliuose). ( ningai ir saldžiai dainavo 
Už tokį Viktoro gražų ! “Nemargi sakalėliai”.

Tenoras Daukšys labai

Mirus
Lapkričio 12 d., Queens | dis sustojo tvirtame kūne 

General ligoninėje mirė Sta-1 plakti ir gyvybė mūsų Sta
sys Titanis, turėdamas 80; si apleido, 
metų amžiaus. Buvo pašar- į 
votas Šulinsko šermeninėje,: 
Woodhaven, N. Y. Per tre- i__ ___________________ v
jetą vakarų lankėsi daug jo {Įėjo savo tautą, jos kultūri- 
giminių ir pažįstamų. inę eigą, mūsų pažangiąją

Pirmadienio vakare, lap- i yeiklą. Kiek jo jėgos leido, 
Soprano Irene Janulis sta-i kričio 15, prisipildė šerme-! P1 ie P^angaus darbo• yi-

Tuo metu Ieva Miza-1 tuomet prisidėdavo. Paliko 
rienė pasakė tam pritaiky- labai daug gražių pa-

- -■ ~ i vyzdžių.
Liūdesyje liko žmona 

Ona, jo podukros Julia Man
ning ir jos vyras Thomas, 
Nellie McDonald, posūniai 
Jonas ir Julius Koliai ir Ju
liaus žmona Jerry, keturi 
anūkai, jo sesuo Uršulė Ma- 
želienė.

Lai būna jam lengva šia
me gražiame kapinyne am
žinai ilsėtis.

Nuoširdi užuojauta jo 
žmonai Onutei, jo posū- { 
niams ir podukroms, sesu- į 
tei, visiems artimiesiems ir 
draugams. J. G.

Mūsų Stasys, reikia pasa
kyti, pavyzdingai gyveno, 

; kaip taurus lietuvis. Jis my- 
! loin QSivn tonfci inc Imltnvi-

boutonniere. !
O visas Brooklyno Aido’_ r_______________  __

choras tapo apdovanotas už ! čiai stogą kėlė dainuodama, nine. rl 
gražų dainavimą tokiu gė- : “Daina Motinai”, 
lių bukietu, kurį kiekvienas1 Bet kai priėjome prie pa-j tą kalbą, apibūdinančią Sta- į 
ant svieto mylėtų gauti. Ai- Į skutimo solistų punkto, ku- šio gyvenimą ir veiklą.

Antradienio rytą, lapkri- 
taipgi susirinko 
lovų. Prie kars-

do chorą mylinti Aida ] rį atliko Jonas Sabaliauskas | 
Spring (iš Connecticut) į-į ir Ona Dirvelienė savo auk- r} cj 
teikė chorui vazą gėlių, j siniais balsais, tai mes i^daug palv 
kaip glėbiu apkabina! Gra-{kailio nėrėmės žavėsiu. Tų. to šermenynėje J. Gasiūnas 

er, Elena Brazauskiene, Ne- {žumelis tų gėlių! Raudonos,!dviejų balsai, kaip tas vy-ihiek plačiau pakalbėjo apie 
lė Ventienė, Tadas Kaškiau- didelės rožės, į jas išdėlio-: nas, juo senėja, tuo gerėja!! Stąsio gyenimą ir veiklą pa
čius, Helen Smith-Janulytė, {tos rožavos gladiolės, baltos Jiedu dainavo “Plaukia Ne-1 žangiame judėjime, o Čyp-
Albert Daukšys, Irene Ja- auksažiedės, ir baltos dide- munėlis”, 
nulis, J. Sabaliauskas ir Ona lės ramunės, geltonvidurės. to, paskandino juodu gėlėse, kalbėjo R. Mizara. Laidotu- 
Dirvelienė. Chorai buvo du: Dėl 
Brooklyno Aido choras, i 
Worcesterio Aido choras, j juostas plačiu raudonu šil-i 'tiniojo punkto. Matytis jų 

Pirmininkavo S. Večkys. Į kiniu kaspinu, kurio galai j būta, choro ir Dirvelio, tiks- 
Pirmąją dalį koncerto at- j surišti puošniu mazgu. Obliai susitarta prie finalo pa- 

! sižymėti. Jie dainavo “Gie-
To dar negana... Lillian dojo gaideliai” (A. Dam- 

“Ūžia žeria” (J. 
įvairių spalvų jur- ] Pranaičio), “Dainininkai” 

kad . (J. Dirvelio). Bet kai jie

ir “Tuomet”. Pojress Hills kapuose trumpai

background”, mirtos Worcesterio Aido choras 
ir | šakelės. Visas bukietas ap-: pagaliau priėjo prie pasku-

I • j 1 v * 1 v * 1 i'» • • • -n rr i i • •

Stasiui Titanini
Mes brooklyniečiai ir iš apylinkės reiškiame 

gilią užuojautą velionio našlei Onai Titanienei, 
jo podukroms Nellie McDonald, Julia Maning ir 
jų šeimoms, posūniams John ir Julius Kolis ir jų 
šeimoms, seseriai Uršulei Mažalienei, kitiems 
giminėms ir draugams.

J. Grybas 
M. Stakovas
V. Venskūnas
O. Babarskienė 
Mrs. Aleksiejus
W. B. Keršuliai 
F. Yakštis
H. P. Siauriai
V. V. Bunka i
L. Kavaliauskaitė 
H. Feiferienė
F. Varaška 
S. Večkys 
S. Griškus
W. Baltrušaitis 
Anna Cibulsky
M. Krunglienė 
D. F. Mažiliai 
W. Skodis
K. ir I. Levanai 
Vera Lisajienė
P. Kunca 
V. Guris
G. Danelevičienė 
J. Rušinskas
M. Shukaitenė 
Veronika Šibeika

F. G. Bernotai 
J. Gasiūnas 
E. Liepienė 
Mary Kreivėnienė 
S. Sasna 
J. Gužas
N. ir P. Ventai
N. ir F. Bukniai 
M. Tamelienė
O. Galinauskienė 
M. Jakštienė
M. Kalvaitienė
O. černiavičienė
P. Gustaitis 
Mrs. Paknienė 
A. Kazlauskienė 
A. J. Meškiai
P. Višniauskas 
W. Brazauskas 
Ch. Nečiunskas 
A. Jasiulaitis 
A. Mikalaus 
A. Lapašauskas 
J. L. Kasmočiai 
O. Dobinienė 
R. E. Mizarai

vių direktorius, Stasio šei
mos vardu visiems padėko
jęs, užkvietė į White Horse 
valgyklą, kur visi buvo so
čiai pavaišinti.

Velionis Stasys Titanis 
gimė 1885 m. savo tėvo ūky
je Aženių kaime, tarp Kau
no ir Vilniaus. Jo tėvas Pe
tras netikėtai mirė dar jau
nas, kuomet Stasys teturėjo 
tik 9 metus amžiaus. Su
prantama, be tėvo ne leng
va buvo vaikiščiui pasilikus 
gyventi.

Amerikon Stasys atvyko 
. .... , - 1 n v. v. , il907 metais ir New Yorke

i imcia apsigyveno. Daugiausia dir-
*........ ” ............................ |b0 meZgim0 ir siuvimo pra-

] monėje.
Jis buvo LLD ir LDS na

rius, skaitė ir rėmė laikraš
ti “7 ■—
cijose buvo veiklus. i

Kai Aido choras organi-Į 
zavosi, jis buvo vienas pir
mųjų choro narių. Vėliau, 
kai chore nebedainuodavo.

liko Brooklyno Aido choras, į kaio gražus! 
vadovaujamas Mildred 
Stensler. Aidiečiai atidarė Kavaliauskaitė iškelia gra-. brausko, 
mums ir akis. Jų teatraliai žiausią, 
kostiumai, vadinami tautiš- ginų bukietą. Rodosi, 
kais, ] 
vežė iš Lietuvos pereitą va 
sąrą, ten apsilankydami, žė- t 
rėte žėrėjo spalvomis ir pa-j 
dabinimais. Brooklyno te- ■ . 
atrinės estrados tokio spal- i Rojus Mizara 
vingumo nėra matę. 'trumpą kalbą,

Bendrai. Aido choras su-'“ 
dainavo penkias dainas, vi-Įstangas gauti daugiau jai'giau už mūsiškio.

Kai užbaigė, mes net try

tlllcll, VcUUIlcUIll LcVUVlb“ I s1114 uuuuvvcį. ivvuvoi, 17UVC11U/. UUl įveli Jie j

kurių dauguma parsi-! tokie gražūs jurginai ir ant, pradėjo, tai tuojau pasiro-j 
iš Lietuvos pereitą va- į svieto neauga. Tai dovana !dė kas tokio neįprasto. To- 
ten apsilankydami, žė-{chorui nuo Marytės ir Vy-įkis jų balsų sutartinumas, 
-erėjo spalvomis ir pa- j tauto ZenkevičiiĮ, iš Wash-{tokia jau melodinga jų ar
imais. Brooklvno te- 'ingtono. : manija, kad esi priverstas:monija, kad esi priverstas 

pasakė jai gėrėtis. Dešimčia jų bal
zgindamas sų mažiau už mūsiškio, o at-

sas penkias gražiai ir žavė-' skaitytojų tarp naujųjų at-] 
jančiai.
tiko, arba stačiai mane su-1 kiečių lietuviu, kurie nėra 
žavėio. tai jų dainavimas!“Laisvės” skaitę. Priminė 
“Tvkiai. tykiai Nemunėlis 1 jis, kad jeigu daugelis tarp 
teka” ir “Ant Nemuno i tu skaitytų “Laisvę”, kurie 
kranto”. ■ tik vakarykščiai keliavo.

Tarp dainų, choristė Fei-1 apgavingų vadų suklaidinti,
ferienė paaiškino dainų pra- ' > Jungtines Tautas reika- kietų atsiuntė choro vadui

'UKiaS gražiai ir zave- bMUjiyių ten u naująją av-j iyčU UZ-Uctl^U, įlies nei Liy-l 
i. Man geriausiai pa- eiviu ir tarp tų dar ameri-'pėme iš pasitenkinimo. Onai

Cibulskienė, Žinija. Magda-1 
Iena Juškienė, ir dar kitos 
mano nepažįstamos paskan
dino Worcesterio Aidą gė- Į 
lėmis.

O gražiausią jurginų bu-

Laisvę.” Savo organiza-1 nes vėliau.)
« i ▼ ▼ z-k trAilrliirx *

MIRĖ
Antradienį, lapkričio 16 

d. mirė George Navickas, 
gyvenęs 139-33—85th Dr., | 
Jamaica, N. Y.Pašarvotas; 
Joseph Garšvos šermeninė
je, Brooklyne. Bus laidoja-1 
mas šeštadienį, lapkr. 20 d., 
11 v. ryto.

(Žinią telefonu pranešė 
velionio Navicko žentas Pe
ter Karis. Smulkesnių duo
menų apie velionį ir jo šei
mą žadėjo parašyti jo gimi-

sme. padare įvadėlius. Luti, kad Jungtinės Tautos
“Po aukštus kalnus” su-1 atimtų Lietuvą iš Lietuvos 

dainavo Nelė Ventienė ir j žmonių ir ja atiduotų buvu- 
Tadas Kaškiaučius, pavie-įsiems hitlerininkams, arba 
niais ir duetu. Gerai ir la-1 fašistams, kaip kad Lietuva 
hai gražiai jiedu dainavo. 
Tačiau prie iu dainos buvo 
pridėtas priedas, pradžioje, 
reiškiantis, rodosi, iššauki
mui iš tarnkalniu atbalsius, 
tokioie gal prasmėje, kaip 
praktikuojama populiariš- 
kai Šveicarų Alnuose. Tokį

d 1 kxl 1 v/ 1 (Iv Vz v4Cv Al 1 VA CV V k / y
Jonui Dirveliui Onutė ir Ko- tai buvo nuoiatinis garbės Į 

’ narys, visuomet gausiai- 
ir Marytė ir Vytautas Zen- chorą finansiškai paremda- I r- i I it n t- i t - • •• 11* > •Damą jis labai verti- į

bertas Žiugžda, publicistas, narys,

buvo 1930 metais.
Publika padovanojo pusę 

tūkstančio “Laisvės” išlaidų 
fondui. O “Laisvės” drau
dė. Anna Phillips, iš Stam
ford, Conn., dovanojo “Lai
svei” net $80 todėl, kad jai 
sukako 80 metu. Choras su-

dainavimą angliškai vadiną dainavo jai “Ilgiausių me- 
tu ilgiausių!”

Vvtautas Zenkevičius, an- 
ling, ar nors gerokai prak- asis šekit etorius TPai vbu 
tikavę yodling. Greičiau, Saiungos ambasadoje JWa- 
kad ne, nes nei vienam, nei sbingtone, prašė priimti šir- 
antram neišėjo gerai ta: dingusius linkėjimus nuo 
nors ir maža, bet kebli už- j “Laisvės” draugų Lietuvo- 
duotis gerai atlikti. Geriau iš
būtu buvę, kad to jiedu ne-' Worcesterieciai 
būt bandė. j Antrąją dainų dalį pradė-

Elenukė Brazauskienė la-' jo Worcesterio Aido choras 
bai gerai sudainavo “Šven-, ir to choro solistai. Pats 
to Jono vakarėlį”. Šį sykį, choras sudainavo pradžiai 
jai sekėsi ir dikcija gerai, {tris dainas: “Laikas bran-

vodelinf. Nežinau, ai 
das ir Nelė gimė nrie yod-

Saiungos ambasadoje Wa-

Moterų ansamblis — N. .gus” — J. Dirvelio; “Ąžuo- 
Buknienė, O. Čepulienė. N. 
Ventienė ir K. Rušinskienė
— dainavo žavėjančiai, kaip 
jau joms jprasta.

Aidietis Victor Becker pa
girtinai gerai ir gražiai su
dainavo pustuzini ištraukų 
iš populiariu dainų, įskai
tant net ir “pasigėriau kaip 
gaidys”. Tas žmonėms taip 
patiko, kad ji stačiai apipy
lė aplodismentais.

Šiame koncerte buvo ir 
tai, ko kitados nėra buvę to
kiame atvėjuje: matėme ge
liu kriušą! Koncerto scenos 
dalyvius Ona Cibulskienė ir 
Brazauskienės sesutė Žinija
— patyrus teatro scenos 
dalyvė — stačiai paskandino 
gėlėse už gerą ir gražų kon
certinį atlikimą.

Pas amerikiečius yra įpro
tis sakyti: “Expensive 
gifts come in small packa
ges” (brangios dovanos at-

las” — X Strumskio: “Nau
joji p-advnė” — M. Petrau
sko. Labai, labai širdi žavė- 
jančiai jie dainavo. Jų cho
ro vedėjas ir mokytojas — 
J. Dirvelis; o choro pianis
tė — Helen Smith.

Irene Janulis ir Helen 
Smith duetu sudainavo la
bai pražiai “Varnėnai par
skrido”, ir Dainelė apie til-

Jonas Sabaliauskas sudai
navo “Temsta dienelė”. Ge
rai — net su didžiąją raide 
G! Neteko jam pabėgti tik 
su ta viena, kad ir dėl pra
džios. Už tai gavo iš Žini
jos pom-pom balto ir raudo
no jurginėlių boutonniere, 
o iš Onos — rūtų šakelę.

Irene Janulis ir Albertas 
Daukšys duetu dainavo la
bai gražiai Serenadą ir Lop
šinę.

Ona Dirvelienė labai sko

kevičiai. Joną nuostabiai, 
gražus bukietas, matyt, la- !no 
bai sujaudino. . , s laisviečiai įsigijo di-

Pabaigai, abu chorai ir((]2iulį namą ant Atlantic 
solistai susilieio, bendrai.; AvGv Richmond Hill, N. Y., 
Viena dainelę dirigavo Mil- Stasys nesigailėjo energijos 
dred Stensler. antrą — Jo- p. finansiškai tą kultūrinę 
nas Dirvelis. Bet kai Jonas įstaiga paremti. Kiek jo jė

gos leido, jis parengimuose 
dirbo, prižiūrėjo namo tai
symą, begaliniai daug dar
bo ir laiko įdėjo. Ilgą laiką 
jis buvo Lietuvių Namo B- 
vės direktorių vice prezi
dentas, taipgi garbės narys.

Labai daug su savo dar
bu jis prisidėjo ir prie da
bartinio namo Ozone Parke. 
Per daugelį metu, kol jėgos 
leido, Stasys prižiūrėjo na
mo taisymus.

Visuomet jis buvo pavyz
dingas darbuo t o j a s. Jau 
sveikatai silpnėjant Stasys 
vis dar stengėsi pažangiųjų 
susirinkimus ir parengimus 
lankyti. Tiktai tuomet, kai 
sveikata visai susil p n ė j o, 
kai jam jau ir iš namų bū
davo sunku išeiti, mūsų pa
rengimuose jo nebematyda- 
vome, labai pasigesdavome 
ir tai tik trumpu laiku prieš 
jo mirtį.

Stasys buvo* tvirto sudėji
mo vyras, galis daug fizi
nio darbo nudirbti. Tik pa
staraisiais metais jo krau
jagyslės pradėjo kietėti, šir
dis pradėjo šlubuoti. Gydė
si daugiausia namie, prieš 
mirtį tik šešetą dienų bu
vo ligoninėje. Pagaliau šir-

naėmė masinio choro vado- 
vvhe ir pradėio “Vilniuj žy
di liepos”, tni tuojau pasi
rodė jo meistriškumas ir 
o-abumai’ toje dailės šakoje. 
Niekas to nenuginčys.

Po užbaigos, prieinu prie 
Jono Juškos ir juokauju: 
“Poete, gulkis ir prisipa
žink, kad jūs, mūsiškiai, 
pralaimėjote prieš worces- 
teriečius”. Jonas suraukė 
nosį. Bet vėl didelę šypsą 
parodė ir prasitarė:

“Ale tai staigmena, 
ne?”

Prieina Worcesterio 
nulis ir sako:

“Kai aš pamačiau ant es
trados brooklyniečius, tiek 
jų daugiau, taip spalvingai 
apsirengę, kad aš net nutir
pau ir norėjau, kad mes nė 
nepradėtume, nes nieko ne
išeis prieš tiek daug ir to
kius spalvingus.”

“O kaip dabar manai?” 
klausiu jo.

“Dabar pritrenktai ir su
žavėtas pasisekimu”, atsakė 
jis.

Brooklyno Aidui ir jo so
listams akompanavo pianu 
Anna Salyk. Bet ir Mildred 
Stensler prisidėjo nemažai 
prie to.

Kai anais metais nuo pro
gresyvių pasišalino buvu
sieji profesijonalai daini
ninkai — vieni apsivesdami 
turtuolius, kiti kitur išvyko 
laimės ieškoti, treti užrietė 
savo politines nosis prieš 
mus, tai maniau, kad pas

ar

Ja-

vo.

progresyvius dainos menas 
taip ir išnyks be * pėdsako. 
Bet pasirodė, kad klydau 
taip manydamas. Vieni pra
sišalino, tai kiti gal dar ge
resni atsirado. Gražu.

A. Gilman

Susižeidė
Petronėlę Naktinienę išti

ko skaudi nelaimė. Niįvykus 
pas sūnų viešnagėn, puolė 
laiptais ir antakį sužeidė, 
gydytojas turėjo operuoti. 
Link i m e d. Naktinienei 
greit sugyti.

Žinią pranešė Gilmanas.

Įvairumų paroda
Niujorko Moterų Klubo 

narės kviečia visus atsilan
kyti į parodą, kuri įvyks 
sekmadienį, lapkričio 28 d., 
1 vai. popiet, “Laisvės” na
me, 102-02 Liberty Avenue 
Ozone Parke.

Moterys jau pereitame su
sirinkime sunešė daug do
vanų, kurias bus galima įsi
gyti. Kitos pasižadėjo pa
gaminti visokių valgių, tai 
bus galima ir pavalgyti.

Būkime visi!
Ieva

N. Yorkas.—Apie 600 stu
dentų iš Columbia univer
siteto laikė susirinkimą ant 
kampo Broadway ir River
side Drive ir protestavo 
prieš JAV karą Vietname.

Bayonne, N. J. — Įvyko 
sprogimas naftolaivyje, bu
vo užmušta 1 darbininkas 
ir 2 sužeisti.

šeštadienį, Lapkr. 20 d.
Artkino Stato—

Amerikinę Premjerą
“WELCOME, KOSTYA”
Theodore Shabad, N. Y. Times 

korespondentas rašo:
“tai patvirtinimas Sovietų filmų 
industrijos pagaminimo,“ toliau— 
“pasisekimas pagaminti satyriškas 
komedijas, kurios yra, tinkamos 

ir juokingos.“ 
* * *

Čechovo
“THE BEAR”

Maskvos Dailės Vaidintojais
(originalus pilnas pastatymas) 

CAMEO TEATRAS
8th Avė. ir 44th St. 

JU. 6-8534

su

g

Lietuvių Socialis Klubas
2610 N. W. 119th S., Miami, Florida

Telefonas 688-4161
į

Mielai kviečiami turistai, kurie vykstate žiemos 
laiku savo atostogas praleisti šiltoje Floridoje, ap
silankyti Lietuvių Socialiame Klube; Pietūs iš ska
naus maisto įvyksta kiekvieną sekmadienį, čia jūs 
rasite savų draugų ir naujų pažinčių. Po pietų 
vyksta muzikalinės programos ir šokiai. Čia jūs 
gusite ir gerų patarimų kambarių ir namų reikalu, 
gausite ir gerų patarimų kambarių ir namų rei
kalu.

Visus lietuvius, kviečia Klubo Valdyba

A 
________________________________________ I

Kokia 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 Sęuth, New York, N. Y. 10003,

Phone: 228-9547
Jūs taipgi galite užsakyti sekamas dovanas'šventėmis: J 
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 geras įspūdis.

Nežiūrint ilgalaikio persiskyrimo su jūsų giminėmis, mes 
žinome, kad jie visuomet jūsų mintyse, ir JŪ DOVANA 
per PODAROGIFTS, INC., primins jiems, kad jie nėra 

jūsų užmiršti dabar ir nebus užmiršti ateityje.

Turėkite mintyje, kad tik firma PODAROGIFTS, INC., 
yra VNESHPOSYLTORG vienatinis atstovas, 

kuris priima dovanų užsakymus.

I

Chardon, Ohio. — Susi- Santiago. — Argentifcds 
daužė lėktuvas ir žuvo 5 ir Čilės pasienio sargai ap- 
žmonės. ‘sišaudė.




