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Romą. — Pasaulyje gy-į tuodamas, kad būk Jungti- 
: venimas keičiasi į progreso ' nėms Valstijoms : ‘ 
pusę, tai keičiasi i

; kų bažnyčios nusistatymas.mas į sandėlius yra būtinai
i už-

“Vaduotojai” rauda 
Meluoja kaip kunigas 
Jubiliejinė sukaktis 
Advokatų žodis 
Mūsų spaudos vajus

Rašo Jonas Gasiūnas —

Aukščiausiojo teismo vien-j _ v v (___  c .... _____ u
balsiame nuosprendyje, kuris: Dabartinis Pasaulinis kata- reikalingas atmušimui

akto reikalavimą komunistams | į g keletą žymių pakaitu į 
jaučiasi gavę skaudų smūgį, -1 11 siekia da-,
nuo kurio dar vis negali atsi-; ryti.
pelkėti.

Tokį pat smūgi jaučia ir 
visokios šersties “vaduotojai.” 
Bostono “Keleivis” buvo bene 
pirmasis, kuris graudžiai ap
siverkė, kad “komunistams ne
reiks registruotis.” O dar ne
seniai “vaduotojai” šaukė, kad 
visi komunistai būsią suregist
ruoti ir “likviduoti,” kad ko
munistų veiklai ateinąs amži
nas galas.

atominiu
ir katali-i ginklų gaminimas ir krovi-

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Japonai prieš Jungtinių 
Valstijų karą Vietname

atmeta fašistinio McCarrano i ]jku suvažiavimas jau pa- ' puoliku.
Bet jo tie. “argumentai” 

ne tik susilaukė kritikos iš 
Europos vyskupų, bet ir 

■ Jungtinių Valstijų dalyvau- 
1 jančių vyskupų.

“New York Timeso” ko-

Ne tik pažangūs žmonės, bet 
aitrinai demokratinė liaudis šį 
Aukščiausiojo teismo tarimą 
sveikina. Sveikina todėl, kad 
šis nuosprendis pastojo kelią 
reakcijai, pasimovusiai paža
boti pilietines teises, paruošti 
dirvą fašistinei veiklai.

Dabar laikas šį reakcinį ak
tą galutinai atmesti, kad juo 
daugiau reakcija .nebeterori- 
zuotu demokratinių žmonių, 
jų organizacijų, kaip kad tai 
buvo daroma praeityje su dau
geliu įvairių organizacijų, tarp 
kurių buvo ir LDS, ir LLD.

Reakcinis vysk u p ų ir 
prelatų sparnas rinko para
šus, kad pateikti rezoliuci
ją, kurioje būtų smerkiami respondentas R. C.Doty ra- 
“marksistai - ateistai - ko- šo, kad suvažiavimo daly- 
munistai” Kad pateikti re
zoliuciją, reikia idant vie
nas trečdalis dalyvių už tai 
balsuotų. Pasiūlymas buvo 
leistas balsavimams. Jis ga
vo tik 453 balsus iš 1,672 
dalyvių. Reiškia, negavo 
trečdalio balsų.

Ir kitu klausimu deši-j rite būti broliais 
niems nevyksta, tai ;
nių ginklų gaminimo ir jų j žinoma, kad negali būti 
krovimo į sandėlius. Arki- meiles, jeigu rankose laiko 
vyskupas Philip M. Han- ginklus”. Matomai, kad ir 
nan, iš New Orleanso, pa-j daugelis d a lyvių galvoja 
ruošė rezoliuciją, argumen-1 panašiai, kaip popiežius.

viai mano, jog nepateisina
ma gaminti atominius gink
lus, net ir “apsigynimui”.

Reikia atminti, kad po
piežius Povilas VI, spalio 4 
dieną, kalbėdamas Jungti
nių Tautų Asamblėjoje, |

I tarpe kitko, sakė: “Jei no- , Mildred Friberg. Chicago, Ill.
-- * meskite ! žiedelis, Nashua, N. H. ...

atomi-' ginklus iš savo rankų. Yra •
. . . v • 1 1 ____1. 1. - j ! I

Brooklyn, N. Y., vajininkai .................................
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla.........................
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...........................
So Boston, Mass.....................................................
Connecticut vajininkai..........................................
New Jersey valstijos vajininkai..........................
S. Penkauskas - J. Blažonis, Lawrence, Mass. . . 
Chester, Pa.............................................................
Philadelphijos vajininkai ......................................
George Shimaitis, Brockton, Mass.......................

Punktai
4680
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1922
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1788
1476
1360
1292

krovimo i sandėlius, c

J.
v.

Staniene, Baltimore, Md.
Kralikauskas,
Lawrence, Mass.............

F. Smith, Los Angeles, 
M. Uždavinis, Norwood. Mass. 
ALDLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 

| LLD 20 kuopos Moterų skyrius, 
Binghamton, N. Y.......

;, Nashua, N. H.
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Haverhill, Mass................... 288
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Kanadiškis laikraštis “Tė
viškės žiburiai” patalpino ke
liautojo įspūdžius — “be pro
pagandos.” Tai esą “lietuvių į 
kilmės amerikiečio pastabos 
apie kelionę į Lietuvą.“

Bet tie “be propagandos” 
įspūdžiai — pilni įvairiausių 
melji, kokių tik galima sugal
voti. Vilniuje iš 50 praeivių 
"<fck penki tesuprato lietuvis-! 
kai.” “Visi gatvių užrašai yra 
rusiški, antroj vietoj — lietu*- 
viški.”

O jau keliolika šimtų ameri
kiečių ir kanadiečių lietuvių, 
kurie tik Vilniuje lankėsi, ga
li paliudyti, kad visų gatvių 
užrašai pirmoje vietoje lietu- 

; viški, kiek žemiau gerokai ma
žesnėmis raidėmis — rusiški. 
Taipgi ir gatvėmis vaikščio
jant visur gali girdėti lietu
višką kalbą, ko visai nebuvo, 
kai Vilnius buvo lenkų oku
pantų kontrolėje.

Tuos melagingus įspūdžius 
skaitydamas prisiminiau mano 
gimtajame krašte prigijusį po
sakį: Meluoja kaip kunigas.

Tikrai kunigiškai tas “lietu-■: 
vių kilmės amerikietis” apsi- 
melavo.

Rabinai peikė JAV 
užsienio politika

San Francisco, Calif. — ,nėse Valstijose vėl kelia 
Masonic auditorijoje įvyko 
Union of America Hebrew 
Congragations 48-ji metinė 
konvencija. Dalyvavo apie 
3,000 rabinų.

Rabinas Jacob Weinstein, 
kuris su 11 kitų rabinų lan
kėsi Vietname, kritikavo 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politiką. Tarpe kitko, jis sa
kė, kad šalyje, bandoma su
kelti isteriją už karą Viet
name, idant, “žmonės paau
kotų savo brangiąją laisvę, 
laisvę pasisakyti tais klau
simais, kurie liečia jų pačių 
gyvybę”.

Rabinas Maurice N. Ei
sendrath, šios sąjungos pre
zidentas, sakė, kad Jungti-

Brooklyno vajininkai laikosi pirmoj vietoj. Gražiai 
pagelbėjo vajininkui Valiui Bunkui sekami—su naujo
mis prenumeratomis ir atnaujinimais— S. Večkys,, H. 
H. Feiferienė ir Jonas Lazauskas.

Jurgis Gendrėnas, St. Petersburg, Fla, darbuojasi 
i gavime naujų prenumeratų. Šį sykį prisiuntė keturias 
naujas ir atnaujinimų.

V. Kralikąuskas, Lawrence, Mass., įstojo į vajų su 
(Tąsa 4-tam pusi.)

Tokio. — “The New York 
Timeso” korešponden t a s 

i Robert Trumbul rašo, kad 
dauguma japonų yra prieš 
JAV karą Vietname. Net ir 
tie, kurie stoja už gerus 
JAV ir Japonijos santykius 
sako: “Būtų gerai, kad 
Jungtinės Valstijos surastų 

'kelią baigimui karo Vietna
me”.

Dienraštis “Asahi”, kuris 
I turi daugiausiai skaityto- 
Į jų, turėjo savo skaitytojų 
i paklausinėjimą ir balsavi- 
i mus. Pasirodė, kad 75 pro
centai pasisakė prieš JAV 
intervenciją Vietname. 
Taipgi jie smerkia bombar
davimą Šiaurės Vietnamo. 
Japonai atsimena JAV mes-

> tu atominiu bombų i Hiro
shima ir Nagasakį rezulta
tus.

Prieš JAV intervenciją 
yra nusistačiusios Komu
nistų ir Socialistų partijos,

darbo unijos, moterų ir stu
dentų organizacijos. Taip
gi prieš karą veikia Japonų 
Komitetas už taika Vietna
me ir Piliečių Federacija 
Kultūriniams reikalams.

Beveik kiekviena diena 
didmiesčiuose įvyksta de
monstracijos už taiką, į ku
rias susirenka nuo 20,000 
35,000 žmonių.

New Yorkas. — Joseph 
Brenna, 24 metų, protes
tuodamas prieš karą, pa
skelbė bado streiką. Per sa
vaitę laiko jis neteko 27 
svarų. Jaunuolis yra šau
kiamųjų į militarinę tarny
bą sąraše. Laikomas Navy 
Hospital, St. Albans miesto 
dalyje.

Policija areštavo Murphį 
Davouisą, kada jis išėjo iš 
Catholic Workers įstaigos. 
Jaunuolis atsisakė būti 
draftuojamas į armiją.

Masinis protestas 
prieš karą Vietname

Advokatų žodis, žinoma, su
silauks didžios paramos visa
me taiką mylinčiame 
lyje.

pasau-

Urugvajaus pažangiųjų lie
tuvių leidžiamas laik r a š t i s 
‘jjūarbas” šiais 1 9 6 5 metais 
šveičia 30 metų gyvavimo su
kaktį. Taigi, šiam laikraščiui 
šie metai — jubiliejiniai.

“Darbas” pradėjo išeidinėti 
1935 m. ir visą laiką regulia
riai išeidinėja. Tai didelis 
urugvajiečių lietuvių pasieki
mas. Urugvajiečiai pažangieji 
lietuviai užsitarnauja pagar
bos ir pasveikinimo.

šio laikraščio adresas: “Dar
bas,” Casilla de Correo 865, 
Montevideo, Uruguay.

Įžymių amerikiečių advoka
tų komitetas išleido 26 pusla
pių knygutę Vietnamo karo 
klausimu. Tai jų atsišaukimas 
į Amerikos inteligentiją ir vi
są visuomenę.

Šiame pareiškime jie nuro
do, kad mūsų vyriausybės ve- 
dąmas karas yi’a niekuo nepa- 

*Ač^inamas, priešingas mūsų 
krašto konstitucijai ir nelega
lus kišimąsi į vidujinius kitos 
šalies reikalus*

13-ą d. 
Square

Kas dėjosi lapkričio 
New Yorko Madison 
Gardene ir prie Jungtinių Tau
tų pastato, plačiai ir nuosek
liai aprašo “Laisvės” kores
pondentas R. B.

Visiems patartina perskai
tyti jo raštą “Paskutinis va
lio,” telpantį šioje “Laisvės” 
laidoje.

Nuogai jis nukaukuoja “va
duotojus” ir jų sėbrus, trokš
tančius Vietnamo karą pavers
ti pasauliniu atominiu karu.

Kaip dalykai stovi su mūsų 
spaudos vajumi? Ar visi pri
sidėjome kuo nors, kad “Lais
vė” ir “Vilnis” turėtų geriau
sias pasekmes, kad šie mūsų 
laikraščiai ir toliau tvirtai ko
votų prieš visokią reakciją, 
prieš naujo karo kurstytojus.

Kas su nauju skaitytoju, 
kas su doleriu kitu prisidė
kime prie bendro darbo, kad 
jis sėkmingai būtų pravestas.

| Hebe V cUOl/lJUOU V VI LYVllCl 

galvą McCarthyizmas, kad 
visus, kurie kovoja už lais
vę namie ir kelia balsą už
sienio politikos reikalais jie 
priskaito prie nelojališkų 
amerikiečių. j

Eisendrath sakė, kad 
JAV vyriausybė, pravesda- 
ma puikią politiką namie, 
kaip tai kovodama už neg
rų rasės lygias teises, civi
lines laisves, prieš vargą ir 
skurdą, tuo pat metu yra 
pasirinkus klaidingą užsie
nio politiką — baltųjų im
perialistų politiką. Kovo
jančius už teisybę ir taiką 
ji apšaukia nelojališkais, 
siekia atimti . jiems laisvę 
kalbėti tais reikalais, kurie 
liečia juos ir jų šeimas.

Kinijos neįleido į 
Jungtines Tautas

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Valstijų pastan
gomis vėl neįleido Kinijos į 
Jungtines Tautas. Balsavi
mai buvo 47 už ir tiek pat 
prieš, prie 20 susilaikiusių.

Suprantama, tai žala 
Jungtinėms. Tautoms, kada 
į pasaulinę organizaciją ne* 
priima Kinijos, kuri turi 
ketvirtadalį viso pasaulio 
gyventojų, o prieš jos priė
mimą balsuoja tokios vals
tybėlės (Anglijos kolonijos 
ir JAV rėmėjos), kurios tu
ri po visai mažai gyventojų.

“The New York Times” 
redakciniame sako, kad to-

i _ i. k*11 balsavimu negali Tarybų oabėgelis džiaugtis nei vienas protau-J K 5 jas žmogus, nes šis JAV
užsispyrimas kenkia Jung
tinėms Tautoms.

grįžo į TSRS
»

Maskva. — Sugrįžo į Ta
rybų Sąjungą Leningrado 
inžinierius Vladimiras Kuz
necovas, kurį 1964 m. JAV 

J Helsinkio ambasada pavi- 
įliojo pabėgti.

Jis sako, kad pasienyje jį 
pasitiko JAV ambasados 
narys iš Helsinkio, nuvežė į 
Švediją, o iš ten lėktuvu jis 
buvo nuvežtas į Vakarų 
Vokietiją.

Kuznecovas sako, kad ten 
jo klausinėjo apie TSRS gy
nybą. Jis pasipiktino, nuė
jo pas TSRS konsulą ir pa
prašė grąžinti jį atgal į sa-

U Thantas už karo 
baigimą Vietname

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas 
sako, kad nors 1964 metais 
buvo praleista gera proga 
karo baigimui, kada JAV 
atmetė Šiaurės Vietnamo 
pasiūlymą, bet dar yra gali
ma karą baigti, kol jis dau
giau neišsiplėtė. U. Thantas 
sako, kad siekiant taikos 
abidvi pusės tuojau turi da
ryti nusileidimų.

New Yorkas. — Naujai 
išrinktas New Yorko majo
ras John Lindsay gavo ti- 
kietą už automobilio pasta-

Savąja talka paremkime mū- tymą prieš Roosevelto vieš- 
sų spaudos vajininkusi būtį.būtį.

Maskva. — Penki Jungti
nių Valst i j ų senatoriai, 
priešakyje su Mike Mans- 
fieldu, tarėsi su TSRS Už
sienio ministru Gromyko ir 
premjeru A. Kosyginu.

Amerikos valstybių 
konvencija

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Lapkričio 17 dieną čionai 
atsidarė Inter - American 
valstybių konvencija.

Atvykusi JAV delegaci
ja, priešakyje su Valstybės 
sekretoriumi D. Rusku, su
sirūpino, nes jaučiamas nu
sistatymas prieš JAV.

Dalis deregatų yiep;*sT.,en- 
kinę JAV nusistatymu 
prieš Kubą, o dar daugiau 
intervencija i Dominikos 
respubliką. Taipgi Lotynų 
šalių valdžios ir biznieriai 
nusistatę prieš JAV ekono
minį įsigalėjimą.

Bet Ruskas pasitiki, kad 
galų gale JAV politika pa
ims viršų.

i Mirė Henry Wallace
Danbury, Conn. — Lap

kričio 18 dieną čionai ligo
ninėje mirė Henry Wallace, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
viceprezidentas ir įžymus 
politinis veikėjas Jis buvo 
77 metų amžiaus. Vėlesniu 
metu pasitraukęs iš visuo
meninio veikimo.

Wallace laikėsi pažangios 
politikos. Antrojo pasauli
nio karo metu stojo už su
tartiną talkininkų veikimą 
prieš hitlerišką Vokietiją. 

I
1948 metais jis kandida

tavo į JAV prezidento vie
tą Progresyvių partijos ti- 
kietu.

Dublinas. — Sulaukęs 85 
metų amžiaus mirė William 
T. Cosgrove, kuris „ 1922— 
1932 metais 
prezidentu.

ivo Airijos

Berkeley, Calif. — Viet
nam t)ay komitetas suruošė 
masines demonstrac i j a s 
prieš karą Vietname. Jos 
prasidėjo nuo California 
universiteto ir buvo žygia
vimas linkui Oakland Army 
bazės, apie septynios my
lios atstos.

Demonstracijų komitetas 
numatė, kad maršavime da
lyvaus apie 20,000 studentų 
ir kitų karo priešų. Vietos 
valdininkai ir policija nepa- 

j sitikėjo savomis jėgomis, 
tai prašė valstijos guberna
toriaus E. G. Brown, kad 
prisiųstų Nacionalės gvar
dijos jėgų.

Protestas prieš karą yra 
jungiamas su visos šalies 
protestu, kuris įvyks šešta
dienį, lapkričio 27 dieną,

Maskva. —Pakistano val
džia informavo Tarybų Są
jungos vyriausybę, kad ji 
sutinka tartis su Indijos 
valdžia Kašmiro reikalais.

Indijos premjeras Šastris 
jau pirmiau sutiko. Greitai 
į Maskvą atvyks Pakistano 
Užsienio reikalu ministras 
Zūlfikaras Ali Bhutto pa

ruošimui prezidento Mo- 
hammedo susitik i m o su 
Šastriu.

Ekstra
Berkeley, Calif. — šešta

dienį, lapkričio 20 dieną, 
daugiau kaip 10,000 stu
dentų ir kitų karo priešų 
maršavo kelias mylias nuo 
Kalifornijos universiteto 
link Oaklando kareivinių.

Ten ir vėliau svetainėje 
buvo laikomos prakalbos. 
Protestavo prieš JAV karą 
Vietname. Kalbėjo ir keli 
Demokratų partijos vadai. 
(Apie šį protestą plačiau 
bus seka m a me “Laisvės” 
numeryje.)

Washingtone, kur bus pi- 
kietuojama Baltasis Namas 
ir laikomas masinis susirin
kimas prie Washingtono 
paminklo.

Washingtonas. — Penta
gonas pripažino, kad Pietų 
Vietname, Chu pong kalnų 
srityje, liaudiečiai apsupo 
600 Jungtinių Valstijų ka
rininku ir kariu. Per šešias €• <■
paras ten ėjo žiauriausi 
mūšiai. JAV jėgos vartojo 
bombonešius, mūšio lėktu
vus, malūnsparnius, siuntė 
padrūtinimus, bombardavo 
liaudiečius, bet vis dar ne
nugalėjo. Pentagonas sako, 
kad per vieną savaitę Jung
tinės Valstijos ten neteko 
108 užmuštais ir 358 sužeis
tais. Dideli nuostoliai ir 
vietnamiečių.

San Francisco, Calif. — 
Po ilgų diskusijų rabinų su
važiavimas priėmė rezoliu
ciją, raginant prezidentą 
Johnsoną baigti karą Viet
name.

Rabinai sako, kad jokia 
karo šalininkų isterija ne
gali demokratinius ir taiką 
mylinčius žmones sulaikyti 
nuo kovos prieš karą.

Jie reikalauja tuojau su
laikyti JAV bombardavi
mus Šiaurės Vietnamo, ir 
kad prezidentas Johnsonas, 
įrodydamas nusistatymą už 
taiką, tuojau paskelbtų mū
šių nutraukimą ir sutikimą 
tartis sureguliavimui Viet
namo reikalu. €

Mas kva. — Generolas 
Vladimiras Tolubko,z TSRS 
strateginių raketinių gyny
bos jėgų komandierius, ra
šo laikraštyje “Trud”, kad 
TSRS turi tarpkontinenti- 
nio tolio raketas, kurias ga
lima paleisti nuo jas vežan
čių sunkvežinių platformų.
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Kas ką rašo ir sako
APIE KLAIPĖDOS 
PRAEITĮ IR DABARTĮ

Apie 10 tūkstančių butų jau 
dujofikuota.

Naujas yra ir kult ū r i n i s

Iš visuotinio katalikų bažnyčios 
susirinkimo Vatikane

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ____ $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ~ „ $10.00 
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Į Washington^
LAPKRIČIO 27 DIENA pripuola tarpšventiniame 

laikotarpy: ketvirtadienį bus Thanksgiving Day, tad 
spėjama, kad penktadienį daugelis įstaigų nedirbs. O tai 
reikš, kad daugiau žmonių galės vykti į Washingtona 
reikalauti baigti karą Vietname.

Šeštadienį į Washingtona vyks daug amerikiečių. 
Vieni traukiniais, kiti lėktuvais, treti autobusais; bus ir 
tokių, kurie vyks lengvomis mašinomis. Nesvarbu, paga
liau, kaip vyks, svarbu, kad daug tūkstančių taikos šali- 
nihkų tą dieną Washingtone bus ir jie tars savo kolekty
vų žodį.

Iš Niujorko—iš Pennsylvanijos geležinkelio stoties 
—tą šeštadienį išeis vienas ar du specialūs traukiniai į 
Washingtona su maršuotojais už taiką. Kelione į abi pu
si tik $12 asmeniui. Traukinys išeis 7 v. ryto, o sugrįš 
9 v.vakaro.

Svarbu, kad šis taikos šalininkų žygis pavyktų kuo 
geriausiai!

“Tėvynės Balsas” (num. 
88) duoda įdomų straipsnį 
apie Klaipėdą, apie jos pra
eitį ir dabartį. Paduodame 
jį mūsų skaitytojams ir pa
tariame perskaityti:

Ten, kur dabar yra Klaipe
da, lietuviai gyveno dar iki 
Livonijos ordino atsidangini- 
mo, turėjo ten keletą pilių. 
1252 m. Livonijos ordinas už- 
grobe tą vietovę, pasistatė 
Memelburgo pilį. Šalia jos ir 
pradėjo kurtis miestas. Tai 
buvo ordino atrama žygiuose 
prieš Žemaitiją. Daug kartų 
lietuviai griovė Memelburgą, 
tačiau visiškai užimti nesise
kė. Ilgus amžius Klaipėda ir 
Klaipėdos kraštas buvo atplėš
ti nuo Lietuvos. Pabuvojo

Klaipėdos veidas. Vien moks
leivių — apie 20 tūkstančių 
(11 vidurinių mokyklų, 2 aš
tuonmetės, 2 mokyklos-inter- 
natai, 6 pradinės, keli techni
kumai bei specialios mokyk
los). Naujuose dideliuose kul
tūros rūmuose bei filharmoni
joje nuolatos koncertuoja ge
ri menininkai bei meno kolek
tyvai. Per devyniolika savo 
gyvavimo metų Klaipėdos 
Dramos teatras pastatė dau
giau kaip pusantro šimto vei
kalų, suvaidinta 6 tūkstančiai 
spektaklių. Gausiai lankomi 5 
kino teatrai, kuriuose beveik 
3 tūkstančiai vietų. Populiarus 
kraštotyros muziejus. Mieste 
yra 8 3 bibliotekos (jose — 
daugiau kaip milijonas kny
gų ) •

Klaipėda ir švedų rankose, bu
vo tapusi net Prūsijos sostine.

Po pirrhojo pasaulinio karo , 
pagal Versalio sutartį Klaipė-' 
da atskirta nuo Vokietijos, ta- i

LIETUVOS SPAUDA
APIE ALDLD 
KONFERENCIJĄ

Bloga!
NA, TAI ASSAMBLĖJA ir vėl nubalsavo nepriimti 

Kinijos Liaudies Respublikos į Jungtinių Tautų Organi
zaciją. 47 balsai buvo už priėmimą, 47 balsai—prieš, o 
20 valstybių susilaikė nuo balsavimo.

Didžiausias Kinijos priėmimo priešas buvo JAV. 
Bet ar tai gerai? Ar tai padės taiką pasaulyje išlaikyti?

Kinija—pasaulis savaime. Ji turi apie vieną ketvir
tadalį viso pasaulio gyventojų. Jungtinės Tautos skaito
si visapasauline orgenizacija. Na, ir kaip ji gali būti vi- 
sapasaulinė, kuomet vienas ketvirtadalis pasaulio žmonių 
jon neįeina tik dėl to, kad kam nors nepatinka Kinijos 
visuomeninė santvarka.

čiau Lietuvai nesugrąžinta. I 
Tiktai 1923 m. Klaipėda grįžo! 
į Lietuvos teritoriją, 
kraštas sudarė autonomišką 
vadinamąją “Mažąją Lietu
vą,” tačiau iš tikrųjų čia šei
mininkavo vokiečių naciona
listai. 1939 m., ruošdamiesi 
veržtis į Rytus, hitlerininkai 
vėl užgrobė Klaipėdą.

1945 m. sausio 28 d., kai ja 
Tarybinė Armija išvijo atkak- mečiUi 
liai besigynusius okupantus, i 
Klaipėda pagaliau visiems lai- ' 
kams sugrįžo Lietuvai. Teisin-; 
giau pasakius, sugrįžo Klaipė 
dos griuvėsiai: sugriautas uos 
tas, griuvėsiais tapę du tree- i 
daliai gyvenamųjų namų, 
sprogdinti fabrikai.

Vilniaus “Tiesoje” (š. 
’.’'Klaipėdos Japkr. 12 d.) skaitome

m. 
R.

Žiugždos koresponde n c i j ą 
apie ALDLD jubiliejinę kon
ferenciją:

Spalio 9-10 dieną Niujorke, 
i “Laisvės” salėje įvyko Ame
rikos lietuvių darbininkų lite- 
'ratūros draugijos konferenci- 

skirta jos penkiasdešimt- 
paminėti. Susikūrusi 

pirmojo pasaulinio karo me- 
i tais, Draugija suvaidino dide- 
! lį vaidmenį, padėdama JAV 
1 pažangiesiems lietuviams 
šviestis ir lavintis, keldama jų 

'sąmoningumą. Draugija visą 
su" I laiką aktyviai kovojo prieš re

akciją ir fašizmą, gynė demo-

Tai va, kaip buvo!
PRIEŠ METUS LAIKO Šiaurės Vietnamo vyriau

sybė pasiūlė per Burmos vyriausybę, kad ji sutiktų tar
tis, su JAV vyriausybe dėl karo baigimo Vietname.

Washington© valdžia tą siūlymą atmetė, kaip ne 
ščyrą, kaip nerimtą. Bet apie tai viešai niekur nebuvo 
skelbta.

O šių metų balandžio 7 d. prezidentas Johnsonas, 
kalbėdamas Johns Hopkins universitete Baltimorėje, 
priminė, kad jis, t. y., jo vadovaujama valdžia, sutiktų 
tartis dėl karo baigimo Vietname — sutiktų tartis be jo
kių iš anksto nustatytų sąlygų.

Dabar tą paslaptį, kad Šiaurės Vietnamo valdžia 
pereitais metais siūlė Washingtonui tartis, bet siūlymas 
buvo atmestas, paskelbė žurnalistas Eric Sevareid 
“Look” žurnale. Iš kur jis tai žinojo? Jam sakė velionis 
Adlai Stevensonas, tuometinis JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose. Stevensonas tuomet tai pasakė ir Jungt. 
Tautų Organizacijos generaliniam sekretoriui Thantui. 
Pastarasis labai pyko, kad Washingtonas atsisakė tartis 
dėl taikos.

Paaiški dar vienas dalykas: Kitas amerikinis kores
pondentas Paryžiuje skelbia, kad jis gerai žinąs, jog 
Prancūzijos valdžia taip pat buvo pranešusi slaptai Wa
shington© valdžiai, kad Šiaurės Vietnamas nori tartis 
su JAV, bet Washington© valdžia siūlymą atmetė.

Viso to akyregyje, kyla klausimas: tai ko verti tie 
valdžios pareigūnų pasakojimai, būk “durys pasitari
mams visuomet atdaros”? Ir kaip jie gali pažiūrėti pa
sauliui į akis?!

Šiandien kiekvienam aišku, kad kovotojų už karo 
baigimą Vietname reikalavimai teisingi, geri. Lapkričio 
27 d. demonstracijoje Washingtone tūkstančiai žmonių 
suvykę į Washingtoną, į didžiulę demonstraciją, turės 
dar vieną nepaneigiamą argumentą, kodėl valdžia turi 
tuojau baigti mūšius Vietname ir pradėti pasitarimus 
dėl taikos.

O kaipgi šiandien?
Šiandieninė Klaipėda—nau

jas, gražus, pagal gyventojų 
skaičių — apie 120 tūkstan
čių žmonių — trečias Lietu
voje miestas (prieš karą buvo 
arti 50 tūkstančių).

Gerai įrengtas žvejybos uos
tas, pastatytas didelis šaldy
tuvas, laivų remonto įmonės, 
konservų fabrikas. Išaugo di
džiulė “Baltijos” laivų statyk
la. Tai smarkiai pakėlė mū
sų žvejybą ir žuvies perdirbi
mo pramonę. 1938 m. Lietu
vos žvejai sugavo 26 tūkstan
čius dvigubų centnerių žuvies. 
1964 m. — daugiau kaip du 
milijonus dvigubų centnerių. 
Pagal žuvies sugavimą, skai
čiuojant vienam gyventojui, 
pralenkiame Angliją, Jungti
nes Amerikos Valstijas, Pran
cūziją ir kitas dideles valsty
bes. Turime daug laivų, daug 
žvejų, žuvies pramonės specia
listų, kuriuos, beje, ruošia ir 
Klaipėdos' jūreivystės mokyk
la.

Didelis ir garsus Klaipėdos 
jūrų prekybos uostas — su 
milžiniškais sandėliais, gerai 
mechanizuotas, čia nuolatos 
pamatysi Prancūzijos, Dani
jos, Vokietijos, Lenkijos, 
O 1 a n d i j o s, Švedijos ir kitų 
valstybių laivus.

Neatpažįstamai pasikeitė iš
plėsti senieji fabrikai. “Tri
nyčiai” kasdien dabar gamina 
daugiau kaip po 30 tonų med
vilnės verpalų, “Gulbė”—per 
parą po 60 tūkstančių metrų 
audinių, sparčiai auga kojinių 
fabrikas. “Syrians” elektros 
elementų fabrikas dabar per 
5-6 dienas duoda tiek produk
cijos, kiek jos per visus 1938

kratijos ir pažangos idėjas, 
rėmė Lietuvos darbo žmonių 
kovą prieš fašistinį režimą. 
Apie visa tai kalbėjo savo 
pranešime draugijos pirminin
kė K. Petrikienė. “Praėjusieji 
50 metų daug ko mus išmokė, 
užgrūdino. Kiekviename svar
biame visuomeniniame reika
le mūsų* Draugija aktyviai da
lyvavo, drąsiai kovojo už savo 
įsitikinimus, — pareiškė ji. — i 
Tačiau nėra mūsų tikslas' 
džiaugtis tik praeitimi, kuo
met prieky dar yra aibės rei
kalų. Karo siaubas grūmoja 
visu įžūlumu. Kaip pirmiau, 
taip ir dabar mes būsime su 
taikos kovotojais.” Konferen
cijos delegatai, suvažiavę iš' 
daugelio valstijų, iš daugelio i 
lietuvių kolonijų, papasakojo I 
apie savo kuopų veiklą. Buvo ! 
perskaityti gauti sveikinimai ir 
iš Tarybų Lietuvos.

Konferencija plačiai ap
svarstė Draugijos tolesnės] 
veiklos klausimus. 1. Miza-1 
rienė papasakojo, kaip Tary
bų Lietuva pažymėjo savo 25- 
ąsias mtines, perdavė sveiki
nimus JAV pažangiesiems lie
tuviams nuo draugų iš Lietu
vos, nagrinėjo tolesnio ALDLD 
ryšių su Tarybų Lieuva vysty
mo klausimą, reikšdama ap
gailestavimą, kad įtempta 
tarptautinė padėtis trukdo la
biau plėsti šiuos ryšius. A. 
Bimba padarė pranešimą apie 
kovą už taikos išlaikymą pa
saulyje. Pažymėjęs, jog vis 
labiau plečiamos ginklavimo
si varžybos didina naujo ka
ro pavojų, kad padėtį dar la
biau aštrina JAV vyriausybės 
užsienio politikos kursui ir jog 
visi ALDLD nariai turi griež
tai pasisakyti prieš karą.

Visuotinio bažnyčios susi
rinkimo dalyviai šiemet iš 
pradžių dirbo lygiai taip 
pat, kaip ir ankstesnais me
tais. Skirtumas gal tik tas, 
kad dabar dalis schemų bu
vo jau kelis kartus apsvars
tyta, tad beliko jas tik pa
punkčiui nubalsuoti. Jeigu 
kurie nors punktai nesusi
lauktų daugumos pritarimo, 
galima būtų schemų greitai 
pataisyti ir jų vėl pateikti 
susirinkimui.

Bet štai, antrų kartų svars
tant schemų “Bažnyčia šiuo
laikiniame pasaulyje,” pasi
rodė, kad daugelis vyskupų 
nepatenkinti perredaguotu 
tekstu. Pernai jie tiek kal
bėjo ir kritikavo, įrodinėjo 
ir aiškino, kaip patobulinti 
šių schemų, o dabar vėl jei 
ne tos pačios, tai kitokios 
bėdos. Naujajame schemos 
variante ne mažiau taisyti
nų vietų, o kol jų dar kar
ta perredaguos, vėl aptars, 
praeis .daug laiko. Kada gi, 
svarstė sunerimę vyskupai, 
pavyks iš viso baigti šį su
sirinkimų?

Jie be reikalo jaudinosi. 
Bažnyčios viršūnės jau se
niai parengė savotiškų 
“tvarkraštį,” pagal kurį bu
vo numatyta, kada ir koks 
schemos “traukinys” turi iš
vykti, kad šiemet Vatikano 
stotyje jų nė vieno nebelik
tų (juk popiežius, atidary
damas šių sesijų, pareiškė, 
kad ji paskutinė).

Pirmasis signalas, regu
liuojant šių traukinių eis
mų, ne atsitiktinai pasigir
do kaip tik tada, kai vėl im
ta svarstyti schemų “Apie 
kunigų gyvenimų ir tarny
ba.” Mat, kelias dienas prieš 
tai vyskupas Anselas (Pran
cūzija) pranešime susirinki
mo dalyviams pareiškė: 
“Diskusija dėl celibato jau 
galima. Šiandien įmanoma 
abejoti, ar šis įstatymas te
bėra tikslingas.”

Argumentuodamas šį tei
ginį, Anselas pabrėžė, kad, 
kaip žinoma, bažnyčiai labai 
trūksta kunigų. Todėl jis 
patarė rimtai išsiaiškinti, ar 
šių padėtį negalima būtų iš 
dalies ištaisyti palengvinant 
celibato sųlygas. Vyskupo 
nuomone, bažnyčiai galėtų 
sėkmingai tarnauti tiek ve
dę, tiek ir nevedę kunigai. 
Juk geriau, teigė jis, jei ku
nigas veda, negu—kaip tai 
dabar pasitaiko — nusižen
giama celibatui, ir dėl to 
kyla skandalai.

Ši vyskupo Anselo inicia
tyva aiškiai nepatiko baž
nyčios hierarchijai. Ko ge-

JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINIS sekretorius 
U Thant taip pat prabilo. Jis pareiškė, kad tartis būti
nai reikia, kad kariaujančios pusės turi daryti koncesi
jų, kad karą reikia baigti. Thantas teisus: jei JAV būtų 
prieš metus laiko paklausiusios Šiaurės Vietnamo vy
riausybės siūlymų, jei būtų taręsi ir sulaikę mūšius, tai 
šiandien būtų išlikę gyvi daugelis žmonių, ir išgelbėta 
daug turto.

Thantas siūlo, kad greit būtų sušaukta kita konfe
rencija Ženevoje, kad ji nutartų vykdyti gyveniman 
tuos nutarimus, kurie buvo padaryti 1954 metais, nes 
tik tokiuo būdu bus galima palaikyti ramybę Vietname 

’ir visoje Indokinijoje.

m. davė trys Klaipėdos krašte 
veikusieji baterijų ir elektros 
elementų fabrikai.

Nuo 1946 m. įkurtas Klai
pėdos “Dailės” kombinatas. 
Jo specialistų dirbiniai iš gin
taro, odos, medžio, tekstilės 
suvenyrai vien per pastaruo
sius trejus metus apkeliavo 
daugiau kaip dvidešimt tarp-, 
tautinių parodų bei mugių.

Buvo taip pat aptarti lei
dybos klausimai. Buvo pažy
mėta, k a d Draugija iš viso 
išleido 73 knygas. Nuo 1936 
metų leidžiama “šviesos” žur
nalas. Kalbėję delegatai aukš
tai įvertino neseniai Draugi
jos išleistą anglų kalba kny
gą “Lietuva: praeitis ir da
bartis,” kuri, tarp kitko, buvo 
išsiuntinėta visiems senato-

Išplėsta ir toliau plečiama 
viena seniausių Klaipėdos 
įmonių — celiuliozės-popie- 
riaus kombinatas, buvęs fane
ros fabrikėlis išaugo į ekspe
rimentinį medienos kombina
tą, degtukų šiaudelių fabrikė
lis—į didelį baldų kombinatą.

Sparčiai daugėja gyvenamų
jų namų. Vien per šešerius 
pastaruosius metus pastatyta 
240 tūkstančių kvadr a t i n i.ų 
metrų gyvenamojo ploto, ki
taip sakant, trys tokios Klai
pėdos, kokia buvo 1 9 4 7 m.

riams, kongresmanams, valsti
jų gubernatoriams, didesnėms 
bibliotekoms, laikraščių redak
cijoms. Buvo pabrėžta taip 
pat “Laisvės” laikraščio reikš
mė J A V pažangiųjų lietuvių 
judėjimui.

Vienbalsiai priimtoje rezo
liucijoje konferencija paragi
no Draugijos narius visaip 
plėsti ir stiprinti kuopų ir ap
skričių veiklą, pasisakė už to
lesnį ryšių stiprinimą su Ta
rybų Lietuva. Pažymėjusi, kad 
pats svarbiausias šių dienų

' klausimas yra naujo pasauli
nio karo grėsmės pašalinimo 
ir taikos išlaikymo klausimas, 
konferencija pasmerkė JAV 
vyriausybės karinę intervenci
ją į Dominikos respubliką ir 

[Vietnamą, pareikalavo nedel- 
| siaut nutraukti karo veiksmus 
Vietname, išvesti iš ten kariuo
menę, paragino Draugijos 
kuopas ir narius visur, kur tik 
galima ir kur sąlygos leidžia, 
aktyviai dalyvauti Amerikos 
žmonių veiksmuose prieš ka
ro ir fašizmo grėsmę. Kon
ferencijos dalyviai pasmerkė

■ reakcinius Makareno ir Smito 
aktus, pasmerkė žmonių per
sekiojimus už jų politinius įsi
tikinimus pagal tuos įstaty
mus, pareikalvo, kad Kongre
sas dar šioje sesijoje juos at
šauktų. Konferencija taip pat 
pareikalavo nutraukti teismo 
bylą, iškeltą “šviesos” redak
toriui A. Bimbai, siekiant at
imti iš jo JAV pilietybę.

“Laisvės” salėje sutartinai 
nuskambėjo “Ilgiausių metų” 
Amerikos lietuvių darbininkų 
literatūros draugijai.

ro, svarstant schemų apie! 
kunigus, dėl celibato kils to
kios nepageidautinos disku
sijos, kad bus sunku jas nu
traukti.

Pagal galiojančių tvarkų 
kiekvienas diskusijų dalyvis 
turi iš anksto, prieš penkias 
dienas, įteikti pilna savo 
kalbos tekstų susirinkimo 
vadovams—moderatoriams. 
Pastarieji, pamatę šį kartų, 
kad nemaža vyskupų ruo
šiasi kalbėti apie celibatų, 
tučtuojau informavo apie 
tai popiežių, ir jis įsikišo. 
Povilas VI susirinkimo pre
zidiumo dekanui kurijos 
kard irklui Tiseranui pa
siuntė raš'a, kuris buvo per
skaitytas bazilikoje vienų 
diena prieš pradedant svars
tyti minėtų schemų, Rašte 
popiežius paaiškino, kad 
“jokiu būdu nenori apriboti 
vyskupų laisves,” bet pa
reiškė savo asmeniškų nuo
monę, kad jis nelaiko tiks
lingu viešai diskusuoti ce
libato problemų.

Baigus skaityti popiežiaus 
raštų, vieni susirinkimo da
lyviai atrodė patenkinti, ki
ti gi nesugebėjo nuslėpti sa
vo nusivylimo. Į klausimų, 
kodėl pastariesiems taip rū
pėjo celibato problema, vie
nas žurnalistas-kunigas, pu
siau juokais, pusiau rimtai, 
mums atsakė:

—Tie, kurie nusiminė, 
matyt, pagalvojo: “Vargas 
mūsų vaikams.”

Šių popiežiaus intervenci
jų, lygiai kaip ir kitas, dalis 
užsienio spaudos komentavo 
šitaip. Kardinolui Monti- 
niui tapus Povilu VI, buvo 
laukiama, kad jis teologiniu 
atžvilgiu laikysis Jono XXIII 
kurso, o politinėje plotmėje 
kai kur ir nukryps. Šian
dien gi vis labiau ryškėja, 
kad Povilas VI yra konser
vatyvesnio bažnyčios gyve
nimo šalininkas, užtat san
tykiuose su pasauliu jis yra 
linkęs žengti dar toliau, ne
gu jo pirmtakas.

Taigi, minėtas popiežiaus 
įsikišimas dar kartų primi
nė vyskupams, kad šis su
sirinkimas nėra parlamen
tas, kaip tai kai kam galėjo 
atrodyti. Jeigu dauguma 
bažnyčios kunigaikščių per 
trejus iš pirmo žvilgsnio de
mokratiško posėdžiavimo 
metus tai buvo užmiršę, tai 
dabar aukščiausiasis valdo
vas jiems tai priminė. Te
gul jie daugiau tyli, o karš
čiau dievų myli. Tada ir dar
bas eis taip, kaip numatyta, 
ir sesija laiku baigsis, ir jie 
pagaliau galės išvykti na
mo, iškeliauti pas savo ga
nomuosius, nuo kurių štai 
ketverius metus iš eilės il
gam laikui atitrūksta. Vys
kupai iš karto suprato, ko 
iš jų reikalaujama, ir be 
ypatingų sunkumų prisitai
kė.

Po šio įvykio sesijos dar
bų mechanizmo ratai ėmė 
greičiau, net labai greitai 
suktis. Viena po kitos buvo 
priimtos keturios schemos 
apie vyskupų pareigas baž
nyčioje, kunigų parengimų, 
vienuolynų gyvenimų, kata
likiškas mokyklas ir dekla
racija “Apie katalikų baž
nyčios santykius su nekrikš- 
čioniškomis religijomis.” 
Beje, svarstant šios dekla
racijos projektų, ilgų laikų 
pagrindinių ginčų objektu 
buvo vadinamas žydų kaltės 
klausimas dėl Kristaus nu
žudymo. Galutinai priimta
me tekste skelbiama, kad 
dėl to tikrai nėra kalti mū

sų laikų žydų tautybės žmo
nės, ir griežtai smerkiamas 
antisemitizmas.

Šie penki dokumentai, da
lyvaujant popiežiui, spalio 
28 dienų patvirtinti iškil
mingame posėdyje. Jie įsi
galios ateinančių metų bir
želio 29 dienų.

O tuo tarpu daugiausia 
darbo turi susirinkimo ko
misijos. Jų nariai-ekspertai 
turi dar nemaža paprakai
tuoti, kad sugebėtų kuo 
greičiau paruošti likusių 
šešių schemų naujus teks
tus. Kad ir kokie trūkimai 
pasitaikytų naujai perreda
guotuose tekstuose, diskusi
jų, kaip neseniai oficialiai 
paskelbta, daugiau nebebus. 
Visas pastabas dėl schemų, 
kurios lapkričio mėnesį (o 
gal ir gruodžio pradžioje) 
bus pateiktos balsavimui, 
leidžiama išdėstyti tik raš
tu. ;

M. Jackevičius 
A. Petrauskas 

Vatikanas

Mūsų apsilankymas 
Binghamtone

Pittstonietis S. Rau d u- 
yė, aplaikęs “Laisvę” lap
kričio 10 d. ir pastebėjas, 
kad tų dienų Binghamtone 
įvyks prakalbos minėjimui 
LLD 50 metų gyvavimo, 
pavadino ir serantoniečius 
vykti su jais į ta pobūvį. 
Mes mielai sutikome ir taip 
penkiese vėlyvam popietyje 
leidomės link Binghamtono. 
Oras nebuvo šaltas, dangus 
debesiuotas, o kalnai ir klo
niai, kurių medžiai ir krū
mai tik neseniai puošėsi de
vyniomis spalvomis, niūriai 
pilkavo. Draugo Rauduvės 
mašina gyvai skubėjo pla
čiuoju vieškeliu. Saulė, 
slinkdama linkui laidos, pa- 
tarpkalnėse. Besikalbėdami 
sirodydavo tarpe debęsių 
nė nepajutome, kaip priva
žiavome Binghamtonų j«u 
betemstant.

Prie svetainės atsirado
me patys pirmutiniai ir ra
dome jų dar užrakintų. Tu
rėdami laiko ir jeigu būtu
me sumanę, būtume galėję 
aplankyti draugus Nava
linskus. Gaila, kad taip ne
padarėme. Vėliau sužinojo
me, kad jo sveikata negerė
ja. Matęmai, dėlei to ir d. 
Navalinskienė negalėjo at
eiti į prakalbas.

Atidarius, svetainę ir pra
dėjus rinktis publikai, teko 
pasikalbėti su daug urna 
draugų ir pažįstamų. Su 
nekuriais iš jų pasipažino- 
jome jau per pusšimtįmetų.

Prakalbos įvyko dėka to, 
kad per telefonų vos by& 
spėta pagarsinti “Laisvėje” 
apie jų rengimų, o jos buvo 
įdomios. Draugė K. Petri
kienė palietė svarbiausius 
dienos klausimus, prade
dant LLD svarba lietuvių 
tarpe ir baigiant baisia ka
ro pavojaus grėsme.

Po prakalbų vėl teko tęs
ti pokalbius prie kavos ir 
pyragėlių, /kuriuos iškepė, 
atnešė ir pavaišino publikų 
darbščios binghamtonietės. 
Ačiū joms už vaišes.

Tik vėlokai publika pra
dėjo skirstytis namo. Mes, 
gerai nusiteikę, kad teko 
dalyvauti maloniam pobū- 
vyj, laimingai sugrįždfjft 
namo.

Dalyvis
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PASKUTINIS VALIO... Juk matai, kad kalu... BINGHAMTON. N. Y.
’ Kas tai netikroviško ir [Mundtas perėjo prie kon- 
liūdno, kas tai apgailėtino ir : kretiškesnių dalykų. Kelias 
patetiško dėjosi praeitą-šeš-' į Pabaltijo išlaisvinimą, sa- 
tadienį didžiajame Madison Į kė jis, yra ilgas ir sunkus. 
Square Gardene, New Yor-įJis veda, virš visko, per... 
ke. Prezidiume, ant plat- Vietnamą. Taip, per Vietna- 
formos, sėdėjo gal pats re-I mą, nes tik sutriuškinus ko-

jus. Ką South Dakotos se
natorius žino apie tas šven
tes? Ogi, kad tai buvo kaž
kokie apgaulės aktai, kad 
žmonės buvo “priversti” 
švęsti. Na, sena litanija. 
Bet Mundtas bandė padary-
ti istorinį palyginimą. Esą, 

j tos šventės Pabaltijy ir anti
karinės demonstracijos 

' Staiga plojimai pasidarė i °J’e-n/U1 *L Pana^um0,
i tik sporadiški, salėje lyg su- - . Mundtas neįsten- 
I šlamėjo susirūpinimas. Bu- ge^saiskmti, bet aišku ir be 
vę Šiauliai, jaunalietuviai, a^kinimo. jos panašios, nes 
policijos vachmistrai, aiz- į Mundtas neapkenčia abiejų, 

'sargiai, Dauguvos vanagai 
ir estiški esesnikai prarado 
savo entuziazmą, šaukti už 
karą prieš Tarybų Sąjungą, 
deklamuoti apie žygius prie 
Baltijos — vienas dalykas, 
bet Vietnamas—čia jau kas 
kita. Čia jau ne deklamaci
jos, o tikrovė. Čia, brač, 

kis, kuris specializuojasi jeigu nori įrodyti, kad esi 
kontr-revoliucijos akstinime toks drąsuolis ir karžygis, 
Rytų Europoje, šio pobūvio tai prašau—stok savanoriu 

kaip i karines pajėgas ir davai į 
Pietrytinę Aziją. Salėje ga-

akcingiausias senatorius išI 
vakarinių valstijų, šaltojo | 
karo riteris, eks-izoliacinin- i 
kas—Mundtas. Jis su pasi-j 
tenkinimu peržvelgė tam-; 
soje salėje sėdinčią nemen-[ 
ką minią, kurios daugumaį 
atėjo pasisakyti už kapita
lizmo sugrąžinimą į Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Mund- j 
tas buvo šio sąskrydžio 
žvaigždė, bet ne Pabalti j is 
jam rūpėjo, o visai kas ki-

munistus ten, galima tikėtis 
laimėti prieš juos kituose I 
pasaulio frontuose...

Tuo tarpu Leo Cherne, ne 
lietuvis, ne latvis ir ne es
tas, o kažkokios kilmės jan-

“ceremonijų meistras, 
tai išsireiškiamą angliškai, 
perstatė lietuvių šokėjų an- Įėjai jausti lyg neištartą 
samblj. Jie šoks, sakė Čher- priekaištą kalbėtojui: kam 

. Jis puola amerikiečius stu-
0 Mundtas tęsia ir tęsia, link

kuris vadinasi 
taip ištarė “suk-

ne, šokį, 
Jis šiaip 
tinis,” o 
vadinimo 
tai ti, ii, jeigu nebūčiau 5° | rje smerkia Vietnamo karą, 
pažines, jo pavadinimas jis kalba a ie mQ « 
man butų likusi paslaptis.
^Ir štai jie išėjo į centrą, 
Ivjf i amfiteatrą, gerokas 
būrelis jaunų merginu ir 
vaikinų, ir nuo lietuviško 
šokio suvirpėjo Madison 
Square grindys. Jie šoko 
gerai, jų tautiniai rūbai at
rodė autentiški. Bet ore lyg 
jautėsi didelis liūdesys: štai 
jie šoko ten žemai amfite
atre, lyg paukščiai narve, 
be oro, be mėlyno dangaus, Į kaip pradžioje, 
be tėviškės beržų, be Neries 
vėjelio dvelkesio tarp Vin
gio ąžuolų... Jie šoko lie
tuvišką suktinį, bet kai jie 
paskui sėdėjo kaip grupė 
tarp publikos salėje, tie tau
tiniai pasipuošė jaunuoliai 
tarpusavyje kalbėio angliš
kai. Viskas atrodė artifici- 
ališka: ir sena trispalvė ša
lia senų Latvijos ir Estijos 
^liavu, ir tos nesibaigian
čios misterio Cherne pasta
bos anie “Gintaro šalį,” ku
rios jis niekad nematė ir 
kuri iam tik dar vienas

Kiti svečiai “dvasioje”
Turėjo būti ir daugiau 

svečių, kaip tai senatorius 
Lausche, “specialus prezi
dento atstovas Charles Hors
ky.” Mitingui įpusėjus bu
vo pranešta, kad rūkas už
gulė Washingtono aerodro
mą ir ponas Horsky atvyks 
limuzinu, tik nežinia, ar šo

feris laiku pasieks New 
Yorką. Leo Cherne tą pra
nešimą padarė su dideliu 
pompų ir laukė plojimų už 
drąsuolį Horsky, kuris per 
rūką kaip tas raitelis savo 
limuzinu skuba New Yorko 

Bet kadangi beveik. . v i • i luuuuvuo vyoicv ii vyoici. iinix. IJCU i\cxv uu ij^ 1 uvvvin !

antiojo so io_pa-|j«g pU0]a amerikiečius stu- niekas pirma nebuvo girdė
jau nejstenge. Ridentus ir intelektualus, ku- jęs to “aukšto pareigūno”

pavardės, ir kadangi kalbos 
misi- ir taip jau nusibodo, mažai > 

ją” Vietname, jis žada, kad , kas plojo. ;
bus daug kančių, kraujo' 
pralieta, iki laimėjimas bus 
pasiektas. Vietomis jis pa
kelia savo balsą ir poetiškai 
sušunka, kad “kelias link 
gintarų kranto eina per 
Mekongo ryžių laukus.” Plo
jama. Kaip čia neplosi, jei
gu senatorius savo tonu tie
siog reikalauja ovacijų? 
Bet ovacijos jau ne tokios,

Praktiškos pastabos...
Senatorius Mundtas sakė 

publikai, kad ji galėtų li
kusius amerikiečius mokyti, 
kaip kovoti prieš “ateisian
ti barbarišką komunizmą.” 
Bet jis pats save, kaip ma
tyti, skaito dar didesniu 
ekspertu. Paaiškinęs, kad 
šaltasis karas eina visais 
frontais, ir kad yra vilties 
turėti ir karštesnius karus, 
Mundtas ragino tuo tarpu 
nepraleisti ir mažiausių pro- 
£ų padėti kontr-revoliucijai

Buvo daug kitų, kurie bu- į 
vo kviesti, bet dalyvavo tik [ 
dvasioje, prisiųsdami svei- i 
kinimo telegramas: guber-l 
natorius, miesto meras, se
natorius Javitsas ir t. t.
“Anthonv B. Mažeika, Jr.” I

įvedamąsias pastabas pa
darė taip vadinamo Lietu
vos išlaisvinimo komiteto 
nirmininkas Antanas Ma
žeika. Ne, atsiprašau, ne 

į Antanas Mažeika, o Antho- j 
nv B. Mažeika, Jr. Pana
šiai kitas to komiteto narys 
jau vadinasi prieš platųjį 
nasauli Anthony V. Sniečkus. 
Tai taip jie saugo tautinį 
palikimą, apie kurį kasdien 
deklamuoja... i

■

Mažeikos balsas buvo be
veik vienintelis pabaltiečio 
nėr visa mitingą Gardene. 
šiaip jį dominavo Cherne ir 
Mundt. Kas tas Cherne? 
Oficialiai jis “Amerikos

placdarmas išsvajotai kontr- 
revoliucijai. ..

Kelias—per Vietnamą
Senatorius Kari E. Mundt, 

respublikoną^ iš South Da
kotos. senatinės užsienio rei
kalu komisiios narys, buvo 
vyriausias šio popiečio kal
bėtojas. Jis saliutavo susi
rinkusius, komplimentą vo 
juos kain gerus patriotinius 
amerikiečius. Jis sakė, kad 
jie yra net ekspertai, ka
dangi daugelis jų pirma- 
rankiai nažino komunizmą, 
ir jie galėtu tapti idėjiniais 

k y t o i a i s savo kaimy
nams, eiliniams amerikie
čiams, kurie, kaip tai atro
do ponui Mundtui, nėra pa
kankamai susipratę apie 
“komunistine konspiraciją.” 
kankamai susipažinę su 
“komunistine konspiracija.” 
Tie komplimentai, aišku, la
bai patiko susirinkusiems 
lietuviams, latviams ir es
tams bėgliams, kaip ir ki
tiems susirinkusiems (salė
je radosi ir ukrainiečių, ir 
vengrų, taipgi nemenkas 
skaičius šiaip ultra-dešiniai 
nusistačiusių amerikie č i ų, 
kurie buvo sumobilizuoti, 
kad užpildyti sale, kuri vis- 

^ien liko pustuštė).
*Bet štai komplimentams 
atėjo galas ir senatorius

Rytų Europoje. Jokios pa
stangos tam nėra permen- 
kos, sakė jis. Jis davė pa
tarimą: rašant laiškus gi
minėms Rytų Europoje, ga
lima nemažai pro-vakarie
tiškos propagandos pasiųs
ti “tarp eilučių.” Prie ma
nęs sėdinti senyva lietuvė 
savo vyrui šnabždėjo: “Mes 
galime, bet ir jie gali.” Ar 
ji turėjo omenyje, kad iš 
Lietuvos gaunami laiškai ją 
paveikia pro-socialistiniai? 
Labai galimas dalykas.

Bet, apart vienos kitos 
pastabos apie Pabaltijį, 
Mundto kalba sukosi aplink 
Vietnamą. Jo platforma 
šiuo klausimu yra net ne 
Johnsono administracijos, o 
Goldwaterio ir kitų ultra
dešiniųjų. Jis už Hanojaus 
bombardavimą, už blokavi
mą ir t. t. Karo priešinin
kus jis laiko išdavikais. De
rybos—tai Miunchenas. Ir 
kol jis kalba tais bendrais 
klausimais, Mundtas ne gė
rės nis ir ne blogesnis už 
Goldwaterį arba Nixoną. 
Bet kai jis bando pasakyti 
ką nors originališko, jo lo
gika pradeda save demas
kuoti kaip labai apgailėti
na. Pavyzdžiui, jam, kaip 
atrodo, buvo patiekta infor
macija, kad Lietuva, Latvi
ja ir Estija praeitą vasarą 
Šventė savo 25 metų jubilie-

Tyrinėiimo Instituto” ekze- 
kutyvinis pirmininkas. Fak
tine i jis yra vienas vado
vaujančių Amerikos kraštu
tinių šaltojo karo aktyvistų. 
Jo rankos ir prie “Laisvo
sios Euronos” radijo, ir prie 
Vakaru Berlyno machinaci
jų ir dar ir dar. Kai Veng
rijos išstojimai, prieš Rako- 
šio režimą pradėjo išsigim
ti i kontr-revoliuciia, kas iš 
Amerikos nusiskubino prie 
Austriios-Vengrijos pasie
nio? Ogi Leo Cherne. Dul- 
leso politika oficialiai seniai 
palaidota, bet giliai Cherne 
ir jo koletu širdyje rusena 
silpna žiežirbėlė gal dar 
bus galima “nustumti” ru- 
bežiu tarp kapitalizmo ir 
socializmo atgal, toliau į 
Rytus... Tain, tinkama sa
vo mitingo vedėia pasirinko 
nabaltiečiai bėgliai.

Lietuviai—ar visi kiti?
Apie ši masinį mitingą 

Madison Square Gardene 
(oficialiai jie sako, kad da
lyvavo virš 10,000) pradėta 
ruoštis jau senokai. Per mė
nesių mėnesius apie ii buvo 
kalbama ir rašoma. Pirmie
ji planai buvo turėti grynai 
lietuviška mitingą. Bet kiek 
jie nemobolizavo, kiek kleri
kalai ir jų sąjungininkai ne
sistengė, jie suprato, kad 
Gardeno nei kampelio neuž-

Ar girdėjai anksčiau tokį griausmingą balsą? 
Pasitrauk, nekliudyk! Juk matai, kad kalu. 
Man plcpėt su tavim nėr kada.
Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna, 
O aš galo sudurt su galu negaliu, 
Nors kalu, dieną naktį kalu.

Tokiu balsu nugriaudėjo būry dainiaus Būras. 
Tokiu balsu negriaudėjo Poškos Mužikas.
Tokiu balsu negriaudėjo Strazdo Dominykas.
Toks balso griaustinis reikalingas ten, 
kur silpną lyrinį balsą užgožia triukšmas— 
kūjo smūgiai, geležies dūžiai, 
plieno dūžiai, 
mašinų spengimas,
kur ausis neišgirstų silpno lyrinio balso. . .
Kieno tas griaustinio dundėjimas?
Kieno tas galingas balsas, 
stipresnis už kūjo smūgius? 
u ž ge 1 e ž i es d ūžiu s ?
Tokio balso dar negirdėjom.
Kas čia prabilo?
Tokiu balsu sugriaudėjo suodinas Kalvis.
Sugriaudėjo pirmą kartą.
Baisiu balsu.
Įsiklausykime:
“Pasitrauk, nekliudyk... man plepėt 
su tavim nėr kada. . . ”
Kalba užimtas darbu žmogus, 
nereikalaukite iš jo švelnumo, x
jis sunkiai dirba, jo rankos 
pūslėtos, kietos ir suodinos,— 
pūslėtas, kietas, šiurkštus, suodinas 
ir jo žodis.
Baisiu balsu griaudėjo suodinas Kalvis... 
Įsiklausykime:
“Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna, o aš galo 
sudurt negaliu su galu...”.
Pūslėtame, kietame, suodiname žodyje — 
ironijos deganti kaitra, 
pasityčiojimo svilinanti kaitra, 
sarkazmo naikinanti kaitra 
(rauskite iš gėdos, baltarankiai, 
rauskite iš baimės, baltakalnieriai!) 
ir begalinės skriaudos kaitra. —
Jo žodis — kietas ir karštas metalas. . . 

asv-
Baisiu balsu griaudėja suodinas Kalvis... 
Įsiklausykime:
“Nors kalu, dieną naktį kalu...”.
Kieto ir karšto metalo žodyje — 
pasitikėjimo skambi gaida, 
išdidumo tauri gaida, 
orumo aukšta gaida
(nutilkit® jūs, baltarankiai, 
jūsų baraas tuščias, 
jis skamba viena gaida — 
tauriųjų metalų gaida). ..
Kalvis kalba drąsiu, aiškiu, tiesiu 
pasaulio šeimininko balsu.
Ir viskas.
Ar girdėjai anksčiau tokį griausmingą juoką?
— Cha, cha, cha!------------
Baisu?-----------
Taip, baisiu balsu juokiasi suodinas Kalvis. 
Baisiu balsu kvatoja suodinas Kalvis.
Baisiu balsu tyčiojas suodinas Kalvis. . .
Griaustinis dunda!
Įsiklausykime... Gerai įsiklausykime... 
Kas skamba metalo balse ?
Ar ne griaustinis dunda metalo balse? 
Girdite ?

— Kiek daug krauju mūs tunkančiųjų. . . 
Girdite ?

— O trenk, perkūne, trenk smarkiau!..
Girdite?
Kalvio metalo balse trankos perkūnai. 
Kada baltarankiai garmės į bedugnę, 
juos palydės Kalvio metalo balso 
perkūnai:

— Cha! Cha! Cha!..
Pelnytai.
...Pučia dumples prie žaizdro suodinas Kalvis...
...Kala kūju geležį suodinas Kalvis:
...Plieno balsu griaudėja suodinas Kalvis:
— Pasitrauk, nekliudyk — Juk matai, kad kalu. . .

Eduardas Mieželaitis

pildys. Mitingas tapo pa
verstas lietuvių - lavių - estų 
sambūriu.

Bet, 'kaip sakyta anksčiau, 
salėje girdėjosi ir ukrainie
čių, ir vengrų ir net kroatų 
kalbos. Matyti, kad susi
laukta talkos iš įvairių bėg
lių grupių. O Cherne, kaip 
matyti, pasirūpino, kad ko
kie keli tūkstančiai “grynų 
amerikiečių” simpatikų pri
sidėtų. Ir taip vietoje lie
tuviško mitingo, susidarė 
bendras ultra-dešiniųjų pro- 
karinis mitingas už karo 
plėtimą Vietname, prieš tai
kingą sambūvį, prieš princi
pus, už kuriuos stoja Suvie

nytos Nacijos.
O visgi jie maršavo prie 

SNO! Drąsiai galima pasa
kyti, kad mitinga daugumą 
sudarė žmonės, kurie pa
prastai į Suvienytų Nacijų 
organizaciją žiūri su panie
ka arba net su pagieža. Juk 
taip į SNO žiūri ir Goldwa- 
teris, ir Mundtas, ir Nixo- 
nas, nors atvirai jie to ne
sako. Bet jie maršavo prie 
Suvienytų Nacijų apleidę 
Gardeną, maršavo, kad prie 
to pastato su kalbomis, mal
domis ir ceremonijomis 
skleisti pro-karinę propa
gandą. Ir jei to dar neuž-
(Tąsa 4-me puslapyje)'

ALDLD jubiliejinės 
prakalbos gerai pavyko

ALDLD garbingai 50 me
tų sukakčiai atžymėti pra
kalbos įvyko lapkričio 10 d. 
American Legion salėje. Jas 

[surengė ALDLD 20 kuopa 
i ir jos Moterų Skyrius.
i Atvykusi į salę jau radau 
būrelį draugų, jų tarpe ir 
mūsų geruosius kaimynus iš 
Scranton, Pa. — St. ir L. 
Rauduves, L Klevinską, K. 
Genį ir St. Norkų. Tai bu
vo giliai malonus susitiki- 
mas-p as i matymas tokiu 
svarbiu momentu — mūsų 
visų garbingos LLD 50 me
tų gyvavimo jubiliejaus mi
nėjimu. Reiškiu širdingą 
padėkos žodį už malonų pri
siminimą ir dalyvavimą su 
mumis šiose istoriniai svar
biose prakalbose.

Vakaro pirmininkė Ona 
Wellus džiaugsmingai pra
nešė, kad čia dalyvauja sver 
čiai iš Scrantono, ir iškvie
tė svetį K. Genį tarti žodį. 
Jis gražiai piešė iš prieš 
mėnesį įvykusios ALDLD 
jubiliejinės konferencijos 
įspūdžius ir pageidavo sėk
mės vykinant nutiestus pla
nus ateities veiklai.

Pirmininkė šiltai dėkojo 
K. Petrikienei už atvykimą 
pas mus ir priminė istorinį 

j įvykį — 1917 metų spalio 29 
! dieną drg. K. Petrikienės 
pirmąją prakalbą Bingham- 
tone. Jai prakalbas tada 
surengė Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 33 kuopa. Tada 
ALDLD 20-oji ir LMPS 23- 
ioji kuopos tebegyveno kū
dikystės dienas, vos apie 11 
mėnesių amžiaus. Šiandien, 
kada mes garbingai sutin
kame mūsų visų sėkmingai 
išauklėtos ALLD 50-ąsiaS 
metines, K. Petrikienė vėl 
su mumis!

K. Petrikienės kalba bu
vo ilga ir brandi. Ji gražiai 
piešė ALDLD nueitą kelią 
per tą 50 metų apšvietos 
kėlime ne vien tik Ameri
koje, bet ir už jos ribų. Ji 
taipgi džiaugsmingai pabrė
žė, kad Draugija yra išlei
dus daugiau kaip 70 skir
tingais pavadinimais knygų 
ir leidžia žurnalą “Šviesą.” 
Mes džiaugiamės ir didžiuo
jamės sėkmingais pasieki
mais. Toliau K. Petrikienė 
kalbėjo apie dabartinį Ta
rybų Lietuvos liaudies gy
venimą. Praėjusią žiemą ji 
du mėnesius išgyveno Tary
bų Lietuvoje, sakė, ji aplan
kė daugelį įvairių įstaigų, 
kultūrinių centrų, kolūkių 
ir tarybinių ūkių. Dalyvavo 
Tarybų Lietuvos moterų su
važiavime. Susitiko ir kal
bėjosi su skaitlingomis ma
sėmis žmonių, ir veik visi 
Tarybų Lietuvos žmonės 
džiaugiasi savo gyvenimu 
ir ryžtingai darbuojasi atei
čiai. Visa Tarybų Lietuvos 
liaudis yra priešinga karui 
ir kovoja prieš jį. K. Pet
rikienė, baigdama svarbią 
kalbą, širdingai visus kvietė 
tęsti šį prakilnų ALDLD 
apšvietos darbą ir ateityje 
visos žmonijos gerovei.

Po prakalbos P. Mainionis 
ir J. Strolis tuoj paruošė 
stalus, o mūsų gerosios šei
mininkės, kaip ir visada, pa
puošė juos savo skoningai 
pagamintais keikais ir ka
vute. Susirinkusieji vaiši
nosi ir tęsė pokalbius. Vai
šes parūpino H. Pagiegalie- 
nė, O. Dishis, M. Lynn, P. 
Jasilionienė, M. Kazlauskie
nė, O. Kireilienė ir Judikai- 
tienė. O P. Jasilienienė su
teikė K. Petrikienei nakvy

nę. Vienu žodžiu, jums vi
soms, gerosios draugės, pri
klauso širdingiausia padė
ka. Jūsų prijautimas ir ma
loni paslauga gausiai pagra
žino mūsų visų garbingos 
organizacijos jubiliejaus at- 
žymėjimą.

Tęsiantis pasikalbėjimams, 
M. Kazlauskienė ir K. Vai
čikauskienė priėmė draugų 
dovanas išlaidoms padengti. 
St. ir L. Rauduvės davė $3; 
E. Čekanauskienė, pati ne
galėdama prakalbose daly
vauti dėl savo ir šeimos ne
sveikatos, prisiuntė $2; po 
$1: K. Genys, I. Klevinskas, 
S. Norkus, A. H. Pagiega- 
lai, A. žolynas, M. Liuzinie- 
nė, K. Staniulis, I. Liužinas, 
P. N. Mačiukai, M. Lynn, O. 
Dishis, J. N. Stroliai, P. V. 
Mainioniai, O. Kireilienė, M. 
Kazlauskienė, O. Wellus, J. 
K. Vaicikauskai, H. Žukie- 
nė, A. Žemaitienė; U. Ši- 
moliūnienė 50c. Viso $25.50. 
Dėkui visiems! z

Vakarui baigiantis, St. 
Rauduvė sukvietė būrelį 
draugų ir nufotografavo, ir 
pakartotinai paragino ruoš
ti filmų rodymo vakarą. Sa
ko, jis turi gražių filmų iš 
Tarybų Lietuvos, tai ir mums 
mielai parodys.

Dar norisi pareikšti šir
dingą padėką visiems už at
silankymą ir bent kuo prisi- 
dėjusiems prie šio istorinio 
vakaro. Visi jo dalyviai ir 
prisidėjusieji su dovanomis 
ir paslaugomis bus surašyti 
į vietos LLD veiklos istori
ją. Dar verta čia priminti, 
kad M. Lynn, K. Vaičikaus
kienė ir šių eilučių autorė 
su padidinta energija šias 
prakalbas surengė per dvi 
dienas. Smagu buvo pra
leisti vakarą tokioje jaukio
je sueigoje, tarsi būtume 
buvę vienos šeimos nariai.

Onytė Wellus

Draugauk tiek, kiek 
draugavimas būna 
naudingas

Vieną kartą višta susi
draugavo su žąsim. Jos abi 
drauge vaikštinėjo, tupinė
jo, lesinėjo, pasikalbėdavo. 
Abiems buvo tai naudinga 
ir malonu.

Jos abi įbrido vandenin, 
kur žąsis pajuto didelį ma
lonumą, sveikatos stiprėji
mą, o višta pajuto nemalo
numą, skausmą, sveikatos 
silpnėjimą. Vištai reikėjo 
kuo greičiau bėgti iš van
dens sausumom Žąsiai yra 
sveika būti ten, kur šlapia, 
o vištai, — kur sausa.

Žąsis plaukiojo, nardėsi 
vandenyje vis kuo gilyn, 
džiaugdamasi vandeniu, o 
višta stovėjo, kentėjo, dre
bėjo, keikdama vand e nį, 
kad žąsiai būtų vandeny 
nenuobodu, malonu. Višta 
.kentėjo dėl prisitaikymo 
prie žąsies malonumų.

Abi išbrido iš vandens. 
Žąsis turėjo labai gerą sa
vijautą, sustiprėjusią svei
katą, o višta sirgo, karščia
vo ir, peršalusi vandenyje, 
mirė.

Prieš mirdama višta de
javo: —Aš esu jauna, per 
anksti mirštu todėl, kad 
prisitaikiau ir draugavau 
ten (vandenyje), kur man 
kenksminga. Reikia drau
gauti tik ten, ir tik iki tų 
ribų, kur draugavimas bū
na naudingas.

P. Valeika



4 psi. Antr., lapkričio (Nov.) 23, 1965

J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
Jungtinėse Valstijose

(Tęsinys)

Streikieriai reikalavo, kad Rickertas 
su savo pakalikais pasitrauktų iš vado
vybės, kad jie atsistatytų. Vadai išsi
gando tokio masinio kriaučių išėjimo į 
streiką, jie stengėsi darbininkų streiką 
sulaužyti, reikalaudami, kad streikieriai 
grįžtų atgal į dirbtuves, o jų reikalavi
mai bus išrišti arbitracijos keliu. Toks 
Rickerto elgesys dar labiau sukėlė kriau- 
čiuose pagiežos ir neapykantos ir dar la
biau sucementavo jų vienybę tęsti streiką 
toliau, kad iškovojus uniją, kurioj nebus 
vietos išdavikiškiems vadams. New Yor- 
ko kriaučiai nutarė laikytis prie unijos. 
Jų gretos nepakriko ir jie rengėsi orga
nizuotai, su kitų miestų kriaučiais, ap
valyti uniją nuo išdavikų.

"* ♦ •
Kada NewYorko kriaučiai išėjo į strei

ką, tai už mėnesio laiko ir Bostono 
kriaučiai sustreikavo. Streikavo apie 3,- 
000 darbininkų. Pagal tautinį pasidali
nimą buvo lygiai žydų ir italų. Lietuvių 
streikavo apie 300 kriaučių, o likusieji 
buvo lenkai, rusai, vokiečiai,, slavai ir 
kitu tautu.

Bostono rūbų fabrikantai turėjo savo 
asociaciją, bet nebuvo tai]) labai bjauriai 
nusistatę prieš darbininkus. Po keturių 
savaičių streiko fabrikantai padarė su
tartį su unija, pakėlė užmokestį 10%, 
sumažino darbo valandas iki 50 savaitė
je. Keletas firmų nepripažino unijos, bet 
darbininkams pakėlė užmokestį, sumaži
no darbo valandas, tai visi darbininkai 
grįžo atgal į darbą. Tokiu būdu Bostono 
kriaučiai, nors ir ne visi iškovojo uniją, 
gavo pakelti užmokestį, sumažinimą dar
bo valandų. Tuos visus pagerinimus iš
kovojo patys Bostono kriaučiai per savo 
kovingumą ir solidariškumą, taip pat pa- 
sidėkojant Socialistų partijai, kurios va
dovai gelbėjo visokiais būdais darbinin
kams streiką laikėti.

Tie visi kriaučių laimėjimai buvo įgy
ti be Rickerto pagalbos. Bostono kriau
čiai rengėsi su kitų miestų kriaučiais iš
valyti uniją, kada įvyks nominacijos, nuo 
reakcionierių. Tokia konvencija įvyko 
Nashville, Tenn., pabaigoje 1914 metų. 
Toje konvencijoje Rickerto mašina, po 
visokiomis priedangomis, sau neištikimų 
delegatų nepriėmė į konvenciją. Tokių 
delegatų buvo virš šimto. Tie delegatai 
atstovavo visų didmiesčių kriaučius.

Išmestieji delegatai atlaikė savo kon
venciją ir išrinko delegaciją, kuri turi 
kreiptis į Amerikos Darbo Federaciją, 
kad išmestieji, kurie atstovauja beveik 
visos kriaučių pramonės darbininkus, 
būtų pripažinta .legalia unija. Bet Sa
mas Gompersas, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentąs, dar aršesnis reakci
onierius ir už Rickertą, atsisakė su išmes
taisiais ką nors bendro turėti. Todėl iš
mestieji gruodžio mėnesį atlaikė konven
ciją, kurioje išrinko naujos unijos pre
zidentą Sidney Hillmaną, sekretoriumi- 
iždininku — Joseph Schlosbergą. Taip 
ir gimė tarp kriaučių kita unija, kuriai 
vardas duotas Amalgamated Clothing 
Workers of America.

Nors So. Bostonas tirštai apgyventas 
lietuviais, bet koks tikras jų skaičius čia 
gyveno, negalima pasakyti, nes statisti
kos niekas nevedė. Galėjo būti jų tarp 
6 ir 7 tūkstančių.

Bostonas — vienas seniausių Amerikos 
miestų. Gatvės, išskiriant keletą centri
nių, siauros, iškraipytos. Namai senoviš
ki, apšępę ir sukrypę. Bet miestas isto
riškas, įdomus. Bostonas yra industri
jos ir prekybos centras, čia randasi ir 
didelis uostas, kur suplaukia daug laivų 
iš viso pasaulio.

So. Bostone pas lietuvius nestokavo po
litinio ir kultūrinio veikimo. Čia gyveno 
du socialistinių pakraipų laikraščiai. “Ke
leivis” buvo išgarsėjęs, jį redagavo St. 
Michelsonas, o atdministratorius buvo 
Jurgis Gegužis.

Antras laikraštis buvo “Laisvė.” Šį 
laikraštį leido grupė lietuvių socialistų: 
Naudžius, Valatka, Zaperiackas, Un- 
džius ir broliai Neviackai. Gyvuoti dviem 
socialistinių pakraipų laikraščiams vie
name mieste nėra galimybių. Pamato 
leisti antrą socialistinį laikraštį čia šiaip 
nebūtų buvę. Bet “Laisvė” atsirado ne
tikėtu būdu, dėl “Keleivio” leidėjų sava

naudiškumo ir didelio šykštumo. “Ke
leivio” leidėjai, nors vadinosi socialistais 
ir bedieviais, bet tai darė, kad užmauti 
maišą lietuviams ant akių, kad jie nema
tytų jų šlykštaus darbo. Tuomet socia
listai žmonių buvo gerbiami, godojami. 
Socialistai žmonėse turėjo pasitikėjimą. 
Ir štai “Keleivio” leidėjai, prisidengę ge
ru socialistų vardu, varė šlykščiausią biz
nį. Pardavinėjo škaplierius, rožančius, 
kryžius, visokius šventuosius, dievo mū- 
kas ir karunkas. Gegužis, išmokęs Til
žėję spaustuvės darbą, čia prie “Kelei
vio” išmokydavo tik ką atvažiavusius iš 
Lietuvos “grinorius” spaustuvės darbo ir 
tais grinorėliais “arė ir akėjo.” Juos ne
žmoniškai išnaudojo, versdamas dirbti il
giausias valandas, mokėdamas jiems po 
kelius dolerius į savaitę.

Tai taip Gegužis tuos grinorius darbi
ninkus engė ir išnaudojo. Bet jų kantry
bė trūko. Jie negalėjo ilgiau kęsti Ge
gužio rykštės ir išėjo į streiką. Gegu
žis, kaip gudrus žmogus, rengėsi darbi
ninkų streiką sulaužyti. “Gerbiamas” 
socialistinio laikraščio leidėjas turėjo 
gudrų skymą. Jis pažadėjo kai kuriems 
darbininkams, kurie nebuvo labai kovin
gi, pakelti mokestį po dolerį savaitėj, bet 
streiko vadovams jis ne tik nepakėlė mo
kesčio, bet atsisakė priimti juos atgal į 
darbą. Bet Gegužiui tas skymas neiš
degė, ir darbininkai jo “malonę” atmetė. 
Darbininkai įvairiais būdais sukrapštė 
kiek pinigų ir įsteigė So. Bostone kitą 
laikraštį ir pavadino ji “Laisve”.

Tai tokia trumpa “Laisvės” atsiradi
mo istorija. “Laisvė” gimė varguose ir 
sopuliuose. “Laisvė” per visą savo gyva
vimo istoriją skleidė šviesą ir tiesą. 
“Laisvė,” lyg tas žibints, rodė lietuviams 
darbininkams apšvietos ir išsilaisvinimo 
kelią. “Laisvės” vardas lietuviams dar
bininkams prakilnus ir garbingas!

Leisti kitą laikraštį panašių pakraipų 
tame pačiame mieste — buvo klaida. 
Tai' pasimojimas be reikiamo apgalvoji
mo. Bet vis tiek pagirtinas darbas.

Bet “Laisvės” gyvavimas išgelbėtas, 
nes įvyksta netikėtumas. Tuo metu at
vyksta į Ameriką jaunas vyras, 25 me
tų amžiaus, lankęs Peterburge universi
tetą, Albertas Prūseika (Vabalas). Caro 
valdžia už revoliucinį judėjimą areštavo 
jį Lietuvoje ir nuteisė ištrėmimui į Si
birą. Bet jaunas revoliucionierius, pil
nas pasiryžimo ir energijos, greitai iš 
Sibiro pabėgo ir atvyko į Bostoną. Prū
seika, kaip mokytas asmuo, be kitų kal
bų, puikiai mokėjo lietuvių kalbą ir ra
šybą. “Laisvės” leidėjai buvo nepatenkin
ti Antonovu kaip redaktoriumi, tai, suži
noję apie Prūseikos atvykimą ir paty
rę apie jo išsimokslinimą ir sugabumą, 
pakvietė jį laikraštį redaguoti. Prūsei
ka, kaip inteligentiškas vyras, simpatiško 
ir draugiško būdo, tam darbui labai ge
rai tiko. Jis buvo ne tik rašytojas, bet 
propagandistas, organizatorius ir geras 
kalbėtojas. Prūseikos reputacija ir ge
ras vardas greit pasklido po lietuviškas 
kolonijas ir lietuvių socialistų kuopas vi
sose Jungtinėse Valstijose, ir jie rengė 
jam prakalbas. Prūseikos vardas greit 
išgarsėjo; visur, kur buvo jam sureng
tos prakalbos, lietuviai gausiai jas lankė. 
Prūseikos prakalbos buvo visur pasek
mingos ir naudingos.

(Bus daugiau)

LIETUVOS SAVIVEIKLININKAI

Kai aš buvau Lietuvoje,
Tai dalykų daug ten vyko,
Betgi saviveiklininkai
Tai geriausiai man patiko:

Jie, mat, šoka ir dainuoja 
Ir tau sielų vis žavėja.

ir ten daug jų, visur pilna:
Pilni miestai ir kaimeliai,
Ir kur eisi, kur važiuosi,
Pasitinka jie .vis meiliai.

Tai jaunuoliai mūs tėvynes!
Tai žiedai naujos gadynės!

Ten, mat, gera jiems gyvuoti,
Laisvai veikti, kurti meną
Nes jų nieks neišnaudoja,
Jie linksmai, laisvai gyvena.

Tai jie ir veikia, ruošia, 
Liaudies sielą menu puošia.

Jonas Juška

Sauja žiežirbų
Prie kokio nuopolio priė

jęs imperialistinis kapitaliz
mas, sunku ir įsivaizduoti. 
Kada nuaidėjo šūkiai per 
visą šalį prieš karą Vietna
me, kai į demonstracijas iš
ėjo universitetų studentai, 
mokytojai, dvasiškiai ir kt., 
profesijų žymūs vyrai ir mo
terys, tai kraštutiniai reak
cionieriai vedė vaikus iš vi
durinių mokyklų į demonst
racijas už karą Vietname. 
Kiek to amžiaus jaunuoliuo
se yra supratimo ir žinoji
mo apie karą Vietname, ir 
abelnai apie pasaulinę situa
ciją? Bet reakcininkai šū
kauja: žiūrėkit, ir jaunuo
liai stoja už prezidento po
litiką ir karo tęsimą Viet
name !..

" •

Pasirodo, kad apdairesni 
aukštieji karininkai, nesu
tikdami su gynybos sekre
toriaus McNamara diktato- 
riškumu, pasitraukia iš tar
nybos. Štai kad ir dviejų 
admirolų pasitraukimas iš 
tarnybos.

•

Visgi, po keliolikos metų 
bandžiusiam išsisukti nuo 
bausmės mainierių unijos I- 
ojo distrikto prezidentui 
August J. Lippiui teko at
sidurti kalėj iman už nesu
mokė jimą valdžiai taksų. O 
kiek jis šiaip visokių suk
tybių yra pridaręs mainie- 
riams! Apie tai buvo ne
kartą rašyta. Net ir dien
raštis “Scranton Times” ke
lis kartus išėjo su vedamuo- 

i j u peikdamas Lippį, bet ir 
gana gerai kritikuoja mai
nierių unijos prezidentą 
Boyle.

Lippis nuteistas už sukty
bes ir turėtų būti pašalintas 
ne tik iš pre? liento vietos, 
bet ir iš unijJ^et to neda
roma. Štai, v?, Lippis liko 
atleistas iš prezidento vie
tos tik laikinai, ir ne dėl at
sidūrusio į kalėjimą už suk
tybes, bet dėl “širdies sublo
go jimo”. ..

Skaitau tame pačiame laik
raštyje, laiškų skyriuje, kaž
kokio Karalavage (atrodo 
lietuvis) iš University of 
Scranton laišką, kritikuo
jantį minėtą laikraštį už pa
talpinimą vedamojo, smer
kiančio Boylę.

•

Jei praėję vietiniai rinki
mai daugelyje vietų sudavė 
smūgį ir respublikonams ir 
demo kratams reakcionie
riams, tai geras ženklas. 
Tai sako, kad Amerikos 
liaudis nėra tokia, kaip dau
gelis mano. O reakcionie
riams tai kartus kąsnis.

Jei New Jersey respubli
konai gavo per nosį, tai 
New Yorko mieste — demo
kratai. Liaudis nenori ka
ro ir karinių šūkalotojų. 
Neveltui ponas Nixonas zu
ja ir šaukia, kad visi res
publikonai— liberalai ir de
šinieji — turi vienytis, o ki
taip — respublikonų parti
jai gali būti kaput.

Ar ne laikas, kad liaudis 
imtųsi trecąją partiją or
ganizuoti?

I. Vienužis
Pataisa: Pereitose žiežir

bose yra mano padaryta 
klaida, kur sakoma: šv. 
Kryžiaus parapijos, o turė
jo būti šv. Rožančiaus pa
rapijos. V.

Washingtonas. — Food 
and Drug administracįja 
sako, kad kompanija, kiuri 
gamina piliules apsisaugo
jimui nuo nėštumo, paaiš
kins ar jos kenkia moterų 
akims.

New Haven, Conn PASKUTINIS VALIO
Mirė J. J. Šimkus, kuris 

gyveno West Haven, Conn. 
Paliko nuliūdusius žmoną ir 
2 sūnus. Mažai kur lanky
davosi, nors mintyje pritar
davo pažangiečiams.

Į New Yorke įvykusį “va
duotojų” kermošių važiavo 
jų pasekėjų ir iš mūsų mies
to. Gaila žmonių, kurie duo
dasi būti apgaunami.

Elektros šviesos netekimo 
metu A. Costali su 6 vaikais 
užsidegė dvi kerosinines 
lempas, langai buvo uždary
ti, oras užsinuodijo. Visi 
buvo išvežti į ligoninę, kur 
gyvybę išgelbėjo.

Kovai už taiką komitetas 
iš Yale universiteto nusam
dė kelis autobusus važiavi
mui į demonstracijas Wash
ingtone, kurios įvyks lap
kričio 27 dieną. Kelionė į 
abi puses $10. Kas tik no
rite važiuoti, tai skambinki
te: 787-3131, Ext. 461.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
teko, keli mitingo dalyviai 
įsimaišė į publiką Suvienytų 
Nacijų posėdyje ir šauks
mais posėdį pertraukė. Jie 
šaukė, rodosi, už, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos priėmi
mą, ignoruodami faktą, kad 
tai JAV neprileido, kad tos 
trys respublikos turėtų savo 
atstovybes, kaip to prašė 
TSRS. Suvienytų Nacijų 
sargai rėksnius pašalino, — 
ir tęsėsi diskusijos apie Ro- 
desiją...

Paskutinis Hura
Prieš ketverius metus 

Amerikoje pasirodė knyga 
“The Last Hurrah” — pas
kutinis hura, paskutinis va
lio. Tai buvo kaip ir bio
grafija, nors rašyta romano 

'pavidale, apie Bostono ai
rių demokratų politikierių

kai žinai, kad tau ateities^
jau nėra.

Tas išsireiškimas manat- 
ė j o mintin sėdint Madison 
Square Gardene. Smetonos, 
Ulmanio ir Paetso diploma
tiniai atstovai, kurie sėdėjo 
prezidiume, nublukusi senos 
Latvijos vėliava, pasiūta ne 
iš tos raudonos spalvos, ko
kia turėjo būti, Mundto ba- 

i nališka “poezija” apie mūsų 
misiją Vietname — viskas 
susilieja į jausmą, kurio ki
taip negaliu pavadinti, kaip 
pasigailėjimas. Taip, man 
buvo gaila tų žmonių, kurie 
gyvena vakardienoje.

Išėjau į gatvę. Nusipir
kau popietinį laikraštį/ Į 
akį krito žinia: Millerįy, 
Hersey, Lowell ir ilga eilė 
kitų žymiausių Amerikos 
rašytojų, poetų ir dailinin
kų išleido pareiškimą, ku-

X X JJVAlvlXlAvX X i # • •v v*

James Curly, beveik visa-1 ri^me. r^gina žmones šio 
galį, kuris palaipsniui nu- m^nesio 27 masiškai de- 
smuko. Išsireiškimas “pas-;monstruot1 Washingtone 
kutinis hura” :
kos kalbą. Jis reiškia—pas-; 
kutinis sušukimas prieš ty-1 

i lą, paskutinis bandymas pa-
J. Kunca laikyti savo drąsą ir viltį,

LAISVES' VAJUS' i

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
nauja prenumerata ir atnaujinimais.

Sekami vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.; Marytė Kvetkas, So. 
Boston, Mass.; dėl Connecticut valstijos .
vich, Stamford, Conn.; dėl New Jersey valstijos Felicija 
Šimkienė, Arlington, N. J.; S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.; J. A. Bekampis (ALDLD 10 kp.), Philadelphia, Pa.

— 0 —
AUKŲ I $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

F. Šimkienė, Arlington, N. J., prisiuntė $16. Aukojo:
Mrs. W. Kuezek, Hillside, N. J. . $6.00
K. Zutkus, Hillside, N. J. .. .............5.00

Po $1: F. Josmantas, P. Marson, Harrison, N. J.; F. 
Bunkus, Linden, N. J.; B. Bajoras, A. Kushlis, Kearny, 
N. J.; F. Shimkus, Arlington, N. J.; Margaret Gasparai- 
tis, Hillside, N. J..

įėjo j Ameri- ‘ Pr*eš karą Vietname. Ir tą 
pačią popietę, kai Cherne ir 
Mundtas Gardene bandė 
sukti atgal istorijos ratą, 
tūkstančiai studentų prie 
Koliumbijos unive r s i t e t o 
pravedė audringą demonst
raciją už taiką Vietname.

Šviežias vėjas pūtė iš 
Hudsono pusės.

Gardene girdėtas paskuti- 
i nis valio nyko užmarštyje^

R. Bk

- 0 -
Mary Kvetkas, S. Boston, Mass., prisiuntė $17 Aukojo: 

$10.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 1.00

Amelia Juške- j Klaidos atitaisymas
“Laisvės” lapkričio 19 d. 

laidoje, “Kas ką rašo ir sa
ko” skyriuje, kur kalbama 
apie Kanados parlamento 
rinkimus, pati pradžia pra
leista. Ji skamba sekamai:

Kaip žinia, neseniai įvyko 
Kanados parlamento depu
tatų rinkimai. Vyriausieji 
kontestantai buvo liberalų 
ir konservatorių partijos. 
“Liaudies Balsas” apie 
rašo:

tai

W. Baltušis . 
Anna Gricienė 
M. Alik o n i s 
J. Shukis ...

Lawrence, Mass
Pataisa

— 0 —
J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $34 aukojo:

J. Urbonas ............................... $10.00
J. Skeltis......................................... 6.00
J. Pigaga ......................................  5.00
F. Petkūnas ................................... 3.00

Po $1: I. Rudnickas, J. Naruševičius, J. Sabaliaus
kas, V. Pačesas, D. Zemeikis, A. Margis, Ed. Stiega, A. 
Vasil, V. Žitkus, J. Palionis.

— D -
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $29. Aukojo: 

Clara Stasiulis, Clearwater .... $11.00
J. Rulis .......................................... 6.00
F. Kalanta .......................................6.00 .

Po $1: A. Kavaliauskas, John Blaškis, J. Bakšys,
John Wallins, John Sherman ir A. Ruseckas.

— 0 --
Nuo kitų gauta sekamai:

Anna Phillipse, Stamford, Fla........ ......................$81.00
J. A. ir E. Bekampiai, Philadelphia, Pa.............. 10.00
Wm. Bizulis, P h i 1 a., Pa...................................... 6.00
S. Smith, La Porte, Ind.......................................6.00
P. Lupsevic, Lawrence, Mass.....................................3.00

Po $1 W. Shapran, A. Shvirinas, A. Laurin, P. Zalec- 
kas, B. Pivoriūnienė, Philadelphia, Pa.; A. Gailiunas, 
Glendora, N. J.; P. Kušlevich, Burlington, N. J.; Jokū
bas Yatužis, Delair, N. J.; K. Kizulis, Lawrence, Mass.; 
A. Deikus, Maspeth, N. Y.; Elizabeth Aunce, Stamford, 
Conn.; St. Kuržinskas, Mahanoy City, Pa.; A. Laukaitie
nė, Bayshore, L. L; K. Vaikšnoras, Methuen, Mass.; P. 
Milus, J. Zinkienė, J. Šiupetris, M. Swokla, A. Kavaliaus
kas, Lawrence, Mass.

— 0 —
Anksčiau gauta $2,081.13. Dabar įplaukė $222.00. Vi

so gauta $2,303.13. Dar reikia $2,696.87.
Šiam vajaus raportui einant spaudon, gavome labai 

daug laiškų ir prie progos bus sutvarkyta, pranešta 
spaudon.

Ateina šventės—geriausia dovana jūsų giminėms ir 
draugams yra laikraštis “Laisvė”.

Ačiū mūsų geriesiems vajininkams už jų pasidarba
vimą, ir viršminėtiems aukotojams už aukas.

“Laisves” Administracija

“Laisvėj” lapkričio 9 d. 
tilpo grupės žmonių užuo
jauta dėl mirties Apoloni
jos Tamašauskienės (Kau- 
lėnas). Tarpe vardų buvo 
praleista už jaučiančių jų du
vardai: tai Juze šleivienė ir 
Jonas Milvidas. Klaidą ati
taisau ir atsiprašau.

V. Kralikauskas

Philadelphia, Pa.
Pranešimas

LLD 10 kuopos ruošia
mas parengimas buvo skel
biama, kad įvyks gruodžio 
5 d. Tačiau dėl įvykusių 
priežasčių parengimas per
keltas į sekmadienio popifr 
tį, gruodžio 12 dieną, 
pačioje salėje, 715 N. 6th 
St..

Dar yra laiko ir paren
gimų lankytojai bus infor
muoti plačiau...

Kuopos Valdyba

DAUGIAU LĖKTUVŲ IR 
JĖGŲ Į VIETNAMĄ

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos Pietų Viet
name jau turi 550 karo lėk
tuvų ir du kartus tiek ma
lūnsparnių. Iki 1966 metų 
pradžios jų skaičius bus 
dvigubai padidintas.

Dabar ten JAV turi 160,- 
000 militarinių vyrų, o Pj 
metų pabaigos jau turės 
apie 200,000.
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Norwood, Mass.
] Norwoodo LLD 9 kuo

pos susirinkimą narių šį I 
kartą atsilankė 12. Praėju-I 
šio susirinkimo protokolas Į 
nebuvo skaitytas, nes ras-1 
tininkas R. Niauru negalėjo' 
susirinkime dalyvauti.

Fin. raštininkas M. Uždą-' 
vinis pateikė raportą iš vi-; 
su metu veikimo. Jis buvo; v V
priimtas su pagyrimu. Iš j 
raporto pasirodė, kad mūsų | 
LLD turi kasoje pinigų, ku- j 
rie ir tapo išaukoti geriems j 
tikslams: Ateivių apsigyni-i 
mui $50, LLD Centrui $20, i 
“Laisvei” $20, “Vilniai $20, | 
“Liaudies balsui” $20, Viso1 
$130. Į

Buvo nutarta surengti' 
lankėtą. Šis darbas palik- ’

tas vykdomojo komiteto 
rankose, kada jis numatys 
tinkamą dieną dėl parengi
mo.

Lapkričio 13 d. po pietų 
gavęs liuoso laiko atlankiau 
gerus draugus ir senus 
“Laisvės” skaitytojus Vin
cą ir Mary Navickus, kurie 
gyvena 38 Austin St. Radau 
abudu namie, pietus paval
gę ir ramiai ilssėjosi. Drg. 
V. Navickas pradžioj šių 
metų sunkiai sirgo per ilgą 
laika. Balandžio 29 d. Nor
woodo ligoninėj jam nupjo
vė koją virš kelėnio. Dabar, 
žinoma, su viena koja likus 
nekokia laimė, vienok nors 
geriau tuo, kad dideli skau

smai nevargina jo
Draugė M. Navickiene ir

gi nusiskundė sveikatos 
trūkumais. Bet jinai dar 
pilnai pajėgia atlikti visą 
namų ruošą ir savo vyrą 
prižiūrėti.

1965 m. jau 4 “Laisvės” 
skaitytojai mirė mano ribo
se, kuriems aš per dau
gelį metų atnaujindavau 
“Laisv ė s” prenumeratas. 
Štai jų vardai: V. Vitartie- 
nė, A. Smolskis, B. Batai- 
tis, J. Peshina. Gaila, kad 
mūsų senoji karta taip 
sparčiai nyksta.

_ •_
Will. Žibutis taiso spar

nus lėkti į pietus—šiltą Flo
ridą, ten praleisti šaltą žie
mos laika. Kviečia ir mane 
važiuoti kartu, bet mano
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gyvenimo reikalai taip susi
klostė, kad del jų negaliu 
išvažiuoti, o visgi būtų la
bai gerai ten nuvažiuoti ir 
praleisti šaltą žiemos laiką, 
gal ten pagyvenus mano 
skausmai nuo artraičio su
mažėtų. Jie pusėtinai var
gina mano rankas, ypač 
žiemos laiku.

Drg. W11. Žilaitis pirma 
negu išvažiuos į Floridą 
pasimokėjo už “Laisvės” 

i prenumeratą, taipgi aukojo 
$11 dėl 5 tūkstančių “Lais 
vei” fondo, ir pasimokėjo 
už 1966 m. į LLD.

Aš jam palinkėjau geros 
sėkmės laimingai praleisti 
šiltoje Floridoje žiemos lai
ką ir pavasario sulaukus 
sveikam sugrįžti į Massa
chusetts. M. Uždavinis

Worcester, Mass. Worcester, Mass.

AIDO CHORO METINIS KONCERTAS

Jonas Dirvelis
Aido Choro mokytojas

psi. 5

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 28 Novembt‘r
Pradžia 1:30 vai. popiet

Bus turtinga Dainų Programa

PO KONCERTO BUS BANKETAS Helen Smith
Pianistė

Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelio, kuris rengia šį koncertą

Taipgi Dainuos Hartfordo Laisves Choras
VADOVYBĖJE WILMA HOLLIS

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

J. Sabaliauskas Albertas Daukšys Ona Dirveliene lrene Janulis
tenoras Tenoras ’ sopranas Sopranas

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.

i Brockton, Mass.
Marijona Gutauskienė 

i lapkričio 15 d. telefonu pa
kaukia mane ir M. Kanivo- 
ilienę, kad važiuotumėm ap- 
' lankyti sergančią Barborą 
Gutkauskienę, gy ven a n č i ą 
pas dukrą Bettą Petrick, 

I Buzzard Bay, Mass. Nuvy
kę radome ligonę lovoje, bet 
vėliau ji atsikėlė. Sužinoję, 

: kad ligonei Gutkauskienei 
(lapkričio 15 d. sukako 75 m., 
sudainavome jai “Happy 

į Birthday to You.” Buvome 
! skaniai pavaišinti.

Kuomet B. Gutkauskienė 
gyveno Mnotelloje, lanky
davo visus mūsų pažangių
jų parengimus. Šeimoje tu- 
Irėjo daug visokių skausmų, 
i bet dvasioje nenupuolė. Nors 

i jau senatvė, būdama be- 
| moksle, vos pati pramoku- 
. si lietuviškai skaityti, bet 
| “Laisvę” nuolat skaito ir 
kasmet atsinaujina, nepa- 

i miršta ir prieduko. šiemet 
' atsinaujindama pa aukojo 
“Laisvės” fondan $6. Mon- 

i teitoje ji priklauso prie Mo
terų Apšvietos klubo.

Su gimtadieniu ją pasvei- 
’ kino ir anūkai. Dabar ji gy- 
' vena Nanumett Lights, Buz- 
j zard Bay, Mass.

__.__
Jau ketvertas savaičių 

i prabėgo, kai nelaimė ištiko 
į “Laisvės” skaitytoją M. Ža- 
i liukienę. Prie namų dirbda- 
: ma parkrito ir kairiąją ran- 
I ką susilaužė. Gavusi pirmą- 
| ją pagalbą pas daktarą Al
girdą Waitku, vėliau pasi
davė ligoninėn, o dabar gy
dosi namie. Sulaužyta ran- 

■ ka sugibsuota.
M. Žaliukienė gyvena 73 

Upland Rd.
Linkime jai greitai pa

sveikti.
George Shimaitis 

i -— - ---- —
PHILADELPHIA, P/,.

& VICINITY
MALE and FEMALE

HANDY MAN COUPLE—as assis- 
i tani. supt. Garden apts. Over 40. 
I Must be handy with tools. Salary 
based on ability plus 4-room apart

ment, gas, lights and telephone.
References. Write: 

FRANKLIN VILLAGE CO.
i 100 Franklin St., Morristown, N. J.

(93-97)

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE
MAN

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

Opportunity for advancement.
Call—

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

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

Apply oi’ call
GUN HILL FENCE CO.

3536 Delavalle Ave.
Bronx, N. Y. FA. 4-5000

(92-94)

OPPORTUNITY
Machinist-mechanic.

Maintenance, machinery trouble 
shooter. Machine own parts.- 

(X)NSOLIDATED 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)

TV Service Man with HI-FI exp. 
for well established Glcnsidc store. 
Fringe benefits, bonus, profit sharing.

Paid vacations and uniforms. 
Call TU. 4-8650.

(93-97)

FARM WORKER 
Must know how to milk cows 
by machine. Good conditions.

Apply
SPOJNIA FARM 

Waymart, Pa.
(93-95)

BUMPER STRAIGHTENERS

Experienced or we will accept train
ers. Must bo reliable and ambi
tious. Good pay with fringe benefits.
WA. 2-1780 or 1-609-NO. 5-4780

(92-98)

PLATERS-POLISHERS
Jobbing Shop, Chrome, Silver, 

BRASS.
Call EV. 2-0901

(92-94)

AUTO MECHANIC
New car dealer.

Excel, pay plan & fringe benefits.
Chevrolet exp. Contact 

Service Manager
JOE BENNETT—CHEVROLET 

Manahawkin, N. J.
Call 1-609-597-5201. (93-94)

TAILOR
Experienced.

Full oi- part time.
Call MA. 4-9075

(93-94)

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)

HOUSEMAN
Live rh for semi-retired Executive.
Duties include plain cooking, light 

household chores and chauffeur.
Other help kept.

References required. Good salary. 
RE. 9-5500

(93-96

MACHINE SET-UP MEN
Man experienced in setting up ma- 

l chines. Steady work, good starting 
salary rate. All Company benefits.

Call or apply
UNION CONTAINER CORP.

856 Magnolia Ave., Elizabeth, N. J.
(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. Wc need ability and de- 

! pendability. Wc offer fair wages 
and good working conditions.

Phone MA. 7-5187 for appointment.
(92-93)

PRANEŠIMAI
I 

SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių A. P. Klubo žaidimų pa- Į 
res įvyksta kiekvieną šeštadienį, 3- Į 
čią valandą popiet, klubo svetainėje,' 
318 W. Broadway.

Aparti žaidimų ir naudingų pa- 1 
sikalbėjimų, būna pateikiama ir 
lengvų užkandžių.

DENTAL TECHNICIAN

Waxer for gold and porcelain Dept. 
Opportunity for advancement.

LO. 8-2240
(92-93)

HELP WANTED FEMALE
MASSEUSES

Exp. Oil or Swedish massage.
Full or part time.

CAM AC BATH-HEALTH CLUB
Camac & Walnut Sts. 

(93-94)

TWISTERS
Experienced Novelty yarns.
First, second, third shifts.

Apply:
ROSE MILLS, office any time.

C & Indiana Ave.
(93-94)

HOUSEKEEPER
Live in own room. TV and radio. 

Wilmington vicinity.
Must like children.

References.
Call 302-656-2793. 10 AM—5 PM.

(93-94)

Kviečiami visi atsilankyti.
(92-93)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-os Apskrities metine 

konferencija įvyks lapkričio 21 d., 
' 11 vai. ryto, 318 Broadway. Kvie
čiame visas kuopas prisiųsti skait- 

I lingas delegacijas. Turėsime A daug 
I tolimesnes veiklos reikalų apkalbėti.

Jaskevičius, 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, -/lenam 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 Chicagoje. Ką nors apie 
juos žinančius prašau rašyti šiuo 
adresu:

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

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. 
352-0600 (9394)

I WOMAN to live in, must love child
ren (5) and be willing to do gene
ral household duties, laundry and 
assist with cooking, other help em- 

, ployed. Perm, position for right pcr- 
! son. Own rm. & bath, plus extras, 
i Write, stating age, salary desired 
and ref. Write, 724 Jefferson Bldg., 

Phila., Pa. (93-94)

HOUSEKEEPER
Live in, full charge of home and

2 children while Mother works.
Call ES. 9-9956 after 4 PM.

(92-95)

MACHINISTS (4) 
First Class. Also 

LATHE HANDS (4) 
1st Class. Set Up and Operate. .. 

Career Opportunity with Progressive 
Expanding Company.

EXPERIENCE ESSENTIAL 
TOP WAGES 
Fine benefits.

Ideal Working Conditions.
CALL (201) 991-6403

CUSTOM SCIENTIFIC 
INSTRUMENT CO.

541 Devon St., Kearny, N. J.
(93-94)

CARPENTERS 
Experienced in alterations 

and remodelling. 
Call MU. 8-0903.

HOUSEKEEPER 
Excellent job for right person. 

Pleasant surroundings. 
References desired. 

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

(92-94)

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)

(93-94)

CHEF (1)
SHORT ORDER COOK (1) 

Experienced. Apply 
BELLEVUE DINER 

Gibbsboro Rd. & White Horse Pike 
Clementon, N. J.

609-ST. 3-2738
. (93-98)

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

High start ing salary and opportunity 
to advance.

THRIFTWAY CONSUMER 
DISCOUNT CO.

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

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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Aukos, Surinktos ^Laisvės” šeštadienį —J Washing toną už
Koncerte

Per V. Ne.vinskienę ir 
jos dukrą Diane

J. ir L. Novak .......  $10.
A. Jasiulaitis ...... 
Kutkus .....................
Bostonietė .............
Bilinkevičienė .......
V. Balkus ...............
K. ii* I. Levanai .......
K. Martin .............
A. Gilman .............
A. Laukaitienė .... 
C. Anuškis .............
O. černiavičienė .. .
Nellie ir Motiejus

Verbickas .. 
C. Benderis ......... .

)

Thelma Makutėnas ..
V. Venskūnas .........

V. Guris ..

taiką Vietname
musienė, X , Maspethietis, 
K. čerka, G. Diržuvait, 
Newyorkietis, Šipienė, Bu- 
činskienė, A. Balčiūnas, P.

; Collins, Gustaitis, Brookly- 
i Butkauskas, B. A. Jonis, 
nietis, D. M. Šolomskas, M.

lauskienė, A. Deikus, Ch. į 
r‘! Karpavičius,

1 Butkauskas, B. A.'A l 7

, P. Kunca.
i)

o
5
>)

:)

2.

E. Sungailienė ......... 2.
Po $1: I. J u r a š č i u k, 

A. Petraitienė, K. Karpavi- 
čienė, J. Laukaitis, M. Šu- 
kaitienė, J. Kalvaitis, Vaz- 
nienė, Anskienė, M. Jakš
tienė, M. Burkauskienė, L. 
Vaičionienė, B. Makutėnie- 
nė F. ir E. Vaitkai, S. Vini- 
kaitienė, N. Kairienė, A. 
Anzulienė, M. Kalvaitienė, 
K. Nečiunskas, Kazlauskas

Per I. MizarienčTr

G. Stasiukaitis $10 
Dr. J. Repshis .........  10,
R. Merkis .

Ketvirtadienį bus Padėkų 
diena. Bet ji nebus links
ma—ypatingai motinoms ir 
tėvams, kurių sūnūs pasiųs
ti į Vietnamą kariauti prieš 
tos šalies liaudį, prieš tos 
šalies žmones, kurie niekad 
nieko blogo Amerikai nepa
darė, kurie niekad negrū- 

Brooklynietis, > mojo mūsų kraštui ką nors 
" *. Janis, (blogo padaryti!

Kritikuoja JAV už atmetimą
Vietnamo taikos pasiūlymo*

NOI
dienraštis, neinant į pasita-New Yorkas. — Lapkri

čio 17 dieną “The New 
York Times” redakciniame 
“A Chance That Was Mis
sed” kritikuoja Jungtinių 
Valstijų vyriausybę už ne
priėmimą Šiaurės Vietna
mo pasiūlymo tartis baigi
mui karo Pietų Vietname.

Dabar jau pasitvirtino, 
kad Šiaurės Vietn amas 
kvietė JAV tartis. “Times” 
sako, kad mūsų šalyje buvo 
sukelta isterija, pasiūlymo 
faktai nutylėti, buvo sako
ma, būk “Vietnamas nenori 
nuoširdžiai karo baigti”, o 
kur tas įrodymas, klausia

rimą.
“Times”, kuris stojo už 

pasitarimų keliu suregulia
vimą reikalų Vietname, ra
šo, kad JAV, priešakyje su 
Valstybės sek re t o r i u mi 
Rusku, atmesdami Vietna
mo pasiūlymą, įvėlė šalį į 
vis didėjantį karą ir tūks
tančių amerikiečių gyvybę 
pastatė į pavojų.

Pataisymas ir pastaba I Aido choro veikla
Paskutinėse Aido choro! šį penktadienį Aido cho- 

pamokose aidiečiai pareiškė To pamokų nebus. Susirink- 
nepasitenkinimą praėjusio Time tiktai ateinančią sa- 
“ Laisvės” koncerto aprašy^vaitę, gruodžio 3 d. Na, o 
mu, kuriame apsilenkiama i gruodžio 17 d. bus paskuti- 
su teisybe ir dar straipsnio nės šių metų pamokos. Tą 
pabaigoje nuver tina m a s vakarą aidiečiai Walteris ir 
mūsų Aido choras. Bronė Keršuliai pakvietė

Korespondentas A. Gilma-i visl!s aidi,ečius ateiti- nes T 
savo trijų skilčių ap- no,\.va‘Aca," S^°'sesutes Viktorijos Zmitrai- 

i tės-Millerienės, pavaišinti 
ir padėkoti už užuojautas 
bei paguodas liūdesio va-

Vietname karą veda Pen- 
! tagonas. Dar pernai Šiaurės 
■Vietnamo valdžia siūlė mū- 
isų šalies valdžiai tartis, bet įrašyme pamate visas gėlių' 
I tas siūlymas pasiliko balsu 'puokštes ir jų rūšis bei' 

! (spalvas, kurios buvo įteik-
; dalyviams, 

nepastebėjo kai kurių
..V.. IK, ' ------ v. —

-I kitu atveju pasirodė sceno-

n as,Per N. Buknienę ir
L. Kavaliauskaitę ,

Wm. Degutis ......... $10. ’ i„_. __ u
Joseph Jordan ........... 10. (tyruose!

S. Večkys .............. 10. i Dėl to sekamą šeštadienį J tos programos
J. ii* O. Babarskai ... 10. lapkričio 27 dieną, tuojau 1 bet “]
V. Volungevičius .... 10. po Thanksgiving Day, iš vi-! asmenų, kurie vienu arba
P. Višniauskas ....... 10. sos šalies tūkstančiai ame-!’’ '

....... 10. rikiečių taikos šalininkų; je. /\ • i • t t r i • i • iA. Wildzius ..
Vera Urbonas
A. Volungis .

J. Naudžius ............
W. ir O. Baltrušaičiai

10.
o.

o.
5.

K. Motiejūnienė ..... 
Mr. ir Mrs. Meškėnai 
A. Meškys ....
V. Zouba ....
V. Zaveckai ..

A. Zaikauskas 
F. Treinis .... 
M.Hacinkevičia 
W. Degutis .. 
J. Augutienė .

... 2.
.. 2.
.. 2.
.. 2.

9

9 •

Vladas Valangevičius
Kai vykstu į “Laisvas” 

metinį koncertą, jaučiuosi 
lyg vykstu į man mielą^ 
Merkinę. Kodėl? Ogi to
dėl, kad “L” šventėj visuo
met susitinku su savo pa
rapijiečiu iš Trasnykų kai
mo Vladu Valangevičiumi, 
ir susitikimas su juo nie
kad nebūna sausas. Jis 
pats—nė lašelio, bet man— 
imk bent keletą pačio bran
giausio !

Susitikome ir praėjusia
me “L” koncerte.

Kai jau mane “pačiasta- 
vojo,” patiesė “virozniai” 
prirašytą lakštą, išsitraukė 
iš kišenės pluoštą “bumaž- 
kų” ir skaičiuoja:

’ “L” prenumeratos atnau
jinimas seseriai Mikaliipi 
Pigagienei Trasnykuose — 
$12;

“L” prenumeratos atnau
jinimas seserdukrai Onai 
Pilsuckienei Vilniuje — $12;

Savajai prenumeratai at
naujinti—$9;

“L” 5 tūkstančių dolerių 
fondui—$10;

Tai viso—$43!
Visas “parapines” parei

gas atlikęs, pakviečia pir
mai progai pasitaikius at
vykti pas jį į namus.

Dėkui! Iki linksmo pa
simatymo, mielas dzūke Va- 
langevičiau! SV

Vienose choro pamokose
■ mus aplankė garbiro-as sve-

T įčias iš Tarybų Lietuvos,
am pa i o ( aina V’|prorektorius Jonas Grigo- 

1 Nen?.unr,hyte-'nis. Maloniai praleidome
. negneejo šioje( a va]an(]u prje vaišių 

damoje musų sohstes Neles k^.ias‘ pagamino j
į Lazauskienė su Bronės Ker- 

aidiečių'šulienės pagalba. Aido cho
ro vice pirmininkė gražiai 
pravedė vakaro eigą, pa- 
kviesdama kaikuriuos aidie
čius pasakyti keletą žodžių.

Mums malonu, kad profe
sorius J. Grigonis rado lai- 

I ko atsilankyti pas mus. Jis 
I papasakojo apie gyvenimą 
iTarybų Lietuvoje, apie
■ moksleivius ir jų sąlygas 
siektis aukšto išsilavinimo. 
Aidiečiai dėkoja Vilniaus 
V. Kapsuko v. Universiteto 
prorektoriui už apsilanky-

i m a.

vyks į Washingtona reika-i 
lauti, kad valdžia sulaikytų kjai, tykiai 
karą Vietname tuojau, da- ka,” bet 
bar. 1 ( ‘

šeštadienį, 11 vai. ryto, Ventienės dainuojant solo.! 
žvgiuotojai susirinks prie|
Washingtono Monumento 
mitingui.

Visais šio žygio reikalais • 
reikia rašyti: March on Į 
Washington, 245 Second St., j < Gve“s’ . . rn ,
N. E., Washington, D. C..vasarų viesejo Tarybų Lie- 
2Q0Q2 tuvoje ir dalyvavo Damų

Padaryti šį žygį didžiau- ^ventČje.
šią, kad jis paveiktų vy-1 Tarybų Sąjungos amba- 
riausybę, kad jis paveiktų isados antrasis sekretorius 
Pentagoną, kad karas 
name būtų baigtas!

Jis “nematė 
grupės, pasipuošusios nau- 

' jais tautiškais kostiumais, 
dainuojant “Augo kieme 

” kurie praėjusią

tavoje ir dalyvavo Dainų

Tarybų Sąjungos amba-

Grįžo iš ligoninės
Brooklynietė K a z i ū n ė 

Čeikauskienė grįžo į na
mus po operacijos. Lapkr. 
11 d. jai buvo padaryta 
operacija Hillcrest ligoni
nėje, Flushing, N. Y., o lap
kričio 18 d. apleido ligo
ninę. Per tris dienas bu
vo pas sūnų, o dabar jau 
randasi namie, gydosi po 
daktaro priežiūra.

K. čei kauskienė vra 
New Yorko Lietuvių Mo
terų klubo narė. Jos ad
resas yra: 439 Lincoln Avė., 
Brooklyn.

Linkiu Kaziūnei greitai 
sustiprėti sveikatoje ir vėl 
darbuotis mūsų banketuo
se, kaip viena iš gabių šei- 

' mininkių-virejų. L. K—te
New Yorkas. — Dr. J. L. 

Luke sako, kad kolumnistė 
ir televizijos programų da- 

; lyve Dorathy Kilgallen mi
rė nuo alkoholio ir barbitu
rates piliulių.

Washingtonas. —Su 1966 
m. sausio 1 diena JAV 
draftuos į militarinę tarny
bą ir daktarus žemiau 35 
metų amžiaus.

Viet-! Vytautas Zenkev i č i u s su 
| žmona Maryte padovanojo 
: abiem choram po puokštę 
; gėlių. Nastė Buknienė įtei- 
' kė Aido chorui, o Lilija Ka- 
‘ valiauskaitė — Usterio Ai-

New Yorke eina tabloidi- do chorui.
nis “Daily News” laikraš-

Į pavickas, M. Krunglienė. J. 
ipileckas, Bevardis, E. Viš- 
| niauskienė,
; Bevardis. V. Skodis, M. Pe-
; tronis,
i Bevardė,
| O. Stakovienė, Bevardis, V.

5. Petraitis, J. Gasiūnas, Ade-
5. lė Valiūkas, senas parapijo-' sprendimą Komunistų par- 
o- nas, S. Damijonaitis, M. tijos reikale pasitiko pik-!

įčiausiai, kartoja nuolatinį' 
! bliovimą, kad “1
geras tik tada, kada negy
vas”:

Kartimis tas neigiamai 
nupiešė paveikslą prieš 
JAV Aukščiausiąjį Teismą, 
pajuokoje sudėjo kūjo ir 
pjautuvo ženklus. O kas tie 
ženklai, jeigu ne industrijos 
ir žemdirbystės darbo žmo
nių įrankiai? v c

Siaurienė,
Begėdiškas lapas

o
Višniauskienė,

Šolomskienė,

Julia Družienė .........
Bronė Čiuberkienė . . . 

Mary Kvetkas ...........
Mary Kreivėnienė ... 
Anna Philipse ...........
G. Varesonas .............
M. Klimas ........... .
A. ir V. Juškevičiai .. 
Mary ir Adam Čepuliai 
M. ir L. Jakščiai .......
P. Cibukas ...............
W. Graunas ...............
Juozas Bimba ...........
Eva Gailiūnas.............
P. Bernadišius ...........
J. ir J. Pluščiauskai .. 2. j
Po $1: J. Kaulinis, Uršu-i 

lė Gužonienė, Lamaitienė, I 
Tureikienė, Elz. Alionis, G. i 
Danilevičienė, čiuberkienė, Į 
O. Dobinienė. Frank Trei-1 
nys, J. Bernotas, Julia Šim-' 
kienė, V. Lisaiienė, Anna gerbimui 
Sukauskienė, V. Šibeika, 
Bevardis, Bevar d i s . A. 
Skai r i u s, Fr. Mažilienė, 
D. Galinauskas. J. Karna- 
vich, A. Desčiras. Nellie 
Desčiras, A. Lipčius, J. 
Siurba, O. Zeidatienė, M. 
Gasparaitienė, B. Siman.

5. Adomonis.
2.! —.—
2. Aukų viso gauta $530.80.
2. i Širdingai dėkojame viršmi- 
2. i nėtiems draugams už jų 
2.: gausias dovanas. Jeigu ke- 
2. i no pavardė praleista, pra

šome pranešti “L.” Admi
nistracijai.

“Laisvės” Ad—cija

JAUTRUS LAIŠKELIS
Draugai!
“Siunčiame šią auką pa- 

mirusios mūsų 
mylimos sesutes bei švoger-
kos Viktorijos Zmitraitės- 
Miller.

Draugiškai,
W. B. Keršuliai”

Draugų Keršulių auka 
“Laisvei” šiuom gilaus liū
desio momentu yra $100.00.

Reiškiame draugams Ker- 
šuliams gilią užuojautą ir 
dėkojame už taip gražią pa-

Iramą laikraščiui.
i “Laisvės” Adm.

Per H. Feiferienę ir
E. Brazauskienę

J. Stasiukaitis
K. ir U. Milinkevičiai 10
N. ir A. Iešmantai ... 5. 
P. Jasilionienė ......... *
Valys Bunkus...........
A. J. Pranaitis.........
P. Jakštys ...............
Pr. Kaziulionis.........
H. ir R. Feiferiai ...
P. Beeis ....... .............
J. ir E. Bekampiai ..
Philadelphia .............

5.
5. 
r

ri
Frank ........................ 5.
A. ir F. Yakstis......... 3.
L. Tilvikas ................. 2.
K. čiurlis ..................  2.
Ragažius .................... 2.
J. Kasmočius ............. 2.
P. Bieliauskas ........... 2.
M. J. Jurevičiai......... 2.
Chas. Devetzko ...... 2.
Baciunas ....................  2.
Joe Nevins ................. 2.
A. Nevinskas........... 2.
Po $1: K. Briedis, O. Val-

Yodeling,” drauge Gil- 
tis. Jis, jeigu galėtų, padeg-j manai, tai balso tonų vari- 
tų pasaulinį karą. j acija, ko visiškai nesigirdi
. Aukščiausiojo Teismo; lietuvių liaudies, dainose. 

Musų liaudies-dainose daz- 
I nai girdime garso arba šū- 

nuolatini į ki° aidus. Tą patį atliko 
komunistas i aidiečiai N. Ventienė ir T.

Įvykusiame “Laisvės” kon
certe aidiečiai—vyrai, atro
dė labai gražiai dėvėdami 
naujus gelsvos spalvos švar
kus ir spalvotomis juosto
mis apsijuosę, kas puikiai 
derinosi su moterų aidiečių 
tautiškais kostiumais.

Didelis ačiū tenka Julei 
Lazauskienei už nupirkimą 
medžiagos ir Walteriui Ker-

DU NAUJI LAIVAI
New Yorkas. —Atplaukė 

Čilės naujas p r ekylaivis 
“Acincagua”-2”, 12,000 to-

Taipgi pribuvo ir Ameri- 
caū President Lines naujas 
laivas “President P o 1 k”, 
23,000 tonų įtalpos.

Hollywood, Calif. — Su
laukęs 80 metų amžiaus mi
rė įžymus JAV magikas 
Harry Blackstone.

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO

ĮVAIRUMŲ PARODA
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Lapkričio 28 November 
Pradžia 1-ą valandą popiet 
“LAISVES” SALĖJE 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Paroda bus tikrai įvairi ir graži. Moterys, kaip 

bitės, neša ir neša visokius daiktus parodai, kaip tai: 
siuvinius, mezginius, karolius, paveikslus, ir taip to
liau. žodžiu—bus daiktų iš Lietuvos ir Amerikos.

Taigi kviečiame visus—vyrus ir moteris—daly
vauti parodoje ir pamatyti jos įvairius daiktus.

Įėjimas nemokamas
Užkandžių bus galima gauti per visą parodos laiką.

Kviečia Rengimo Komitetas

i K aš k i a u č i u s duete “Po 
aukštus kalnus.”

Daleistina, kad draugas
A. Gilmanas nesąmoningai gu]iui už švarkų pasiuvimą 
praleido viršminėtus aidie- visiem vyram. Pagal Walte- 
čius, bet tokių netikslumų 
aprašymuose reikia vengti 
ateityje, nes tai sukelia nu
sivylimą ir nustelbia pasi
ryžimą dirbti meno veikloje 
toliau.

Užbaigiant, dar pravartu pilniausia visa tai įvertina, 
pasakyti, kad “L” kon- -----------
certas nebuvo joks dainų; Regis trejetą savaičiųat- 
konkursas, tad netaktiška|gal, Ona Kazlauskienė, sa- 
rašyti, kad vienas choras vo gimtadienio proga, pa- 
nustelbė antrąjį. Abu cho-'vaišino aidiečius su vynu ir 
rai, skirtingais atvejais, už-1 pyragaičiais. Ilgiausių me- 
sirekomendavo tinkamai ir tų linkime- visi Onai Kaz- 
gražiai.

Brooklyno Aido 
Choro Valdyba

rio nurodymus, Bronė Ker- 
šulienė irgi padėjo lengves
nius darbus atlikti.

Tai darbas, kuris reika
lauja. laiko, noro ir žinoji
mo. Esu tikra, kad aidiečiai

Įlauskienei ir dėkojame už 
Į tai.

MIRĖ
Lapkričio 21 d. mirė Rožė 

Laukaitienė, gyvenanti 64- 
45 Perry Ave., Maspeth, 
N Y.

Kūnas pašarvotas Kodžio 
; koplyčioj, ant Flushing 
! Ave., arti 63rd St.

Kada ir kur bus laidoja
ma, dar neteko sužinoti. 
Velionė paliko nuliūdusius 
vyrą, sūnų ir dukterį. Pla
čiau apie mirtį ir laidotu
ves bus kitose laidose. 
Šią liūdną žinią pranešė te
lefonu pirmadieno rytą 
maspethietė Ona černiavi
čienė.

Nauju Metų sutikimą 
rengs Aido choras šiemet 
kaip ir visuomet. Bilieto 
kaina $5 vienam Tad prašo
me rezervuotis vietas pas 
aidiečius, kur būsite gražiai 
pavaišinti. H. F.

ne

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y. 
Direktorių Susirinkimas

LKSB-vės direktoriai prašomi
pamiršti pribūti j posėdį pirmadie
ni, lapkričio 29, paprastu laiku ir 
paprastoje vietoje. Sekretorius.

(93-94)

New Yorkas. — Sulaukęs 
64 metų amžiaus mirė Dr. 
Alen Balcom Du Mont, ku
ris daug pasidarbavo tele
vizijos pagerinimui.

LID 1 kp. nariams
Svarbus susi rinkimas 

i vyks lapkričio 29-os vaka
ro 7:30 “L” salėje. Na
riai atsiims naujausia Li
teratūros Draugijos išleis
tą knygą, o kai kurie ir po 
dvi. šis mitingas bus šių 
metų paskutinis, tad juo la
biau reikia susieiti visiems, 
užbaigti metus garbingai.

Valdyba (93-94)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
1959 metų Lapkričio 25 d. mirė mano mylima žmona *

Stefanija Cedronienė
Ji mano gyvenime buvo viskuo. Jos'netekęs, 
pasijutau netekęs visko. Jau šešeri metai praėjo, 
o aš vis jos liūdžiu — kaip gyvą ją prisimenu.

Lai būna jai rami amžinybė...
Juozas Cedronas

Brooklyn, N. Y.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Stasiui Titaniui
Brooklyno AIDO CHORAS reiškia gilią už

uojautą velionio našlei Onai Titanienei, neteku
siai mylimo vyro, o mes aidiečiai netekome nuo
širdaus mūsų rėmėjo. Linkime Onai ir jos šei
mos nariams pergyventi šią liūdną valandą iš- 1 
tvermingai.

AIDIEČIAI

ŠIRDINGIAUSIA UŽUOJAUTA

Mirus

Stasiui Titaniui
Reiškiu širdingiausią užuojautą jo šeimai ir kitiems 

jo artimiems sunkaus liūdesio momentu.

Adelė Rainienė
Brooklyn, N. Y.




