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KRISLAI I Bus nepakeičiama Lenkijos IŽygiS j Washington^{Kas remia prieškomunistinę
Petrauskui—80 metu! ' i 1 „ • — 1 • !___ '**' M—. _  M.___________ ___ i •! 1 T1 • • • OK. Petrauskui—80 metų!

Garbinga praeitis.
“Atnagradijo.”
Kapeikas ir universitetas.

Rašo R. Mizara

š. m. lapkričio 21 d. artistui
Kiprui Petrauskui sukako 80
metų. Ta proga Lietuvos Kul-j pažįsta Vokietijos Demo- 
tūros ministerijos kolegija sa- j kratinės Respublikos (Ry- 
vo sveikinime jubiliatui sako: ,,,ui- an i • i tu Vokietijos), jie nepripa-Jusų 80-tosios gimimo me- v; . ’ ; . 1 .1
tinęs yra didi lietuvių meno | zįsta 11 1945 metais nustay- 
šventė. Tam menui, lietuvių j tų dabartinių sienų SU VO- 
liaudžiai Jūs paskyrė-te savo kiečiais, ypatingai tarp Ry- 
gyvenimą, savo talentą, savo | tų Vokietijos ir Lenkijos

Įeinančios sienos išilgai Ode- 
| rio ir Neisse upių, pagal 
j kurią Lenkija atgavo savo 
! istorines teritorijas.

dabartinė vakarų siena
Bona. — Vakarų Vokie

tijoje revanšistai auklėja 
Įsupratimčą kad Vokietija 
į turi būti didelė. Jie nepri-

savo talentą, savo ! 
jautrią ir didelę širdį. J Lie- ' 
tuvos istorijos metraštį aukso | 
raidėmis įrašytas Jūsų skais- j 
tus kūrybinis kelias.” j

kai Kipras buvo! Vakarų Vokietijoje visuo-Kadaise, 1 
jaunas ir dainuodavo, 
lietuviai labai troško jį maty
ti ir išgirsti Niujorke, Čikago
je ar kur kitur. Bet tos lai
mės, ot, ir nesulaukėme.

JAV se mokyklų vadovėliuose 
žemėlapiai pagaminti' taip, 
kad rodo, būk Rytų Prūsi
ja, Silezija, Rytų Vokietija 

Man būvant Lietuvoje, klau- ir dalis Čekoslovakijos yra 
siauj maestro, kaip tai atsiti- dalimi Vakarų Vokietijos
ko, kad jis nevizitavo JAV ? 
Kodėl jis surado laiko nuvyk
ti i Pietų Ameriką, o pas mus 
ne? Turiu pasakyti, kad ir 
pats Kipras negalėjo duoti 
tikslaus atsakymo.

Kipras Petrauskas, sako 
Lietuvos Komunistų partijos 
ir vyriausybės sveikinimas, pa
dėjo “išugdyti kelias kartas 
talentingų teatro meno meist
rų.” Girdėjau kai kuriuos Ki
pro išauklėtus solistus dainuo
jant!. .

Laisviečių vardu sveikinu 
jubiliatą Kiprą Petrauską ir 
linkiu jam geriausios sveika
tos ir ilgiausių metų !

teritorijos, kad ji tik “lai
kinai okupuota.” Tuo pa
siremdami revanšistai kurs
to prie naujo karo.

Prieš rengdami savo “žygį į 
Jungtines Tautas”, “vaduoto
jai” pirmiausia pasiskelbė New 
York “Timese”, nusipirkdami 
visą* puslapį. Sumokėjo jie, 
kaūp sako “Vienybė”, $7,500. 
Ir tikėjosi, kad laikraštis 
už tai atsilygins,— išgarbins j 
jų “manifestaciją.” Na, ir atsi
lygino: dviem smulkučiais pa- 
ragrafukais.

Net ir reakcionierių “Daily 
News” gero žodžio “manifes
tantams” nedavė. Reikia pri
pažinti, kad šiuo atžvilgiu 
niujorkiškė komercinė spauda 
korektiškai elgėsi. Ir tai 
“veiksnius” varo į padūkimą.

87,000 karių perėjo 
pas liaudiečius

Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristų valdžia 
pripažino, kad 1965 m. per 
10 mėnesių 87,000 jos kari
ninkų ir kareivių perėjo pas 
liaudiečius. Perėjimas nuo
latos didėja. 1964 metais iš 
kiekvieno tūkstančio per i 
spalio mėnesį perėjo 11 ka
rių, o 1965 jau 18 karinin
kų ir kareivių. '

Štai kodėl; nors Pietų 
Vietnamo valdžia turi 550,- 
000 vyru armijoje, virš 200,- 
000 žandarų pulkuose, bet ji 
ir su JAV 170,000 vyrų vis 
dar negali nugalėti liaudie- 
čiu. v

JAV KARININKAS 
MUŠĖ MARININKUS
Paris Island, S. C.—Sep-

Puldamas vizituojantį mūšy tyni marininkai apsiskundė, 
kraštą rektorių prof. J. Kubi
lių, tūlas marijonas Čikagos,1 
“Drauge” rašo:

“Vilniaus universitetas nepa
vadintas kokio lietuvio moks
lininko vardu, o Kapsuko, ku
ris nėra baigęs gimnazijos...”

Lietuvių tautos priešai, siek- 
damiesi žeminti Tarybų Lietu
vą, dažnai primeta, jog, gir
di, Kapsukas nėra baigęs auk-

• ^Mįjų mokslų, o jo vardu pa
vadintas Vilniaus universite
tas.

Kartą ant visados 
reikėtų baigti kad 
Kiek klasių, kokią 
baigė Jogaila, kurio 
vadintas Krokuvos universite
tas — vienas seniausiųjų pa
saulyje ? . .

Ar mokėjo Jogaila savo pa-

kad pratimų metu karinin
kas R. A. Stewart juos mu
šė lazda. Tai jau ne pirmas 
panašus atsitikimas. Prieš | 
metus keturi marininkai 
buvo nuskandinti pratimo 
metu. i

;ą dalyką 
ir šitaip: 

gimnaziją 
vardu pa-

Toliau : o kiek gimnazijos 
klasių buvo baigęs Vytautas, 
kurio vardu, buržuazijai ’ val
dant Lietuvą, buvo pavadintas 
Kauno universitetas? Kiek 
knygų Vytautas parašė? Kuo 
jis, kultūros bei mokslo atžvil
giu, nusipelnė lietuvių tau
tai?/.

aštuntasis V. Kapsuko raštų 
tomas—viso jų bus dešimt.

1919 metais, V. Kapsukui va
dovaujant, buvo atkurtas Vil
niaus universitetas; jis tuomet 
telkė mokslininkus ir švietėjus 
būti dėstytojais ir profeso
riais.

Menševikų P. Grigaitis daž
nai griebiasi už tokio “argu
mento” : aš esu mokytas, o 
Kapuskas buvo nemokytas.

Bet Amerikos lietuviai turė-i 
jo progos pažinti abu juodu 
dar tuomet, kai Kapsukas ir 
Grigaitis priklausė vienai ir 
tai pačiai organizacijai—Lie
tuvių Socialistų Sąjungai. Ir 
jie gerai atmena, kaip “nemo
kytas” Kapsukas karšė “mo
kytą” P. Grigaitį!..

V. Kapsukas buvo ne tik didis 
kovotojas už lietuvių tautos 
Anfvę—jis buvo ir žymus ra- 
šytojas-publicistas, gilus lite
ratūros kritikas ir sociologas.

Greit Vilniuje bus išleista

Na, pagaliau, mus pasiekė 
L. Prūseikos knyga “Publicis
tika’* ir L Mizarienės— “Jau
dinantys susitikimai.” ALDLD 
nariai tuojau jas gaus ir 
džiaugsis skaitydamiA

Bet vėlesniu metu ir Va
karų Vokietijoje pasigirdo 
blaivesni balsai, kurie sako, 
kad nei per derybas, nei 
karo pagalba Vakarų Vo
kietija negali tų plotų gauti. 
Dabar Evangelikų bažny
čia. kuri turi 30,000,000 vo
kiečių pasekėjų, išleido pa- masinis 
reiškimą, kuriame sako, 
kad reikia sutikti su esamu 
faktu, jog Lenkijos vakari
nė siena eina išilgai Ode
rio ir Neisse upės, ir baig
ti kurstymo propagandą. 
Sako, kad iš to laimėti! ir 
vokiečiai, pagerindami san-

už taiką Vietname i
Washingtonas. — šešta-, tadienį, lapkričio 20 dieną, 

dienį, lapkričio. 27 dieną, I virš 10,000 studentų ir ki- generolai pagrobę galią 
nuo 11 valandos ryto iki tų žmonių maršavo
1 po pietų, bus masinis pi- Kalifornijos universiteto iki zidento Sukamo valią, puo-1 

____ Bakoj.) Namu Oaklando kareivinių. Pas-i la komunistus ir kitus liau-1 seniai 
reikalaujant baigti karą kui prie universiteto laikė

| susirinkimą.
Svarbu, kad kalbėjo ir 

Demokratų partijos veikė
jai. Simon Casidy, Califor
nia Democratic Council 
prezidentas, sakė: 
name miršta mūsų 
kinai. Mes 
kodėl.”

Howard Schumann, Ka
lifornijos demokratų veikė
jas, sakė: “Aš, kaip demo
kratas, gėdijuosi, kad mū
sų pai-tija pavirto inilitaris- 
tu ir industrialistu įran
kiu.”

Kalifornijos v a 1 s t i j o s 
asemblimanas demokratas 
John Burton kalbėjo ir rei
kalavo tuojau sulaikyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimus.

Donald Dancan, per 18 
mėnesių k a r i a v ę s Pietų 
Vietname, sakė, k a d jam 
pakako iki kaklo, ir .jis per- 
sergsti kitus jaunuolius nuo 
to.

kietavimas

Vietname.

Narni.

; susirinkiinas prie 
Washingtono paminklo, ku
riame kalbės įžymūs mūsų 
šalies veikėjai už taiką ir 
ginanti liaudies demokrati
nes laisves.

Lapkričio 25 ir 28 dieno
mis įvyks konvencija Lin
coln Memorial Church, 11 
ir R Sts.

South Haven, Mich. — 
Čionai žmonės masiniai or
ganizuojasi žygiui į Wash
ingtona. Dirba Alex Niel
son, įžymus kovotojas už 
taiką.

Ann Arbor, Mich. — Ve
teranų dienoj moterys ir 
studentai pikietavo patrio
tinę parodą. Moterys nešė 
plakatą: “Lai nepasikar
toja karai!”

Iš Michigano universite 
to studentai dalino lapelius, 
kuriuose buvo - šTa X 0 m a : 
“Mes manome, kad JAV 
karas Vietname nepateiši- 

geriau namas, kad be reikalo ten 
būti už jos sienų,, nes ji tai-^Qva amerikiečiai 
kos rolės nevaidina.”

Tarybų Sąjunga seniai 
užtikrino, kad niekas nega
lės atimti nuo Lenkijos tų 
plotų. Prancūzija taip pat 
sutinka su dabartine Len
kijos vakarine siena.

Kinija nepaiso 
Jungtiniu Tautų

Pekinas. •— Kinijos dien
raštis “Jenmin Jih Pao” 
rašo, kad, kokia dabar yra 
Jungtinių Tautų organiza- 
nizacija, “Kinijai

ir nuo
JAV bombų vietnamiečiai.

Prieš kiek laiko Kinija Mes reikalaujame atšaukti 
reikalavo Jungtines Tautas JAV militarines jėgas 
p e r o r ganizuoti, kad, jose Vietnamo.” 
negalėtų JAV diktuoti. j

Sekmadienį, lapkričio 21 j Čionai kalbėjo JAV įžymus 
“The New York Times” profesorius Linus Paulin-

is
Vietnamo/’

Vancouver, Kanada. —

d, 
patalpino pasaulinį žemėla- £’as, du kartus laimėjęs No- 
pį ir sąrašą valstybių, ku-iželio dovaną. Susirinkime 
rios balsavo už Kinijos pri- i dalyvavo virš 2,000 žmonių, 
ėmimą ir prieš. Į Paulingas sakė, kad Jung-

TTX ~ K , utinių Valstijų karas Viet
name nepatei s i n a m as ir 
prieškonst i t u c i n i s , kad

Už priėmimą balsavo 47 
valstybės, kurios turi 1,356,- 
305,000 gyventojų, o prieš bombardavimai šiaurės 
47 valstybės su 805,353,000 Vietnamo 
gyvent ojų. Susilaikė 23 
valstybės su 107,000,000 gy
ventojų. Kinija turi apie. 
700,000,000 žmonių.

LENKIJA PASISTATĖ 
OPEROS TEATRĄ

Varšuva. — Čionai pa
statytas naujas operos te
atras, kuriame bus stato
mos operos ir baletai. Pa
talpos yra 2,000-čiam žmo
nių. Estrada sukama, pen
kių dalių, kurių kiekvienoje 
gali tilpti 100 žmonių.

Senąją Varšuvos operos 
teatrą hitlerininkai subom
bardavo 1939 metais, o 1944 
metais galutinai sugriovė.

SUKARNO SMERKIA 
TVARKOS ARDYTOJUS
Jakarta.—Indonezijos pre

zidentas Sukamo vėl pa- 
pasmerkė generolus ir tuos, 
kurie puola komunistus ir 
darbininkų organizacijas.

Jis sakė, kad Indonezijos 
čielybė reikalauja vienybės, 
kad kas tą vienybę ardo, 
tarnauja užsienio imperia
listams ir kenkią^Tudonezi- 
jai.

veiklą Indonezijoje?
Jakarta. — Indonezijoje stovi Mosulmanų partijos, 

į kuri žiauriausiai puola ko
mio savo rankas, net prieš pre- munistus?

Prezidentas Sukamo ne- 
ardytojus išvadino 

dies veikėjus. Yra mano-; užsienio pastumdėliais ir 
ma, kad virš 10,000 žmo- j tarnaujančiais naujam ko- 
nių jau yra aršetuotų. Ga-; lonializmui. 

limas daiktas, nemažai ir į-------------
nužudytų, nes g e n e r o 1 ai į Taipei. — Čian 
skelbia, kad “komunistai valdžia pasigyrė, 
priešinasi.”

Armijos terorą remia
“Viet-

kad jos 
’ karo laiveliai nuskandino 
I Kinijos ketu r i s m a ž u s 
į karo laivelius, o patys ne
turėjo nuostolių.

Bet sekamą dieną prisi
pažino, kad Čiang Kai-šėko 

su 100 
jūrininkų negrįžo, reiškia, 
nuskendo.

turime žinoti, | spauda. Vien Jakartoje iš-į 
įeina 18 dienraščių, penki t 
jų atsirado po generolų pu-: 
čo, kurie biauriausiai puola! 
komunistus, Kiniją ir kitas ■ vienas karo laivas 
socialistines šalis.

Informacijų ministras ge
nerolas Achmadi siekia už-Į 
daryti visus komunistų ir 
darbo., unijų laikraščius.*

Iš kur atsirado pinigų 
finansavimui naujų laikraš
čių ir antikomu n i s t i n ė s 
veiklos? Kas užnugaryje

Washingtonas. — Penta
gonas sako, kad spalio mė
nesi Jungtinių Valstijų 
bombonešiai atliko virš 12,- 
000 skridimų Vie t n a m e , 
bombardavimo metu sunai
kino 11,000 pastatų.

ir Anglijoje iš-

Penkowskio raštai— 
sugalvotas melas

Maskva. -— “Pravda” pa- 
! reiškė, kad Jungtinėse

Dan Hearley* iš jaunų de- Valstijose
mokratų, kuris atsisakė eiti leisti neva “The Penkowsky 
i milit arinę tarnybą, pa- Papers” yra Tarybų Sąjun- 
reiškė: “Kodėl aš turėčiau-gos priešų sugalvoti melai, 
kai’iauti už tai, kas nėra!Xul^e pateikiami neg^o 
mano ii- mūsų šalies reika-1 prasikaltėlio vardu.
In1 • . ... Prie jų išleidimo ir garsi-

Masinis susirinkimas pa- nįmo veikia anglas šnipas 
sisakė už pasiuntimą skait
lingos deleg a c i j o s į Wa
sh ingtoną rei k a 1 a v i m u i 
baigti karą Vietname.

Greville Wynne, kuris bu
vo nuteistas kartu su Pen- 
kowskiu 8 metams kalėji- 

Atlanta, Ga. — JAV vice- \mo-
prezidentas Humphrey sa
kė, kad žmonės turi teisę 
pareikšti savo nuomonę dėl
JAV karo Vietname.

New Brunswick, N. 
Rutgers universiteto 
dentai buvo surengę 
testo eiseną prieš 
Vietname.

yra atviras už
puolimas.

Hartford, Conn. — čionai 
’vietinis dienraštis “The 
i Hartford Courant” išspaus
dino 83 piešėjų, rašytojų ir 
skuptorių Connecticut 
valstijos protestą prieš ka
rą Vietname po antrašte: 
“Mes negalime tylėti.”

New Haven, Conn.—Čio
nai iš Yale universiteto ko
mitetas nusamdė autobu
sus nuvežimui demonstran
tų į Washingtona. Kelionė 
į abi puses $10.

Washingtonas. — S. Gętt- 
liebas, žygio koordinato
rius, pareiškė, kad rengėjai 
nekontroliuos žyg i n i n k ų 

lobalsių. Liaudis protestuo
ja ir lai šūkiais išreiškia 
savo valią.

Prie Washingtono pa
minklo kalbės: Dr. Benja
min Spock, įžymus filosofi
jos mokslų dėstytojas, Carl 
Oglesby, Students for De
mocracy Society preziden
tas, Dr. Martin Luther 
King žmoną, Dr. ® d w i n 
Dahblergas ir kiti.

Berkeley, Calif. — šeš- minių reikmenų.

Dabar sako, kad 
“ėjo tik melstis”

Maskva. —Prieš kiek lai
ko šiaurėje, iš Norvegijos, 
slapta perėjo į Tarybų Są
jungą amerikie t i s New
comb Mott. Jis buvo suim
tas ir yra teisiamas kaip 
užsienio žvalgas.

Mott teisme sako, kad jis 
ėjo į Boris Glebo miestelį 
“tik melstis senoje rusų 
bažnyčioje”. Mat, “pamir
šo” kad melstis visur gali
ma, nes, sakoma, kad “die
vas yra danguje, ant Že
mės ir kiekvienoje vietoje”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
j _ Cape Kennedy, Fla. —
stu- Thomas Robinson, 16-os me- 
pro- tų amžiaus, su ginklu ban- 
kara dė užvaldyti lėktuvą. Jis 

paleido 8 šūvius, bet buvo 
nuginkluotas. Dabar pa-

pro-

DU POPIEŽIUS KELS įstatytas po $50,000 kauci- 
Į ŠVENTUOSIUS

Roma. — Popiežius Povi-
• las VI pateikė ilgą raštą 
(pasauliniam katalikų suva
žiavimui išgindamas buvu
sius popiežius Piju XII ir 
Joną XXIII Sako, kad jie 
verti pakelti į “šventuo
sius.”

1 jos.

Washingtonas. — JAV 
militaristai mano, kad ap
link Hanojų jau yra apie 
40 Tarybų Sąjungos Įren
gimų šaudyti raketomis į 
lėktuvus.

Miami, Fla. — Kapitonas 
B. Voutsinas liudyme apie 
nuskendusį la i v ą “Yar
mouth Castle” sako, kad 
laivo įgula gerai gelbėjo ke
liauninkus. Tarpe nusken
dusių yra ii- 2 įgulos nariai.

Maskva. — Dabar TSRS 
Komunistų partija turi 12 
milijonų narių ir kandida
tų. Per trejus pastaruosius 
metus įstojo virš 2,000,000 
žmonių, v

KOMUNISTŲ PARTIJA 
APELIUOJA

Washingtonas. — Teisme 
Komunistų partija buvo 
pripažinta kalta, kad ji ne- 
siregistravo pagal 1950 m. 
įstatymą. Partija tuojau 
padavė apeliaciją į aukš
tesnįjį teismą.

Fort Worth, Texas. — 
Margarieta Oswaldiene ap
lankė savo sūnaus Lee H. 
Oswaldo kapą Rose Hill 
kapinėse. Lapkričio 24 d. 
sukako dveji metai, kai ka
lėjime jį nušovė Jackė Ru
by.

Maskva. —• TSRS išvarė 
du J A V “turistus” Basi- 
lį ir jo žmoną Kareną Lowe, 
kurie buvo atsigabenę rusų 
ir ukrainų kalbomis religi
nės ir antitarybinės propa
gandos.

Maskva. — Sulaukęs 66 
metų amžiaus mirė Įžymus 
daktaras Aleksandras Mias- 
nikovas.

Maskva. — Sulaukęs 61 
metų amžiaus mirė rašyto- 
jas-kritikas Vladimiras Jer- 
malovas.

Saigonas. — Per vieną 
savaitę Pietų Vietname bu
vo užmušta 70 JAV karių.

Ankara.—Turkija ir Ta
rybų Sąjunga pasirašė pre
kybos sutartį. Tarybų Są-< Bona. — Iš New Yorko 
junga suteiks Turkijai 200 atvyko kardinolas Spellma- 
milijonų dolerių kredito įsi- nas. Jis Padėkų dieną ap- Maskva. —TSRS ir Len- 
gijimui tekstilės ir ekono- lankys JAV militarines jė-' kija pasirašė penkerių me-

Igas Vakarų Vokietijoje. J tų prekybos sutartį.
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“ŽYGĮ Į JUNGTINES TAUTAS” (lapkr. 13 d.) or
ganizavo “laisvintojai” tos veislės, kuri prieš keletą 
mėnesių į Washingtoną siuntė “lietuvišką jaunimą,” 
kad jis ten poteriais užgirtų prezidento Johnsono poli
tiką Indokinijoje. Kitais žodžiais, kad užgirtų karą 
Vietname. Bet nė vienas iš tų, kurie bliovė ir poteria
vo už karo tęsimą Vietname, nepasisiūlė eiti ten “mušti 
komunistus.” Tokie yra tie balkūniški ritieriai!'

Niujorke, Madison Square Gardene, buvo panašus 
spektaklis. Čia šitos rūšies “laisvintoji!” dvasiškuoju 
tėveliu buvo senatorius iš South Dakota, negarbingai 
pasižymėjęs reakcionierius Carl Mundt.

Mundt — karo šalininkas. Jis, jei įmanytų, visą 
Vietnamą sunaikintų vienu ypu. Jis—aršus socialistinių 
kraštų priešas. Ir čia Mundt pareiškė, jog, girdi, Pa
baltijo respublikų “išlaisvinimas” einąs per Vietnamą. 
Reikia pirmiau švinu ir ugnimi išlaisvinti Vietnamą, 
tuomet bus galima panašiai “išlaisvinti” Pabaltijo tary
bines respublikas!

Ir susirinkę varjotai nors ir šaltai senatoriui plojo! 
šitos rūšies “vaduotojai” kito kelio nemato, kaip tik 
švinu ir ugnimi nutiestą. Jie — sugedę. Jie praradę bet 
kokius žmogiškus jausmus. Jiems taika—nelaimė. Bet 
nė vienas jų neturėjo drąsos ir nepasisiūlė kariauti. Tai 
liežuvio ritieriai ir biaurūs žmonių apgaudinėtojai.

Jie turėjo ten ir kitą “dvasios vadą”—kongresma- 
ną Rooney iš Brooklyno. Pats pirmasis Rooney kal
bos sakinys parodo, kad jis nežino, ką plepa. Paklau
sykite: ' *• *’

“ You are in the forefront of the same dedicated 
cause to which His Holiness Pope Paul is so devoted...” 
(Jūs stovite priešakyje tos idėjos, kuriai jo šventenybė 
popiežius Povilas yra taip atsidavęs...)

Kur čia teisybė? Kiekvienas neaklas.ir nekurčias, 
gerai žino, kad popiežius Povilas pasisakė prieš karą, 
už taiką! jis pasisakė už koegzistenciją—taikų sambūvį, 
tarp valstybių, turinčių skirtingas visuomenines san-i 
tvarkas. Na, o “žygio.”, organizatoriai stoja už karą, 
plepa prieš koegzistenciją—prieš viską, už ką popiežius 
Povilas stoja! Tai ko verta ta kongresmano kalba?! 
Pasirodo, arba jis yra aklas karo šalininkas arba nieko 
nenusimano apie “žygio” organizatorius!

Kas ką rašo ir sako
KOMUNISTŲ ĮTAKA 
ARGENTINOJE

Čikagos marijonų organas 
“Draugas” spausdina tokius 
duomenis apie komunistų 
veiklą ir įtaką Argentinoje:

Dr. Ordonez paskelbė duo
menis apie komunizmo skver
bimąsi į šios šalies gyvenimą.

Sostinėj leidžiami 59 komu
nistų ir kairiųjų leidiniai; Bu
enos Aires provincijoj — 8 ir 
Santiago del Estero—8.

Tautiniame Kino institute 
komunistinių pažiūrų yra 2 va
dovai, 6 režisoriai ir 15 pro
fesorių. Buenos Aires nacio
naliniame universitete iš 2 6 
tarybos narių 8 yra komunis
tai. Filosofijos fakultete iš 27 
narių—10 komunistų; medici
nos: iš ,17 — 6 komunistai; 
tiksliųjų mokslų : iš 17—7 ko
munistai; teisių—5 komunis
tai.

Inžinerijos fakultete yra 6 
komunistai ir 420 aktyvistų; 
agronomijos ir veterinarijos: 3 
komunistai ir 80 aktyvistų; 
farmacijoj — 4 komunistai ir 
80 aktyvistų. Panaši padėtis 
esanti kituose valdiškuose uni
versitetuose.

Pradžios mokyklos moki
niams komunistai gausiai lei
džia vaikiškos literatūros, ku
ri iš mažens turi atitinkamai 
nuteikti “‘būsimus komunis
tus.” Gimnazijų mokiniams 
jau yra ruošiami uždari kur
sai.

Nemanome, kad viskas, 
ką “Draugas” parašė, yra 
tikslu ir teisinga, bet kad 
komunistų įtaka Argentino
je ir visoje Pietų Amerikoje 
yra labai reikšminga, to 
nieks negali užginčyti. Ir 
kuo toliau, tuo labiau, komu
nistinė idėja liaudyje plečia
si!

O KAD SAVO “ŽYGĮ” galėtų garbingiau užant
spauduoti, tai organizatoriai pasiuntė triukšmadarius 
į Jungtinių Tautų būstinę, į Saugumo Tarybos posėdžius, 
kai ten ėjo diskusijos Rodezijos klausimu.

Pasiųstieji pradėjo triukšmą kelti. Tiesa, neilgai. 
Policija tuojau juos sučiupo ir išmetė iš salės laukan, tik 
nežinia, ar policija jiems įkirto kiek nors ten, “ant 
ko sėdi.” Svarbu pabrėžti, kad chuliganukų “žygiais” la
bai apsidžiaugė socialdemokratų “Keleivis,” pranciško
nų “Darbininkas” ir Marijonų “Draugas.”

Priminti tenka ir tai, kad Čikagos menševikų “Nau
jienos” šiuo atveju laikėsi padoriau—matyt, jos iš anksto 
nujautė, kad iš viso to bus didelis pišš.

Bendrai, lietuviškoji inteligentija—ir dipukiška, ir 
nedipukiška—į Balkūno bučių nelindo, “žygio” nerėmė, 
nes matė, jautė, jog tai didelė apgavystė ir baisi gėda 
lietuviams ir Lietuvai.

Žinoma, kad “žygyje” buvo ir dorų žmonių,—su
klaidintų, nesusipratusių. “Žygiui” pagrindą sudarė 
fašistinis-klerikalinis elementas iš lietuvių, iš latvių, ir 
estų, iš ukrainiečių, iš vengrų ir kitų tautinių grupių. 
Tai karo treškėjai, liaudies priešai. Na, o jiems patai
kavo tie, ant kurių rankų dar nenudžiūvo kraujas žmo
nių, jų nužudytų. 
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“LAISVINTOJAI,” ATRODO, baigia visiškai iš

protėti. Ana, “Keleivis” rašo, būk Lietuva “ne rusų, 
bet mūsų.” Kiekvienas neišprotėjęs žmogus žino, kam 
Lietuva priklauso: liaudžiai, lietuvių tautai. Bet ji jo
kiu būdu nepriklausė ir nepriklausys jos priešams, šmei
žikams, niekintojams, tokiems, kaip “Keleivio” redak
torius, kuris, karo metu, palikęs žmoną ir vaikus, dūmė 
iš Lietuvos kartu su hitlerinėmis armijomis. Bėgo pas 
Hitlerį prašyti prieglaudos!

O vienas “veiksnys” smetonininkų “Dirvoje” su
riko: “Ei, pasauli, mes be laisves nenurimsim...”

Matot, fašistams dar neužtenka čia laisvės! Valdžia 
juos globoja, — įpilietina net visokius impulevičius, 
duoda darbus-tarnybas didžiausiems lietuvių tautos 
priešams, visaip padeda jiems, ir štai, atsiranda dar ir 
tuo nepasitenkinusių. Atsiranda tokių, kurie mano, kad 
jiems čia dar reikia daugiau laisvės! Kažin, kam? Jie, 
matyt, nori tokios laisvės, kokią turėjo Lietuvoje, kai 
ją buvo okupavęs baisiausias žmonijos priešas Hitleris... 
Jie, atrodo, jau ištroškę žmonių kraujo.

Galite, ponai, rėkti, kaip padūkę, bet nesulauksite 
tokios laisvės, kokią turėjote, padėdami hitlerininiams 
budeliams išžudyti 500,000 Lietuvos piliečių!

NESVEIKA POLITIKA
. “Liaudie^, Bąįse”^.įkaito

me: •-J ■
Windsore; Ontarijos Darbo 

Federacijos konvencijoj^ Will
iam Dodge, Kanados Darbi
ninkų Kongreso vicepreziden
tas, pareiškė, kad Kanados 
unijos sustotų kovojusios tar
pusavyje už narius, o vieton 
to dėtų pastangas suorgani
zuoti dar neorganizuotus dar
bininkus. Jo manymu, per se
kančius tris metus Kanados 
unijos galėtų įtraukti 50,000 
darbininkų. Vien Ontarijoj 
yra 1,500,000 neorganizuotų 
darbininkų, o tuo tarpu neku- 
rios unijos išleidžia šimtus 
tūkstančių dolerių užgrobimui 
kitų unijų narių.

Bet, apsisukus, konvencija 
užgyrė USA unijos žygius. Ta 
unija, kaip žinia, išleido šim
tus tūkstančių dolerių užgro
bimui nikelio kasėjų Sudbury- 
je. Dabar nikelio kasėjų uni
ja nori atgauti tuos narius. 
Konvencija pasisakė- už tai, 
kad plieno darbininkų unija 
nepasiduotų.

Sudburis yra tik viena iš 
daugelio vietų, kur eina kovos 
tarp dviejų ar trijų unijų už 
jau organizuotus darbininkus. 
Suvažiavimas turėjo pravesti 
tarimą, kad būtų neleistina ki
tai unijai kištis į esamos uni
jos teritoriją. Jei nariai nori 
pakeisti uniją, jie patys gali 
padaryti, be kitų įsikišimo.

JUBILIEJAI
Š.-m. lapkričio mėnesį Lie

tuvoje įvyko visai eilei įžy
mių veikėjų gimimo sukak
tys—jubiliejai. Tarp kitų, 
spauda praneša, kad tik ne
seniai sukako 60 metų Kon
radui Koveckui, įžymiajam 
dirigentui ir kompozitoriui.

Taip pat lapkričio 17 d. 
sukako 60 metų LTSR liau
dies artistui Vilniaus vals
tybinio dramos teatro vy
riausiam režisieriui Juozui 
Rudzinskui.

Abudu menininkai yra 
daug nusipelnę Lietuvos 
menui. Abudu Lietuvos liau
dis gerbia ir myli.

tA'SVt

M. Šumausk
I

Jaučiau, kad Motiejui Šu- 
mauskui šiemet sukaks 60 
metų, bet nežinojau datos. 
O ji — lapkričio 16-oji. Ir 
tą dieną Vilniuje Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diume įvyko kuklus M. Šu- 
mausko 60-ojo gimtadienio 
paminėjimas. Ten pat Jus
tas Paleckis, Anastaso Mi- 
kojano prašomas, įteikęs ju
biliatui Lenino ordiną, sakė: 
—Nuoširdžiai sveikindamas 
Jus ta proga, noriu ypač pa
brėžti Jūsų kelio nuo spaus
tuvės darbininko ligi Tary
bų Lietuvos Ministrų Tary
bos Pirmininko savaimingu
mą. Tai buvo nuoseklaus 
revoliucionieriaus kelias. Jis 
vedė per sunkias kovas po
grindžio metais, per kalėji
mus ir koncentracijos sto
vyklas iki tarybinės san
tvarkos laimėjimo, o karo 
metu per partizanų kovas 
prieš hitlerinius okupantus 
iki galutinės pergalės.

Pora sakinių nušviečia 
pačius ryškiausius žmogaus 
gyvenimo bruožus, — kaip 
kovotojo, kaip valstybinin
ko. • •• •' ' ‘‘

Sye'ikini^O kalboje, A. 
Sniečkus sake, .jog visas M. 
Šumausko “sąmoningas gy
venimas buvo susijęs su ko
va prieš išnaudojimo jungą, 
su kova už darbo žmogaus 
laimę. Išėjęs iš darbo liau
dies gelmių, drg. Šumaus
kas buvo ir visada liko išti
kimas darbininkų klasei, 
gindamas jos reikalus, ko
vodamas dėl geresnės darbo 
žmonių ateities...”

Šiltais žodžiais jubiliatą 
sveikino jo pavaduotoja L. 
Diržinskaitė, o senų komu- 
histų-pogrindininkų ir par
tizanų vardu jį sveikino J. 
Stimburys. Paskui J. Ba
naitis, B. Popovas, M. Iva
novas, A. Oriolas.

A. česnavičius sveikino 
jubiliatą Komjaunimo var
du, J. Macevičius — Šiaurės 
srities komjaunimo vardu, 
o Zimanas sveikino kaip 
bendražygį karo metu: 
Motiejus šumauskas tuo
met vadovavo Lietuvos par
tizanams Šiaurės Lietuvoje, 
o G. Zimanas — Pietų.

II
Gimęs 1905 metų lapkri

čio 16 d. darbininko šeimo
je Šiauliuose, patyręs skur
do, matęs kitus darbo žmo
nes baisiai skurstančius, iš
naudojamus, paniekintus, 
Motiejus Šumauskas iš pat 
mažens suprato, kad pasau
lyje nėra teisybės. Ir jis 
jos ieškojo, už ją kovojo.

Kai Lietuvoje įsikūrė Ko
munistinio jaunimo sąjun
ga, jaunas Šumauskas jon 
įstojo. Na, o 1924 metais, 
krikdemams Lietuvą val
dant, kai daug komunistų 
buvo kankinti kalėjimuose, 
— jis jau Lietuvos Komu
nistų Partijos narys.

Išmokęs spaustuvininko 
profesijos, prasisiekęs poli
tiškai, M. Šumauskas 1928

ui-60 Metų
metais jau redagavo po
grindinį laikraštį “Žariją”, 
kurį leido LKP organizaci
ja Panevėžyje.

Praėjusią vasarą Vilniuje 
J. Baltušis man sakė:

— Motiejus Šumauskas 
buvo geras spaustuvinin
kas, ryžtingas kovotojas, o 
dabar nepavaduojamas mū
sų valstybės vadovas. Aš su 
juo esu kartu dirbęs toje 
pat spaustuvėje prieš 1940 
metus.

1940 metais, kai žlugo Lie
tuvoje fašizmas, susirinko 
Liaudies Seimas ir paskel
bė Lietuvą tarybine respu
blika, M. Šumauskas, atsi
stojęs į tribūną, atsišaukė:

— Piliečiai, Liaudies Sei
mo atstovai! Mes... priva
lome įvykdyti darbo žmonių 
reikalavimus — pramonė 
turi būti nacionalizuota ir 
perduota valstybei... Lietu
vos liaudis užkariavo politi
nę valdžią. Tai yra mūsų 
didelė laimė!..

Bet tą laimę fašistinė žvė
ris laikinai iš Lietuvos liau
dies buvo atėmus: pasalin- 
gai užpuolė Tarybų Lietu
vą ir visą Tarybų Sąjungą. 
Ir Motiejus buvo paskirtas 
partizanų vadovu Šiaurės 
Lietuvoje, jam gerai pažįs
tamoje. Čia, jam vadovau
jant, išsiauklėjo didvyrių, 
kovose prieš vokiškąjį faši
stinį okupantą atlikusių di
delių žygdarbių.

Nuo 1956 metų M. šumau
skas eina, kaip sakyta, Lie
tuvos Ministrų Tarybos Pir
mininko pareigas. Jos sun
kios, reikalauja daug jėgų, 
nervų įtempimo, nepapras
to dėmesio. Šumauskui ten
ka viskuo rūpintis, nes jis 
-r valstybės šeimininkas. 
Jis daug dirba, plačiai po 
šalį keliauja, tariasi, disku- 
suoja, stebi, kad pramonė 
ir žemės ūkis klestėtų, kad 
juo greičiau pakiltų į aukš
tą lygi respublikos žmonių 
gyvenimas.

Atsimenu, prie šešerius 
metus man esant Vilniuje, 
Šumauskai pakvietė pas sa
ve vakarienės. Nuvykau. 
Motiejus tik ką buvo grįžęs 
iš darbo. Nusimetė jis švar
ką, sėdosi kėdėn ir aš ma
tau, kad jis—kaip ilgas va
landas farbrike sunkų fizi
nį darbą dirbęs to amžiaus 
darbininkas: pavargęs, ne
ramus, tarytum ims ir čia 
pat užmerks akis.

Kaip šalies šeimininkas— 
Motiejus taupus. Man sakė 
vienas darbuotojas:

—Va, reikia minėti M. K. 
Čiurlionio 90-ąsias gimimo 
metines; reikia išleisti lite
ratūros, reikia daug ką pa
daryti, bet kur gausi pini
gų? Einu pas Motiejų. Ma
note, lengva gauti?

—Bet visgi gavote, ar ne?
—Na, žinoma, gavau—at

sakė darbuotojas. Bet atsa
kymo tonas buvo toks, kad 
gavo ne tiek, kiek norėjo.

Pereitu vasarą po šventi
nių apeigų, Šumauskai ato
stogas leido Druskininkuo
se. Ir jis sakė Ievai ir man:

— Jei būsite Druskinin
kuose, būtinai užsukite pas 
mus: pavaišinsime dzūkiš
kų grybų pietumis.

Užsukome. Ilgokai ir dar 
kartą atvirai pasikalbėjome 
su žmogum, per ilgus metus 
stovinčiu Tarybų Lietuvos 
priešakyje. Ir aš galvojau: 
Tai, jei tokie ištikimi savo 
pareigoms, savo liaudžiai 
visi pareigūnai būtų!...

Abudu Šumauskai palydė
jo mus link Nemuno, kur 
keltu persikėlę, mes pasilei
dome mašina link Leipalin-

Esu labai dėkingas 
d-rui A. Petrikai

Garbingai mūsų Draugi-1 
jai (LLD) šiemet sukako 501 
metų. Sukaktį minint, Cent-1 
ro Pild. Komitetas išleido 
Draugijos istoriją, parašy
tą d-ro Antano Petrikos — 
“LLD ir Pažangieji Ameri
kos Lietuviai”. Tai padary
ta labai tinkamu laiku, ir 
knyga labai vertinga.

Nesu literatūros kritikas 
ir nesigilinsiu į bent kokias 
literatūrines smulkmenas, 
bet turiu savotišką suprati
mą apie atsiminimus iš per
gyventų laikų, tai norisi 
tarti žodį kitą.

Skaitydamas apie pusės 
šimtmečio gyvenimo įvy
kius, ir r1vaugijos platų vei
kimą, rodosi, vėl iš naujo 
gyveni, jauti, matai, kaska
da ir kur buvo veikiama. 
Minėtoje knygoje taip pui
kiai techniškai sudėstyti 
svarbesnieji įvykiai ir ko
vos nueiti keliai.

Taip, Literatūros Draugi
ja turi puikų indėlį pažan
giajame veikime. Josios na
riai ir visi pažangiečiai rū
pestingai darbavosi, rėmė 
visas draugijos direktyvas. 
LLD nariai turime būti la
bai dėkingi d-rui A. Petri
kai už taip puikų ir taip de
taliai sudėstymą viso pus
šimčio metų pažangiečių 
veikimo.

Dr. A. Petriką suteikė 
mums seniokams ir jaunes
niajai kartai vaizdą, kaip 
kad istorinius krutamus pa
veikslus, kurie taip detaliai 
metai po metų rodo praei
ties darbuotę ir jos pasek
mes.

Šios knygos vertė labai 
didelė. Ji niekuomet nepa
sens; už kitų 50 metų ji bus 
dar brangesnė. Taip, Ame
rikoje tuomet gal ir nebe-, 
bus lietuviškai skaitančių
jų. Bet Lietuvoje bus per 
pus daugiau. Kuo daugiau 
žmonės prasilavinę, tuo 
daugiau nori žinoti praei
ties įvykius. O tų įvykių 
minimoje knygoje labai 
daug randasi.

Buvo laikai, gyveno žmo
nės, klasių kova be pertrau
kos ėjo, kartais didesnė, aš
tresnė, ar silpnesnė. Litera
tūros Draugija visuomet ėjo 
su kovingąja liaudimi, mo
kydama, remdama visą pa
žangiečių veikimą. Praei
ties darbų istorinė sutrau
ka didžiai vertinga. Tuo la
biau, kad viskas labai tiks
liai dėstoma minimoje kny
goje.

Vieną trūkumėlį norisi 
priminti, tai stoką paveiks
lų. Be to, mano manymu, 
draugo L. Prūseikos pa
veikslą reikėjo dėti iš vėles
nių laikų, jau pagyvenusio. 
Reikėjo Centro Valdybos 
paveikslų, taipgi bent kele
to svarbesnių suvažiavimų. 
Kadaise tilpdavo “Laisvėj”, 
tai klišių buvo galima susi
rasti.

Aš didžiai dėkingas auto
riui šios knygos- už įdėtą 
taip didelį darbą, ir taip 
tikslų suredagavimą.

Ilgiausių metų Tau, drau
ge Petrikai. Gyvenk ir ra
šyk, nes turi talentą.

R. Merkis, Philadelphia 

gio, paskui į Liškiavą.
Motiejus Šumauskas su 

žmona gyvena kukliame bu
te Vilniuje. Jų dukrelė šie
met įstojo į Vilniaus uni
versitetą — siekiasi būti 
chemijos inžinierė.

Ilgiausių Motiejui metų ir 
sėkmės pravesti gyveniman 
visus puikius sumanymus!

Rojus Mizara

Penkt., lapkr. (Nov.) 26, 1965

Klaidų atitaisymas
Š. m. “Laisvės” nr. 9$ tiljtf 

pusi a me mano straipsnyje 
“Juodieji muslimai ir ‘bal
tieji velniai’”, korektoriaus 
praleista kelios stambios 
klaidos. Antrojo paragrafo 
pirmasis sakinys taip rinkė
jo suveltas, kad jo visai ne
galima suprasti. Rankrašty
je jisai užrašytas sekamai:

“Daug Amerikos negrų, 
ypačiai pietinėse valstijose, 
neturi jokio mokslo, dėl to 
jie- lengvai pasiduoda viso
kių dvasininkų įtakai ir yra 
gera medžiaga religiniams 
demagogams”.

Ketvirtojo paragrafo pa
baigoje vietoj “Patmoso sa
loje”, išspausdinta “Patam
sio saloje”. Dvyliktojo pa
ragrafo pradžioje vietoj 
“nesipriešinimas”, išspaus
dinta “priešinimas”.

A. Petriką

R. B. rašinyje “Paskuti
nis valio”, tilpusiame “Lais
vės” lapkr. 23 laidoje, įvy
ko klaidų.

Pirmoje skiltyje į pabai
gą, kur žodis “Rankamai”, 
turėjo būti: nėra pakanka
mai susipažinę...

Antroje skiltyje, kiek že
miau iš viršaus, buvo sukei
stos eilutės; originaliai tu
rėjo skambėti sekamai: Sa
lėje galėjai jausti lyg neiš
tartą priekaištą kalbėtojui: 
kam jis tą Vietnamą kiša?

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
NAUJOS REFORMOS
Roma. — Pokiežius Povi

las Vl-tas i s Pasauliniam 
katalikų suvažiavimui pa
teikė penkis pataisymus ka
talikų bažnyčios mokslo. 
Vienas iš jų yra, tai galuti
nai nuimti primetimą žy
dams Kristaus nukryžiavo- 
jimo.

ORO TERŠIMAS IR 
VĖŽIO LIGOS

New Yorkas. — D r. E. C. 
Hammand sako, kad indus
trinis ir kitoks oro užterši
mas platina plaučių vėžio 
ligą. Jis sako, kad tą tyri
nėjo per 15 metų. j

Los Angeles, Calif. —Per 
tris dienas siautė miškų 
gaisrai Bei Air srityje. Su
naikino apie 500 įvairių na
mų.

KIRPYKLOJE
Kirpėjas — žilas dėdė 
Su baltu chalatu — 
Nupustė plačią kėdę: 
—Oho, koks vyras tu!

—Oho, koksai berniukas
Prisėsk, jei neverksniukas, 
Gražus, akių žvalių!
Jei tu ne iš bailių.

Mama, ilgai nelaukus, 
Atsakė už mane:
—Kaip vyrui kirpkit plaukus, 
Neverks, kirpėjau, ne!

Įjungė mašinėlę
Kirpėjas atlašus.
Ir aš be garbanėlių.
Į plikį panašus.

Nukirto garbanėles.
Galvutė — kaip nauja, 
Kaip Rimo sviedinėlis — 
Nors imk ir žaisk su ja!

M. Vainilaitis

KO VERKĖ DEBESĖLIAI
Visą dieną žaidęs, 
Aš ilgai miegojau, — 
Rytą atsikėlęs, 
Lovos nepaklojau.

Pro kamputį lango 
Pažvelgė saulutė 
Ir atrado mano 
Sujauktą lovutę.

Netvarką pamačius,
Greit ji užsimerkė,
Už mane iš gėdos
Debesėliai verkė... X'3®

V. Laužikas
(Iš "Lietuvos pionieriaus’’)
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Krislai iš Lietuvos
(Laiškas iš Vilniaus) įstatė namus arba butus ko-

Mela^te a'rt melagystes Jr;i <žusiuj ,t ir mo. 
. izulieje propagando- ,.vt if vajst bgs tarnau. 
je lietuviški reakcininkai.; tai)) t mokslinin.
žymia dalimi buvę hitleri- . '
ninku tarnai, pabūgę su sa- ‘‘ 
vo ponais, elgiasi pagal Ge-, Tu<> tarpu užsienyj besi- 
belso dėsnį: meluok, šnieižk , blaškantieji reakcininkai, o 
kiek įmanydamas. Dabar; .VĮ,a(‘ dipukai iš tų, kuriems 
jie įnikę ima didžiuotis, kad, .Lietuva buvo auksu melžia- 
girdi, Lietuvoje kovose prieš nKl karvute, skleidžia paša-j 
tai-ybų valdžią esą žuvę 50,- ■ 
000 jų vadinamų “partiza-j 
nu,” o mūsiškai tariant —I 
banditų ir žmogžudžių.

Pirmiausia, tas skaičius

tymas). Naujose kino stu
dijos pavilijonuose dabar 
vyksta ruošimas naujo fil
mo apie poetą V. Montvilą 
“Naktys be nakvynės”. Sėk
mingai dirba V. Starošas, 
sukūręs eilę įžymių kino 
apybraižų, jų tarpe trilogi
ją — “Jie iš Kauno”, “Ma
no draugai”, “Svajonės ir 
likimai”.

Tarybų Lietuvos kinome- 
nui vadovauja Kinemato- 

Meiu/.Ri peikei- |grafijos komiteto pirminin- 
Simtus tuks-l?_ w L

Miami, Florida
Gražiai suskambėjo 

lietuviška daina

nes nųj tiek buvo, nei tiek 
tų niekšų žuvo. O kai del 
jų “nidvyriškumo,” tai jų 
kruvinais darbais gali gir
tis tik impulevičinio tipo iš
gamos, kurie specializavosi 
nekaltų žmonių masinėse 
žudynėse.

Rochester, N. Y.
Lapkričio 14 d. įvyko 

pažmonys, kurį rengė LLD 
110-a ir 50-a kuopos. Buvo 
pietūs ir kalbėjo d. K. Pet- 
rikienė. Ji pasakė labai 
gražią kalbą apie Liet. Li- 
teratros Draugiją ir apie 
žmonių gyvenimą. Roches- 
teriečiai esame labai dėkin
gi už atsilankymą ir kalbą.

Buvo labai malonu pasi
matyti su jos sūnumi ir 
martele, kurie savo mylimą 
mamytę atvežė iš Utica, i 
N. Y., pas mus.

Svečių buvo nelabai daug, jeja greičiau plakti, krau- 
bet atlikome gerą darbą. jas įkaista, sukyla pagieža 
Sueigai praneš t a, kad iš įr atsiduriu kovos arenoje. 
Rochesterio rengiasi lap-1 Tuojau p a m i r š t u mirtį, 
kričio 27-ą d. važiuoti į I stveriuosi už lai k r a š č i ų 
Washingtoną keliais busais, I 
protestuoti prieš karą; De
legacijoje bus studentų, 
profesorių ir mokytojų, 

ne tik choro eilėse, bet ir|kunigų, daktarų ir šiaip 
žmonių. Kelionės lėšoms 
yra reikalinga visuomenės 
parama. K. Petrikienė tam 
tikslui aukojo savo kelionės 
lėšas—$15, V. R. Černiaus
kai $5, Geras Draugas $5, 
S. Gendrėnas $2; po $1: E. 
Čereškai, F. J. Konteniai, 
J. Totorius, P. O. Malinaus
kai. Viso $31.

Labai gaila, kad drg. R. 
Barauskas susirgo, negalė
jo rodyti filmų iš Lietuvos. 
Linkime jam greitai su
stiprėti; to labai lauksime, 
nes mums labai reikia gerų 
veikėjų.

Virėjomis buvo A. Ūse- 
vičienė, K. Žemaitienė, V. 
Bullienė ir L. B. Vyrai gavimo klausimas, 
dirbo: F. Kontenis, J. Stan- torius J. V. įnešė surengti 
čikas, G. Daukas, J. Pals- kokią pramogą, gal prakal- 
kis. O. Bačiulienė prikepė , bas, kur būtų proga plačiau 
gardžių tortų. K. Žemai- išsireikšti. Pasiūlymas pa- 
tienė suvežiojo visus vai- liktas kitam 
gius ir virėjas — tai mūsų apsvarstyti, 
nenuoalsi “taksi.” 

Širdingas ačiū

gruodžio 15 dieną ruošia 
pietus atžymėjimui 100 me-

Maža lietuvių tauta, bet tų sukakties kai JAV pre-
skambi jos daina. Prieš 
kiek metų gal niekas nei ne
manė, kad šiame pusiau 
tropiškame krašte, kur gir-

zidentas Linkolnas, kovoda
mas už vergijos panaikini
mą, buvo laisvės priešų nu
žudytas. Taip pat bus ir

dime anglų ir ispanų kai- r koncertinė programa, kurią 
bas, skambės lietuviška dai- duos mūsų mylimas Aidas.

Jonas Skliutas labai tin-

So. Boston, Mass.
Kai sulaukiu rudens mė

nesių — lapkričio ir gruo
džio, pradedu jaustis keis
tai. Iš karto apima liūde
sys, nes šiais mėnesiais 
mirtis išplėšė iš gyvųjų tar
po mano vienatinį sūnų ir 
vyrą — sūnus mirė 1957 m., 
o vyras—1963.

Tačiau, prisiminus, kaip 
sūnus sielojosi judėjimu už 
sukūrimą naujo gyvenimo, * 
tais mitingais, kuriuos su 
jaunuoliais praleisdavo mū- 

* sų namuose, kažkaip liū
desys išsiblaško, širdis p ra

—, — ---  — ------
na. Na, o dabai1 ne tik Mia- 
myje, bet ir St. Petersburg© karnai pakalbėjo apie meną, 
lietuvių tautos dainose gir--ypač chorų veiklą pažan- 
dime Vilniaus, Nemuno ir .giųjų lietuvių judėjime. Ir 
Šešupės vardus. Į kad parodyti, kad veikia

Ilgai lauktas Aido choro i taip, kaip jis kalba — Aido 
koncertas įvyko lapkričio'chorą apdovanojo su 15 dpi.

O mūsų darbščioji Milerie
nė įteikė penkinę Aidui už 
gražų dainavimą.

Geri choro patriotai Chu- 
ladai ir Birštonai, kaip vi
suomet, ir šį kartą prisidė- 

mai. Buvo spėjimų, ar pa-jo su savo gamintais skane- 
kankamai sueis koncerto siais. Onutė Martin buvo 
klausovų? O jų buvo pilnu- 
tė klubo salė,— daugiau, ne
gu bet kuriam parengime. 
Publikoje matėme įvairių 
žmonių, naujų veidų. Tai 
dėka meno veiklai, chorui.

Trumpu įvadu koncerto 
programą atidarė choro pir
mininkas J. W. Thomsonas. 
Pirmam numeriui estradoje

kaitės apie “
tančių Sibiro kankinių,” ne
šiojasi kaip katė su pūsle 
kažkokių isteriškų fanati
kų surašyta ar sufalsifi
kuota “maldaknyge” bei ki
tokiais pliurpalais. Labai 
gerą atsakymą tiems mela
giams užsienyje prieš kurį 
laika davė Gediminas- Mer
kys, buvusio buržuazinių 
laikų ministro pirmininko 
sūnus, gyvenąs Kaune ir 
baigęs aukštuosius mokslus.t kultetuose 
Jis iškėlė niekšišką veidą studentų. Tai keturis kar

tus daugiau, negu 1939 m.
išviso Lietuvoje stu

dentų. Vien pereitais metais 
Institutas išleido 1,300 inži
nierių.

Sukaktuvių proga suruo
štoji Instituto centriniuose 
rūmuose paroda dokumentų 
kopijomis ir diagramomis 11 nniam numciiui tonavivju 
pasakoja apie tos aukšto- pasirodo Aido choras, vado- 
sios mokyklos gyvenimą, vybėje mokytojo Jono Ve- 
Instituto katedrose ir labo-

kas V. Baniulis ir Lietuvos 
Kino studijos direktorius 
Lozoraitis.

Didžiausia Lietuvos 
aukštoji mokykla

Šiemet sukako 15 metų 
nuo Kauno Politechnikos 
Instituto įkūrimo. Institu
tas šiuo metu yra didžiau
sia Lietuvos aukštoji mo
kykla. Jo aštuoniuose fa- 

mokosi 16,000

18 dieną. Graži diena, gra
žus, ne ilgas, bet visais po
žiūriais sėkmingas buvo 
koncertas. Ketvirtadienis 
darbo diena, o sekmadie
niais irgi vyksta parengi-

ir atsiduriu kovos arenoje.

savo mokytojų j ]<urje sav0 buvusių tur-
hitleriniu budelių pavyzdžiu, 
tų banditinių gaujų vadei
vos keletą pokarinių metų 
organizavo šlykščiausias žu
dynes. kurių aukomis žuvo 
keliolika tūkstančių lietu
vių, jų tarpe daugybė kūdi
kiu ir vaikų bei bejėgių se- rri , T . j 
nelių, daug nėščių moterų, | Tarybų Lietuvos kino menas 
nes būdavo išžudomos išti-1 iki 1940 m. Lietuvoje ki
šos šeimos. Tik visiškas po-•no meno nebuvo. Šiaip taip

tų vardan šmeižia lietuvių | buvo 
tauta, socialistiniame kelyje 
suradusią teisinga, šviesų ir 
prasmingą gyvenimą, kurio 

, negalė io turėti valdant sa
vanaudžių turtuolių sauje-

litinis neišmanėlis gali va-■ veikė kronikos studija, kuri j ratorijose pagal sutartis 
dint^as žudynes kažkokia retkarčiais parodydavo ju-įvykdoma pramonės užsaky- 
“kovcT už laisvę.” Tai buvo džius iš Lietuvos gyvenimo, |mu apje 200 darbų, kurių
savo neapykantoje apakusių Į daugiausia apie įvairias iš-! 
buvusiu privilegijuotųjų ■ kilmes su Smetonos dalvva- 
klasiu liekami kerštas dar- vimu. Tikras Lietuvos kino 
bo žmonėms, išdrįsusiems ‘ menas užgimė tik su tarybų 
sugriauti, likviduoti turtuo- valdžia. Dabar jau turime 
lių ir išnaudotojų viešpata- aPie 20 meniniu filmų, apie
vima. Užtat žymi dalis nu- 800 numerių kino kronikos 
žudytųjų buvo bežemiai vai-' 
stiečiai, gavę žemę iš tarybų 
valdžios išdalytųjų dvarų ir 
buožinių ūkių.

Tose žudynėse išgaišo bur
žuazinė pasakėlė apie klasi
nę taiką, apie “visų lietuviu 
vienybe.” Negana to, kad 
lietuviški buožės ir kitokie 
ponai išsimaudė lietuvių 
varguoliu kraujuje žiaurio
se žudynėse, kurios vyko 
1941 m. vasarą, užpuolus 
hitlA-ininkams, o taip pat 
per visą okupacijos laiką, 
jie tęsė žudynes ir pokario 
metais. Bet Lietuvos liau
dis padarė gala toms kru
vinoms buržuazijos liekanų 
orgijoms.

Pasakaitės apie Sibirą
Kitas nu jodytas juodašim

čių propagandininkų arkliu
kas yra pasakaitė apie Sibi
rą. Jie mala ir mala, vis 
naujai kartoja apie tuos, 
kurie klasių kovos išdavoje 
buvo atsidūrę ištremti už 
Lietuvos sienų, dalis ir Sibi
re. Norėdami padidinti 
įspūdi, prisiekę reakciniai 
melagiai vis labiau išpučia 
skaičius, o neseniai ėmė 
kalbėti net apie pusę mili- 
jorkfc Tuo tarpu Sibire ir A
kitur buvusių ištr e m t u j ų ' vaka ras, 
mažai ir beliko, o jei liko, 
tai daugiausia savo noru, 
nes ten turi gerą darbą, kai 
kas pasistatė namus.

Daugelis jaunų lietuvių 
Sibire ir kitur išėjo aukš- • • a * *

ir 100 kino apybraižų. Pir
ma tarptautinį pripažinimą 
Lietuvos kino menas gavo 
prieš 6 metus, kai filmas 
“Gyvieji didvvriai” buvo ap
dovanotas didžiausia n remi- 
ia kino festivalyje Karlovy 
Vary, Čekoslovakijoje.

Reikšmingi Lietuvos kino 
menui 1965 metai. Kino fes
tivalyje Lok ar n o mieste 
(Šveicarijoje) filmas “Pas
kutinė atostogų diena” bu
vo apdovanotas 
niu buriu” prizu.

sąmatinė .kaina apie 2 mili
jonai rublių. Per paskuti
niuosius metus užpatentuo
ta 19 išradimų ir atradimų, 
kuriuos atliko Instituto 
darbuotojai. M o k s Ii n i a i 
laipsniai suteikti 183 dės
tytojų kolektyvo nariams. 
Už aktyvų ir vertin
gą dalyvavimą TSRS 
liaudies ūkio laimėjimų pa
rodoje Institutas neseniai 
apdovanotas pirmojo laips
nio diplomu.

Didelį darbą vykdo Insti
tuto visuomeninės organi
zacijos. Studentų projekta- 
vimo-konstruavimo biuras 
jau atliko z 474 užsakymus 
bendrai 450,000 rublių su-

turiningų filmų.
Režisierius R. Vabalas su

kūrė astru publicistini pam
fletą “Trūksta tik Hitlerio” 
— apie Vakarų Vokietijos 
revanšistinius siekimus 
Klaipėdos krašto atžvilgiu, 
įdomus dokumentinis filmas 
“Jai dvidešimt penkeri,” ku
riame pasakojama apie Ta
rybų Lietuvos 25-meti. Spal
votame filme “Jubiliejus” 
įdomiai atvaizduota sukak- 

; tuvinė dainų šventė. Jame 
susitinkame vėl su mielais 
svečiais Amerikos lietuviais, 
dalvvavusiais mūsų iškilmė
se. Reikšmingi nauji apibrai- 
žiniai filmai “Atsiminimų 

“Šiaurė — jų na
mai,” o tain pat iaunų do
kumentalistų A. Dausos, 
A. Digimo, A. Grikevičiaus 
darbai.

Neseniai įvykusio Lietu
vos kino darbuotojų III ple- 

tuosius mokslus. įgijo speci- numo išvakarėse peržiūro- 
alybes. Didžioji dauguma je naujame Vilniaus kino 
yra grįžę i Lietuvą ir dir-p ‘ Z/T ’ ‘ ‘ '
ba įvairiose srityse, o se
nesnieji gauna pensijas. 
Grįžusių tarpe yra buvusių 
atsakingų buržuazinės san-!

“Sidabri-|mai. Nuo 1951 metų studen- 
Šiemet tai vasaros attostogų metu 

sukurta eilė kitų įdomių ir pastatė respublikoje apie 
100 įvairių pastatų — kul
tūros namų, elektrinių, kai
mo mokyklų, ūkinių pasta
tų. Aštuoniuose meno savi
veiklos kolektyvuose daly
vauja keletas tūkstančių en
tuziastų. Dainų ir šokių an
samblis “Nemunas” daug 
kartų važinėjo į užsienius 
koncertuodamas.

Vienas parodos stendų 
skirtas Instituto nusipelniu
siems žmonėms. Jų tarpe— 
mokslų daktaras J. Janickis 
ir J. Indriūnas, dėstytojas, 
revoliucinių įvykių dalyvis 
A. šimanas, nusipelnęs 
sporto meistras S. Butau
tas, Liaudies dailininkas A. 
Žmuidzinavičius ir kt. Visa
da daug lankytojų Instituto 
organizatoriaus ir buvusio 
rektoriaus profesoriaus K. 
Baršausko memorialiniame 
kambaryje.

J. Paliukonis
Vilnius, 
1965.XI.12.

teatre “Lietuva” teko matv- 
ti du naujus meninius fil
mus. Tai filmas “Niekas 
nenorėjo mirti” (V. Žalake- 
vičiaus scenarijus ir pasta-

TSRS MENININKAI 
VYKS I KUBĄ

Havana. — Maskvos sim-VlClčlUS SUdlcUl1 US II pUSLčl- navcum. x-.cuuivv., 

tvaros darbuotojų ir politi- Itvmas, operatorius—J. Gri- fonija atvyks į Kubą seka- 
kų, kaip A. Stulginskis, V. eitis), kuriame pasakojama mą gruodžio mėnesį, o Bol- 
Gustainis, Sliesoraitis ir kt. anie klasių kova Lietuvos š o j baletas ateinančiais--------- , — — - — —

Kaip žinoma, Lietuvoje 
dirjjžL buvusieji ministrai 
pror: Tonkūnas ir J. Urb-

apie klasių kovą Lietuvos !š o j baletas 
kaime pokario metais. An- metais, 
trasis paveikslas — baletas r" . _ <C

j Tai dvi įžymiausios Tary- 
Eglė — žalčių karalienė” bų Sąjiugos meninės jėgos, 

šys. Teko girdėti, kad eilė i (E. Balsio muzika, A. Moc- Aišku, kad jos padarys di- 
grįžusiųjų už pinigus pasi- kaus ir V. Grivicko pasta- delį įspūdį.

ličkos. Aidas, dėka jo mo
kytojui Veličkai, pažengęs 
pirmyn, muzikališkesnis, 
negu pirmiau buvo. Prie 
piano sėda akompanistas, 
muzikos virtuozas Bruno 
Nekrašas. Nekrašas ne tik 
pianistas. Šis lietuvis muzi
kos kūrinius gali atlikti ke
letu instrumentų ir savu 
balsu kaipo solistas. !

Aidas pradėjo su “Ameri
ca” ir davė liaudišką daine
lę “Vai tai auga ąžuolėliai”, t 
Chorą sekė mokytojo Velič
kos smuiko solo. Veličkos 
rankose smuikas gali dai
nuoti ir verkti — jis davė 
klausytojams porą gražių 
muzikos kūrinių. O mūsų 
solistas S. Vaineikis atlieka 
labai skambiai Stasio Šim
kaus kompoziciją “Kur ba
kūžė samanota”, akompa
nuojant B. Nekrašui. Tin
kamai atliko “O Sole mio”. 
Mūsų pagyvenusiems “jau
nuoliams”, manau, Vainei
kis geriausiai pataikė į am
žių su Vanagaičio humoris
tiniu kūriniu “Stasys”.

Ateina ir moterų eilė. Mo
terų grupė atlieka gana vy
kusiai “Motule, širdele” ir 
“Pas darželį trys mergelės”. 
Po jų išeina mums jau ži
noma solistė Elenutė Miki- 
tienė. Ji šį kartą gražiau 
ir muzikališkiau sudainavo 
“Pamylėjau vakar” ir “Vos 
tik mėnulis”. Koncerto ak
ompanistas Bruno Nekra
šas puikiai atlieka piano so
lo. Kompozitoriaus ir kūri
nio vardus nenugirdau. 
Dažna mūsų parengimuose 
solistė, ukrainietė Anna 
Tamchuk, gerai dainavo 
vieną ukrainų liaudies dai
ną ir kitą angliškai.

Stipriais balsais pasirodė 
choro vyrai. Jiems gerai 
pasisekė sudainuoti “Ar tu 
žinai, mano broli?” ir dar 
garsiau “Sveiki, broliai dai
nininkai”. Ir jau prie kon
certo baigos, išsirikiuoja vi
sas mišrus Aidas estradoje. 
Skambiai jie užtraukia 
“Vilniuj žydi liepos”. Ne 
tik dainos meliodija, muzi
ka yra graži, bet ir jos poe
tiniai žodžiai mūsų senstan
čiai išeivijai primena seną
ją mūsų tėvynę Lietuvą 
naujame pražydęjime.

Laike koncerto padaryta 
pranešimas, jog LLD kuopa

vyriausias “inžinierius” pie
tų planavimui ir gaminimui. 
Žinoma, eilė darbštuolių 
moterų Onai talkavo didelį 
skaičių svečių aptarnauti 
su skaniais patiekalais. Štai 
tos darbštuolės: S. Šukai- 
tienė, O. Šimkienė, O. Bal
čiūnienė, Alice Jons ir M. 
Bružienė.

Parengime dalyvavo būre
lis ir mūs kaimynų ukrai
niečių. Buvo žmonių, kurie 
atsilanko tik tada, kai būna 
koncertas ar kitoks kultūri
nis parengimas. Iš St. Pe
tersburg© dalyvavo visaVil- 
kauskų šeima. Abu tėvai ir 
jų dukros — Ardella Yutis 
ir Margareta Alexandra.

Ramstis

Scranton, Pa.
Muzikų šeimyna

Mūsų miesto Philharmo- 
nijos Orkestras davė keletą 
koncertų puošnioje Masonic 
Temple salėje, apie ka vie
tinėje spaudoje plačiai ra
šyta. Ir štai prieš kelias die
nas, bevartydamas vietinio 
laikraščio lapus, užtinku 
fotonuotrauką grupės mu
zikų: žymi harpistė Kath
leen Bride, kompozitorius 
Harold Nash, orkestro ve- 
dovė p-lė Beatrice Brown, 
smuikininkas ir čelistas En
zo Liva, ir tarpe jų ir mūsų 
geros draugės P. Indrulie- 
nės 12-os metų anūkas 
smuikininkas Fritz Valen- 
ches. Tenka pasakyti, kad 
šis jaunuolis yra gabus, ta
lentingas smuik i n i n k a s . 
Bravo, Fritzuk!

Už Fritzuko pasiekimą 
pirmas kreditas tenka In- 
drulienei ir veli o n i u i In- 
druliui už visas jų dėtas pa
stangas, kad jų duktė Bi
ru ta Valenches pasiektų 
aukštą kolegijos mokslą, 
ką ji ir pasiekę — baigė 
Marywood kolegiją su mu
zikės laipsniu, ir ji šiandien 
mokytojauja Philadelphijo
je ir yra kviečiama j ope
rą, nes turi gerą balsą.

Antroji Birutės duktė Je- 
nė jau antri metai lanko 
kolegiją, irgi siekiasi mu
zikos laipsnio, kaip pianistė.

Na, o sūnukas dar tik 
12-os metu, bet netenka 
abejoti, kad Biru ta dės pa
stangas, kad ir sūnus pa
siektų kolegijos mokslą 
kaip geras smuikininkas.

Birūtos vyras Leo Va
lenches irgi smuikininkas.

Taigi, visa šeimyna—mu
zikai. Didelė garbė tenka 
ne tik motinai Birūtai, bet 
ir Grandmai Indruli e n e i, 
nes ji irgi gelbsti savo, duk
rai savo vaikus išmokslinti.

skaitymo, galvoju, kaip 
praplatinti mūsų spaudą, o 
ypač veiklą. Skaitau apie 
dabartinį Lietuvos gyveni
mą ir trokštu, kad jį pa
sektų visas pasaulis, o ypa
tingai Azijos ir Afrikos 
tautos.

Bronė čiuberkienė

Binghamton, N. Y.
Lapkričio 1 d. Slavų So- 

kolovne salėje, Clinton gat
vėj, įvyko LDS 6 kuopos su
sirinkimas. Narių nedaug 
atsilankė, net iš komiteto 
ne visi buvo. Gal būt lietin
gas ir šaltas oras sulaikė.

Skaitytas laiškas iš LDS 
centro dėl LDS 35-ųjų me
tinių atžymėjimo. Nebuvo 
svarstomas nė naujų narių 

Sekre-

susirinkimui

Iš raportų pasirodė, kad 
visiems yra trys ligoniai: J. Kirei- 

dirbusiems, aukojusiems ir lis, Juozas Strolis ir Vikto
rija Sodonis. Čekį gavo 
Vareika už sirgimo laiką. 
Priimta A. Moskak blanką; 
nutarta jai už sirgimo lai
ką užmokėti.

Pageidaujama, kad seka
mas susi rinkimas būtų 
skaitlingesnis, nes turėsime 
išsirinkti 1966 metams kuo
pos valdybą. Įvyks toje pat 
Sokolovne salėje.

J. Vaicekauskas
Kp. sekretorius

(Nuo Redakcijos. Ačiū 
parašymą apie K. Pet-

atsilankiusiems.
L. Bekešienė

Huntington, N. Y.
Apie A. Gaškauską

Spalio 27 dieną Hunting- 
tono ligoninėje mirė ilga
metis šio miesto gyventojas 
Aleksandras Gaškauskas, o 
30 d. spalio jo kūnas buvo 
sudegintas krematorijoje.

Aleksandras buvo klasi
niai susipratęs žmogus, 
skaitė pažangiečių laikraš
čius, priklausė prie L. A. P. 
klubo Gret Necke. Jam mi
rus klubas papuošė jo kars
tą gėlių puokšte. Skaitė 
“Laisvę” ir kartais parem
davo aukomis progresyvį 
judėjimą.

Į JAV atvyko 1906 metais. 
Paėjo iš Šiaulių apskrities, 
Lygumų apylinkės, Rubai- 
čių kaimo. Lietuvoje turė
jo 2 seseris — Pauliną ir 
Jadvygą, Paulina jau mirus. 
Amerikoje liūdinčius pali
ko dėdę Buivydą, jau 102 
metų amžiaus, gyvenantį 
Philadelphijoje, ir sūnų su 
šeima, gyvenančius Long 
Islande.

Asmeniškai pažinau Gaš
kauską per 55 metus. Jis 
buvo tvirto sudėjimo žmo
gus. Sakydavo, kad nie
kados nesirgo. Bet mirus 
jo žmonai Onai, Aleksand
ro sveikata ūmai nupnuolė 
ir širdis neišlaikė.

Jis turėjo daug draugų.
Reiškiu Aleksandro sūnui 

ir šeimai gilią užuojautą. 
O mirusiajam lai būna gar
binga atmintis.

F. Klaston

uz
rikienes prakalbas, bet jau 
tilpo ilga anksčiau gauta 
korespondencija, tai jūsų 
atsiųstąja negalėjome pasi
naudoti.)

New Haven, Conn
Š. m. lapkričio 21 d. įvy

kusioje ALDLD 3-iosios ap
skrities konferencijoje bu
vo jaunuolių “Du Bois” klu
bo komiteto atsišaukimas, •• 
kuriame jie prašė finansi- - 
nes paramos. Nutarta pa
gelbėti ir tam tikslui su
aukota sekamai:

Draugė Visockienė $10, 
Yūskaitis $5, Filup $3, Že
maitienė ir G i r a i t i e n ė 
po $2; po $1: Bulkaitienė,. 
Mockaitienė, Yekli n i e n ė , 
Strižauskienė, Valinchus iR 
Kunca. Viso $28.

Varde jaunuolių klubo vi
siems auk o t o j a m s tariu 
širdingą ačiū.

Margaret Valinchus

Washingtonas. — John 
Gronouski, lenkų kilmės, iš
vyko į Varšuvą kaip JAV 
ambasadorius.



4 psL LAISVI Penkt, lapkr. (Nov.) 26, 1965

J. A. Bekampis
WORCESTER, MASS.Mano atsiminimai iš gyvenimo 

Jungtinėse Valstijose
(Tęsinys)

Tuo laiku mes pastatydavome nema
žai teatrinių veikalų, tarp kurių gal svar
biausias įvykis anuo metu buvo “Marija 
Magdalietė.” Jos pastatymui buvo pa
samdyta Bostono Dudley Opera House, 
kurioj radosi suvirs du tūkstančiai vietų. 
Nuomos užmokėta $300,000.

Plakatų buvo atspausdinta 3,500. Tais 
laikais socialistų kuopos gyvavo Cam
bridge, Lawrence, Montello, Worcestery 
ir kituose miestuose, taip pat gyvavo 
klubų ir pašalpinių organizacijų, kurias 
kontroliavo socialistai, tai nebuvo bė
dos su veikalo išgarsinimu, nes visi drau
gai ir draugės visuose miestuose koope
ravo kuo geriausiai tame darbe.

Gerai neatsimenu pastatymo datos, bet 
pastatyta apie vidurį lapkričio, 1913 me
tais, šeštadienio vakare. Račiūtė, kuri 
vaidino Marijos rolę, atvažiavo į Bosto
ną penktadienio vakare, tai ant rytojaus 
kartu su ja buvo padaryta generalinė re
peticija. Račiūtė buvo labai gerai prisi
rengus vaidinimui, nes ji mokėjo ne tik 
savo rolę, bet ir kitų aktorių roles, tai 
repeticijos rodė, kad vaidyba išeis gerai.

'Drabužiai aktoriams buvo pristatyti iš 
New Yorko, nes Bostone tokių, kokių 
veikalui reikėjo, negalima buvo gauti. Po 
Repeticijų atrodė, kad viskas tvarkoje. 
Repeticijos buvo laikomos Opera House 
salėje. Artinosi vakaras. Visi aktoriai 
nusiteikę gerai, visi bėgioja po scena, 
visi susijaudinę, laukia publikos. Kaip 
tik 6 valanda atidarė teatro duris, tai 
minios publikos jau laukė gatvėje ir ver
žėsi į vidų iki svetainė tapo kimštinai 
pripildyta. Visi bilietai išparduoti.

Prieš pradėsiant vaidinimą ne mažiau 
tūkstančio žmonių per keletą blokų sto
vėjo gatvėje ir negalėjo įeiti į vidų, nes 
daugiau vietos jau nebuvo.

Didžiausias sujudimas, didžiausia nau-' 
jiena, kokios Bostone nebuvo. Net ant 
rytojaus sekmadienio laikraštis “Boston 
Globė” rašė, kad lietuviai statė “Mariją 
Magdalietę,” kurios pamatyti susirinko 
tiek daug žmonių, kad mažiausiai tūks
tantis publikos į svetainę netilpo.
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Veikalo pastatymas pavyko kuo pui
kiausiai. Visi aktoriai rinktiniai, kiek
vienas savo rolei tiko. Visi savo roles 
mokėjo. Publika vaidinimu patenkinta. 
Visi aktoriai linksmi, visi džiaugėsi, nes 
tokio puikaus pasisekimo nesitikėjo. Vei
kalo pastatymas kainavo apie $550, bet 
ir uždarbio kuopai liko virš tūkstančio 
doleriu. Tai buvo Amerikos lietuviu at- 
eivijoj istorinis įvykis. Tokiam milži
niškam pasisekimui pasitarnavo gera 
agitacija ir veikalo pavadinimas.

Veikalą pamatyt suvažiavo daug 
socialistų iš tolimų kolonijų, tai te
ko įsigyti ir naujų pažinčių. Iš Worces- 
terio dalyvavo Bakanauskas, Sukackie
nė, Puišytė, Dusevičius ir Valiukaitė. 
Jie visi sveikino aktorius už gerai suvai
dintą veikalą. Čia man teko arčiau su
sipažinti su Valiukaite ir mūsų pažinties 
ryšiai suartėjo. Aš atsilankiau pas ją 
Worcesteryje, o ji atsilankė pas mane 
Bostone. Tai mudu suvedė į glaudesnę 
pažintį. Buvo kalbėta, tartasi apie ve
dybinį gyvenimą. Vedėme 1914 metų va
sario 15 dieną.

Apsivedę keletą mėnesių gyvenome pas 
Michelsonus, o vėliau pasiėmėme kam
barius po numeriu 253 Gold St. Gyve
nimas, kaip jauniems ir tik ką vedusiems, 
buvo įvairus, smagus ir linksmas. Dir
bau prie kriaučių gaudamas $23 į savai
tę. Gyvenime, rodos, nieko netrūksta. 
Dalyvavome socialistų kuopos bendrame 
veikime. Gyvenimu buvome pilnai pa
tenkinti. Bet mūsų gyvenimą neužilgo 
apsiautė tamsūs rūkai. Tais pačiais me
tais, rugsėjo mėnesį prasidėjo Pirmasis 
pasaulinis karas. Karo pasekmės grei
tai palietė kriaučių industriją. Civiliniai 
kriaučių darbai sumažėjo. - Daugelis fir
mų užsidarė. Ne mažiau tūkstančio 
kriaučių vaikščiojo miesto gatvėmis ieš
kodami darbo. Aš pats daugelį kartų 
aplankiau beveik visas dirbtuves, kurias 
tik žinojau, bet darbo gauti negalėjau. 
Rūpestis, nusiminimas ir vargas slėgė 
ir kankino.

Santaupos, kiek jų turėjome, išsibaigė.

Prie viso ko šeimyna padaugėjo. Gegu
žės 15 dieną susilaukėme sūnaus.. Kū
dikio atsiradimas sudarė daug išlaidų ir 
reikėjo iš draugų skolintis pinigų. 
Gyvenimas darėsi desperatiškas. Išbuvo
me be darbo virš 3 mėnesių ir vilties jo 
gauti nesimatė. Reikėjo ieškoti išeities. 
Galų gale nusprendžiau važiuoti į Brook- 
lyną. Buvo nesmagu, gaila palikti žmo
ną ir sūnų Eugenijų, kurios buvo vos ke
turių savaičių. Pinigų kelionei jau netu
rėjau. Tik ačiū draugui T. Sarapui, ku
ris paskolino $10, galėjau apleisti So. 
Bostoną.

Brooklyne
Brooklyno lietuviai kriaučiai beveik vi

si priklausė prie Amalgameitų unijos. 
Lietuviai kriaučiai turėjo raštinę pas 
Ražutį, 101 Grand St. Unijos delegatu 
buvo Juozas Augūnas. Nuvažiavęs į 
Brooklyną, ant rytojaus nueinu į rašti
nę, kad gauti darbą. Prie savęs turėjau 
unijos knygelę, delegatas man davė 
darbą pas Juškauską, 521 Lorimer St. 
Gavęs iš delegato pasą, nueinu į dirbtu
vę ir pradedu dirbti. Su darbu man bė
dos nebuvo. Mokėjau gerai prosyti dra
bužius. Iš pradžių mažai su kitais dar
bininkais kalbėjausi, reikėjo apsipažin- 
ti su darbo sąlygomis. Paklausiau pas 
preserių čeirmaną, po kiek preseriai turi 
suprosyti žiponų per dieną. Tai viskas, 
ką man reikėjo žinoti. Nudaviau tykų, 
ramų darbininką, nieko'daugiau nežinan
tį, kaip tik savo darbą. Bosui Juškaus- 
kui, kadangi aš buvau jaunas, pilnas gy
vumo ir energijos, matyt, patikau, o 
svarbiausia — gerai mokėjau darbą, nes 
keletą kartų priėjęs mane pašnekindavo. 
Vieną kartą priėjęs man sako: Tu, vaike, 
galėsi pas mane dirbti; pas mane tau bus 
gerai, nes mano dirbtuvėje mokama po 
$15 savaitėje, tai ir tau tiek mokėsiu, tik 
turi gerai atlikti darbą.

Atėjus šeštadieniui, gavau užmokestį 
$15, ir man niekas nieko nesakė. Tapau 
dirbtuvės darbininku. Dirbtuvė buvo 4- 
ame aukšte, iš visų pusių langai, šviesi— 
jauku čia dirbti. Darbininkų dirbo apie 
60, o preserių buvome 8. Tapus pastoviu 
darbininku, mano užsilaikymas pasikeitė. 
Pradėjau kalbėtis ne tik su preseriais, 
bet ir su kitais darbininkais. Pirmą sa
vaitę pradėjus dirbti nenorėjau pasirody
ti drąsuoliu ir daug žinančiu, nes bosai, 
bendrai imant, tokių darbininkų nepagei
dauja turėti savo dirbtuvėse. Nedaro 
skirtumo, kaip gerai tu atliksi darbą, bet 
bosas turi teisę atleisti darbininką pirmą 
savaitę, jeigu jam darbininko veidas ne
patinka. Antrą savaitę bosas jau neturi 
teisės atleisti darbininkąš jeigu nori jį 
atleisti, tai turi įrodyti, kad jo darbas ne
geras.

Lietuviai kriaučiai Brooklyne buvo 
susiorganizavę į du skyrius. Kriaučiai 
priklausė prie 54, o preseriai — prie 58 
skyriaus. Preseriai laikydavo susirinki
mus kiekiveną savaitę, tai »aš persikėliau 
į preserių skyrių.

Nors lietuviai kriaučiai priklausė prie 
unijos, bet jų mokestis už darbą buvo 
mažesnė, negu dirbtuvėse, kurias opera
vo pačios firmos. Lietuvių kriaučių va
dovybė buvo apsileidusi, ji neparodė jo
kios iniciatyvos, nei supratimo, kad rei
kia kriaučių būklę, jų uždarbius pagerin
ti, kuomet kriaučiai, dirbdami nelietuvių 
kontraktorių dirbtuvėse ir nebūdami nė 
kiek geresniais amatininkais, | gaudavo 
didenes algas. Lietuvių unijoj vadovybė 
marksiojo vietoje. Bet kriaučių nepasi
tenkinimo dvasia brendo, ir reikėjo tik 
mažos žiežirbos ugniai įkurti.

Už poros savaičių pasiunčiau žmonai 
pinigų, ir ji atvažiavo aps mane į Brook
lyną. Pradžia mūsų gyvenimo buvo su
lipdyta Bostone bet tas gyvenimas pairo, 
liko išblaškytas, kaip dūmas žiauraus 
vėjo. Čia reikėjo pradėti gyvenimą iš 
naujo. So. Bostone buvome neblogai įsi
taisę. Turėjom nusipirkę baldus išmokėji
mais, bet kada turėjome miestą apleisti, 
tai savininkas tuos baldus atsiėmė, nes 
buvo už juos sumokėta tik pusė pinigų.

Bruklyne reikėjo pradėti kurti gyve
nimą iš naujo. Bet pinigų neturėjome, 
dar skolos turėjome, kai buvau atsidūrus 
bedarbių eilėse. Bandėme lipdyti gyve
nimą kuo pigiausiai ir lengviausiai.

(Bus daugiau)'

Iš Aido Choro veiklos. 
Įspūdžiai iš “Laisvės” 
koncerto ir kelionės 
lapkričio 14 dieną.

Ne vien mūsų Aido Cho
ras vykome į Brooklyn, bet 
ir tūli pašaliečiai. Net kai 
kurie bostoniečiai mašino
mis atvyko pas mus, kad 
pripildyti busą, ir didelis 
busas buvo pilnas. Turėjo
me gražią kelionę į Brook
lyną ir atgal. Ačiū vieti
niams ir bostoniečiams Ai
do Choro rėmėjams už šią 
gražią talką geram tikslui.

New Yorko Aido Choras 
buvo pasipuošęs lietuviškais 
tautiniais kostiumais ir dai
navo gražiai. Pirmą kartą 
jų choras sudarė tokį gražų 
vaizdą. Turbūt Mildreda 
tą stilių parsivežė iš Lietu
vos.

Mūsų Aido Choras, vado
vaujant Jonui Dirveliui, vi
sas dainas gražiai sudaina
vo, ir mūsų šaunūs talentai 
—solistai ir duetai — taip 
gražiai dainavo, kad publi
ka iššaukė juos po kelis 
kartus.

Labai miela buvo pirmą 
kartą sueiti į pažintį su 
žurnalistu Žiugžda ir jo 
žmona Onute, nors iš jų 
pareigų liaudžiai jie mums 
jau buvo pažįstami. Taipgi 
pirmą kartą sutikome Ta
rybinės Amb a s a d o s Wa
shingtone antrąjį sekreto
rių Vytautą Zenkevičių ir 
jo žmoną Marytę. Aido 
Choras ir mokytojas Jonas 
Dirvelis gavo daug gražių 
komplimentų už gražią me
ninę saviveiklą.

Tiesa, mūsų Aidas ne
skaitlingas, bet kur tik jis 
dainavo, visur gražiai pasi
rodė.

_  •_•

Pasigendam Stasės ir 
Juozo Bakšių, ypač Juozo. 
Jis per daugelį metų buvo 
nepavaduoj amas veikėjas 
mūsų kolonijoje, 10 metų 
buvo “Laisvės” vajininku 
ir apie tiek pat laiko Dar
bininkų Susivienijimo kuo
pos pirmininku ir Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
pirmininku ir namo gaspa- 
doriumi. Aido Chore buvo 
geras vaidintojas ir daini
ninkas. Trumpai šią vasa
rą mūsų kolonijoje jis sve
čiavosi ir vėl sugrįžo į sa
vo pasirinktą naują koloni
ją—šiltąją Floridą. Daug 
laimės linkime jums, Stase 
ir Juozai.

Aido Choro metinis kon
certas įvyks lapkričio 28 d., 
29 Endicott St., 1:30 popiet. 
Aido Choras yra pasiruo
šęs šiam koncertui, kad il
gai mūsų meno mylėtojai 
jo neužmirštų. Programoje 
turėsime mūsų mylimą sve
čia Hartfordo Laisvės Cho
rą. Jie yra susimokę gra
žių dainelių, vadovaujant 
Wilmai Hollis. Malonu bus 
juos girdėti. Mes nuo seno 
žinome, kad hartfordiečiai 
yra ne tik geri dainininkai, 
bet ir geri draugai.

Čia noriu sustoti prie 
mūsų Aido Choro talentų— 
Onos Dirvelienės Helenos 
Janulytės (Smith), Ire
nos Janulienės, Jono Saba
liausko ir Alberto Daukšio. 
Jie dainuos parinktas gra
žias daineles solomis ir du
etais. Taipgi pirmą kartą 
girdėsime naują duetą — 
mūsų Aido Choro pianistę 
Heleną Janulytę (Smith) ir 
Ireną Janulienę. Jos šią 
vasarą dainavo tarp Lie
tuvos dainininkų. Jos buvo 

nuvykusios į Lietuvą daly
vauti Lietuvos dvidešimt- 
šimtmečio jubiliejuje. Jos 
gražiai padainavo tūlose 
Lietuvos vietose ir per te
leviziją. Visa Lietuva jas 
matė ir gėrėjosi jų daina
vimu. Tas daineles jos pa
dainuos ir šiame koncerte. 
Labai miela, kad prie mū
sų talentų prisideda nauja 
pažiba.

Mūsų plačios apylinkės 
meno mylėtojai galėsite pa
sigėrėti gražių dainų pro
grama.. Po koncerto turė
sime šaunų banketą. Lau
kiame jūs atvykstant.

J. M. L.

Lawrence, Mass.
Iš Lawrencaus, Methue- 

nų, Andoverio ir N. An- 
doverio gruodžio mėnesį į 
į militarinę tarnybą bus 
pašaukti 50 daktarų. Ir taip 
daktarų stoka, o kada tiek 
pašauks militarinei tarny
bai, bus dar didesnė jų sto
ka.

Per televiziją rodė ir pa
veikslus, kad Pietų Vietna
me 600 Jungtinių Valstijų 
kareivių yra susirgusių ma
terija. Štai ko mūsų ša
lies gyventojai susilaukė. 
Ten veda intervencijos ka
rą, vieni jaunuoliai žūva 
mūšiuose, kiti nuo ligų. 
Dar gali užkrečiamą ligą 
parvežti ir į namus.

Kada tėvai ir motinos au
gina savo vaikus, tai vy
riausybė nepaiso, ar jie turi 
valgio, drabužių, tinkamą 
pastogę. Bet kada užauga, 
juos verstinai ima į milita
rinę tarnybą.

S. Penkauskas

Binghamton, N. Y.
Vyks į Washingtoną

Čia taikos žygio šalinin
kai ryžtingai darbuojasi, 
kad sudarytų palankias są
lygas pasiųsti delegaciją į 
visašališką demonstraciją 
stovios taikos ir kad Viet
name būtų karas sustabdy
tas. Vietos ir apylinkės 
Committee of Concern, po
litinių ir liberalinių grupių 
darbuotojai, buvo par kvietę 
Sanford Gottlieb, vieną iš 
politinės veiklos direktorių 
National Committee for A 
Sane Nuclear policy dar
buotoją. Gottlieb turėjo 
pasikalbėjimo mitingą su 
80 Harpur kolegijos studen
tais, simpatizuojančiais ka
ro baigimui taikiu būdu.

Dedamos pastangos su
rinkti 30 arba 40 širdingai 
pritariančių tam žygiui 
žmonių' delegaciją. Sanford 
Gottlieb sako, šis žygis yra 
ruošiamas Nacionalinės an- 
ti-Vietnamese -war organi
zacijos darbuotojų, kurie 
mano sutraukti kelioliką 
tūkstančių ž y g i u o t o j ų, 
protestuotojų iš visos šalies 
kampų lapkričio 27-ą die
ną Baltąjį Namą pikietuo- 
ti.

Onytė Wellus
Redakcijos pastabu.* Pa

dėką dėl knygų gavimo pra
leidžiame. Dabar tokių pat 
knygų gauna šimtai mūsų 
skaitytojų, tad neįmanoma 
visų padėkų sutalpinti. Ge
riausia padėkoti laiškeliu.

Maskva. — Maršalas Ju
ris Žukovas turėjo širdies 
smūgį. Jis yra 69 metų 
amžiaus.

Los Angeles, Cal.
Pietūs ir pasilinksminimai

Sekamdienį, gruodžio 5 d., 
įvyks parengimas su pietu
mis ir kitokiais įvairumais, 
Danish Hall, 1359 W. 24th 
Street, L. A.

Rengia LDS 35 kuopa pa
dengimui kuopos išlaidų.

Bus šokių muzika, prie 
kurios bus proga padaužy
ti “klumpes,” paminklinti 
kojas ir pasilinksminti. At
silankę nesigailėsite.

LDS yra savišalpos or
ganizacija, kuri gelbsti li
goje ir saulėleidyje. Visų 
narių pareiga dalyvauti ir 
nepasigailėti dovanėlių. Pa
šaliečiai ir jukaipiečiai šir
dingai kviečiami atsilanky
ti. Raginame stoti į šią 
daug lemiančią draugiją.

Rengimo komisija

Mahanoy City, Pa.
Matėme “Laisvėj” apie 

mūsų gerus draugus Ra- 
mana u s k u s ir žinią apie 
draugės Ramanauski e n ė s 
sužeistą ranką. Pasikalbė
jome, kad kol oras leidžia, 
aplankyti ją. Lapkričio 14 
diena buvo graži. Aš, žmo
na ir France Urbonienė va
žiavome pas Ratinius, o iš 
ten, sykiu su Ratiniais, pa
traukėme pas Ramanaus
kus.

Draugai Ramanauskai la
bai. linksmai mus priėmė. 
Turėjome puikų pasikalbė
jimą. Laikas bėgo labai 
greitai, nes dienos daug 
trumpesnės. Linksma buvo 
matyti Broniutę, kad ran
kutė puikiai taisosi. Suė
jome ir daugiau draugų iš 
Philaldelphijos, visi gražiai 
atrodo ir laukia ateinan
čios vasaros sueiti mūsų 
“Laisvės” parengimuose.

Jonas ir Elzbieta Rati
niai daugiau laiko turi, nes 
piknikų laikas praėjo, o ant 
ūkio šiuo laiku darbo turi 
mažai, todėl ir pas juos 
praleidome porą valandų. 
Ratiniai labai gerai atrodo.

Trokštu, kad visi per šią 
žiemą išgyventume gerai. 
Ateinančią vasarą reikės 
stoti darban — padirbėti 
mūsų spaudai.. Iki kito pa
simatymo, mieli draugai ir 
draugės.

St Kuržinskas

Pittsburgh, Pa.
Mūsų lauktas banketas— 

minėjimas 50 metų veiklos 
Literatūros Draugijos, at
sibuvo lapkričio 14 LDS 
160 kuopos name. Minėjimą 
rengė A L D L D 87 kuopa. 
Publikos suvažiavo gana 
daug. Maistas pagamintas 
patyrusių gaspadinių buvo 
skanus.

Dalyviams pavalgius, kuo
pos pirmininkas Jurgis Le
kavičius atidarė programą 
anglų kalba ir paprašė drg. 
J. K. Mažukną vesti tvar
ką. Mažukna pirmiausia 
apibūdino šio banketo tiks
lią ir Literatūros Draugijos 
veiklą per metų. Pakvietė 
J. Miliauską padaryti su
trauką draugijos veiklos 4- 
os apskrities ribose Pitts
burgh o apylinkėj. J. Mi
liauskas plačiau nušvietė 
apskrities veikimą ir pažy
mėjo veiklesnius asmenis, 
kurie yra kur plačiau vei
kė praeityje ir kuriose kuo
pose, ir t. t.

Toliau programos vedė
jas pakvietė Antaną Pipi
rą ir Mrs. Balevičienę, ku
rie paskutiniu laiku lankė
si Lietuvoje, ir prašė pa
daryti pranešimą.

Abu kalbėtojai plačiai pa
sakojo savo įspūdžius ir 
džiaugėsi aplankę*1 saįvo 
gimtinę. Buvo ir klausimų, 
į kuriuos kalbėtojai pilnai 
atsakė.

Buvo iškviestos iš iš vir- < 
tuvės šeimininkės M. Zan- 
kienė, Sofija Monskienė ir 
B. Šimkienė, kurioms tvar
kos vedėjas, įevrtindamas f 
jų sunkų darbą, gražiai pa- | 
dėkojo, o dalyviai gražiai Į 
joms paplojo.
. Užbaigdamas programą, 
J. K. Mažukna padėkojo 
visiems dalyviams-svečiams į 
už atsilankymą ir sykiu pri
siminimą praeities ir da- | 
barties apšvietos draugijos | 
darbuotės. Dar vienas da
lyvis daug dirbo pirn^ ban- | 
sidedant ir jam užsibaigus, 
tai J. Mažeika užrašinėda
mas mūsų spaudą — “Vil
nį,” “Laisvę” ir “Liaudies 
Balsą.”

Tai taip gražus mūsų ne
užmirštamas prisiminimas 
užsibaigė ir visi linksmi 
skirs tėmės.

J. Miliauskas

St. Petersburg, Fla.
Retėja mūsų eilės

Lapkričio 13 dieną mirė 
Antanas N. Pakšys, o 17 d. ’ 
buvo sukremuotas. Jis su
laukė 76 metų amžiaus. Gi
męs buvo Lietuvoje. jSAt- į 
vyko į šią šalį 1909 metais.

Buvo klasiniai susipratęs 
žmogus, priklausė prie LLD 
45 kuopos ir buvo jos pir
mininku.

Per tūla laika Antanas 
skundėsi, kad jo sveikata 
silpnėja, lankėsi pas gydy
tojus, vengė didelio susijau
dinimo. Aiišku nenorėjo 
mirti, skirtis su mylima 
žmona Kaziūne, draugais ir 
draugėmis. Lietuvoje jo 
broliai mirė, liko tik sesutė. 
Antanas kilęs iš vargingos 
šeimos, Rokiškio apskrity
je, Pandėlio parapijoje.

Antanas buvo ramus žmo
gus, mokėjo draugiškai ir 
gražiai sugyventi. Reikalui 
esant mielai sut e i k dtfvo 
draugui pagalbą. Labai gai
la netekus tokio draugo. 
Bet nieko nepadarysi, kas | 
gimė, turi ir mirti. |

Atsisveikinimo kalbą šer
meninėje pasakė Valaitis. 
Draugės ir draugai reiškia 
jo žmonai užuojautą.

Paraginimas
Lapkričio 13 dieną, 314— 

15th Avė. svetainėje, buvo 
surengti pietūs. Dalyvavo , 
daug žmonių. Rengė LLD I 
45 kuopa. Turėjome ir sve
čių, kurie jau yra atvykę j 
iš šiaurrytinių valstijų. Da- j 
lyvavo Kazys Vaitelis iš ; 
Detroito, W. M. Dambraus- | 
kas iš Miamio. Buvę chi- | 
cagiečiai Jurgis ir Petro- į 
nėlė, kurie ketina či^^ap- 
sigyventi, Adelė Mikalajū
nienė, iš Detroito. Trum
pai pakalbėjo Mikasė Ru- 
lienė, rockfordietė. Iš ilgų ; 
atostogų grįžo Stattman.

Malonu dalyvauti tokiame 
draugių ir draugų suėjime. 
Visi draugiški, gerai nusi
teikę, su pasišventimu dar
buojasi visuomenės naudai, 
tvirtina organizacijas. To- . 
dėl ir nenuostabu, kad pe- 
tersburgiečiai gali sukelti 
finansų ir stambiomis su- J 
momis paremti pažangiečių 
reikalus.

J. Rulis
(Nuo Redakcijos. Piąlei- iį 

dome 25 d< parengimoM^lr- į 
sinimą, nes gavome jį per j 
vėlai.). , . < 1
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SKAITYTOJŲ BALSAI
▼ Išvedimas žydų iš Egipto nevalios ir kokiu būdu 

atsirado 10 dievo prisakymų
Istoriniams religijos be- 

sivystymams ėmė šimtus ir 
tūkstančius metų, kol jie li
ko žmonių papročiais. Per 
tokį laiką religiniams isto
rikams ir jos vadams buvo 
lengva paslėpti,, arba iš
kraipyti įvykių faktus, kad 
žmogus negalėtų suprasti, 
kas tikrai įvyko.

Tūkstančiai metų praėjo, 
bet žmogus iki šių dienų 
negali iš religijos išsipai
nioti, suprasti tą religinę 
painiavą. . Reikia gilintis, 
kad suprasti kas slepiasi po 
tais 4 gražiais žodžiais, ir 
tai’p' slaptingai apdengtais 
10 dievo prisakymų. Kad 
teisingai suprasti tuos isto
rinius įvykius, tai reikia su
sipažinti su žemėlapiu, kur 
tas viskas įvyko.

Raudonoji jūra prasideda 
nuo Arabiškų jūrų ir tęsia
si linkui viduržemio jūrų. 
Šiaurėje ji baigiasi išsiša
kodama į dvi šakas, kairioji 
šaka yra Egipto žemėje, 
kur dabar yra prakastas 
Suezo kanalas linkui Medi- 
terrano (Viduržemio) jū
ros, o dešinioji pasilieka 
Arabijos pūstynėse. Žiemių 
pusėje nuo Raudonųjų jū- 
i t/j i cuiMcioi mciuijuo puovj- 
nes\ (dykumos) o Pietų pu
sėje — Egiptas. (Ne pietų, 
o šiaurvakarų pusėje yra 
Egiptas — Red.). Pačiame 
gale Raudonųjų jųrų ran
dasi tas taip labai garsus 
Sinajaus kalnas, kur būk 
dievas davė Maižiešiui 10 
dievo priskymų.

Pagal istorijos, padavimą, 
kuri parašyta trijų ameri
konų profesorių ir skiria
ma mokyklų studentams, 
sakoma, kad tais laikais 
Palestinos žydai gyveno 
klajoklių gyvenimą. Grupės 
žmonių su galvijų bando
mis keliaudavo iš vietos į 
kitą vietą ieškodamos ge
resnių ganyklų savo gyvu- 
liaifis. Viduržemio jūros 
pakraščiu žydai keliavo lin
kui Egipto žemės. Užėjo di
delė sausra, jie buvo pri
versti greitai keliauti, kad 
gyvuliai neišdvėstų badu 
dėl stokos žolės, taip jie ir 
buvo priversti įeiti ,į Egip
to žemę.

Egipte žydai buvo priim
ti apsigyventi. Žydai gyve
no Egipte 1500 metų pirm 
dabartinio metų skaičiaus. 
Žydai visada buvo darbš
tūs, sumanūs ir vieningi. 
Pagal žydų kultūros ir reli
gijos istoriją, tai žydų įta
ka Egipte ėmė smarkiai 
kilti. Jie turėjo net savo mi
liciją. Juo daugiau žydų 
įtaka kilo Egipte, tuo dau
giau pas egiptiečius kilo ne
apykanta prieš žydus ir 
V<įėjo prie to, kad Egipto 
kariuomenė užpuolė žydų 
miliciją, sumušė ir atėmė 
visas žydams teises. Tada 
laipsniškai pas žydus vystė
si mintis palikti Egiptą ir 
keliauti atgal į Palestiną— 
savo žemę.

Tas istorinis įvykis įvy
ko 1,500 metų pirm dabarti- 
riio metų skaičiaus. Pagal 
Šerno į lietuvių kalbą iš
verstą Geografiją, Maižie
šius buvo gudrus politikie
rius ir keliauninkas. Jis bu
vo gerai susipažinęs su

būk dievas jam davė “ste
buklingą lazdą”. Kad įrody
tų , jog jis teisingas, tai jis 
pavertė tą lazdą į žaltį, ir 
su ja darė kitokius stebuk
lus.

Maižiešius gimė žydų šei
moje, Egipte. Nėra aiškių 
įrodymų ar Maižiešius no
rėjo žydus išvesti pa trio ti- 

kad pa-

kad žy-

niais sumetimais, 
gelbėtų žydams, ar buvo 
Egipto papirktas, 
dus išvestų iš Egipto.

600,000 žydų su pakelia
muoju turtu ir gyvuliais iš
keliavo linkui Palestinos, į 
Maižiešiaus pažadėtą “die
vo žemę”. Tais laikais, kaip 
ir dabar religiniai žmonės, 
savo laimę ir nelaimes rišo 
su dievo valia. Pagal istori
jos padavimus tais laikais 
prie Viduržemio j ū r o s 
krantų gyveno filistiniečiai. 
Žydai turėjo pereiti per jų 
žemę keliaudami į Palesti
ną. Filistiniečių armija pa
stojo jiems kelią. Žydų tar
pe kilo sumišimas, kaltino 
Maižiešių už jų nelaimę. 
Jiems buvo tik du keliai, 
arba grįžti į Egiptą, arba 
pereiti Raudonosios jūros 
kairiąją šaką į Arabijos

Maižiešių ir padavė jam 
tuos prisakymus.

Grįžęs nuo kalno, jis ra
do žydus jau garbinančius 
naują dievą—auksinį veršį. 
Tada jis jiems ir paskelbė 
10 dievo prisakymų, neva 
paties Jehovos prisakymų, 
kurių pirmas sako: Netu
rėk svetimų dievų prieš ma
ne, o bijodamas, kad žydai 
jį neužmuštų, tai šeštąjį 
(penktąjį — Red.) pri
sakymą paskelb ė n e u ž- 
mušk, nes jis buvo kaltas 
už. 560,000 žuvusių žydų. 
Septintas prisakymas sako: 
Nesvetimoteriauk, bet pat
sai Maižiešius buvo paėmęs 
gražiausias žydų moteris 
sau už pačias ir tarnaites. 
Visi tų laikų turčiai turėda
vo tiek pačių, kiek jų galė
jo išmaitinti. Septintas pri
sakymas buvo tam, kad 
biedni žydai laikytųsi nuo
šalyje nuo turtingųjų pa
čių.

Aštuntas prisakymas sa
ko: negeisk savo artimo nei 
asilo, nei jaučio, nei tar
no, nei tarnaitės. Mat, 
Maižiešius i ir jo brolis 
Aronas turėjo tarnų, tar-

Philadelphia, Pa.
Mūsų parengimų lankyto

jai pasižymėkite gruodžio 
12 dieną. Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos 10 kuopa rengia pirmą 
parengimą, pietus šį sezoną 
svetainėje 715 N. 6th St. 
Pradžia 2 valandą. Vasara 
pasibaigė, žiemą sėdėti na
muose, nesusitinkant su 
draugais, darosi nuobodu. 
Susiėjęs parengime pasida
lini pergyventais įvykiais. 
Pagerbsime dirbančius mū
sų parengimuose, paminėsi
me jos 50 metų jubiliejų, 
praleisime smagiai popietį.

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

ENGINEERING SERVICES. Men 
to work in engineering office. Fa
miliar with design of street grades, 
storm drainage and lot calculations. 
No degree required. Call EL. 7-5951 
between 9-4 weekdays.

(94-100)

AUTOMOTIVE PARTS
State Equipment Co. Has immc- 

liate permanent openings for men in 
construction equipment parts depart
ment. All benefits. Call for appoint
ment BA. 3-4944 or evenings ME. 9- 
1753. 2729 W. Hunting Park Ave., 
Philadelphia.,

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

rin randasi Arabijos pūsty- Pus^ynes.
Biblija sako, kad 

Maižiešius mostelėjo 
“stebuklinga lazda”,

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 or call 
GUN HILL FENCE CO. 

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

(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 or part time.
Call MA. 4-9075

(93-94)

Raudonosios jūros apylin
ke, per kurią kelionė turėjo 
įvykti. Maižiešius pasiskel
bė vadu, prižadėjo žydus iš- 

fybflrti į “dievo žadėtą” žemę, 
kur “medaus ir pieno yra 
tekančios upės”. Ir prie to,

Norisi tarti padėkos žodį 
draugam Čiurliam, Patten- 
burg, N. J. Jie mus aplan
kė. Tai seni bičiuliai, su ku
riais daug metų dirbome or
ganizacijose. Džiugu, kad 
jie su nesveikata nesiskun
džia, sako, Pattenburgo lie
tuvių kolonija retėja, geras 
skaičius išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Čuirlienė ketina dar 
kartą aplankyti Lietuvą. Jie 
pasitenkinę, kad praėjusią 
vasarą jų rengti pietūs

naičių, buvo pasisavinę nuo “Laisvės” piaramai gerai pa- 
žydų jaučius ir asilus. vyko. Čiurlienė sako, užsi- 

Tūkstantis metų pirm da- augino buroką sveriantį 14 
bartinio skaičiaus žydų ka- svarų, arbūzą 70 svarų, 
ralius Salamonas pradėjo 
skelbti Jahovą viso pasaulio ;
žmonių dievu. Salamonas į Township mokyklų supri- 
pirmas Jahovai past a t ė (dentas, sako rekomenduos 
puošnius meldimosi namus mokyklų tarybos posėdyje 
Jeruzalės mieste. D a bar■ studentams atsinešti pietus 
Jahova dievas yra garbi-1 ir vartoti mokyklos stalus 
namas visų krikščionių, jis nemokamai. Prieš kiek lai- 
yra ir žydų dievas. Karalių ko du studentai atsinešę 
Salamoną krikščionys nepa-; pietus vartojo mokyklos 
kėlė į šventuosius, bet mal-1 stalą, už tai buvo suspen- 
daknygėse ir giesmėse jis 
yra plačiai garbinamas,

Jonas Balsys
(Nuo Red. Jono Balsio aiš-

Robert F. Russel, Chester

AUTO BODY FENDER MEN.
Must know wreck work. Bring tools, 
ready to work. Apply 3954 Old York 
Road.

JERDAVIAN MOTORS
Phila., Pa. (94-96)

TOOL& DIE MAKER. Immediate 
openings, permanent overtime, all 
benefits paid. Out of City location.

SERVICE TOOL & DIE CO.
228 Robbins Ave., Rockledge, Pa. 

Call RA. 5-2444
(94-96)

MALE and FEMALE

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

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

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

(93-97)

OPPORTUNITY
Machinist-mechanic.

Maintenance, machinery trouble 
shooter. Machine own parts.

CONSOLIDATED CORK CORP.
4012—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

(94-96)

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)

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)

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

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

(93-97)
/

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)

FARM WORKER 
Must know how to milk cows 

by machine. Good conditions.
Apply

SPOJNIA FARM 
Waymart, Pa.

(93-95)

MACHINE SET-UP MEN
Man experienced in setting up ma
chines. Steady work, good starting 
salary rate. All Company benefits.

Call or apply
UNION CONTAINER CORP.

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

tada 
savo 
Rau

donoji jūra prasiskyrė ir 
žydai ją sausi perėjo. Su
prantama, kad tai didelė 
nesąmonė. Šerno Geografi
ja ir žydų kultūros ir reli- 
jos istorija rašo, kad Rau
donosios jūros toji šaka bu
vo tik klampynė, vandens 
buvo negilu. Taipgi sako, 
kad stiprūs vėjai pučia per • kinimas, paremtas religinė- 
pusę metų, nuo to.pelkės iš- mjs legendomis, nesutinka 
džiūsta, kad galima sau-, su moksline praeities isto- 
siems jas pereiti. Tai žydai ;rija ir žydu tautos istori- 
ir nusprendė eiti per tas ( 
pelkes. Jas perėję, jie pa
siekė Sinajaus kalną, ir, 
vietoje surasti “medaus ir 
pieno upes”, jie atsidūrė 
Arabijos pūsčiose. Nebuvo 
ir vandens. Tą pripažįsta ir 
religiniai raštai. Maižiešius 
“stebuklinga lazda” sudavė 
į akmenį, ir pradėjo bėgti 
vanduo. Bet žydų bėdos ne
sibaigė, jie mirė nuo bado nuo43.1 iki. 57^8 mg%. Tai- 
ir ligų. Per 40 metų jų išmi- gi, šio vitamine^ jie sukau-

ja).

prie Vievio didelė šiluminė 
elektrinė, vadinama “Elekt
rėnai”. Veikia ant Nemuno 
Kaune neseniai pastatyta 
vandeninė elektrinė, vadi
nama Kauno “Hesas”. Vei
kia daug naujų neseniai pa
statytų elektrinių Lietuvo
je-

— -------- K--------- --- žmonės labai patenkinti,
gali būt tas paveikė mokyk-t!kad dabar kaimuose, kaip 
lų . tarybą nusistatymą pa-1 anksčiau tik miestuose, yra 
keist1- ■ įvesta elektros energija.

Western Electric kompa-; Dabar jau nebėra kai- 
nija suspendavo 300 darbi-imuose ril(iens ir žiemos il- 
ninkų dviem dienom už tai, |gLb tamsių nakčių, _ kurių 
kad jie užstodami tris pir-1 žmones labai nemėgdavo.

BUMPER STRAIGHTENERS

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

(92-98)

HELP WANTED FEMALE
WOMAN

Live in, private suite, lovely home. 
Happy children. 5 day week. Good 
earnings. Jenkintown area.

Call TU. 7-9618
(94-96)

duoti už atsisakymą mokėti
35 centus. Kilo protestai ir

miau suspenduotus, sulaikė 
‘darbą. Darbininkai priklau- 
• so prie AFL-CIO lokalo 25- 
90. Lokalo prezidentas Pratt 
sako, kompanija sulaužė 
padarytą kontraktą. Lokalo 
pareigūnai sako, išriš nesu-

Šermukšnio uogose 
daug vitamino

šermukšniai yra vieni vi-
taminingiausių mūsų vai- sipratimus derybų keliu.
šių. Vitamino C prinokusio
se šermukšnių uogose būna Delaware Valley diabetes 

Association ir Philadelphia 
County medical society ra-

Dėl elektros energijos įve
dimo provincijon 
mas labai nušvito, 
mėjo pagerėjo.

Ilgai provincijos 
svajojo apie elektros ener
gijos turėjimą provincijoj. 
Dabar jau ši svajonė įvyk
dyta. į 7

gyvem- 
palinks-

žmones

^Valeika Povilas, 
Vilnius. Lauko 3, 1965 m.

PLATERS-POLISHERS

Jobbing Shop, Chromo, Silver, 
BRASS.

Call EV. 2-0901
(92-94)

MASSEUSES
Exp. Oil or Swedish massage.

Full or part time.
CAMAC BATH-HEALTH CLUB 

Camac & Walnut Sts.
(93-94)

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

j sonry. Experience helpful.
1 Excellent pay.

Call CL. 9-5353
(92-94)

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

Apply:
ROSE MILLS, office any time.

C & Indiana Ave.
(93-94)

rė 560,000, liko tik 40,000. Dia 5—10 kartu daužiau ’ • m - - /ę’ ’ ’ Actl uaugiau, gma pdieclus artimiausioje
Pagal Bibliją (tą dievo negu įvairių veislių obuo- ligoninėje 

žodį) dievas žydams metė ka*> 6^ kartus daugiau, .tikrinti, 
iš dangaus maną, 
galėtų maitintis.

nemokamai pa
ar neturi cukrali

gės. Sako, 200,000 valstijojekad jie negu mėlynės, bruk nes.
sukauptą vitamino C §įa bga serga nežinodami

Dabar ir tas "stebuklas” kiek! šermukšniams prilyg- kad turi 
nes keliaujan- st.a> arba i1)18 ,vi.ršija tikišaiškintas, 

tys turistai .surado, kad to
se pūstynėse auga daug 
koktusinių krūmų, ant ku
rių veisiasi daug tam tikrų 
kirmėlių. Jų išmatos su
džiūsta, susidaro plokštelės, 
kaip kukurūzų plokštelės. 
Kada pakyla didelis vėjas, 
tai jas net šimtus mylių nu
neša. Badaujantys žydai 
jas rinko, maitinosi, tai 
jiems buvo “iš dangaus 
mana”.

Maižiešius tuo metu pa
grobė žydų turtą, o gražias 
moteris sau už tarnaites. 
Religiniai raštai sako, kad 
likę žydai sukilo prieš Mai
žiešių. Tada jis pabėgo ant 
Sinajaus kalno ir ten išbu
vo 40 dienų ir naktų. Su
prantama,^ tuščiomis jis ne
galėjo nuo kalno sugrįžti,
jis turėjo ką nors sugalvoti.

Maižiešius ir sugalvojo 
tuos 10 dievo prisakymų, 
kuriuos būk jam dievas da
vė. Pagal religijos raštą, 
būk dievas pasirodė degan
čiame krūme, prakalbėjo į

girtuoklės, juodieji serben
tai, erškėčiai. Be to, šer- Lėktuvų išvežiotojas 

, v . . Shangri-La atplaukė į Phi-
",?g°?.t.yLtI3a yū ladelphijos prieplauką su 

i2000 jūreivių\ ir oficierių. 
įBus šešis 
taisyti ir, sakoma, lėšuos du 
milijonus dolerių remontas.

ginti nemaža vitamino P 
(300 mg %) ir provitamino 
A —karotino (10-80mg%).

šermukšnių uogos per
dirbimui renkamos pilnai 
prinokusios, rugsėjo —spa
lio pradžioje arba šiek tiek 
pakąstos šalnų. Renkamos 
su koteliais ir lapais prie 
kekių. Taip surinktos uogos 
geriau ir greičiau išdžiūva, 
be to, ilgiau išsilaiko.

Vaisiai, skirti vėlesniam 
naudojimui, supilami 9—16 
centimetrų storio sluoksniu 
ir laikomi sausoje patalpo
je. Taip jie gali išbūti iki 
pavasario. Gerai išsilaiko ir 
šaldyti vaisiai.

Šermukšnių uogos, skir
tos gydymo tikslams, nuski
namos nuo kekių, pašalina
mi koteliai. Paskui jie džio
vinami džiovyklose ar kros
nyse. Išdžiovinti vaisiai lai
komi dėžėse arba maišuose.

nesiūs laivui

Pradžioje lapkričio mirė 
Petras Pilėnas. Lapkričio 
17 d. mirė Petronėlė Polian- 
skas. Palaidoti Holy Cross 
kapinėse.

Pilietis

Lietuvos kaimas jau 
turi elektros energiją
Dar neseniai Lietuvoje 

miesteliuose, kai m u o s e, 
vienkiemiuose švietė žibali-
nės lempos, o dabar šviečia 
elektros lemputės, kaip 
anksčiau tik miestuose. Jau 
provincijoje įvesta elektros 
energija. Žibalinės lempos 
liks tik prisiminimui.

Veikia neseniai pastatyta

a s

Kulka širdyje 
per 24 metus

Sverdlovietis Pavel
Kazbanas dvidešimt ketu- 
rius metus nešioja širdyje 
šautuvo kulką. Ji pramušė 
jam krūtinę tuo momentu, 
kai jis kilo į ataką, ir įstri
go kairiajame širdies skil
velyje. Nepaisant to, Pave
las liko gyvas. Ligoninėje, 
kur buvo evakuotas sužeis
tasis, gydytojai norėjo jam 
pašalinti kulką, bet niekas 
negalėjo garantuoti, kad 
operacija pavyks. Buvo nu
tarta įdėmiai sekti ligonio 
būklę, pasiruošus kiekvie
nu momentu suteikti jam 
pagalbą. Tačiau chi r u il
gams įsimaišyti neteko iki 
šiol. Kaip rodo medicininiai 
tyrimai, kulka pasidengė 
tvirtų kalkių apvalkalu, o 
jos judėjimas atitinka šir
dies pulsavimą.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomas mažas, vienam asme

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

(92-94)

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

household chores and chauffeur.
Other help kept.

1 References required. Good salary. 
RE. 9-5500

(93-96

PHOTOGRAPHER—Printer for 

commercial studio. Experienced only. 
Salary open.

STANDARD STUDIO
2031 Chestnut

(94-96)

HOUSEKEEPER*
Live in own room. TV and radio. 

Wilmington vicinity. 
Must like children.

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

(93-94)
• ... - .........
! WOMAN to live in, must love child- 
1 ren (5) and be willing to do gene
ral household duties, laundry and 
assist with cooking, other help em
ployed. Perm, position for right per- 

’ son. Own rm. & bath, plus extras. 
; Write, stating age, salary desired 
and ref. Write, 724 Jefferson Bldg.,

i Phila., Pa. (93-94)
MACHINE SET-UP MEN

Man experienced in setting up ma- 
Į 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)

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)

HOUSEKEEPER 
Excellent job for right person. 

Pleasant surroundings. 
References desired.

į $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)

CARPENTERS 
Experienced in alterations 

and remodelling. 
Call MU. 8-0903.

(93-94)

HOUSEKEEPER
3 youngsters in an apt. 5’X> 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)

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 starting salary and opportunity 
to advance.

THRIFTWAY CONSUMER 
DISCOUNT CO:

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

Jei Tamsta negali gauti 
F^aisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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Iš Motery klubo narių 
susirinkimo

Prašau balso
Noriu pakalbėti apie vie- • V • 11 • '

Lapkričio 17 d. vakarą įsų spaudos ir viso pažan- 
“Laisvės” name įvyko Mo- . .........'"’u:............................~
teru klubo nariu mėnesinis 
susirinkimas, kimi atidarė 
pirmininkė I Mizarienė. Ve
dėja išrinkta N. Buknienė.

gaus veikimo rėmėja, šį mė 
nesi minėjo savo 80-ąjį gim
tadienį ir šia proga paau
kojo klubui $5.

štai daugiau aukų nuo Sll koncertų ii* kitų pobūvių
Be kitu klubo reikalu iur-j į'‘^,ieęų:.,.Kle,n? buvo pašalintas pramoginis

L.- ,.. Emile Liepiene^ $10 orkestras. Tai visai supran- 
i Marytė Kalvaitienė $5, N. tama — “pensininkai”

Gražiai palaidota Rožė Laukaitienė
Kaip žinia, maspethietė 

na pažangiečių ydą, kuri; Rožė Laukaitienė mirė nak- 
mums neša daug žalos ir itį iš lapkričio 21 į 22 d. Ji 
kurią lengvai galima atitai-j buvo pašarvota Kodžio 
syti, būtent, apie mūsų pa-, šermeninėje, Masp e t h e , o 
rengimų tvarką.

Mūsų publikai senstelėjus 
ir šokiais nesidomint, iš mū-

Emilėmininkė priminė, kad mūsų! 
pm-odai stropiai ruošiama-| Ventienė $2> 
si, ka matome is suneštu i 
pundelių. Reikia dalyvauti 
visoms, ir pakvieskite savo 
pažįstamus.

Klubo valdyba pateikė 
raportą iš praėjusio susi
rinkimo. Viskas tvarkoje. 
Raportas užgirtas.

Klubo sekretorė 
Keršulienė skaitė 
nuo Ateivių gynimo ko
miteto, prašantį pasiųsti 
delegatus į komiteto kon
ferenciją gruodžio 5 dieną. 
Išrinktos šios klub i e t ė s :' 
Adelė Rainienė, O. Kaz
lauskienė, S. Petkienė.

Klubas sveikina konferen-:

palaidota lapkr. 24 d. Aly
vų kalno kapinėse, taipgi 
Maspethe.

Rožė Valasaitytė gimė 
Padumbiių kaime, arti Kap- 

, čiamiesčio, Liet u v o j e . Į 
pensininkai” jau | ja V atvyko 1910 metais ir 

atsišoko, jie džiaugiasi, kad
Klubo vardu ačiū visoms, dar gali paeiti! Tiesa, kai 
Iš visko matosi, kad mū- kurios smarkesnės moterys 

paroda bus graži, įdo- dar vis šokių pasigenda, no-

Bronė

su
mi.

Keletas klubiečių pasiža
dėjo iškepti skanių pyragų. 
Bus skaniu užkandžiu ir 
gėrimų.

Visas ir visus kviečiame 
atvykti. Linksmai pralei-

“partne-

ne yda, ypa-

rėtų pademonstruoti savo 
sukneles, bet
riai” suglebę.

Tačiau be 
išsiversti, tai
čiai kad muzikantai dabar 
labai daug atsieina: visą pa
rengimo pelną pasiima. Bet 
kad su išgyvendinimu šokiųšią korespondenciją man 

berašant, suskambėjo tele-! buvo panaikinta ir bile ko- 
i fonas ir pranešė, kad mirė kia programos pertrauka, 
klubo narė Rožė Laukai-1 tai jau stambi yra! Mūsų 
tienė. Gaila geros, nuošir- Į programos veik visuomet 
džios draugės. Amžina jai į būna perdaug ištęstos, per- 

! ramybė. O jos artimiesiems j ilgos, jose daug neįdomaus 
c .-u 'liūdesio valandoje reiškiu i elemento, žmogus ateina j1

Plačiai apdiskusuotas 27-(gilią užuojautą.
os dienos į Washington;;, i Susirinkimui 
Vyks tūkstančiai U,....... -
mylėtojų reikalauti, kad; stalo. Jas pateikė 
valdžia sulaikytų karą Viet- [klubietės: 
name< ’ / ” (J. Anskienė, Naktinienė, Li

Klubietės Adelė Rainienė i Sajienė, ’
ir Sasna sutiko vykti. Au- j H. Lapašauskienė. ,
ka nuo klubo šiam žygiui [ Jės dėkoja visoms už vai-. laiko.

i parengimą bent pusvalan-; 
Susirinkimui pasibaigus' džiu anksčiau ir skuba pa-; 

t ai k o s ■ visos susėdome prie vaišių į sirinkti geresnę vietą, iš ku- ■ 
i šios rios geriau girdisi progra-' 

O. Gilmanienė, mos pildytojai. 1

apsigyveno Brooklyne. Ne
užilgo ištekėjo už Jurgio! 
Laukaičio. Per ilgus metus 
Laukaičiai gyveno Mas
pethe. Susilaukė sūnaus 
Juozo ir dukros Julės, šiuo 
metu Petrulienės.

Abudu Laukaičiai per 
metų eilę buvo pažangūs 
žmonės, priklausė Litera
tūros Draugijai, o velionė— 
Lietuvių Moterų klubui. 
Abudu buvo laisvų pažiūrų 
ir kuo begalėdami parem
davo lietuviu kultūrinius 
darbus.

Velionė Rožė Laukaitienė 
buvo gero būdo, tyki, drau-

,rų klubo narių. Buvo daug 
[gėlių vainikų.
j Antradienio vakare Ieva 
:■ Mizarienė , šermeninėje pa
sakė kalbą apie velionės 
gyvenimą ir veiklą.

Trečiadienį į kapines pa
lydėjo didelis žmonių bū
rys — daugiausia maspeth- 

į iečių, čia pat gyvenančių ir 
i velionę gerai paž i n u s i ų . 
' Palaidota aukštame kapi- 
; nių kalnelyje, gražioje vie- 
| toje. Prie kapo R. Mizara 
i pasakė atsisveikinimo kal
ba. Ir diena laidotuvėms 
pasitaikė labai gera: saulė- 

Į ta, šilta.
I

Laidotuvių direkt oriu s. 
Kodis, šeimos vardu, pa
kvietė palvdovus pietų, ku
rie buvo duoti Winter Gar- 
dene, Ridgewoode.

Koncertiniai 
apdūmojimai

Kaip jau žinoma, lapkri-

Brooklyne, įvyko mūsų 
laikraščio “Laisvės” kon
certas. Jis buvo 49-asis ei
linis metinis. Ir jo meninė 
programa man padarė gilų

Tarp lietuviy
i Lapkričio 19 d. “Laisves*

Pasta r u o j u metu buvo 
i sunkiai susirgusi: turėjo 

‘(širdies negalavimus, o prie 
~ * to prisidė jo stroke.

* - Pr°grama( į šermeninę buvo susirin-
pradedama malusiai pus- ke‘ veliončs artimuių

, L i—bičiuliu, giminių, draugų 
nuiocyto^, pa^įstamųt Lankė velio- 

, . ne nemaža Lietuvių Mote-<^25 šes. j Programa, jei dar yra irt
Anglų kalba knygos' Už spalio mėnesį korės- kalba, nusitęsia apie tris va-!

“Lithuania- Past and"Pres-’pondencijoje įvyko klaida: landas. Taigi nelaimingas1 
en ” A Rainienė Knl‘ ino'viena pavardė turėjo būti i žiūrovas būna “prikaltas”! 
W egzempliorių, I Leva- Puzinskienė, o ne Pušins- prie kietos kėdės apie ketu-i 
nienė—9. . kieno.. Atsi

Galima tikėtis, kad mū-! 
sų darbščioji Magd a 1 e n a 
Juškienė šių metų pabaigo
je taps čampionė prirašy-, 
me moterų į mūsų klubą,; 
nes į kiekvieną susirinkimą 
ateina su glėbiu naujų na-t 
rių. Šiame susirinkime įra
šė 6: M. Gasparaitis. B. 
Saimon, Felicija Šimkienė, 
Jennie Jordan, Anna Ar
lans, Eiienora Banis. Per 
J. Anskienę įsirašė Albina 
Vaznienė.

F. Šimkienė. J. Jordan, 
E. Mulokaitė užsimo k ė j o 
po $5 ir tampa amžinomis 
klubo narėmis.

“Laisvėje”
pranešimai apie mūsų paro- i 
dą, kuri įvyks lapkričio 281 siu augimą.
d. (šį sekmadieni) “Lais-i 
vės” salėje, bet dar keletą 
eilučių pridedu. Šis yra 
paskutinis pakvietimas. At
vykusi į susirinkimą paste-

O. Kazlauskienė, valandžiu (o dažnai ir va-: 
Klubie- landa) paskiau r 1 ‘

Klubo koresp. V. B.

, -prikaltas”* Aido choro garbės 
prie kietos kėdės apie ketu- i n • ;
rias valandas! Po tokios i ndildl
“tortūros” jis vos gali atsi
stoti. Programai pasibai
gus, salės gesinamos, pub- 

ilika raginama eiti laukan.
Dėl tokios tvarkos didžiuma 
dalyvių skundžiasi, sako: 
“Laisviečių parengi m u o s e 

pa- i negalima nė su draugais pa-
■ ' * * n

i

Šitą ydą būtinai reikėtų 
taisyti, reikėtų atgaivinti 
išgyvendintą pertrauką ir 
trumpinti j programą. Pro
grama (neskaitant pertrau
kos) neturėtų būti ilgesnė 
dviejų valandų (įskaitant ir

kyta: vyras Jurgis Laukai
tis, sūnus Juozas su žmo
na Joana, d u k r a Julė su 
vyru Beniu Petruliu, sesutė 
Ona Kalvaitienė su vyru 
Jonu, taipgi brolis Antanas 
Valasaitis, gyvenąs Kali
fornijoje. Liko du anūkai.

Tegu velionė Rožė ramiai 
ilsisi aukštame Alyvų ka
pinių kalnelyje, o jos vyrui, 
vaikams, sesutei ir kitiems 
giminėms bei draugams 
reiškiu nuoširdžią užuojau
tą. Mg.

Programoje — du mūsų 
liaudies chorai, du “Aidai”: 
Niujorko ir Worcesterio. 
Abudu chorai gyvuoja per 
metų eilę — per daugiau 
kaip 50 metų. Bet abudu 
jaunesni už mūsų laikraštį.

Abiejuose choruose yra 
jau pabuvusių dainininkų, 
bet su gerais balsais, pra
silavinusių. Abudu turi ir 
jaunesnių. Abudu turi ge
rų solistų.

Ir va, abudu mūsų Aidai 
su savo talentais be didelių 
ceremonijų atlieka progra- 

buvo 
mūsų

Rūgštis prieš 
bakterijas

Vaškuotas popierius 
sižymi nuostabiomis savy-1 simatyti, nėra progos, 
bėrais — suvyniota į jį duo-; 
na išsilaiko beveik mėnesį, 
jis žymiai padidina sūrio, 
dešros, mėsos saugojimo 
laika.

Gaminant minėtąjį po
pierių, pridedama mažytė 
dozė sorbino rūgšties. Šis 
visiškai nekenksmingas būna). Viduryje programos gimo 1966 metų, 
žmogui preparatas turi padaryti bent pusės valan- 

jau tilpo keli | baktericidinių savybių — dos pertrauką, duoti žmo- 
nuslopina grybelių ir pelė-inėms progą 

[pasikalbėti su draugais bei 
Mažus sorbino rūgšties i pažįstamais. Tokia pertrau- 

priedus puikiausiai galima 
panaudoti konservuojant 
maisto produkt u s, gami
nant kompotus arba vaisių

• New Yorkas. — Lapkri
čio 21 d. sukako 81 metai 
| amžiaus Norman Thomasui, 
i socialistų vadui.

Pastaruoju laiku Aidoj “
choro garbės narių duokles* Vilnius. — Dabar iš Lie- 

1 užsimokėjo: M, Kalvaitienė, I tuvos eksportuoja pramo- 
Dr. A. Petriką ir jo žmona nės gaminius į 74 pasaulio 
Margaret ir Suzana Kazo- 
kytė. Ir taipgi Anna Phil- 
lipsie per ilgus metus cho-

laidoje buvo pranešta, kad 
mirė Jurgis Navickas, ir 
kad vėliau bus parašyta 
apie jo gyvenimą ir mirtį.

Jo našlė, Uršulė Navic
kienė, suteikė sekamas in- ’ 
formacijas.

Jurgis Navickas gimė Lie
tuvoje balandžio 20,1885 m., 
Šeškinių kaime, Bartnikų 
valsčiuje, mažažemio šeimo
je.

Apleidęs Lietuvą, nuvyko 
į Vokietiją ir ten dirbo kai
po mūrininkas. Vėliau per
sikėlė į Angliją ir Škotiją, 
ir dirbo anglies kasykloje.

Į Jungtines valstijas vat- 
vyko 1904 metais. Pagyve
nęs trumpą laiką Ameriko
je, nutarė aplankyti tėviškę 
ir kitas šalis Europoje. 1907 
grįžo atgal į Jungtines Val
stijas pastoviam gyvenimui. 
Į trumpą laiką tapo JAV 
piliečiu. Tūlą laiką kriau- 

BentČ^avo Baltimorėj, po to at- 
,vyko gyventi Brooklyne, 
kur jis susipažino su Uršu
le Bagdonaite ir su ja apsi
vedė. Jiedu išaugino tris 
dukteris.

Jurgis Navickas dirbo dėl 
įvairių laivų kompanijų 
Brooklyne ir New Yorko 
mieste. 1940 metais persi
kėlė gyventi po 139-33 85th 
Dr., Jamaica, N/Y., kur iš- 

i_ i gyveno 25 metus iki mirtidL 
(Jis nuo darbo atsistatė 19- 
52 metais).

Lapkr. 14 d. š. m., jis tu
rėjo širdies smūgį, o lapkr. 
16 d. mirė Queens General 
ligoninėj, turėdamas 80 m. 
amžiaus.

Velionis Jurgis Navickas 
paliko nuliūdime našlę Ur
šulę, tris dukteris Ievą, Al
doną ir Birutę, anūkę Ma- 
rioną$ ir proanūką Joną. 
Taipgi seserį Magdą gyve
nančią Westwood, N. J1., 
brolį ir seserį gyvenančius 
Lietuvoje.

Velionis buvo laikraščio 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas. Kai gyvas buvo, jis 
prašė žmonos, kad palaido
ti jį be bažnytinių apeigų. 
Jo prašymą išpildė. Pali
kai ilsisi Maple Grove kapi
nėse, Queens Blvd., Jamai
ca. Jo atminčiai, Uršulė 
Navickienė įteikė laikraš
čiui “Laisvei” 5 dolerius.

Linkiu Uršulei Navickie
nei ir jos šeimai pergyventi 
šią liūdesio valandą ištver
mingai. Pagarba jai, kad 
ji išpildė savo vyro prašy
mą, palaidojant jį taip kaip 
jis reikalavo.

Dirve-

mą. Ir kokią! Tai 
vienas iš geriausių 
laikraščio koncertų, 
aš taip jaučiau!

Nežinau, ar Jonas
lis su Mildreda Stenslerie- 
ne iš anksto tarėsi, kas ką 
atliks, bet atlikta buvo har
moningai, tarsi s u 1 y g iš 
anksto padaryta sutartimi.

Man patiko niujorkiečių 
aidiečių išst o j i m a s : visi 
uniformuoti; daina v i m a s 
suderintas taip, kad niekas 
kits kitam “ant kojų neli- i 
pa”: ir solistai, ir duetis- 
tai, ir kavrtetas, ir ansamb
lis, ir visas choras vieni ki
tus papildydami sudarė sa
vitą puikų meno vainiką. 
Tik žiūrėk ir džiaukis!

O Worcesterio aidiečiai 
pademonstravo, savo meist
riškumą. Jų chore — aukš
ta disciplina; turi gerų ta
lentų; solistai, duetištai ne 
tik balsingi, o ir žvalūs.

Gėrėdamasis programa, 
galvoju: ar tie, kurie rengė 
tą prieš 49-rius metus, nu
matė, kad jų pradėtas gra
žus kuiltūrinis darbas tęsis 
per 50 metų? Ar jie da- 
leido, kad lietuvių liaudies 

Ozone Park, N.Y. Parsiduoda na-(daina taip ilgai ii’ garsiai 
mas,'6’/2 kambarių, didelė pastogė ’ skambės mŪSU koncertų SH- 
(attic). Karšto vandens šiluma. Ar-, 
t i Libert y Avė. Kaina prieinama. • 
Galite ateiti 8 -11 v. ryto, ir po 6 
vai. vakaro. 106-14 96th Street.

(94-95)

šalis.

Paryžius. — Rumunijos
ro rėmėja apdovanojo cho- baletas turi gero pasiseki
'rą su dešimtine.

Taigi, Aido choro narių j

siems.
Beje, šitas duoklių mokė

jimas tęsis iki Aido choro
numatomą kalbą, jeigu ji metinio pavasarinio paren-

Jonas Juška, sekr
atsikvėpti,

ka, socialiniu požiūriu, kar
tais gali būti įdomesnė, ne
gu pati programa, kurioje 
veik visuomet yra gana, silp-

bėjau daug pakietėlių, — sultis. Padengus, p a vyz- nų numerių, kuriuos galima 
draugės sunešė gražių daik- džiui, kriaušiu ar kitų vai-1 išleisti. Publika, pailsėjusi, 
. € i. U_ _ • •VI 1 • J •tų. Į siu paviršių silpnu minėto-; ramiau išklausys ir antrąją

Suzana Kazokytė paauko- sios rūgšties tirpalu, vaisiai | programos dalį, netriukš- 
jo parodai gražų gamtos pasilieka švieži i 
paveikslą, jos pačios nupieš- Bandymai parodė, kad sor- . 
tą, ir dar priedui—$5. :

Anna Phillipse, gera mū-Į gedimo ir grūdus.

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO

ĮVAIRUMŲ PARODA
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Lapkričio 28 November
Pradžia 1-ą valandą popiet .

“LAISVES” SALEJE
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

ilgą laiką, maus, nesikalbės.
Amerikonų koncertuose 

: bino rūgštis apsaugo nuo; programa niekad nebūna 
(ilgesnė dviejų valandų: ji 
I pradedama laiku ir visuo- 
| met būna pertrauka. Opera, 
i tiesa, užsitęsia ilgiau, bet 
I ten po kiekvieno akto būna 
. ilgoka pertrauka. Pasimo- 
! kykime iš jų ir mes!
i Balsas iš Publikos

Gerbiamoji redakcija!
, R. Mizaros “Krislai”, tilpę 
“Laisvėje” š. m. lapkričio 19 
d., buvo labai geri. Ten bu
vo ^aprašyta ta “vaduotojų” 
“manifestacija” Niujorke, 
tikslu, kad Lietuva būtų iš
laisvinta iš lietuvių. Tie, ku- 

! rife ruošė tokią “manifesta
ciją,” turi džiaugtis, kad jų 
policija dar nepadėjo į krei- 
zauzę...

Ant. Bačenas
Bexley, Ohio.

mo Prancūzijoje.

REAL ESTATE
PARDAVIMAI

DOVANOS ŠVENTĖMIS 
Per 

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

Phone: 228-9547
ŠVENČIŲ SEZONE, su speciale sutartimi su V/O “VNESHPOSYL- 

TORG” ir priimtinomis sąlygomis, laiku pristatyti užsakytas 
dovanas j namus jūsų giminių, gyvenančių U.S.S.R.

VEIKITE DABAR —o ne rytoj.

Ateikite į mūsų parodų sales, kur rasite išstatytus pa
vyzdžius dovanų. Prašykite mūsų iliustruotų katalogų.

IŠSIRINKITE JOSŲ SKONIO DOVANA SAVO GIMINĖMS 

Automobilių, motorclkllų, dviračių, skalbiamųjų mašinų, šaldytuvų, 
siuvamųjų mašįnų, fotokamerų, radijų, televizorių, baterinių radijų, 

bajanų, akordiopų, laikrodžių ir kitokių industrinių išdirbinių. 
Didelis pasirinkimas įvairių gražių medžiagų su rusiško

mis eilutėmis už nepaprastai žemas kainas, 
šalikų “Orenburg”, pūkuotų ir vilnonių skarų, spalvotos lovatiesės, 

lininės staltiesės. Skrybėlių Iš minko ir karakulo. Kojinių 
iš kaprono ir daugelis kitokių prekių.

Didelis įvairus pasirinkimas aukštos rūšies valgių produktų, 
skanumynų ir vyninių—vodkos produktų.

ATSIMINKITE: Jūsų dovanos, be perviršiaus mokėjimo, be muito, 
ir nelimituoto skaičiaus, pristatomi jūsų giminėms per užsakymus 
nuo firmos:

PODAROGIFTS, INC.
Vienintelis VNESIIPOSYLTORG atstovas Amerikoje jūsų dovanų. 

PASTABA: Su specialiu susitarimu GRAMERCY SHIPPING CO. 
yra mūsų autorizuota priimti DOVANŲ UŽSAKYMUS, be muito, 

nuo VNESHPOSYLTORG.

Į lėse?
i šis mūsų koncertas buvo 
tikrai liaudiškas, gal dėl to 
jis man labai liko prie šir
dies.

Didžiulės pagarbos verti 
mūsų choristai, solistai, bet 

i labiausiai chorų vadovai, 
Mildred Stensler ir Jonas 
Dirvelis! R. M.

New Yoi’kas. — Sulaukęs 
60 metų mirė Daniel D. 
Mich, žurnalo “Look” re
daktorius.

PRANEŠIMAI
REQUEST RECORD

Vėliausios, puikiausios, 
autentiškiausios lietuviškos 

plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street
■ New Rochelle, N. Y.

OZONE PARK, N. V.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
trečiadieni, gruodžio 1 d., 7:30 v. va
kare, “Laisvės” salėje, 102-02 Liber
ty Avenue. Visi nariai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime, kadangi 
šis susirinkimas bus paskutinis 'šių 
metų, tai reikės išrinkti kuopos val
dybą 1966 metams. Pasistengkite 
gauti naujų narių.

Prot. Sekr.
(94-95)

OZONE PARK, N. Y.

Direktorių Susirinkimas

LKSB-vės direktoriai prašomi ne
pamiršti pribūti į posėdi pirmadie
ni, lapkričio 29, paprastu laiku ir 
paprastoje vietoje. Sekretorius.

(93-94)

Maspethe, N. Y., Mirus Mielai Draugei
Rožei Laukaitienei

Reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Jurgiui Laukaičiui, 
jų sūnui Juozui ir šeiniai, dukrai Julei ir šeimai, 

sesutei Onai ir švogeriui Jonui Kalvaičiams 
ir kitiems giminėms ir draugams.

Ramios amžinybės brangiai draugei. ..
ANNA CIBULSKY




