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KRISLAI
Po penkiolikos mėty.
Drąsuolė Bettina.
“The Penkovsky Papers’ 
Ju^osiaus garbintojai. 
Skundžia! . .

Rašo R. Mizara

Po penkiolikos metu 
kios kovos. JAV žmonės

Liaudies kova už taiką 
ir atominio karo pavojus

Washingtonas. — Ameri
kos liaudies kova už taiką 

' aiškiai pasireiškė žygyje į
sun- Washingtona lapkričio 27 

včl dieną. Nepaisant priešiškos 
turi teisę atvirai vadintis, ku- j propagandos ir kenkimo, 
rie nori, komunistais. i1 1 v . v

Bet pirmiau negu Aukščiau-i sl.,m;lrsflV0 »P>e oO.OOO zmo- 
siasis teismas tą teisę pripaži- nių. 
no, drąsioji Kalifornijos uni- i 
versiteto istorijos 
studentė Bettina 
viešai per spaudą 
“Aš esu komunistė”.

Prieš savaitę Bettina buvo į 
atvykusi i Niujorką;
viename mitinge kalbėjo apie i shingtoną. 
reikalą pastiprinti kovą už vi
sišką McCarrano Įstatymo iš
metimą “Į istorijos atmatų 
bačką.” Kova, taigi, dar ne
baigta. < 
tija dar tebėra teisme.

Kenkėjų buvo visokių, 
fakulteto i New Jersey valstijoje iš 
Apthcker, anksto daugelis autobusų 
paieis -e. į |<ompanįjų vairuotojų atsi

lakė vairuoti autobusus su 
ji čia į kovotojais už taiką į Wa- 

Kiti sabotaža- 
i vo. Du autobusu vairuo
tojai kelyje sustojo, nuėjo 
į užeigą ir negrįžo. Virš

JAV Komunistu par-1100 žmonių turėjo susirasti 
kitokias priemones pasieki
mui Washingtono.

Geriau buvo tiems, ku
rie važiavo traukiniais. Iš 
New Yorko traukinys iš 20 
vagonų, su 3,500 taikos ko
votojų, laimingai pasiekė 
sostinę. Su mažesniu vargu 
ją pasiekė ir tie, kurie va
žiavo savais automobiliais.

Reikalauja taikos
Taikos žygis į Washingto- 

ną dar daugiau sujudino 
mūsų šalies veikėjus. Se
natorius Wayne Morse pa
reiškė: “Mes turime išmes
ti tą mintį, kad Jungtines 
Valstijos atlieka “garbės” 
misiją Azijoje. Priešingai, 
Vietname mes netenkame 
gero vardo.”

Negrų veikėjas Dr. Mar
tin Luther King sakė: “A- 
merikos ir Šiaurės Vietna
mo žmonės nėra vieni ki- 

j tų priešais. Už karą at
sako karo kurstytojai.”

Michigano gubernatorius 
George Romnev pareiškė: 
“Mūsų kanuoliu politika 
Vietname negales laimėti.” 

Protestantų ir metodistų 
National Council of Chur
ches, varde 400 pastorių,

j JAV vvyriausybei
“The Penkovsky Pa-' reikalavimą persva r s t y t i

klastų, šmeižtų ny-į m- §aRes politiką, kuri
parašyta “vakarietišku < ‘ . -i . •

dar kar-i SUf*aro taikai pavojų.
Sąjungą.! Iš Hongkongo praneša, 
komerci-į kad Azijoie vis didėja žmo- 
apžvalgi- nių pasipiktinimas JAV ka- 
čia

jVis daugiau ir daugiau bal
sų kyla už tai, kad kovotojai 
už negrų teises, kovotojai ben
drai už pilietines teises, kovo
tojai už karo baigimą Vietna
me vienytųsi.

Reikėtų tai daryti tuojau. 
Juk Alabamos negro kova už 
pilietines teises yra analogiš
ka Pietų Vietnamo valstiečio 
kovai už savo teises savo ša
lyje. L a i s v ė universali. 
Taika — taip pat

1963 m. gegužės 11d. tary
binis teismas Maskvoje nutei
sė mirti Olegą Penkovskj už 
tai, kad jis susižavėjęs impe
rialistų auksu, 1961-1962 m. 
slapta dirbo “Vakarams”.

Šnipinėdamas britiškų ir a- 
merikietiškų imperialistų nau
dai, Penkovskis, sakoma, par
davė jiems nemaža svarbių 
žiflių. Teismo sprendimas tuo- 
dau buvo įvykdytas gyveni- 
rnan: judošiui pasigailėjimo 
nieks negalėjo suteikti.

Penkovskio geradėjai nusi
tarė jam atsimokėti, padary
dami jį “rašytoju”. Niujorkiš- 
kė Daubleday & Co. leidykla 
ima ir išleidžia “The Penkov- 
sky Papers”. Tai, girdi, Pen
kovskis parašė dar tuomet, 
kai jis šnipinėjo Vakarų nau
dai.

Tarybų Sąjungos pareigūnai i įteikė 
sako: “The ~ ~
pers 
ga, 
provokatorių tikslu 
tą apšmeižti Tarybų

Net ir apdairesni 
nės spaudos knygų 
ninkai sutinka, kad 
karietiškų” antitarybinių “ek
spertų” pasidarbuota.

66

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Siunčia ir atomų ginklus

Pabaigoje lapkričio į Pie-; 
tų Vietnamą atvyko J A V ( 
Gynybos sekretorius R. Mc
Namara. Tuo pat metu ži-1 
nių agentūros pranešė, kad ; 
JAV dar daugiau militari- 
nių jėgų siųs į Vietnamą. : 
Taipgi, kad į Vi e t n a m o ; 
vandenis jau atplaukė di- į 
džiausiąs JAV lėktuvnešis 
“Enterprise” ir kitas karo; 
laivas “Bainbridge” su ato- j 
minėmis bombomis ir rakė-! 
tomis. j

Iš patyrimo jau yra ži- i
rrnmn knrl militn viąfni io- Great. Neck, Huntington, N. Y. 9361 Haverhill, Mass................noma, Kact miniai ISldl JC . ALDLD 87 kp pi((sbui.gh Pa. 900: Scranton. Pa.............................
gas ne parodai traukia. Ka- , j, Staniene, Baltifriore, Md........ 852 i K. Naravas, Shenandoah, Pa.

HOsi-1 V. Kralikauskas,
• Lawrence, Mass

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

Punktai
6464 
4196 
3168 
2564 
2540 
2412 
2296 
1788 
1728 
1360

Pirmoji divizija turi 434 
lėktuvus ir malūnsparnius, 
savaeigę artileriją ir 1,600 
karinių automobilių, dau
gumoje šarvuotų. Joje yra

ras prieš liaudiečius
, . . , j i L,awruiice, mass....................Seka, atl odo, kad jie lU0-|g p Smith, Los Angeles, Cal. 

šiasi greta dujų ir liepsnos m., uždavinio, 
metikų pavartoti ir atomi
nius ginklus.

| Kanadiečiai ................ .
768 i Vera Smalstis, Detroit, Mich.
612 Rochester, N. Y........................
532 L. Tilwick. Easton. Pa............
446 ■ C. K. Urban, Hudson, Mass

i Cleveland. Ohio .....................
444 J.

. 324 i B
1 San Frarivisco Calif............

— t) —
Brooklylno vajininkas Valys Bunkus tvirtai laikosi 

pirmoj vietoj. Jis pridavė tris naujas prenumeratas ir 
pluoštą atnaujinimų. Jam pagelbėjo su keletu atnaujini
mų J. Gasiūnas.

Connecticut valstijos vajininkai seka brooklynie- 
iššovė Žemės palydovą, tas j čius. Naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė M. 
sujudino visą pasaulį, nes, Svinkūnienė, waterburiete. L. Žemaitienė, hartfordietė, 
žmogus sugebėjo paruošti i prisiuntė dvi-naujas prenumeratas ir atnaujinimų; V. 
įrengimą, kuris skraido ap-' Staugaitis, westsuffildietis, prisiuntė atnaujinimų.
link Žemę. j New Jersey valstijos vajininkai pasidarbavo seka-

Dar didesnis buvo sąjū-,mai: K. Paciūnas, elizabethietis, prisiuntė naują prenu- 
dis, kada 1961 metų balan-. meratą ir atnaujinimų, o Geo. Stasiukaitis, cliffsidietis, 
džio 12 diena TSRS kari- atnaujinimų.
ninkas Juris Gagarinas bu
vo iššautas į kosmosą, ku
ris apskrido aplink Žemę. 
Prasidėjo nauja era erdvių 
užkariavime.

Dabar satelitų iššovimas 
darosi paprastas dalykas. 
Per dvi dienas TSRS moks
lininkai iššovė “Kosmos” L. 
ir 98 satelitus. Iš Vanden- 
bergo, Kalifornijoje, JAV 
ir Kanada iššovė po sateli
tą. JAV vėl ruošiasi iššo- 
vimui “Gemini-6” ir “Gemi
ni-?” su žmonėmis.

Daugiau satelitų į 
kosmoso erdvę

Maskva. — Kada TSRS 
mokslininkai 1 9 5 7 metais

, Norwood, Mass. 
Mildred Fribcrg, Chicago, Ill. 
LLD 20 kuopos Moterų skyrius, 

Binghamton, N. Y.......
M. Žiedelis. Nashua, N. H.......
M. Kazlauskienė -A. Navickas,

288 
240 
240 
224 
192 
180

.. 144
120 

. 108 
■ Alvinai. Yucaipa, Calif. 72 
brikus, V, Taraškienė,
San Frarivisco, Calif............ 48

So. Bostono vajininkai A. Kandraška ir H. Thomas 
pasidarbavo su atnaujinimais.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., ir vėl prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

A. Lipčius, Chester, Pa., prisiuntė naują prenume
ratą ir atnaujinimų. J
N. Y., prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Jo 
Partneris F. Klaston, Huntington, N. Y., prisiuntė at-

Povilas Bechis, Great Neck,

Huntington, N. Y., prisiuntė at-
g? naujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
J. Mažeika (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; M; Uždavinis, 
Norwood, Mass.; Mildred Friberg, Chicago, Ill.; J. K. 
Navalinskienė (LLD 20 kp. Moterų skyr.), Binghamton, 
N. Y.; ir J. ir M. Alvinai (naujai įstojo už LLD 78 kp.), 
Yucaipa, Calif.

(Tąsa 6 pusi.)

NEPAKANKAMAI VEI
KIA Už TAIKĄ. Sako 

TRUMANAS
New Yorkas. — Buvęs 

Jungtinių Valstijų preziden
tas Harry Trumanas sako, 
kad Jungtinės Tautos nepa- 

1 kankamai veikia už taikos 
- - - ‘ y Kada Washingtone Įvy- reikalus, kad sukėlus žmo-
, labai susidomėjo čika- ko protestas prieš karą, nių moralines jėgas jos iš- 

tai masinės demonstracijos laikymui, 
įvyko Paryžiuje, Italijoje ir 
daugelyje Vakarinės Vo
kietijos miestų.

JAV jau yra paruošę 
10,000 atomų bombų

1

va- ru Vietname, o ypatingai 
bombarda v i m a i s Šiaurės 
Vietnamo.

“Penkovskio popieriais” ta
kiau, ‘ ‘ „ ’ .
gfts Marijonų laikraštis. Jo 
vienas redaktorių, kunigas J. 
Prunskis, šnipą Penkovskj tie
siog pamilo; vadina jj rusų 
tautos patriotu, dideliu vyru. 
Vien tik už tai, kad Penkovs
kis buvo judošius!..

Tą pat dieną “Sunday

NUžIūRI Iš KUBOS 
PERSIKRAUSTANčIUS

LAISVĖS” VAJUSjaugiau
JAV karo jėgų į Vietnamą

Saigonas.—Čionai lankėsi 
Jungtinių Valstijų Gyny
bos sekretorius Robertas 
McNamara, kuris didžiuo
jasi, kad “karas Vietname—
tai jo karas.” Jis tarėsi su ; apie 16,000 vyrų. McNama- 
JAV ir Pietų Vietnamo mi- ra mano, kad tokios jėgos 
litaristais ir priėjo išvados, 
kad dar daugiau Jungtinės 
Valstijos prisiųstų karo jė
gų nugalėjimui liaudiečių.

McNamara sako, kad 
Vietname karas bus ilgas. 
Kai kurie militaristai tvir
tina, kad jis gali tęstis1 de
šimt arba dvidešimt metų.

McNamara stoja už tai, 
kad į Pietų Vietnamą būtų 
daugiau pasiųsta taip vadi- 
namų “kavalerijos divizi- Milot - Mroz pasidėjo 
jų.” Dabar Pietų Vietname šaligatvio dar. 1.. 1 __ 
jau yra “Pirmoji kavaleri-' žem(Hrbių darbo įrankių 

: ženklą — kūjį ir piautuvą, 
I retežiumi prie jų prisira- 
. kino ir išvertęs akis stovė
jo su plakatu: “Bombar
duokite Hanojų...”

Demonstracijų metu kito
je gatvės pusėje hitlerinin
kai iš Americarn Nazi par
ty vaikščiojo demonstruo
dami už karą.

yra geriausiai tinkamos ka
rui prieš liaudiečius.

Washingtonas. — Sujudo 
mūsų šalies universitetu 
profesoriai, mokytojai, po
litiniai veikėjai, įvairių re
ligijų vadai už taiką, prieš 
karą Vietname.

Tas į kraštutinybę varo 
karo šalininkus. Išvakarė
se demonstracijų prie Bal
tojo Namo lenkas Juzef 

i ant 
b i n i n k u ir

Meksika prieš JAV 
intervenciją

Mexico City. — Kiekvie
ną dieną Meksikos spaudoje 
aštriai yra kritikuo j a m a 
Jungtinių Valstijų užsienio 
politika. Kritikuoja už in
tervenciją' Dominikoje, Viet
name, už nedraugišką nu
sistatymą prieš Kubą.

Meksika vienatinė šalis 
Amerikoje, kuri i 
JAV represijų. Ji nepasi
davė spaudimui ir-palaiko! 
diplomatinius ryšius su Ku- j _ 
ba. Rio de Janeiro konfe- valstybes 
rencijoje Meksika išstojo . .

jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų Generali
nis sekretorius U Thantas 
įspėjo pasaulio valstybes

nesibijo Pr^e^ apsiginklavimo lenk-
tyniavimą, kaip labai pa
vojingą taikai.

Jis sako, kad pasaulio
1 nuoširdžiai

ruoštis prie Pasaulinės nu-
1 I IV ATAV AYkJAllCl AMMVVIV • • 1 1 • 1 * *

pries' inter v e n c i j ą j bile sigmklavuno konvencijos.
Amerikos valstybę.

Žymiai padidės JAV 
valstybinės skolos

Maskva. — Atvyko Angli
jos Užsienio reikalų minist
ras Michael Stewartas tar- 

■ tis su TSRS vadais Vietna- 
' mo reikalais.

Austin, Texas. .— Prezi-! 
dento Johnsono patarėjai 

[sako, kad šiemet JAV fe
deralinė vyriausybė turės 
apie 10 bil. dolerių biudže
to nedateklių. Reiškia, de
ficitas turės būti padengtas 
naujomis skolomis, o tas 
mažins dolerio vertę.

i Jungtines Valstijas į sko
las stumia apsiginklavimo 
lenktynės, karas Vietname 
ir palaikymas milžiniškų 
militarinių jėgų.

Saigonas. — JAV “B-52” 
bombonešiai neša po 60,000 
svaru bombų, v v

Saigonas. — JAV milita
ristai skundžiasi, kad liau- 
diečiai sužino jų planus.

PLATI BUS KUBOJE 
KONVENCIJA

Havana. — Kubos vyriau
sybė jau gavo nuo virš 30 

Įšaliu iš Afrikos, Azijos ir 
j Lotynų Amerikos atsaky- 

SAKO, KAD NUŽUDĖ mus, kad jos dalyvaus tri- 
jų kontinentų konvencijoje 
sausio 3-10 dienomis.

Paryžius.—NATO valsty- NATO karo laivų, kurie 
bių viršininkų posėdyje R.' paruošti skridimui su ato- 
McNamara, JAV Gynybos mų bombomis, 
sekretorius, pareiškė k a d

j Jungtinės Valstijos jau tu- News” patalpino ne tik pa
ri 10,000 gatavų atominių veikslus vakarų vokiečių 
bombų, kurių 5,000 yra Eu- bombonešių, kurie yra ap- 

Jis sakė, kad per ginkluoti JAV atominėmis 
į Europą bombomis, bet ir vokiečių 

| artileristų. JAV atominiais 
sviediniais yra aginklavę 
Vakarų Vokietijos artile
ristus. Taipgi kaip vartoti 
tuos ginklus vokiečiai kari
ninkai yra pratinami ir Ft. 
Sill, Oklahomoje.

Reiškia, pasir u o š i m a s 
! atominiam karui varomas 
pirmyn. Nesiskaitoma nei 
su pasaulio žmonių opinija, 
nei Jungtinių Tautų nuta
rimais, neigi su popiežiaus 
Povilo Vl-ojo pareiškimu:

“Jei norite būti broliais, 
meskite ginklus iš savo ran
kų. Yra žinoma, kad ne
gali būti meilės, jeigu ran
kose laikomi ginklai.”

ropoję.
šešis mėnesius

KOMUNISTŲ VADĄ
Tokio. — Vietinis dien

raštis “Asahi” rašo, kad 
Indonezijoje spalio 22 dieną 
buvo nužudytas Indonezijos 
Komunistų partijos vadas 
D. N. Aiditas.

Militaristai sako, kad jie 
jį nušovė, kada “jis bandė

Miami, Fla. — Jungtinių bus dar nugabenta 1,000| 
i pasisakė už kultūrinius ryšius Valstijų vyriausybė ir iš atominių bombų.

i atvykę kubiečiai 
nužiūri, kad tarp dabar 
persikraustančių kubiečių 

klerikalų spauda gyventi Jungtinėse Valsti-| 
jose gali būti “Kubos agen-

I
yj UOl OCV 4 V v« A A 4 ■ A kj A J V tVIUVAJVi

tarp Lietuvos ir Amerikos lie- nirmiau * >J JL L A A A A t-A v *
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metu yra pasirengę nuplėšti 
aureolę nuo Kristaus galvos 
ir ją užmauti ant Judošiaus.

Judošiai—velnio sėkla. Tie, 
kurie 
pats.
čiu :

Kad

tuvių.
Tai ką gi dė 1 to padarė 

“veiksniai”?
Pirmiau 

profesorių Įžūliai užpuolė, o
Judošius garbina — tas į paskui Amerikos Lietuvių Ta- įų
Sutinku su poetu

ta velnio sėkla 
niekad nel&dygtų 

Ir laisva per amžius 
mfisų žemė liktą.

Tilvy- ryba pasiuntė JAV Valstybės 
’ departmental prieš mokslinin- 
: ką skundą, kaip “Keleivis” ra- Paryžius. — Ir Prancū- 
šo, už tai, kad Kubilius “važi- zija iššovė satelitą į kos- 
nėja po lietuvių kolonijas A- j moso erdvę, kuris yra 8 8 

santykiauja su lie-i svarų. Jis skraido 355 ir 
- tarpe 109g mylių nUo Žemės at-

4 Čikagoje laikinai gyvenąs į 
wYlniaus universiteto rektorius niai”?. ..
daktaras prof. J. Kubilius an
dai turėjo pasitarimą su kai vą — 
kuriais lietuviais veikėjais^ Ir šviną”?!

merikoje, i 
tuviais veikėjais, jų 
skleisdamas . . . propagandą

Ar gi ne .judošiai tie “veiks- '

Jie skelbiasi laisviną Lietu- Ankara. — Turkija su-
ar matote, kaip jie “lai- tinka tartis. Kipro respub- 

I likos reikalais*

Čia pat jis pasiūlė suda
ryti iš 10 valstybių NATO 

j atominių ginklų tvarkymo 
komitetą. Komitetas tuo
jau buvo sudarytas, Į kurį 
įeina ir Vakarų Vokietija.

Posėdyje pasitvi r 11 n o , 
kad Jungtinių Valstijų ato
minėmis bombomis yra ap
ginkluota dešimties NATO 
narių, jų tarpe ir Vakarų 
Vokietijos, karo lėktuvai ir 
armijų daliniai.

New Yorkas. — Lapkri
čio 28 d. “The New York 
Times” patalpino paveikslą

Briuselis. — Sulaukus 89 
metų amžiaus mirė buvusi 
Belgijos karalienė Elzbieta, 
buvusio karaliaus Alberto 
žmona.

Mexico City. — Sunkiai 
susirgo buvęs Meksikos 
prezidentas Adolfo Lopez 
Mateos.

Sasebo, Japonija. — Virš 
5,000 japonų demonstravo 
protestuodami prieš Įleidi
mą į prieplauką JAV ato
minio submarine.

MIRe POVILAS STOGIS
Sodus, Mich.—čionai lap

kričio 28 diena mirė Ame
rikos paža n g i e m s lietu
viams žinomas dainininkas 
Povilas Stogis. Palaidotas 
gruodžio 1 dieną.

Povilas Stogis yra dai
navęs ir “Laisvės” meti
niuose koncertuose. “Lais
vės” personalas reiškia jo 
artimiesiems užuojautą.
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Baigti karą Vietname
TAI BUVO PRAĖJUSĮ šeštadienį Washingtone. 

Suvyko apie pusė šimto tūkstančių žmonių ir dar, ir dar 
kartą reikalavo baigti karą Vietname dabar, tuojau. (Bū
tų suvykę ten daug daugiau tūkstančių, jei kai kurių 
autobusų linijų unijų biurokratai su vairuotojais nebū
tų kelio pastoję, nebūtų atsisakę gabenti į Washingtona 
protestuotojų.)

Protestuotojai per savo delegaciją įteikė preziden
to Johnsono padėjėjui McGeorge Bundy demonstrantų 
reikalavimą. Bet kaip su pačiu šalies prezidentu? Kur 
jis tą dieną buvo?

Prezidentas Johnsonas tą dieną buvo savo farmoje- 
dvare Teksuose, nes jis neseniai buvo operuotas, tai gy
dėsi. Bet ant rytojaus, sekmadienį, prezidentas Johnso
nas jau buvo sveikas vykti į Houstoną ir klausyti evan
gelisto Billy Grahamo kalbos. Billy Graham, kaip žinia, 
skelbiasi, kad jo pamokslų tikslas esąs niekas daugiau 
kaip kova prieš velnius—Billis Grahamas, mat, nori grą
žinti visus velnius į pragarą, kad jie nekliudytų žmo
nėms būti gerais žemėje.

Bet ką gi sekmadienį evangelistas kovojo: velnius 
ar žmones? Graham puolė tuos, kurie kovoja už karo 
baigimą Vietname. Jis užgyrė karą; jis, dievo vardu, 
laimino amerikiečius, kariaujančius prieš vietnamiečius. 
Evangelistas taikstėsi prie prezidento, kuris atidžiai 
klausė jo “dangiškos išminties?*

Matote, kaip čia visas biznis vedamas!
Nežiūrint to, amerikiečių liaudies reikalavimas, kad 

karas Vietname tuojau būtų baigtas, nesiliaus; jis vis 
didės.

RYŠIUM SU TUO verta pažymėti ir McNamaros 
vizitą į Pietų Vietnamą.

Taip, mūsų šalies Gynybos sekretorius, po NATO 
konferencijos Paryžiuje, nulėkė į Saigoną “susipažintiH 
su frontu.” Ir ką gi jis ten patyrė? Pasak Associated! 
Press, .McNamara suradęs, kad “mes” jau pradėjome 
atsilaikyti, jau karo Vietname neprarandame (“we haves 
stopped losing the war”), jau atsispiriame prieš liait- ' 
diečius, kovojančius už savo krašto laisvę. Bet McNa- 
jnara pripažino ir tai, jog karas Vietname būsiąs ilgas.

Jei karas bus ilgas, kova už karo baigimą taipgi 
nebus trumpa. Ir mes turime vilties, kad liaudies iš
keltas šūkis “Baigti karą Vietname dabar, tuojau!” lai
mės. Liaudis bus pergalėtoja.

APIE PREZIDENTINIUS 
RINKIMUS 
PRANCŪZIJOJE

Gruodžio 5 d. Prancūzijo
je įvyks prezidentiniai rin
kimai. Juose dalyvauja visa 
eilė politinių partijų su sa
vo kandidatais. Vyriausias 
kandidatas, aišku, yra ge
nerolas De Gaulle, kuris 
kandidatuoja antram termi
nui, dar septyneriems me
tams. Komunistai ir kaires
nieji socialistai išstatė prieš 
generolą kandidatą Mitter- 
randą. Kitas kandidatas — 
senatoHus Jean Lecanuet, 
“vidurio” politikierius.

Nėra abejonės, kad rinki
mus laimės De Gaulle, bet 
visvien rinkiminėje kampa
nijoje dalyvauja visos par
tijos ir įkarštis auga. Vyk
sta masiniai mitinngai, pro
pagandai naudojamas racli-

d. TASS-ELTA iš Paryžiaus 
paskelbė tokią žinią:

Tūkstančiai Paryžiaus 
priemiesčių darbo žmonių va
kar vakare susirinko didžiu
liuose sporto rūmuose į mitin
ga, 
jos 
ma 
gą

K

tikra kvailystė. Lietuvoje pri
gijo tarybinė santvarka ir jos 
niekas nekeis.

SVARBUS
SUSIPAŽINIMAS
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Detroito automobilių ka-1 modelio. Nėra abejones, 
' ralijos prie m i e s t y j e Mt. kad jo stabdžiai irgi buvo 
j Clemens, Utica ir Moravian tvarkoje. Tačiau policijos 
' vieškelių sankryžoje. įvyko rekordas rodo, kad stab- 
automobilių avarija. Jauna! džius uždėjus jo mašina 
moteris Genė (Janet), 22-' slydo 40 pėdų, palikdama

Tėvynės Balse” (š. m. nr. jų metų, dviejų mergaičių [ ant sauso rupaus kelio pa-
89) skaitome:

Lietuva, pasiekusi didelių 
1 a i m ė j i m ų, organizuodama
gamtos apsaugos ir medžiok
lės ūkį, plačiai keisis šiuo pa
tyrimu su daugeliu Vakarų 
Europos 
informacija 

j keičiasi 
mis.

Apie 
Gamtos 
pirmininkas V. Bergas. Jis ne- dos ir savaitė—7 dienos.

valstybių. Panašia 
respublika jau 

su socialistinėmis šali-

tai pranešė Lietuvos
apsaugos komiteto

seniai grįžo iš Belgrado, kur 
dalyvavo septintojo tarptauti
nio gamtos apsaugos ir me
džioklės ūkio kongreso dar
be. V. Bergas papasakojo:
— Kongresas, vykęs Jugo

slavijos sostinėje, atkreipė Eu
ropos, Azijos, Afrikos ir Ame
rikos mokslininkų dėmesį. rL„ 
rybų Sąjungai atstovavo įžy
mūs mokslininkai, praktikai 
iš Rusijos Federacijos, Estijos, 
Lietuvos ir Kazachstano. Mū- 

ir : su delegatai perskaitė didžiau- 
' šią dalį pranešimų, kuriais bu
vo labai domimasi ir kurie bu
vo plačiai svarstomi.

j Lietuvos patyrimas kongrese 
! susilaukė didelio dėmesio.

Pavyzdingas rūpinimasis me

Ta-

Perversmas Konge
KONGE IR VĖL PERVERSMAS. Armijos vadas 

gen. Joseph Mobutu nuvertė vyriausybę, kuriai vadova
vo prezidentas Kasavubu, ir pastatė savo valdžią su Le
onardu Mulamba priešakyje.

Kodėl visa tai buvo padaryta, ir kas stovi už Mo- 
bū’tu nugaros? Kol kas tikrų žinių nėra. Tiek težinoma, 
kad Mobutu pareiškė, jog per sekamus penkerius me
tus jokių šalyje rinkimų nebus, nes jis pats viską valdys. 
Galimas daiktas, kad belgai kolonistai jam padės.

Kongas—didžiulė ir turtinga šalis. Bet po to, kai 
.jis iškovojo iš Belgijos kolonistų tautinę nepriklausomy
bę, Kongas mažai turėjo ramesnių dienų. Pirmuoju jo 

_ .premjeru buvo Lumumba, tačiau liaudies priešai padarė 
suokalbį ir Lumumbą užmušė. Yra spėjimų, kad pats 
Mobutu su Čiombe dalyvavo tame sąmoksle.

Norėdamas pasirodyti “demokratu,” Mobutu išlei
do iš “namų arešto” A. Gizengą, buvusį Lumumbos vice
premjerą.

Neatrodo, kad Mobutu pareiškimas išsipildys, t. y., 
..kad jam teks išbūti penkerius metus “valstybės vadu.”

■ * •

. •Nėra logikos
DVYLIKA WASHINGTONO piliečių, būdami džiurė- 

. je, nutarė, jog JAV Komunistų partija nusikalto, kad 
' nesidavė registruojama, kaip reikalauja McCarrano įsta- 
• tymas. Na, tai federalinis teisėjas William B. Jones 

nubaudė partiją pinigine pabauda—$230,000, didžiausia, 
. kiek įstatymas leidžia.

Teismo procese buvo iškeltas toks faktas, kad FBI 
, šnipai siūlės Komunistų partiją užregistruoti, ir teisė- 

► jas Jones mano, jog reikėjo leisti jiems tai padaryti.
Koks pajuokimas to, ką vadiname amerikiniu tei

sėtumu!
Teismas gerai žino, kad partija tos pabaudos ne

mokės, ir kad partijos jokie provokatoriai neužregist
ruos. Tai kam reikėjo šią komediją vaidinti?

......Matyt, valdžia ir teismai nori kuo daugiau Komu
nistų partijai kliūčių kelyje sudaryti. Ir dabar partija, 
kaip sako jos vadovas Gus Hali, kreipėsi į aukštesnįjį 
fęderalinį teismą, reikalaujant panaikinti sprendimą že- 

- mesniojo teismo. Jei ten nelaimės, eis į šalies Aukščiau- 
4’šią j j teismą. Visam tam teks išleisti tūkstančius do- 
Herių.

Iš laiškų
Mano padėka ir prašymas

Dėkoju gerb. “Laisvės” 
Redakcijai už išspausdini
mą laikraštyje mano at
siųsto rašinio “Zanavykų 
Rajono revoliucinė veikla 
1905 metais.”

Taip pat aš negaliu pa
slėpti savo didelio džiaugs
mo radęs “Laisvėje” skai
tytojų atsiliepimus dėl to 
rašinio. Atsiliepė J. Balsys 
iš Baltimorės ir J. Žebrys 
iš Clevelando.

Laikau ypatingai vertin
gu draugo J. Žebrio atsilie
pimą, kuriame jis pasisako 
turėjęs Stiklių namuose ne
mažai svarbių pasitarimų, 
kuriuose aktyviai dalyvavu
si ir mano vyresnioji sesute 
Ona Stikliūtė.

Aš gerai atsimenu tuos 
pasitarimus. Sesutė Ona 
jau iš anksto visai šeimai 

| pranešdavo — tokią tai die-

motina, tapo mirtinai su- į viršiauš juodas padangų 
žeista ir už keturių die- i žymes. Po koliziijos Genės 
nu mirė, palikdama naš- mašina dar buvo nustumta 
laitėmis 4 metelių Susaną ir | 60 pėdų. Tas parodo, kad 
2 metelių Deborah ir naš-1 pirmas vairuotojas važia- 
liu vyrą Povilą, vos peržen- vo daug greitesniu tempu 
gūsį tridesėtkį metų.

Kaip visoms motinoms,
taip ir Genei vaikus augi-' niekas nebuvo net ir leng- 
nant darbo diena—24 valan- vai sužeistas.

Genė nebeatgavo sąmo- 
. nes.. Bet esanti jauna ir 
buvusi geroje sveikatoje ji 
dar gyveno 4 dienas. Dak
tarai c u ne1, ė jos gyvastį iš
gelbėti—darė operaciją ant 
'smegenų ir ant plaučių, 
: kad atsteigus kvėpavimą.
i Bet visos pastangos buvol^ ^ ^ 

xxcxv oiviuux‘ . Ge_nė kal’’|ną susirinks Rajono kuopų
miestelio—Genės namų. Ge- ^ . atsikvėpė lapkričio 8 d. | įgaiiotiniai, o tokią tai —

Lapkričio 4-ą dieną Genu
tė pasiprašė savo vyrą, ku
ris eina inžinieriaus parei
gas General Motors kompa
nijoje, išleisti ją tą vakarą i 
paviešėti pas savo mokyk- i 
los draugę, kuri irgi jauna : 
poros vaikučių motina, tik; 
keletą mylių nuo Clemens ‘

negu jis sako.
Kitose dviejose mašinose

------ --------- į bus vietinės kuopos narių 
Genute buvo tikra. Dėt-1 susirinkimas arba iš Centro 

roito dukra. Jos tėveliai 1 atvykusio instrukto r i a u s 
r_____ _ ___o_____ , i ir£a Detroite gimę ir augę, pranešimas. Pažinojau ir

bet galima įsivaizduoti, apie i taipgi dar jauni žmo- kai kuriuos žymesnius tų
ką tos dvi jaunos motinos I vos peržengę ketvirtą pasitarimų dajy vius, tai
kalbėjo. “Mano Debutė my
li tą ir tą valgyti. Labiau
siai saldainius. Bet aš jai

nė, palikus vyrą su dukry
tėmis, sėkmingai n u vyko 
pas savo draugę. Na, nors 
aš jų pokalbių negirdėjau, Pažinojau ir

kurį organizavo Prancūzi- j
Komunistų partija, remda- '
Fransua Miterną —vienin-
kairiųjų

gruodžio 5 d. įvyksiančiuose 
prezidento rinkimuose.

Mes norime, pareiškė mitin
ge PKP generalinis 
rius Valdekas Košė, 
galą asmens valdžios režimui 
ir atverti kelią į tikrą demo
kratiją,_ kuri įgalintų vykdyti guomj jos< Norvegijos ir | tos kalbą geriau supranta

jėgų ‘kandidatą džiojamais žvėreliais leidžia 
Lietuvai dalintis gamtos dova
nomis su kitomis valstybėmis. 
Prancūzija ir Italija, pavyz- saldainių neduodu. Ji tą ar 

t i džiui, užsako nemažai gyvų | Ritą žodelį jau aiškiau iš- 
sekreto-į ]<į§|<iu> kuriuos paleidžia savo L r:u 

Padaryti i mišku0Se. liana.
Lietuvos laimėjimais susido- tai busanute man pa- 

mėjo Vakarų Vokietijos, šve- aiškina; mat, jos viena ki-
Lietuvos laimėjimais susido-

Jei aš ko nesupran
tu, tai Susanutė man pa-

socialinės pažangos, taikos ir 
nacionalinės nepriklausomy
bės politiką.

Jeigu įvyksiančiuose rinki
muose' Fransua Miternas gaus 
daug balsų, asmens valdžios 
režimui bus smogtas rimtas 
smūgis, jis bus pakirstas, ir 
liaudies- laukiamiems pertvan 
kymams atsivers plati per
spektyva. Mes norime suvie
nyti darbininkų klasę, sudary
ti visų pažangiųjų jėgų sąjun
gą, kad Prancūzija būtų lais
vą, stipri ir laiminga. Kaip tik 
dėl šio didžio ir kilnaus tikslo, 
pabrėžė V. Rošė, mes ragina
me visus darbo žmones ir vi
sus respublikonus balsuoti už 
Fransua Miteraną, 
kos kandidatą.

Vieningą kairiųjų 
didatą rinkimuose 
šiandien mitinge taip pat pa
ragino PKP Politinio biuro na
rys Žaneta Torez-Vermerš ir 
Komunistinės studentų sąjun
gos generalinis sekretorius Gi 
Ermjė.

jėgų kan- 
paremti

LIETUVIUKAI IR 
LIETUVA

1 Kanadiškis “Liaudies Bal
sas” rašo:

Tūlas J. P. rašo “Tėviškės 
žiburiuose” apie Hamiltono 
ateitininkų diskusijas ir pasi
sakymą klausimu, ar jie grįž
tų į “laisvą” Lietuvą, supras
kit, buržuazinę. Ir štai kokį 
sprendimą Hamiltono ateiti
ninkai padarė:

daugelio kitų šalių moksliniu-!negu suaugusieji. Mano 
kai. Su jais bus keičiamasi' L)ebutė jau pradeda net ir 
informacija. į lėles rėdyti. O jau jos sesutė

Sūsana Debutei — tikra pa- 
; tarėja ir globotoja. Jos abi 
i lyg lakšti n g a 1 o s , nuolat

ŽURNALO “ŠVIESOS
NO. 4-ASIS

dešimtį metų amžiaus. De- Pustelninkas, Puskunigis, 
bute ir Susanutė bus ge- Liūdžius. Kai kada tuose 
roję priežiūroje, tačiau nė- ‘ s u s i ė j i m u o s e būdavo 
ra pasaulyje moters, kuri Įleidžiama ir mums, vai- 
užimtų našlaitėms motinos; kams, pabūti (man buvo 
vietą. . . I dar tik 10 m e t ų ) , o kgi

Motina Genė buvo tikrai; vykdavo slapti pasitarimai, 
rimta ir protinga moteris, i nieko iš “pašalinių” tenai 
nors ji buvo dar tik 22-jų • neįsileisdavo, 
metų. Ir gamta jai nepa- > 
sigailėjo grožio, 
aukšta, liekna, 
skaistaveidė juodbruvė. Jos’gedau medžiagos kaip* tik 
vyro Povilo gyvenimo pa-i apie tų pasitarimų, vyku- 
dangeje ji švystelėjo lygĮ siu mano gimtinėje, daly-

Ruošdamas spaudai raši- 
Ji buvo nį apie zanavykų veiklą 

grakšti 1905 metais, aš labai pasi- > » , , , v T T /A r. ' 1 1 V • 1 . • 1

Išėjo iš spaudos LLD ber- čiulba ir viena kitą puikiau-' žydri žvaigždėj Lyg mete-i vius, jų veiklą 1905 metais
taininio žuriulo “šviesos” siai supranta, 
num. 4-as. Kadangi šiemet j L
sukako 50 metų ALDLD, tai, gavo vaikučius tą patį kar- 
ir šiame numeryje daugiau-į į-oja: “Taip, taip, ir mano 
šia raštų telpa apie orgam-1 pUSantrametis Jonelis jau 

| pradeda tvirtesniu žings
niu žengti, nors dar ret
karčiais sumuša muštini sė
dyne į grindis. Bet pakilęs 
ir vėl keverzoja. Mano tri
metė Aldutė, prilaikydama 
už rankutės, jį pavedžioja. 
Tuomet, sesutės vedamas, 
Jonelis jau nori net ir te- 

„ * į xwxx^o ^&vx.” 'Na, ir taip
’ t. t j toliau, ir taip toliau pokal- 
Pliesibis tarp tų dviejų motinų 

; tęsėsi. Vakaras praslinko 
lyg akimirka.

Apie 10-ą vai. tą vakarą 
Genė išvažiavo namo Mora
vian keliu Mt. Clemens link. 
Vos tik jai praėjus va- 

. žinoti Utica Rd. ir Mora- 
i vian Rd. kryžkele, trafiko 
lempa tuo laiku ne nuolati
niai, kaip dieną, veikė, bet 
žybčiojo persergėdama vai
ruotojus sulėtint greitį.

Genutė jau mirusi ir nebe-

zaciją. ;
Š. m. spalio mėn. pradžio

je įvyko Jubiliejinė konfe
rencija, kurioje buvo pada
ryti pranešimai — čia jie iš
spausdinti: K. Petrikienės 
“Mūsų jubiliejinė konferen
cija“, E. Mizarienės—“Mū
sų ryšiai Tarybų Lietuva,” 
d-ro A. Petrikos— 
kiasdešimties metu v 
Bimbos — “Kovoje 
naujo karo grėsmę.”

Straipsnis apie pažangiuo
sius Amerikos lietuvius 
universiteto dėstytojos L. 
Petkevičienės. R. Šarmaitis 
rašo apie Tarybų Lietuvos 
sidabrinę sukaktį. D. Palio
nytė apie M. K. Čiurlionį; 
d-ras J. Jurginis—apie Hu
są ir husitus Lietuvoje; Ko
stas Korsakas apie lat
vių poetą J. Rainį. Pr. Buk- 
nys parašė apie ilgametį 
veikėją Vincą Rudaitį, o D.

“Abu būreliai priėjo išva
dos, kad mes sugrįžtume lai-' 
kinai į svečius, nuolatinam gy
venimui nepasiliktume. Ko
dėl ? Mes gimėm, augome, 
mokslus einame Kanadoje. Vi
sas gyvenimas kitoks čia, ne
gu tenai. Mūsų galvosena skir
tinga ir mes tenai nepritapsi
me”.

Reikia pagirti tuos jaunuo
lius už atvirumą. Jie pasakė 
tai, ką jie mano, kaip jiems 
atrodo. Ir jų galvosena tei-' 
singa. Nereikia dėl to stebė
tis ar sielotis. Gal senesniems, 
atvykusioms čia po praėjusio 
karo, bus skaudu tai girdėti, 
bet tai gyvenimo faktas. Kas 
čia gimęs ir augęs, to tėvynė 
ir gimtinė čia. Jie ruošiami 
gyvenimui čia. Daugelis gi 
vyko iš Jungtinių Valstijų į 
sm’etoninę Lietuvą? Juk ir 
tuomet Amerikoje buvo nema
žai jaunimo lietuvių išeivijoje.

Kita, būtų juokinga, jeigu 
jie ruoštųsi gyvenimui buržu
azinėj Lietuvoj. Juk tai būtų

oras ji hūšvietė Povilo gy- j ir tolimesnį likimą. Ir štai, 
atsišaukia 

anksti užgeso. Bet ji pali-; gyvas tų pasitarimų daly
ko Povilui atmintį ir gyve-į vis, draugas J. Žebrys. Tai 
nimo tikslą: dvi dukrytes, 
Deborahą ir Susaną.

Suprantama, tridesėtkio 
metų našliui nebus jau taip 
lengva dukras auginti. Ta
čiau tėvo pareigas, neabe
joju, Povilas atliks kilniau
siai, skatinamas prisimini
mų savo mylimosios žmo
nos.

Suprantama, Genės vyro,, 
jos ir Povilo tėvų širdgė- 
los negalima žodžiais iš- - „ x .
reikšti. Tik tyliai ją tenkairesus’ 0 man rasy^ tokiu.

Genės draugė irgi apie 1Venim^ ir labai labai per'visai netikėtai,

y VII CA fjk J i.), A

labai malonu!
Tikėdamasis surasti pa

pildomos medžiagos, norė
čiau užmegzti ryšius su 
abiem atsiliepusiais drau
gais. Prašau juos neatsisa
kyti pabendradarbiauti, no
rint atkurti paveikslus vų

IT kinas bžgti.

los negalima žodžiais iš-

rūsčių kovos prieš caro val
džią epizodų, vykusių mū
sų gimtose apylinkėse prieš

Prašau atsiųsti savo ad-

kentėti. Laikas ir gyveni
mo bangos širdgėlą truputį i 
apramina. Bet pačios di- 
džiasios žirdgėlos šaknys 
giliai į širdį įsiskverbia, ir 1965 XI 13 
tik mirtis jas teišrauna. ----------------

Tiems, kurie buvo arti-į Raseiniai, 1965 XI 
mi Genei, jos atminčiai nė į Gerbiamoji 
tomai raštų nebūtų per- j “Laisvės” Redakcija 
daug, tačiau, žiūrint iš vi-, Nuoširdžiai dėkoju už 
suomeninio taškaregio, vie- 'siuntinėtą “Laisvę” per
no asmens gyvastis tėra tik

Pranas Stiklius
, Kaunas 19 
Grybausko 15 
Lithuania, USSR

1965 metus.
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M. Šolomskas — apie buvu
sias Ispanijos kolonijas. Tel
pa eilėraščių.

SKUNDŽIA
S. J. Jokubka rašo “Vil

nyje”:
“Draugo” klerikalai plyšta 

iš pykčio, kam pas žinomą Či
kagos lietuvių visuomenei mu
ziką J. Kreivėną buvo suruoš
tas Vilniaus, universiteto rek
toriui prof. J. Kubiliui susiti
kimas su kai kuriais dipukais 
kultūrininkais.

Tarytum reiktų džiaugtis. 
Bet nereiks tų baikų. “Drau
gas” gvoltu šaukia, kad “lie
tuvių visuomenė turi daryti 
tinkamasi išvadas.” Betrūksta 
pasakyti, kad turi skųsti val
džiai.

Iš klerikalų kita ko ir nega
lima laukti. Tokia jau jų mo
ralė. Toks buvo ochrankos 
kun. Olšauskas, toks buvo ca
ro batlaižys kun. Jakštas, to
kia jų visa, plejada.

gali paai š k i n t i, bet kitų 
dviejų automobilių vairuo-

kaip 70,000 automobilių ne
laimėse. Tiek gyvasčių! Ką 
daryti? Policijos rekordai 
rodo ir valdiški organai 
skelbia, kad greitis — yra

lašas jūroje.
Šiemet Amerikos vieške- 

tojai, kurie Genės mašiną liuose bus žuvę daugiau 
sudaužė ir ją mirtinai su
žeidė, aiškinasi, kad jie vai- 
riavę tik 40 mylių per va
landą greičiu Utikos keliu, 
kur legalus greitis tik 45
mylios per valandą. Pirma- žudikas vieškeliuose. Grei- 
sis vairuotojas, važiuoda- čio entuziastus ir įsigėru- 
mas Utikos keliu į vakarus, į sius vairuotojus reikia 
smogė Genės lengvąjai ma-; bausti daug aštriau. Žudy- 
šinai tiesiog per pusiaujį ir mo pasėka ta pati: ar ją 
nustūmė ją į pusę Utikos papildo kriminalistas, sil
kelio; o antra mašina, va- planavęs iš anksto žmog- 
važiuojanti į rytus Utikos i žudystę, ar girtas vairuo- 
keliu, irgi smogė į Genės au-, tojas, arba neatsakingas 
tomobilį. Genės mašina su- greičio entuziastas. Jųtomobilį. Genes mašina su-
malta į šipulius. Genės gal
va perskelta ir krūtinė su
triuškinta taip, kad šonkau
lių skeveldros net ir jos 
plaučius subadė.

Pirmojo vairuotojo maši
na buvo sunki, 1966 metų

bausmė turėtu būti ne men
kesnė už kriminalisto.

Atbusk, Amerika! Fe
deralinės valdžios pareiga 
turėtų būti išleisti vienodus 
važiuotes įstatymus visai 
šaliai. Neatsakingus ir gir-

Esu senutė ir labai 
mėgstu skaityti laikraį- 
č i u s , ypatingai “Laisvu, 
kurią skaitau jau kelinti 
metai. Neturiu Amerikoje 
kas man užprenumeruotų, 
tad nuoširdžiai prašau ma
no prašymą išpildyti ir 
siuntinėti “Laisvę,” nors ir 
senesnius, atliekamus nu
merius. Iš anksto dėkoju; 
tikiuosi ir lauksiu “Lais
vės” aplankant mane 1966 
metais.

Ivoškevičienė Anele 
USSR, Lithuania 
Raseiniai 
Liepos 21-11

tuokliaujančius vairuotojus 
daug aštriau reikia baušti 
negu jie dabar baudžianti

Bevardis
Detroitas, 1965 XI 20
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Ant. Martinionis 
l*h • »vPastabos apie pagoniškąjį ir 
katalikiškąjį dvasinį skurdą
1938 m. gruodžio mėn 

“Pranciškonų pasaulio” 12 
tame numeryje buvo iš
spausdinta inform a c i j a 
“pagonių dvasinis s k u r- 
das”. Joje rašoma, kad dau
gelis žmonių neturi paguo
dos vien todėl, kad nepripa
žįsta krikščion. dieviškosios 
tiesos, gėrio, grožio. “Iš vi
so jie kenčia dėl trijų daly
kų: burtų, kerėjimų ir vai
duoklių”, — sakoma infor
macijos pradžioje.

‘Toliau informacijoje kal
bama apie atskirus pagonių 
gyvenimo momentus.
Vietoje gydytojo —kunigas

“Jei ligonis suserga, pa
moksta pirma pas burtinin
ką, negu pas gydytoją. Tas 
turi jam pasakyti, dėl ko jis 
susirgo. Burtininkas atsa
ko: “Tu esi užnuodytas blo
go žmogaus iš tavo kaimy
nų”. šitas atsakymas pada
ro jam rūpesčio, ir jis ap
galvoja, kaip to išvengti. 
Dažnai su visa šeimyna iš 
aplinkumos iškeliauja”.

Taip elgiasi pagonis. Ta
čiau kaip elgiasi žmonės, 
garbiną katalikų dievą, iš

pažįstu Kristaus mokslą?
Senesnioji žmonių karta 

gerai prisimena, kad prieš 
25 metus, o kartais ir da
bar, ligos atveju pirmiausia 
kviesdavosi ne gydytoją, 
bet kunigą. Šis, atvykęs 
pas ligonį, už atitinkamą 
atlyginimą atlikdavo būri
mą — paskutinį patepimą: 
aliejumi tepdavo panosę, 
ausis, lūpas, akis, delnus, 
kojų pėdas ir strėnas. Prieš 
tai kunigas liepdavo pasiša
linti “visokiai velnio galy
bei”.

O juk tai pagonybės lie- 
k a n a. Senovėje žmonės, 
kaip nurodo net šventraš
tis, kuriuo katalikai remia 
šįo sakramento įsteigimą, 
kalba apie ligonių gydymą, 

kepant juos aliejiumi. Ne 
vien žydai, bet ir kitos tau
tos ligų gydymui naudoja 
žoles, vandenį, vyną ir alie
jų. Burtininkai, žyniai bei 
kiti dvasininkai dažnai ei-
davo ir “gydytojų’ parei- jį 1 m., kad būtų meldžia- 
g a s. Kadangi laukiniam masi už jo vėlę, tereikia 
žmogui atrodė, jog ligas su- mokėti 3 litus, visam am-
kelia piktosios dvasios, tai žiui — 15 litų, o įrašant mi- 
“gydymas” buvo perpina- rusins visus vienos šeimos
mas ritualiniais būrimais 
bei užkeikimais. Panašiai 
elgiasi ir katalikų kunigai.

Taigi, senoji gydymo 
priemonė katalikų dvasi
ninkų rankose tapo atgailos 
sakramentu. Sunkiais bur
žuazijos valdymo metais, 
kai medicinos pagalba žmo
nėms nebuvo prieinama, 

pagydymą” atlikdavo dvasi
ninkai savo “dieviškais” 
būrimais.

Be to, Lietuvoje “stebuk
lingam” tikinčiųjų gydymui 
katalikų dvasininkai varto
jo Aušros vartus, Žemaičių 
Kalvariją, Tytuvėnų laip
tus ir eilę kitų vietų. Kas 
lankėsi Šiluvoje per atlai
dus, tas matė, kaip tikintie
ji, melsdami sveikatos, bu
čiuoja akmenį, koplyčios 
sienas, eina keliais po kele
tą kilometrų, kad pasveik
tų.

Šiaulių rajone, be “ste
buklingo’ Roko, Gruzdžių; 
bažnyčioje yra Kristaus 
statula, kunigų teigimu, ji 

^itnitebuklingai gydydavo li
gas. Pavyzdžiui, jei' skauda 
galvą, krūtinę, pas gydyto
ją nebūtina kreiptis. Užten-

| ka ateiti prie šios statulos 
ir rankšluosčiu ar keliais 
metrais drobės aprišti jos 
atitinkamas vietas. Panašių 
gydymo priemonių turi 
Raudėnų klebonas ir kitos 
bažnyčios.

Tai kuo skiriasi katalikų 
dvasininkai nuo paganiškų- 
jų burtininkų, tikintieji, 
kurie šaukiasi jų pagalbos 
—nuo pagonių? Kaip mato
me, skirtumai labai maži.

Kad sielos nurimtų...
Toliau informacijoje ra

šoma: “Atsakymas gali ir 
ir toks būti, kad nelaimę' 
duoda kokia sentėvių vėlė. 
Miręs giminaitis ir reika- 
kalaują aukos ar alaus.”

Palyginkime. Pagonis ti
ki, kad po mirties sentėvių 
vėlės kur tai vaikšto, gy
vuoja. Tuo tiki ir katalikai. 
Pagonis aukoja už mirusio
jo vėlę, tą patį daro ir ka
talikai. Burtininkai žmo
gaus mirtį panaudoja savo 
interesams, panašiai nau
dojasi ir katalikų kunigai.

Bažnyčia yra sukūrusi 
sudėtingas religines laido
jimo apeigas ir įteigusi ti
kintiesiems mintį, kad ne- 
palaido jus mirusiojo 
“šventoje vietoje” (bažny

tinėse kapinėse), nepašven
tinus duobės, neatlaikius 
už jo sielą mišių, mirusiojo 
siela žymiai ilgiau turėsian
ti kentėti baisias kančias 
skaistykloje. O po 12 mėne
sių vyksta “metinė”, kai 
vėl laikomos mišios. Toliau 
seka vėlinės, uždūšinės, ku
rių metu už pinigus dvasi
ninkai laiko mišias miru
siųjų atminimui. O kartais 
būna taip, kad gyvieji, sap
ne pamatę mirusįjį, bėga 
pas kunigą užpirkti mišias

■ už mirusiojo vėlę.
Apie spekuliacija miru

siųjų vėlėmis vaizdžiai kal-
ba 1939 m. “Lurde” išspaus
dintas kapucinų misijų 
draugijos skelbimas. Jame 
sakoma, kad labai daug mi
šių laikoma už tuos, kurie 
įrašomi i misijų draugiją.
Pavyzdžiui, įrašant mirusį-

narius užtenka 50 litų.
Visos šios apeigos, aukos, 

misijos, dvasininkų tikintie
siems įskiepyta mintis apie 
mirusiųjų nemirtingas sie
las yra likusios iš pirmykš
čių žmonių prietarų apie 
sielą. Tai liudija minėta in
formacija.

įvairūs nesupran t a m i 
psichiniai reiškiniai žmogu
je, ypač sniegas ir sapnai, 
sukėlė pirmykščio žmogaus 
įsivaizdavimą, kad žmogaus 
kūne esanti nematomoji 
dvasinė būtybė — siela, ku
ri, žmogui mirštant, išei- 
einanti iš kūno ir liekanti 
gyva, klajoja arti savo mi
rusio kūno, o vėliau persi
kelia į mirusiųjų buveinę.

Visa tai katalikų dvasi
ninkai, kaip ir pagonių 
burtininkai, naudoja savo 
interesams — tikinčiųjų iš
naudojimui, jų mulkinimui.
Amuletai prieš vaiduoklius

“Pagaliau ir vaiduokliai 
gali būti kokios nors blogy
bės katininkais. .Nuo vai
duoklių ginasi religiniu šo
kiu ir amuletu, šokį jr amu
letą įsigyja iš negro, kuris 
turi galią ant vaiduoklių.

Tie daiktai kaštuoja nusta-1 
tytą kainą iki 12 šilingų”, 
rašoma informacijoje “Pa
gonių dvasinis skurdas”.

Katalikų, kaip ir pagonių 
religijoje, yra daug apei
gų, susijusių su tam tikrais 
veiksmais, kurie atliekami 
garbinant prasimanytąsias 
antgamtines būtybes, pra
šant jų malonių, apsisaugo- 
jant piktųjų dvasių, vai
duoklių ir pan. Štai kry
žius. Bažnyčia skelbia, kad 
jis turi magišką galią: 
krikščioniškose šalyse jie 
statomi kapinėse, pakelėse, 
sodybose, laikomi namuose, 
nešiojami pasikabinus ant 
kaklo, kryžiaus ženklą ti
kintieji daro guldami ir 
keldamiesi, prieš valgį ir 
pavalgę, žegnodavo ugnį , 
kryžiaus ženklu pradėdavo 
svarbesnį darbą, nakties 
metu, kad būtų drąsiau ar 
išsigandus, taip pat žegno- 
jamasi. Tie žmonės mano, 
kad kryžiaus ženklas nuve
jąs nuojų “piktąsias dva
sias”, saugąsnuo nelaimių, 
ligų, vaiduoklių ir “nuo visa 
pikta”.

Tuo tarpu kryžius neturi 
jokios antgamtinės galios. 
Senasis prietaringasis tikė
jimas antgamtine kryžiaus 
ženklo galia yra susijęs su- 
tuo, kad senovėje žmonės 
naudojo ugniai išgauti tam 
tikrą medinį prietaisą, pa
našų į kryžių.

Prie to reikia priskirti 
“šventųjų” paveikslų garbi
nimą. Pagoniai, lenkdamie- 
si prieš dievukus, degino 
jiems smilkalus, puošė juos 
šakelėmis, blizgučiais. Mū
sų dienų krikščionys taip 
pat elgiasi: klaupiasi prieš 
degina žvakes, puošia juos 
gėlėmis, sidabriniais “vo- 
tais”. Paveikslai nešventi, 
kol “švęstu vandeniu kuni
gas nepašlakstė.

Prie kovos su “piktosio
mis dvasiomis ’, vaiduok
liais reikia priskirti namų, 
laukų, daiktų ir kt. šventi
nimą, kai kunigas išvaro 
“velnius”. O 1939 m. viena
me iš “Lurdo” numerių 
straipsnyje “N u o vardo 
“Marija” dreba visas pra
garas” aprašoma, kaip ku
nigas 1937 m. spalių 12 d. i 
išvarė “velnią” iš—moters.1

Palyginę pagonių ir ka
talikų religines apeigas, jų 
prietaringumą, mat ome,; 
kad skirtumo beveik nėra, i 
e 1 I
ir tas “dvasinis skurdas”, 
kaip rašo “Pranciškonų pa
saulis ’, taikintinas ir vie
niems ir kitiems. Nė viena 
religija nedavė dvasin i o 
turto, aukštų moralinių sa
vybių, kultūros. Šitai duoda 
tik marksistinis mokslas, 
ateizmas, mūsų dienų tary
binis gyvenimas ir pažan
ga.

Šiaulių rajonas 
Lietuvos TSR

Pikietavo karinių 
žaislų pardavėjus

Hawthorne, Calif. —Jau
nuoliai pikietavo krautuves, 
kur Kalėdų švenčių proga 
pardavinėja jaunuoli a m s 
visokius karinius žaislus, 
kaip tai: karo laivus, ka- 
nuoles, tankus, karinius 
lėktuvus, submarinus ir ki
tokius karo ginklų pavida
lus. Jungtinėse Valstijose 
masiniai yra gaminami ka
ro ginklų pavidalo žaisliu
kai ir begėdiškai grūdami 
jaunuoliams. Kai kuri jų 
kainuoja po kelis desėtkus 
dolerių, bet tėvai perka 
jaunuoliams ir tiek.

SLA viršinink 
klausimu

SLA valdininkai paskelbė 
per “Tėvynę” SLA viršinin
kų nominacijų klausimu 
pranešimą ir sykiu paskel
bė isteriškos baimės dekre
tą, kuris štai ką sako:

“...Jeigu jis arba ji nori, 
kad jo arba jos vardas būtų 
įdėtas galutinų rinkimų ba
lote, privalo pasisakyti jam 
prisiųstose blankose, ir pri
siekti, kad jis nėra komu
nistas nei gi komunizmo ša
lininkas, pažymint, ko
kioms organizacijoms jis 
priklauso. Komunistai ir jų 
sekėja} neturi teisės kandi
datuoti nei būti Pildomosios 
Tarybos nariais, ir jeigu 
būtų išrinkti, bus prašalin
ti...” Gerai, kad ponai val
dininkai paskelbė tą baimės 
dekretą, katras pilnai paro
dė, kur yra dabar SLA nu
stumtas, kam jis tarnauja 
ir kas SLA išnaudoja.

Kodėl SLA dabartiniai 
valdininkai yra įpuolę į is
terišką baimę, kad nebūtų

LMS VEIKLA
CHORŲ-VIENETŲ ATGARSIAI

Žiemos sezonas, tai meninės veiklos laikotarpis. Pa
sirodo, kad mūsų chorai vėl aktyviai metasi darban. 
“Vilnies” koncerte Chicagoje visi ten esantieji chorai 
gražiai pasirodė, o Roselando “Aidas” jau statė scenoje 
operetę “Sylvia.” Ši populiari operetė, nors ir versta iš 
anglų kalbos, dažnai girdima tarp mūsų chorų, nes jos 
smagios ir melodingos dainos- patinka mūsų publikai.

New Yorke 49-ame “Laisvės” koncerte dalyvavo 
abudu rytinių valstijų “Aidai” — Brooklvno ir Worceste- 
rio. Newyorkieciai davė vien tik liaudiškų dainų pro
gramą, įvesdami dainą su atitinkama kalba toj temoj. 
Patys choristai buvo pasipuošę tautiškais kostiumais, o 
aidiečiai (vyrai ir moterys), kurie dalyvavo Tarybų Lie
tuvos Dainų šventėje, dėvėjo jiems padovanotus ta pro
ga tautiškus rūbus.

Worcesterio “Aidas” ir jo solistai puikiai pade
monstravo eilę klasikinių ir populiarių dainų, tarp jų 
kelias pačio dirigento Jono Dirvelio sukurtas dainas— 
“Laikas brangus,” “Tuomet” ir “Dainininkai.” Jie, pa
baigoje lapkričio mėnesio, davė ir savo metinį koncertą 
Worcestery, kur taipgi dalyvavo Hartfordo “Laisvės” 
choras. 1 wr‘l

Floridoj irgi prasideda menininkų darbymetė ir 
mūsų chorai, susikūrę Miamyje ir St. Petersburge, mo
kosi ir rengiasi ateinantiems parengimams. Čia vis 
daugiau lietuvių suvažiuoja apsigyventi ir vis didėja 
skaičius atostogautojų.

Miamiečiai, veteranui Jonui Veličkai vadovaujant, 
vėl ruošiasi patarnauti Socialiniam klubui jų sekmadie
ninėse popietėse, kur vyksta vaišės ir koncertai arba 
kitokios programos. Pasirodo, kad naujas choras 
smarkiai mokosi, nes jau savo pirmame koncerte šią žie
mą pasirodė su nauja žymia Tarybų Lietuvos daina “Vil
niuj žydi liepos.” Griausmingai ir džiugiai sutiko šią 
dainą nauji klausytojai. Choristai taipgi patenkinti ir 
prašo LMS Centrą, kad prisiųstų keletą kitų gerų cho
ro dainų, kaip tai “Ant Nemuno kranto” ir “Tolimoj 
Tėvynėj.” (Centras tai parūpins.) Čia taipgi gražiai 
sugyvena lietuviai su ukrainiečiais, vieni kitiems pa
dėdami meninėse programose.

Mums labai džiugu, kad St. Petersburgo meninin
kai suorganizavo naują chorą, kuris pasivadino “Dainos 
mylėtojais.” Jie jau turi 20 narių, o daugelils jų yra jau 
patyrę choristai, dainavę Čikagoje, Detroite, Brookly- 
ne ir kituose miestuose.

Yra sakoma, kad lietuvis be dainos — kaip paukštis 
be sparnų, kur jis apsigyvena, ten girdisi jo daina.

Adelė Pakalniškienė, kuri moko St. Petersburgo 
“Dainos mylėtojus,” rašo, kad pas juos mokymosi forma 
gal biski kitoniška. Jie sueina vieną kartą savaitėje, pa
švenčia 3 valandas laiko pakartodami dainas, dažniausiai 
žinomas ir populiarias, ir toliau su kavute drauge visi 
pasilinksmina. Jie nesiruošia formaliams koncertams, 
jų tikslas—palinksminti publiką bendruose suėjimuose, 
dainuoti su visais, vesti bendrą dainavimą su visais, 
taip sakant, išlaikyti toną, harmoniją, ritmą, kad pub
likai būtų lengva juos sekti, ir kad suskambėtų lietu
viška daina didingai ir smagiai.

Didelis kreditas atitenka Adelei, kuri dainavo su 
Brooklyno “Aidu” per ilgus metus. Jinai turi gerą at
minti ir klausą ir moka perduoti liaudies dainą savo 
choristams. Adelė rašo Centrui, kad dainininkai pasi
tenkinę, turėdami progą suėjus padainuoti, o ji jaučia 
dideli malonumą juos mokydama.

LMS Centras širdingai sveikina naująjį St. Peters
burgo chorą ir jų mokytoją, linkėdamas jiems linksmai 
praleisti laiką, dainuojant lietuviškas liaudies dainas.

Mildred Stensler, LMS Sekretorė

} nominacijŲ 
dekretas
išrinktas į SLA valdybą pa
žangesnis SLA narys?

Atsakymas yra aiškus: 
pažangus SLA narys, iš
rinktas į SLA valdybą, ne
sutiks, kad SLA pinigai 
būtų leidžiami visokiems ne
reikalingiems pasivažinėji
mams ponų valdininkų, kaip 
kad dabar yra. Pažiūrėk į 
“Tėvynės” num. 42, sekr. 
atskaitoj už liepos, rugpiū- 
čio ir rugsėjo mėnesius. Val
dininkams išmokėta už pa
sivažinėjimus $2.806.41. Al
gos, reprezentacijos čia ne
įskaitytos.

Pažangus SLA narys, bū
damas viršininku, niekados 
nesutiktų, kad SLA organas 
“Tėvynė” būtų paversta vi
sokio plauko “vaduotojų’’ 
organu. Dabar per “Tėvy
nę” yra skleidžiamos did
žiausios nesąmonės — me
lagystės prieš Tarybų Lie
tuvą ir prieš visus, kas tik
tai taria teisybės žodį apie 
T. Lietuvą. Dabar “Tėvy
nė” pralenkia visus atžaga-

Philadelphia, Pa.
Kelionė į Washingtoną
Kelionių į Washingtona 

būna labai daug ir su įvai
riausiais tikslais, šiandieni
nis Washingtonas yra vie
na pasaulio garsenybių. Vie
ni į jį žiūri su didele meile, * 
pasitikėjimu, kiti su did
žiausia baime, neapykanta.

Washingtonas, sakytum, 
kaip tas krikščionių “su- 
tvertojas”, turi dvi rankas: 
viena pilna malonių, kita 
baisiausių blogybių. Y ra 
net tolimiausių šalių gyven
tojų, kurie verkiančius al
kanus mažus vaikučius nu
tildo, pasakydami: Nutilk, 
atskris vanagai iš Washing- 
tono, pabers baisiąją ugnį, 
ir visi sudegsime! Vaikutis 
nutyla. Motina žiūri į aukš-1 
tybes, persigandusi tokių 
prisiminimų.

Malonioji Washingtono 
ranka teikia visokiausias 
gėrybes ir vežimus pinigų 
visokiems despotams, kurie 
atvažiavę į Washingtoną 
pravirksta, kad jie turi 
daug nesmagumų kovoje su 
komunistais. Tokių “ne
laimingų” čia privažiuoja 
vis daugiau ir daugiau. Kai 
kurie valdininkėliai, kurie 
neturi jokių sunkumų su 
komunistais, o nori gauti 
pinigų iš “gerosios” Wash
ingtono rankos, susirūpinę 
ieško, kad gauti kur nors 
pasiskolinti bent keletą “ko
munistų.”

Šiame šimtmetyje dauge
lyje šalių įvyksta pervers
mai valdžiose. Netekę val
diškų vietų, daugybė suva
žiavo į Washingtoną ir ga
vo maloniausią prieglaudą 
ir aprūpinimą jų poreikių. 
Pavyzdžių galėtų būti kad 
ir šaliutė kaip Kuba. 11

Hitleriui nepavykus užka
riauti pasaulį, kiek daug 
čia yra priglaustų žmogžu
džių, įskaitant ir šiam mie
ste gyvenantį Impulevičių.

Lapkričio 27 dieną anks
tokai iš ryto oras buvo lie
tingas. Žmonės skubė^Y^b 
busus, nepaisant lietaus. 
Visų pasirengusių kelionei 
į Washingtoną tikslas buvo 
vieningas: demonstracija 
prieš karą Vietname.

Iš Philadelphijos išvažia
vo 25 busai po 48 žmones. 
Lietuvių teko matyti tik 
aštuonis. Kažin kodėl taip 
mažai.

Lietus šlapino kelią ir su 
mumis važiavusieji 5 busai 
pasiekė Washingtoną tik 
ant pirmos valandos. Wash
ingtone tuo laiku oras buvo 
saulėtas ir visai ne vėsus. 
Skaitlingos minios užpildė 
kalnelį prie Washingtono 
paminklo.

Pakalnėlėje randasi labai 
apleista platformėlė, kur 
prasidėjo prakalbos, ir kele
tas dainelių.

Nuostabu, kad šioje eise
noje publikos bent du treč
dalius sudarė jaunuoliai, 
mokyklų studentai. Kalbė
tojų buvo bent 8, ir jų kal
bos buvo prieškarinės, su 
daugybe tikriausių faktų, 
kad mūsų valdžios vedamas 
karas Vietname neapsako
mai žiaurus ir imperialisti
nis.

Kalbėtojai buvo sutikti ir 
palydėti su didžiausiomis 

.reiviškus JAV laikraščius 
nesąmonių skelbimais prieš 
Tarybų Lietuvą!

Iš poros trumpų pastabų 
yra aišku, kodėl SLA valdi
ninkai bijo pažangesnio S- 
LA nario, kad nebūtų iš
rinktas į SLA valdybą...

SLA Narys

mcntais. Daugiausia jų ga- 
ovacijomis ir aplodismen- 
vo Norman Thomas ir Mrs. 
Martin Luther King. N. 
Thomas pasakė įspūdingą 
kalbą prieš karą, pabrėžda
mas, kad AFL-CIO esą nie
kas daugiau kaip Wall Stry- 
to politikos rėmėjai.

Visų kalbėtojų kalbo$, 
matyti, giliai strigo į širdis 
ten buvusių jaunuolių, ką 
liudijo jų tokis entuziastin
gas sutikimas prieškarinių 
šūkių. Labai aišku, kad 
daugelis iš ten buvusių jau
nuolių išsivystys į labai 
vertingus darbuotojus už 
taiką ir už geresnį, laimin
gesnį žmonių gyvenimą.

Publikos buvo, pagal ren
gėjų apskaitymą, tarp 45 ir 
50 tūkstančių.

Južintiškis

Waterbury, Conn.
’iš konferencijos

Lapkričio 21 d. čia įvyko 
metinė LLD 3-sios apskrit. 
konferencija. Delegatų bu
vo nuo 4 kuopų ir Hartfor
do Moterų apšvietos klu
bo—viso 17, penki apskri
ties valdybos nariai, tai vi
so susidarė 22 dalyviai.

Konferencija pradėta 
10:30 ryto, užbaigta 12:30 
popiet. Pasirodo, kad mū
sų delegatai daug nupro- 
gresavo, išmokome grei
čiau dalykus suprasti. Tą 
patį darbą atlikome per 2 
valandas, kuriam pirmiau 
imdavo 5 valandas. Visi 
turėjome gražaus laiko pa
pietauti, pasikalbėti,o 
spaudos darbuotojams buvo 
laiko pamatyti skaitytojus, 
su jais pasikalbėti, ir, kaip 

! girdėjau, vajininkai turėjo 
h'ėblogas pasekmes. Viena 
“Liaudies Balso” vajininkė 
gavus du naujus skaityto
jus ir apie $30 aukų to laik
raščio palaikymui.

Grybas vikriai parodė tris 
filmus iš Tarybų Lietuvos. 
Žmonių buvo pilna svetai
nė. Visi buvo patenkinti.

J. Strižauskas

Hartford, Conn.
Aukojo maisto produktą 

“Laisvės” parengimui
M. Raulinaitienė — 2 py

ragus, V. Kazlau — pyra
gą ir gėlių, O. Latvėnienė— 
iškeptų ryžių, O. Visockie- 
nė — elektrinę skauradą, 
Mary Klish (iš Walling
ford) — du sūrius, O. Ver- 
ketienė — sūrių, O. Šilkie- 
nė — gėlių ir pyragą, L. 
Žemaitienė — burokų ir ko
pūstų.

Aukos “Laisvei”
Marijona Nikzentaitienė 

aukojo $50 (ji visuomet 
stambiai aukoja); L. But
kevičienė — $50 (ji niekad 
neatsisako nuo auku); J. ir 
L. Žemaičiai — $$50; P. 
Gardauskas (New Britain) 
—$11: J. ir M. Strižauskai 
$11; Wm. Lecky — $6; An
na Lapata — $6; J. ir V. 
Kazlau—$6; G. Mazoniai— 
$2; po $1: — B. Parkins, 
J. Saurusaitis, J. Scebedą 
(New Britain), J. Gedimi
nas, J. Jasas, ir J. Norvi- 
das.

Pardavimai
Virtuvėje parduota mais

to už $20.10;
Už dovanas gauta $33.25.

Aukos
Alex Reymon—$10; Millė 

Barnett—$5; O. Giraitięnė 
— $5; Martha Johnsonienė 
—$2. J. ž.
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo
jis kito pamušiko neims, jis norįs gaut 
tik tą darbininką, kurį jis atsivedė. Ki
to jam nereikia. Aš maniau, kad tas 
tuom ir užsibaigė. Vakare įvyksta sky
rių Pildančiojo komiteto susirinkimas i,r 
tas bosas ateina su tuo pačiu darbininku, 
kuriam nedaviau paso, ir paduoda skun
dą, kad aš jam neduodu darbininko. Rei
kia pasakyt, kad nors Augūnas liko pra
šalintas iš delegato vietos, bet skyrių va
dovybė paliko Augimo pritarėjai. Pil
dantysis komitetas susidėjo iš 13 narių, 
iš kurių buvo tik trys socialistai, o visi 
kiti Augūno pakalikai.

Pildantysis komitetas priėmė, balsų di
džiuma, kontraktoriaus skundą ant dele
gato ir pavėlinau tam darbininkui, ku
riam aš neišdaviau paso, dirbt pas tą 
kontraktorių be paso. To neužteko. Pil
dantysis komitetas, 8-iais balsais prieš 4, 
nutarė sušaukti abiejų skyrių ekstra su
sirinkimą prašalinimui Bekampio iš de
legato vietos. Komitetas nubalsavo, kad 
aš ardau lietuviu dirbtuves ir netinka
mas delegato vietai. Sušaukimui ekstra 
susirinkimo išrinko Jurgį Karpų, kad jis 
pereitų per visas dirbtuves ir įsakytų 
dirbtuvių pirmininkams, kad įvyksta vi
sų kriaučių ekstra susirinkimas išrinki
mui kito delegato.

Ant rytojaus.aš vistiek nuėjau iš ryto 
į unijos raštinę ir tvarkiau unijos reika
lus, nors Pildantysis komitetas nepripa
žino mane delegatu, o Karpus, nuo 8 va
landų iš ryto pradėjo eiti per dirbtuves, 
prisakydamas dirbtuvių pirmininkams,

rink mr\ 
vie J d 1 ■

išeinant

nepaprastas kriaučių susi- 
’ • • ° turės būt išrinktas, 

delegatai
. vaikščioti po 

■earns ir dirbtuvių 
;vyks rinkimai kito 

it pradėjo zvimbt te- 
uo bosu arba nuo 

. su užklausimu — 
a o, ar jau aš ne dele-

WATERBURY, CONN.

kompli- 
aš užė-
neparo-

gai..

(Tęsinys)
Ir štai pabaigoj birželio mėnesio, 1916 

metais, Brooklyno lietuviai kliaučiai va
kare Ražučio salėje laiko ekstra susirin
kimą delegatui išrinkti. Dabartinis de
legatas jautė, kad jis turi tvirtą pamatą 
būti išrinktu ir toliau, nes jis buvo dele
gatu per daugelį metų, turėjo daug pri
tarėjų ir turėjo giliai įleidęs šaknis uni
jos veikime. Buvo sugabus asmuo, mo
kėjo politikauti, buvo neblogas kalbėto
jas. Augūnas turėjo daug gerų ypaty
bių, tai jeigu jis būtų sąžiningai gerai 
dirbęs unijai, tai jis būtų buvęs geras 
delegatas. Bet jo blogi polinkiai nustel
bė jo geras ypatybes, ir jis sėdėjo ne sa
vo vietoje.

Ražučio salė kimštinai prisipildžiusi 
kriaučiais. Sujudimas, įkarštis kuo di
džiausias. Nėra vietos nei įeiti, nei išeiti. 
Simas Rimas išrenkamas susirinkimo 
pirmininku. Karštis salėje kuo didžiau
sias, nes tuomet vėdyklių nebuvo. Žmo
nės prakaitavo, vargo, kad buvo net gai
la į juos žiūrėti. Susirinkime dalyvavo 
virš 600 žmonių.

Kandidatais į delegatus paliko J. Au
gūnas ir J. Bekampis. Mudu, kaip kan
didatai, turėjome apleisti susirinkimą, 
nes kandidatai turi būti apkalbėti apie 
jų tinkamumą. Pasibaigus išsikalbėjimui 
vyksta slaptas balsavimas. Suskaičius 
balsus, mudu grįžtame į svetainę. Rezul
tatas: Augūnas gavo 180 balsų, o Bekam
pis—320.

Brooklyno lietuviai kriaučiai turėjo 
paprotį, kad senasis delegatas turi pa
duoti ranką naujai išrinktam ir ant ry
tojaus po rinkimų abudu dirba raštini' • 
Senasis delegatas turi išrėdyti visą t 
ką vedimui unijos reikalų. Bet ka- 
balsų rezultatas buvo perskaitytas, Au
gūnas paraudo kaip vėžys ir atsisakė pa
duoti man ranką ir su didžiausiu piktu
mu apleido susirinkimą. Kada Augūnas 
taip negražiai pasielgė, tai jam 
kriaučiai plojo.

Delegato darbas svarbus ir 
kuotas, tai Augūnas manė, kad 
męs jo i ve tą, kada jis man nieko
dys ir nepaaiškins, aš padarysiu visokių 
kliadų ir suiručių, tada kriaučiai pašalins 
mane iš delegato vietos, o jis bus pa
kviestas užimti vietą. Tas lygiai už dvie
jų savaičių ir buvo bandyta padaryti.

Kada Augūnas atsisakė perduoti dele
gato darbą į mano rankas, tai jo vieton 
aš gavau daug patarimų ir paaiškinimų 
nuo Juozo Zubavičiaus, kuris dirbo pas 
lietuvius kontraktorius ir buvo per dau
gelį metų Pildančiojo komiteto nariu ir 
žinojo visą kriaučių padėtį. Zubavičius 
pervedė mane ir per visas lietuviškas 
dirbtuves. Aš greitai ir supratau dele
gato pareigas, o Augūnas su savo klap
čiukais, lyg tie kurmiai, kasė ant kiekvie
no žingsnio duobę, kurioj rengėsi mane 
paskandinti. Bet gyvenimo eigoje jie pa
tys įkrito į tą duobę, iš kurios jie neat
sikėlė.

Užėmęs delegato vietą, neradau jokios 
tvarkos unijos raštinėje. Reikėjo viską 
pradėti nuo a b c. Svarbiausiu dalyku 
buvo, kad raštinėje nebuvo registracijos 
bedarbių darbininkų. Bosai galėjo pasi
rinkti darbininkus sau, kuriuos jie norė
jo. Aš padariau bedarbių sąrašą ir ku
rie užsiregistravo pirmutiniai, tie gau
na darbą pirmiau. Darbininkai užsire
gistravę bedarbių sąraše, buvo siunčia
mi iš eilės. Tas naujas patvarkymas vi
siems geriems ir teisingiems unijistams 
patiko, bet šio patvarkymo nemylėjo kon
trakto riai. Dalykas pats savaimi palie
ka aiškus. Jeigu kas bosams nepatinka 
— tai tas patinka darbininkams.

Siuntimo darbininkų į darbą nereikė
jo ilgai laukt. Jis greit sprogo ir unijos 
gudruoliai nukrito į duobę. Vieną pir
madienio rytą prieina prie rašomojo sta
lo bosas, paskui kurį sekė darbininkas ir 
tas bosas prašo, kad aš duočia tam dar
bininkui pasą pas jį dirbt, kaip pamuši- 
kui. Aš paklausiau darbininko, ar jis 
yra užsiregistravęs bedarbių sąraše*. 
Gauta atsakymas: ne. Pažiūrėjęs kny
goje rekordus, radau, kad ant to dar > 
yra užsiregistravęs kitas darbininkas 
tam darbininkui nedaviau paso, o bosui 
pasakiau, kad jeigu jam reikalingas pa- 
mušikas, tai aš jam duosiu pamušiką, 
kuris užsiregistravęs. Bosas atsakė, kad

sileidau po mrbtuves bėgiot ir praneši- 
net, dėl ko Pildantysis komitetas šaukia 
susirinkimą, rinkimui kito delegato. Tai 
buvo didelis nuostabumas ir keistumas 
visiems, kad pas kriaučius atsirado du 
delegatai. Darbininkai permatė ir su
prato, kokią machinaciją daro Augūnas 
ir jo pakalikai. Kontraktorių pozicija 
buvo tamsi ir miglota. Širdyje, gal džiau
gėsi, kad Bekampį prašalins iš delegato 
vietos, bet daugelis abejojo, nes perma
tė, kad Bekampio pozicija tvirta ir jo 
negalės prašalint.

Kiek visokių kalbų, spėliojimų paskli
do po visą Brooklyną! Būdavo susitiksi 
lietuvį ant Grand st., tai ir klausia, ar 
Augūnas nori vėl gaut savo darbą. Tai 
buvo didelė sensacija Brooklyno lietu
viams. Visi buvo tuomi užinterę^uoti. 
Visi apie tai kalbėjo ir darė išvadas. y

Tas šturmingas mitingas įvyko apie 
vidurį liepos. Oras buvo karštas ir tvan
kus, bet, nežiūrint į tai, kriaučių susirin
ko tiek, kad negalėjo sutilpt į salę. Pas 
kriaučius reiškėsi didžiausias sujudimas, 
visų ūpas pakilęs, jautėsi nepasitenkini
mas Visi išprakaitavę, visų veidai rau
doni. Atmosferoj jautėsi kūs tokio ne
paprasto. Visi pasipiktinę, visi kovingai 
nusiteikę.

(Bus daugiau)

RYTĄ KAPINĖSE
Rasos lašelyčiai žvilga ant lapų 

Ryto šviesos nutvieksti, 
Lyg deimantiniai, švyti. ..

Tarytumei būtų pakilę iš kapo 
Čia gulį nekalti 
Ir verkę nakty...

Rožių žieduos .tiek gaivumo ir kvapo, 
Lyg kritusio būtų gyvi, 
Nuo mirties šalčio laisvi,

Lyg jie jazminais, baltais būtų tapę, 
Lyg jie būtų medžiai stovį, 
Lyg ];levai rusvi.

< y vykę, plazdančią, trapią

virpa širdy. . .< 
iy lyg tūno, lyg slepias

J. Subata

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 11 d. LDS klu

bo svetainėje įvyko Cleve- 
lando Lietuvių Moterų klu
bo susirinkimas. Narių ir 
svečių gausiai atsilankė. 
Susirinkimą atidarė pirmi
ninkė A. Palton ir pareiš
kė, kad tą datą pasibaigė 
Pirmasis pasaulinis karas. 
Narės atsistojimu vienai 
minutei pagerbė kritusius. 
O. Kazilionienė buvo tvar
kos vedėja.

Buvo raportuota, kad ap
lankytos sergančios narės: 
O. Bekerienė, kuri turėjo 
akies operaciją, ir Žebrie- 
nė, sugrįžusi iš ligoninės ir 
dabar esanti pas dukrą. 
Girdėjau, kad J. Žebrys ga
vo dirbtinę koją, tai gal 
galės vėl parengimuose da-

Veikiant “Laisvės” vaju- Pasirodžius, kad komiteto 
je man teko atlankyti daug pasitarimai yra naudingi, 
“Laisvės” Skaitytojų. Daug nutarta ir vėl tokius pasita- 
iš jų radau sergančius. Mū- rimus turėti, 
su skaitytoja draugė Nora Pagerbimui Hartfordo 
Kvederienė tik neseniai su-! Laisvės choro nutarta su
grįžo iš ligoninės. Sakė, kad rengti dainų programą ir 
turėjo net tris operacijas, pietus Waterburyje.
Dabar gydosi namuose,! Apskr. komitetas kitiems 
vaikštinėja po stubą, bet metams liko tas pats. Kita 
dar sveikata nekokia. ; konferencija nutarta turėti

Andrius Raškauskas išbu-! J-J^mo^jus bi-
vo ligoninėje apie dvi savai-1 _!?’ 1x0 keities veiklai $44.- 
tes. Buvo operuotas ir da- j 
bar randasi savo namuose, | 
gerai atrodo ir sakė, kad i 
sveikata eina ge^ryn, ' bet! 
dar turės pabūti kelias sa-’ 
vaites namie iki galės grįšti 
i darba. C V

Kazimieras Karinauskas 
jau keli metai kaip serga. 
Jį kamuoja net kelios ligos, 
niekur neg 
tik gali pavaikščioti po sa- ’ dalyvavo 26 delegatai. Kon- Tarybų Lietuvos 25-ių me- 
vo stubą. ; ferenciją atidarė J. Jaske- tų sukaktį.

Vincas Krasnitskas irgi' vičius, vedėju išrinktas R.
išbuvo kėlės savaites ligoni- Niaura. Mandatų sutvarky-' gus pasveikinti su metinė- 
nėję. Dabar jau vaikščioja, 
praeitą sekmadienį buvo at
ėjęs pamatyti filmus iš Lie
tuvos, kada rodo J. Grybas.

Jonas Koris, kuris gyve
na Naugatuck,'Conn., turė
jo širdies smūgį. Išbuvo li
goninėje tris savaites, bet ; 
jau dabar parvažiavo į sa
vo namus ir yra po daktaro 
priežiūra, 
žmonių 
linkiu jiems greitai pasveil 
ti ir gėrėtis gyvenimu.

Draugė Elzbieta Strasnit-j ,J 
skienč, kuri pirmiau gyve-1’^’ 
no Waterburyj, ir kada bu-1 
vo jaunesne ir sveikesnė, vi-1 

' sada lankydavo mūsų pa
rengimus, dabar jau yra 
įžengus į devintą dešimtį 

: metų, ir jos sveikata eina 
' žemyn. Ją labai kamuoja 
kojų artraitis. Dabar ji tik 
gali pavaikščioti jio stubą. 
Gyvena pas savo dukterį ir 

; žentą M. Paūgi, 236 Cold- 
; spring Rd., Beacon Fall, 
i Nors ligos nuvarginta ir tu- 
i ri daug iškaščių, ji paauko
jo “Laisvei” $5, kad parem
ti darbininkišką spaudą.

Aš linkiu jums, drauge, 
geros sveikatos ir, kad jūs 
dar ilgai galėtumėt gyventi.

“Laisves” vajininke

su skaitytoja draugė Nora

I Hartforde. Užmokėjus bi- 
las, liko ateities veiklai $44.-

; oo.
Konferencijos rašt.,

J. J. Mockaitis

So. Boston, Mass

Lapkričio 21 dieną čionai 
įvyko L L D 7-os apskrities 

gali išeiti iš namų,1 konferencija. Nuo 8 kuopų | J. Werner skaitė apie

Nutarta drauges ir drau-

mui išrinkta E. Repšienė ir | mis šventėmis per “Laisvę 
J. Šimaitis.
sutvarkė, tai buvo pakvies
tas A. Kandraška pakalbėti.
Jis kalbėjo apie įvykusią
LLD jubiliejinę konferenci-

Po to buvo išduoti kuopų 
: raportai. Pasirodė, kad vie
nos kuopos daugiau vei- 

4 . kia, kitos silpniau. Silpnai
.. v U veikia Lowellio kuopa, nes

' J mieste yra tik 4 n a r i a i, 
i o kiti gyvena apylinkėje.

Konferencija buvo pasek
minga. Padarė daug gerų 
nutarimų. Nutarta sureng
ti apskrities naudai pikni
ką Maple Parke, jeigu jis 
dar nebus parduotas, o jei
gu jį parduos, tai rengti 
Haverhillio parke.

Ten buvęs
(Nuo Redakcijos. Apie 

nesusipratimus vienoje kuo
poje netalpiname, nes tas 
dalykų nepataisytų. Jie tu

ne

Philadelphia, Pa.
Kas čia bus Naujų Metų < 

dienoje
Philadelphia nuo seniai 

garsėja su Naujų Metų pa
rodomis. Parodų eisena 
prasideda bent nuo aštuo- 
nių ryte ir tęsiasi veik visą 
dieną. Prie miesto rotužės 
susėda visa miesto diduo
menė, kad tėmytų praeinan
čius paroduojančius, kurie 
būna įvairiausiai apsirengę 
ir nešasi įvairiausius įren
gimus. Taipgi sykiu kiek
viena grupė turi ir muzi
kantų dideles kapelijas, ku
rie stengiasi kuo triukšmin
giausia atkreipti žiūrovų 
dėmesį;

Miesto valdovai žiūrecla- 
mi pasirenka sau tinkat 
miausius, kuriems skiria do
vanas. Dėl to turi keletą 
desėtkų tūkstančių paskirtų 
dolerių ir geriau pasižymė
jusios grupės gauna dova
nas. Gal dėl to įvairios gru
pės labai stengiasi geriau
sia pasirodyti, kad ką lai
mėtų.

Žiūrovų susirenka šimtai 
tūkstančių, ir per televiziją, 
ir radiją leidžia, kad dar 
milijonai matytų paradus.

Šiemet bus naujenybė, tai 
kad ir lietuviai užmanė ten 
dalyvauti. Lietuviai, žino
ma, nėra, pajėgus įsteigti 
tokią grupę, tinkamai ap
rengti ir išlavinti. Jie d& 

I dasi su seniau dalyvaujafe-

ri būti išrišti vietoje, o 
per laikraštį.)

Kol mandatus! ir “Vilnį,” abiems laikraš
čiams skiriama po $10. Nu
tarta pasveikinti sergančias 
nares atvirukais.

Gruodžio 9 dieną bus su
ruoštos vaišės veltui kaip 
moterims, taip ir vyrams. 
Bus apsikeitimas dovanėlė
mis, nemažiau $1 vertės. 
Pietus apsiėmė pagaminti 
A. Mack ir J. Beikin. Už
baigus susirinkimą turėjo-! čia paraduose grupe, Vadi
me vaišes. M; Garbinčienė | narna “ Aovr String Band 

Presents A Lithuanian Fan
tasy” (?—Red.). Jie būsią 
visi apsirengę lietuviškais 
tautiniais drabužiais ir 
graisią lietuviškas polkas.

Sakoma, kad jų tikslas 
pakelti lietuvių vardą, na, 
ir pasiekti kokią dovanėlę. 
Ir kaip ten bebūtų, siekia
mas yra kuo šauniau pasi
rodyti. Turtingi lietuviai, 
kaip tai K. Čeladinas, J. Ka
valiauskas, Ch. Ramonaus- 
kas, B. Bachkauskas ir kiti 
yra prisidėję su nemažomis 
sumomis pinigų. Jie pagei
dauja ir visų tam pritarian
čių piniginės paramos. Pra
šo susisiekti su B. Bac& 
kauskų Four Chefs.

Tai tokia laukiama nau
jenybė.

Senas Philadelphietis

M; Garbinčienė! 
ir M. Mačiutienė išvyko į 
Floridą. Laimingos kelio
nės. Linkiu visiems laimin
gų 1966 metų.

Anna Salin

su-

ALDU) Reikalai
Protokolas ALDLD 3-čios 

Apskrities
Metinė kuopų atstovų 

konferencija įvyko lapkri
čio 21 d. š. m., 1Q3 Green 
St., Waterbury, Conn.

Konferencija pradėta 
10:30 vai. ryto. Pirmininkas 
J. Kunca, pagelbininkas V. 
Jokubonis, raštininkas J. J. 
Mockaitis. Mandatų ir bilų 
korn.; P. Bokasr, M. Valin- 
čius ir A. Mureika.

4 ALDLD kuopos ir Hart
fordo Moterų Klubas pri
siuntė 16 delegatų, o su 5 
Apskrities komiteto nariais 
pasidarė 21 su sprendžiamu 
balsu.

Protokolas praeitos kon
ferencijos skaitytas ir pri
imtas. Apskrities komitetas 
darbavosi pagal išgalę. Tu
rėjo vieną pasitarimą, kuris 
pasirodė naudingas kolonijų 
parengimų reikalams.

Iš kuopų delegatų rapor
tų sužinota, kad 4 kuopos ir 
Moterų Klubas narių turi 
148. Išaukota geriems tik
slams apie $640. Ižduose 
randasi per visas kuopas 
viršaus $300. Mirė 32 kp., 
New Haven, narė J. Žoly- 
nienė ir 63 kp., Bridgeport, 
A. Milerienė ir Jasiūnas. 
Ant vietos sustojimu pa
gerbti mirusieji nariai.

Waterbury, Conn.
LU) 28 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 5 d. Pra
džia 1 vai. diena. Nariai 
būtinai turėtų susirinkti, 
nes turėsime daug dalykų 
aptarti. Reikės išsirinkti 
valdybą ; 
tams, bus 
iš dviejų 
vienas iš 
ferencijos,

Reikės
ateinantiems me-

> išduoti raportai 
suvažiavimų — 

jubiliejinės kon-

Hartford, Conn.
Filmai

LLD 68 kuopa buvo
ruoštis filmu iš Lietuvos 
parodymą. Žmonių buvo 
apsčiai, bet galėjo būti dau
giau. Filmus rodė Jonas 
Grybas iš New Yorko. Fil
mai buvo geri, bet susirin
kusieji tikėjosi pamatyti 
Lietuvos 25-mečio jubilie
jaus — dainų šventės — fil
mus. Drg. Grybas paaiš
kino, kad jie ateis vėliau.

Lietuvių Moterų klubas 
ruošia kalėdinę parę, kuri 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
12 d., 157 Hungerford St. 
salėje. Pradžio 1 vai. po
piet. Bus skanūs pietūs ir 
meninė programa. Visus 
kviečiame atsilankyti.

M. Staugaitienė, iš West 
Suffieldo, vėl yra St. Fran
ces ligoninėje. Linkiu jai 
greitai pasveikti.

Gruodžio 14 diena yra

ga 50-ties metų, New Yor
ke, o antras iš LLD 3-ios 
apskrities suvažiavimo, įvy
kusio Waterburyje, lapkri
čio 21 diena. Malonu būtu 
matyti tuos narius, kurie 
retai lankosi i susirinkimus.

Kurie dar negavote jums
priklausančių LLD knygų, svarbi hartfordiečiams, nes 
tai ateikite pasiimti. Tu- tą dieną bus balsuojama už 
rime Dr. A. Petrikus pa- valstijos naujos konstituci- 
rašytą LLD istorijos kny-jjos priėmimą. Senoji yra 
gą. LLD C,K sekretorius l jau 300 metų, tai pagaminta 
J. Grybas sakė, kad šiemet nauja, pritaikyta dabarti- 
dar dvi kitas knygas nariai i niams laikams. Dalyvauki

te balsavimuose.gaus. Po susirinkimo tu
rėsime pasivaišinimą kavu
te ir kitais skanėsiais.

J. Grybas iš New Yorko 
čionai rodė filmus iš Lietu
vos. Žmonių buvo daug. 
Dalyviai pasitenkinę, nes 
paveikslai buvo aiškūs, ge
rai girdėjosi muzika ir dai
nos. Žmonės matė naujus 
Lietuvos pasiekimus, kaip 
dabar Lietuvoje žmonės gy
vena. Esame dėkingi J. 
Grybui už atvykimą ir pa
rodymą filmų.

K. Jankeliūnienė

Bridgeport, Conn.
Serga A. Švėgžda

Jau dvi savaitės, kaip ser
ga mūsų geras organizaci
jų narys Alfonsas Švėgžda. 
Turėjo sunkią opera c i j ą . 
Randasi Park City ligoni
nėje.

Linkiu draugui Švėgždai 
nugalėti tą nelabąją ligą ir 
būti sveiku ir drūtu.

J. J. Mockaitis

Scranton, Pa.
Klaidos atitaisymas

Mano korespondencijoje 
“Muzikų šeimyna” pasaky
ta:

...— baigė Mary wood ko
legiją su muzikės laipsniu 
ir ji šiandien mokytojauja 
Philadelphijoje.” O turėjo 
būti: “Birutės dūkte, Suza- 
na, irgi baigė kolegiją su 
muzikės laipsniu ir šian
dien mokytojauja Philadel- 
philadelphijoje ir yra kvies 
čiama j operą”...

Pagal tilpusią korespon
denciją išeina, kad Indrulių 
duktė, Valanches mokyto
jauja Philadelphijoje ir yra 
kviečiama į operą, o ne In- 
druliūtės Birutės duktė Su- 
zana.

Labai gaila, kad reikia 
taisyti įvykusią klaidą ir 
užimti laikraštyje vietą.

L Klevinskas

Lawrence, Mass.
Pataisa

“Laisvėje” iš lapkričio 19 
dienos korespondenc i j o j e 
yra pasakyta Marijona Vai. 
tekūnienė, o turėjo bMr
Magdalena Vaitkūnienė

V. Kralikauskas
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ST. PETERSBURG, FLA.
# *^šauniai Praleista Padėkos jęs žinutes į “Vilnį”) Jus

tinas Stančikas su Pet- 
rišia Shnaideriene. Juodu 
iki šio laiko tykiai prisilai
kė iki atėjo proga. Dabar 
esamos Stančikienės atva-

i žiavo iš Čikagos sūnus ir 
jo žmona Mildred Betts. 
Stančikai su Bett’sais susi
tarė įvykdyti dvejopą atžy- 
mėjimą kartu, — pirmieji

i vestuves, antrieji trijų me-

Diena
Kas metas būdavo pažan

giečiai rengia pramogą Pa
dėkos dienoje, šiemet pra
moga buvo viena iš visų' 
šauniausių, ne vien vietinės i 
publikos gausiai susirinko, ■ 
bet svečių, tų svetelių nesi
tikėta tiek daug dalyvau
jant iš arti ir iš toli.

Mūsų darbingosios šeimi
ninkės paruošė skanius ka
lakutienos pietus, Dainos 
mylėtojų grupė vadovybėje 
Adelės Pakalniškienės gra
žiai sudainavo kelias liau-1 
dies daineles. Vėliau tęsėsi 
linksmi šokiai, daug svečių 
ifr vietinių sušoko polkutes 
ir valcus, kiti dalinosi su 
svečiais įvairiais įspūdžiais.

tų vedybines sukaktuves.
Šis nepaprastas įvykis pa

sirodys Laiškanešių salėje, 
314 — 15th Ave. S. Bus pa
ruošti vedybinio stiliaus 
pietūs su papuošalais, me
nine programa, linkėjimais 
ir linksmais šokiais. Šią 
puotą ruošia su paslauga 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos pramogų komisija.

PHILADELPHIA, PA

Čia norisi spaudoje sumi
nėti svečius. Iš Lakeland 
buvo C. ir K. Jelskis, sūnus 
Paul, duktė Caroil ir tėvas 
Povilas Jelskis. Pastarasis 
vaikšto ant ratukų, netekęs 
abiejų kojų. Nebebuvo lai
ko išsikalbėti, iš kokios 
priežasties jis taip labai 
reikalingų žmogui kojų ne
teko. Šiaip visa šeima la
bai maloni.

Jurgis ir Diana Lestavi- 
čiai iš Worcester, Mass., ku
rie atvyko švenčių proga 
y^s Dianos tėvą V. Repeč- 
k^. Dr. ir Mary Smith at
silankė į pramogą. Jie se
niau gyvenę Maine valsti
joje. Mary Šaltys ir Eva 
Jelski iš Detroito. Petronė
lė Kručkas iš Wilkes-Barre, 
Pa. Ji sakė sekanti “Laisvė
je” iš šio miesto aprašy
mus. Domininkas Nagins- 
kas iš Kanados apsistojo 
pas savo brolį, čionai gyve
nanti. Pirmu kartu suki
nėjas po Floridą.

Martin Juvy, studentas iš 
Niujorko. Jis dabar lanko 
kolegiją Alabamoje. Ed
ward ir Viola Blake ir sū
nus Charles iš Akron, Ohio. 
Frances S. Couminsky iš 
New Jersey, apsistojus pas 
giminaitę Clara Stasiulis. J. 
iįr P. Stančikų artimieji 
John ir Milly Betts iš Čika
gos . Tai dabartinės Stan
čikienės sūnus ir marti. Ma
lonūs žmonės, labai iškal
būs.

Mrs. Juška iš Niujorko, 
tai J. ir M. Juškų marti. 
Mr. ir Mrs. Aleksandravi- 
čiai iš Miami. Mrs. Karp ir 
dvi dukterys Charlotte ir 
Syndy (nepažymėta iš kur). 
2 — St. Petersburg, Flap 
V. Jasulevičius iš Detroito.

Tai tokia gausybė svečių 
lankėsi praleisti Padėkos 
dieną su pažangiečiais. Mū
sų šeimininkės skundės pri
trukusios net maisto.

Vestuves ir Sukaktuves
^.Šeštadienį, gruodžio 11 d., 

vai., įvyks pirmas toks 
spektaklis. Prieš tris mė
nesius į porinį gyvenimą 
suėjo (iš vietos rašinė-

PHILADELPHIA, PA. & VICINITYDu tūkstančiai philadel- 
phiečių buvo nuvykę lapkri
čio 27 d. į taikos demon- 

. Bū
rys lietuvių prisidėjo.

Pilietis

LLD 10 kuopa lapkričio j vių socialistų 19-ta kuopa i stracija Washingtone.
13 d. susirinkime paaukojo rengdavo parengimus Pali-1 
spaudos paramai $300. Tai sade parke Bronxe. Gyven- 
bus vienatinė kuopa rytinė-1 damas gerą skaičių metų 
se valstijose su tokiomis au- New Yorke ir Brooklyne 
komis mūsų judėjimui. Palisade parko negirdėjau.

Vasariniai parengimai, Palisade parkas randasi | 
ačiū mūsų geriems parengi- už 
mų lankytojams, davė geras Cliffside, N. J. valstijo-į 
pasekmes. Tik gaila, kad j e. Kiek prisimenu, 
mūsų veikėjų sveikata jau į brooklyniečių 
ne per geriausia. “Laisvė”,/įvykdavo .Cliff sidės giraitė- 
“Vilnis” ir “Liauides Bal- je, prie Cliffside, 
sas” gavo stiprios paromos.

Hudson upės šalia

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

PRANEŠIMAI

OPPORTUNITY
Machinist-mechanic.

Maintenance, machinery trouble 
shooter. Machine own parts.

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

(94-96)

SCHOOL BUS DRIVERS. Steady 
part time work. Some openings for 
mornings only, some for afternoons 
only, and some for both. We will 
train you. ROMANO BROS. 272-767 
or 828-8414. (95-96)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susirinkimas 

i įvyks šeštadienį, gruodžio (Decem- 
daUg ber) 11 d. 2-rą valandą.

parengimų

Vedybininkai ir jubiliatai 
dosniai už tai parems pa
žangiąją spaudą. Tikimės 
sulaukti daug publikos.

Gruodžio mėn. turėsime 
bėdų su aplaikymu laiku 
spaudos. Mat, artėja žiemi
nės šventės, paštas apsiver
tęs siuntiniais, laikraščius 
laiku išnešioti laiškininkai 
nelabai paiso. Dėl to norisi 
iš anksto priminti pažangie
čiams, kad čia žinomojoje 
salėje kalėdų dienoje turė
sime linksmą parengimą.

Jeigu pavyks gauti salę 
Naujų Metų dienai, taip pat 
įvyks šaunus pažmonys. Jei 
ne, tai sausio 2 d. LLD 45-os 
kuopos įvyks svarbus susi
rinkimas. Naujoji valdyba 
užims vietas, senoji išduos 
raportus iš visų metų dar
buotės ir 1.1. Apie 12 vai. 
bus išduoti pietūs.

Pietauti visados noriai i 
priimami svečiai ir vietos 1 
pašaliečiai. Svečiai įsitėmy-, 
kite vietą. j

Dainos mylėtojų grupė 
yra miamiečių LLD 75 kuo
pos užkviesta pas juos pa
dėti pildyti programą gruo
džio 15 dieną. Tad grupė 
ne juokais mokosi dainų su 
visu įkarščiu.

Linkėtina mūsų daininin
kam gražaus pasisekimo pa
daryt ne trumpą kelionę ir 
sėkmingai sudainuoti. Su 
laiku gal bus kviečiamas 
Aido choras atvažiuot į 
Švento Petro miestą pasi
rodyt.

Vikutis

Lawrence, Mass.
Miesto administracija pra

nešė, kad nugriaus namus 
vienoje pusėje Lawrence 
St. Tas palies apie 70 šei
mų. Pataria ten gyvenan
tiems susirasti naujus bu
tus. Miestas rakandus per- 
kraustys savo lėšomis, gy
ventojams nieko nereikės 
mokėti.

Gyventojai turi susirasti 
naujas vietas iki pavasario.

S. Penkauskas

ST. PETERSBURG, FLA.

' Mirė

Antanas M. Pakšys
Lapkričio 13, 1965

Mes reiškiame gilią užuojautą velionies gyveni
mo draugei Kaziunei, Lietuvoje vienintelei sesutei, 
giminėms ir visiesms jo draugams. Ilgai prisi
minsime nuoširdų draugą, veiklų LLD 45 kuopos 
ilgametį pirmininką.

— LLD 45 kuopa

“Laisvės” vajus sukėlimui 
penkių tūkstančių dolerių 
fondo kitiems metams gerai 
paremtas. Philadelphiečiai 
nebus paskutiniai. Tik gai
la, kad esame atsilikę su 
gavimu naujų skaitytojų ir 
atnaujinimu senų. Bet esu 
tikras, kad dalykai pasitai
sys.

Manau, 
čia, drauge, padaryta jūsų 
klaida.

Draugai 
kviečiami į susirinkimą kas tik iš- 

li atvykti. Reikės išrinkti kuopos 
valdybą 1966 metams ir pasitarsime 
apie kuopos veiklą.

Valdyba

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)

MACHINIST-INSTRUMENT MFG.

Full time day work.

Southampton area
Tel. EL. 7-3744

(95-96)
(96-97))

Pašto virsinmkas Phila-I 
delphijoje Anthony I. Lam-! 
bert sako, kad švenčių pro
ga bus priimta 500 darbi
ninkų laiškų bei ryšulių iš
nešiojimui ir išsiuntimui.

ENGINEERING SERVICES. Men GARAGE MEN

LLD

WORCESTER, MASS. 
Kviečiame į pietus

Sekmadienį, gruodžio 5-tą, 
11-ta kuopa rengia šaunius pietus
Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St. 
Pradžia 1-mą valandą. Prašome, pa
sinaudokite gražiu rudens oru ir 
skaitlingai dalyvaukite.

Rengėjai

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)

(3) Attendants. Apply at

1616 Chancellor St.

(96-101)

BUMPER STRAIGHTENERS

ELIZABETH, N.J.
Philadelphi joj prisiekdin-i Lietuvių d. p. Klubo, lld ir lds I 

i susirinkimai įvyks gruodžio (Dec.)
5 dieną,

gojimui piliečių nuo apiplė- court st
’’ VzAA, -L A A v . - ’

pylinkės parengimų lanky-. sirn5‘
Well, filadelfiečiai ir a-

1 MECHANIC. Machinery, to main- 
j tain and rebuild existing machinery 

in addition to building new machines.
AMERICAN LEONIC MFG. CO. 

3001 Walnut St.
(96-99)

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)
H ISO nnnin noliemonu sau-1 susir,nk,niai ,vyks »ruodzl° ,L)ecJ ta ±ou naujų poncnionų sau 5 dieną D p K|Ubo patalpose. 408

L., 2-rą vai. popiet. Susirin
kimai bus metiniai. Bus rinkimai 
komitetų dėl ateinančių metų. Taip 

apsvarstymas ateities L.D. 
. palaikymo likimas.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Drauges Zalnieraitienės Komitetas

gyvenimo draugas pergyve-! 
no dvi kojos operacijas.
Žaizda negyja, silpnas, gu-

Piktadarystes, api-
UVIHLIWO Udi vllir nil 1CU11XJ- | _ v - . 1 • 1 . V IKMIUIIVLU

tojai prašomi skaitlingo at-1 PĮe^\mai su kiekviena diena j pat bus < 
•ii • • dideia 11 u. palaisilankymo į pirmą žiemos ; visi nal

parengimą gruodžio 12 d., 
antrą valandą, svetainėje— 
715 N. 6th St. Bus pateikti 
pietūs, pagerbti darbinin
kai, kurie dirba kiekviena
me parengime. Užbaigsime 
mūsų LLD garbingą 50 me-
tų jubiliejų, galėsite įsigyti 
knygą iš organizacijos vei
kimo istorijos nuo 1915 iki 
1964 metų. Padarysime 
peržvalgą “Laisvės” vajaus.

Turintieji suaugusius vai
kus, gimines, kurie neskaito 
lietuvių kalba, galėsite įsi
gyti anglų kalba knygą 
“Lithuania Past and Pre
sent”. Nepamirškite būti 
patys ir paraginkite savus 
pažįstamus draugus, kaimy
nus, kad ir jie būtų.

“Laisvės” 92 numeryje 
skaitau draugo Bekampio 
gyvenimo šioje šalyje atsi
minimus. Gerai skaitosi 
įdomūs pergyventi 
kiai.

Jei Tamsta negali gaut) 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 

i: I nors stambesne auka paremkIi ligoninėje. Daktarai sa-1 
ko, “koja reikės nupiauti.” į 
Zalnieraitienė pati buvo su-|
sirgusi, savaitę gulėjo lovo
je. Pataria Žalnieraičio ne-1 
lankyti. Bet arčiau gyve-' 
nantieji aplankykite drau
gę. Ji gyvena viena, 1009 
Jackson St. Tel. HO. 8-7226.

Draugė Zalnieraitienė bu-1 
vo labai darbšti, daug va
karienių organizacijoms su
ruošė. Yra LDS 5 kuopos 
turtų raštininkė, LLD 10 
kuopos iždininkė. Negaliu-, 
tieji aplankyti, parašykite 
laiškutį ar atvirutę. Mano 
su žmona Jums, drauge, už- j 
uojauta. Žalnieraičiui linki
me pasveikti.

Lapkričio 25 d. mirė Ma- 
nuoty-1 ry Budreckas (špokas). Pa- 

Ten pasakyta, kad 19- laidota Holy Cross kapinė-
12 metais Brooklyno lietu- se.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mire

Antanas M. Pakšys
Lapkričio 13, 1965

Reiškiame gilią užuojautą velionies gyvenimo 
draugei Kaziunei, Lietuvoje vienintelei sesutei, gi
minėms ir visiems jo draugams.

V. ir M. Vilkauskai 
Adelė Pakalniškienė 
J. ir P. Blaškiai 
Ch. ir M. Puishiai 
Vera Pocienė 
Petronėlė Propiest
F. ir A. Šklėriai 
Margaret Klish 
A. ir M. Lukai 
J. ir A. Puishiai 
Ch. ir A. Sholunai 
Tony Vegėla 
Domininkas Litvaitis 
P. ir O. Navickai
A. ir A. Jurevičiai
G. ir J. Gcndrėnai 
A. ir A. Jociai '
J. ir M. Judžentai 
A. ir M. Yacyno 
Ona Putrimienė 
J. ir A. Palioniai 
Daratėlė Čeplinskienė 
Petronėlė Kručkas 
Bolisas Putrimas 
J. ir A. Milkentai 
Marijona Grim 
J. ir S. Yukniai 
Bran is Jankauski 
J. ir II. Sholunai 
C. ir E. Naginskai 
J. ir A. Stattman 
Juozas (Užusienis) 
Rožė Samolionienė 
M. Šteinys 
Onutė Klimas 
Fr. Mockapetris 
Lco Valančius

Petras Klimas 
J. ir A. Stukai 
J. ir It. Bernotai 
Clara Stasiulis 
F. ir M. Lideikiui 
Antanas Ruseckas 
Pranas Kalanta 
Domicėlė Kairis 
Elsie Mack 
J. ir E. Davidoniai 
J. ir H. Žilinskai 
J. ir O. Rubai 
Agnes Pike 
J. ir A. Kelly 
Wm. ir Ona Stakėnai 
J. ir P. Semėnai 
V. ir E. Valley 
J. ir O. G rubli kai 
Antanas Kavaliauskas 
J. ir M. Ruliai 
Jonas Vilkelis 
Anna K. Straukas 
Anna Petkūnas 
Stasys Vilkas 
J. ir R. Betts 
Povilas Pučkorius 
Viktoras Repecka 
Natalia Lenigan 
J. ir J. White 
J. ir P. Stančikai 
Stasys Vaitelis 
Povilas Mikalojūnas 
Della Mikalojūnas 
J. ir A. Sherman 
V. ir Y. Smudinai 
J. ir S. Bakšiai

WANTED MACHINIST. 1st class 
only, all around especially on Brid
geport Miller; steady work, top 
wages, overtime. Employee benefits. 
KONDAK ELECTRONIC MACHIN
ERY, INC., 31 E. Runyon St., New
ark, N. J. 243-1280. (96-100).

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

household chores and chauffeur.
Other help kept.

References required. Good salary. 
RE. 9-5500

(93-96

HELP WANTED MALE

PHOTOGRAPHER—Printer for 

commercial studio. Experienced only. 
Salary open.

WORKERS

GENERAL FACTORY
ASSEMBLERS

BENCH HANDS
GRINDERS
POLISHERS

Permanent positions for qualified applicants. 
Liberal employee benefits, Hospital, medical 
and surgical. Apply for interview 9—11 a. m. 
and 2—4 p. m.

J. WISS & SONS CO.
33 Littleton Ave. Newark, N. J.

STANDARD STUDIO
2031 Chestnut

(94-96)

CHEF (1)
SHORT ORDER COOK (1) 

Experienced. Apply 
BELLEVUE DINER 

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

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

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

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

(96-99)

TOOL& DIE MAKER. Immediate 
I 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)

TV Service Man with HI-FI exp.

DETROIT, MICH.

į for well established Glenside store.
| Fringe benefits, bonus, profit sharing.

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

(93-97)
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Walter Norkus
Gruodžio 4 d. sueis 5 metai kai jis mirė, bet man šir

dies liūdėsis nepraėjo likus vienai. Šaltas ir žiaurus 
rudenio vėjas mūsų kiemelyje krėtė nuo vyšnių mede
lių lapelius, kambaryje sunkiai dejavo Walter Norkus. 
Plėšė skausmas mano širdelę. — Onute, aš tave palie
ku, gyvensi viena—rodos ir šiandien girdžiu tuos žo
džius.

Likome liūdesyje—žmona Ona Norkienė, sūnus Ze
non Walter, marti Gwen ir du anūkėliai Dwight ir 
Nancy. Duktė Frances ir žentas Harold Jones, laivyno 
komandierius, ir du anūkėliai, John ir Lofina, gyve
nanti California valst. Brolis Juozas ir brolienė Julijo
na ir jų dukra Kalena Lietuvoje. Taipgi daugelis ar
timųjų giminių Lietuvoje ir Amerikoje. Tegul būna 
lengva jam Amerikos žemelė.

Liūdnas Prisiminimas
DVEJŲ METŲ SUKAKTIS

Pranciška Kazokiene
Mirė gruodžio 6 d., 1963, Jamaica, N. Y.

Liekanos ilsisi Fresh Pond Krematorijoje, 
Maspeth, N. Y.

Branioji mamyte, tu visuomet esi mūsų širdyse.
■ Gailestingai liūdime.

Dukros—
SUZANA KAZOKYTĖ

ALDONA GRABAUSKIENĖ
ir ŠEIMA ’

Frackville, Pa.

WANTED. Tool & Die maker, 
will pay top wages to person who 
qualifies. Must be a leader! Should 
have a knowledge of progressive 
dies and machine development. Must 
have a good understanding of job 
shop practices! Will arrange eve- 
ning-day or Saturday interviews. 
Phone Mr. Good. 201-487-3521.

(95-100)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER

Ovex’ 45. Live in. References. Good

home. Delaware County.

TR. 2-4889.

WOMAN

To take complete charge of house.

Give loving care to four children.
Room, board, and salary. 

Sunday off.
PI. 4-5521.

HANDY MAN COUPLE—as assis
tant supt. Garden apts. 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 Frariklin St., Morristown, N. J.

(93-97)

WOMAN
Live in, private suite,' lovely home. 

Happy children. 5 day week. Good 
earnings. Jenkintown area.

Call TU. 7-9618
(94-96)

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

Salary open. TO. 8-7636.
(92-96)
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LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa nuo 1-rno puslapio)

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

iL. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $549. Aukojo:
Lietuvių Moterų klubo parengimas.............$342.00

Nuo hartfordiečių (tilpo koresp.) ....... 207.00

J. Shurmaitis, Pontiac, Mich...................
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn.............
Ch. Vachunas, Harrisburg, Ill..............
P. M. šolomskas, Brooklyn, N. Y............
Helen Trusk, Chicago, Ill.......................
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y. ...
A. J. Bakūnas, Cliffside, N. J.................
E. Pergelen, Windsor, Canada ..............
Po $1: J. Matui, Dorchester, Mass.; J. Naudžius, 

Pearl River, N. Y.; Geo. Šidlauskas, Yucaipa, Calif.; J.

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00
2.00 
2.00

Aido Chorui
Gruodžio 2 d. anksti ryte 

mirė Ona Baltrušaitienė. 
Pašarvota Shalinsko šerme
ninėje, bus laidojama šeš
tadienį, gruodžio 4 d., 2 
vai popiet.

(Žinią telefonu pranešė

Aido Choro pamokos šį 
penktadienį būtinai turi 
įvykti, nes turime keletą 
reikalu atlikti. I*

Kviečia
Mokytoja ir Komitetas

M. Svinkūnienc, Waterbury, Conn., prisiuntė $38. Au
kojo:

J. Matusevičius, Torrington
Klem. Yenkeliūnienė .........
W. Ruginis .........................
Ida Ablažienė ......................
J. ir M. Ulozai ....................

- A . — - j — -------------------------------------------------------- , — --------------- ’

Valatkevich, J. Gerulskienė, Brockton, Mass.; M. Nor- ■ 
kus, W. Stulgaitis, Stoughton, Mass.; P. Juozapaitis, 
Binghamton, N. Y.; V. Gaidis, Johnson City, N. Y.; H. 
Thomas, Hingham, Mass.; K. Zinskienė, J. Gabriūnas, 
Dorchester, Mass.; P. Valukonis, Los Angeles, Calif.; 
D. J. Burnett, Canterbury, Conn.; Anna Banulis, Bille
rica Mass.; Leon Gavril, N. Y. C.; K. Derenčius, Cliff-

Dėl Onos mirties reiškia
me nuoširdžią užuojautą 
liūdesy likusiems vyrui Vin
cui Baltru š aičiui, sūnui 
Vincui ir kitiems artimie
siems.

“Laisvės” kolektyvas

$6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00

Po $1: P. Kavolis, F. Terepas, Adam Andrulevi- 
čius, waterburieciai. Julius Budelis, W. Kelmei, F. Ke- 
mežis, A. Marshall, torringtoniečiai.

Anksčiau gauta $2.303.13. Dabar Įplaukė $1,025.00.
Viso gauta $3,328.13. Dar reikia $1,671.87. Iš “Laisvės” koncerto

ŽYDAI PRIEŠ BAUDIMĄ 
KARO PRIEŠININKŲ
New Yorkas.—The Ame

rican Jewish Congress pa
siuntė pareiškimą Jungti
nių Valstijų jaunuolių draf- 
tavimo centrui į Washing- 
toną, kad jis imtųsi prie
monių, idant vietiniai draf- 
tavimo skyriai nebaustų 
tų, kurie priešingi kanu.

Pasaulinė paroda— 
žiurkių “karalyste* *
New Yorkas.—Jane Bro

dy apsilankė buvusios Pa
saulinės parodos vietoje. Ji 
pateikė “N. York Timese” 
ilgą aprašymą, kuriame 
sako, kad buvusi Pasaulinė 
paroda dabar yra žiurkių 
karalystė.

Mat, kada paroda užsi
darė, tai ten šimtuose namų 
pasiliko 
atmatų, 
išvalyta 
yra iki 
dienos.

maisto ir maisto 
Visa tai turi būti 
per 90 dienų, tai 

1966 m. sausio 17

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $32. Aukojo:
L. Novak, Cranford ..................................... $14.00

6.00 
6.00 
2.00

L. Bartkus, Linden ..............
P. Vaičionis, Cranford.......
Marijona Užkurėnas, Linden

Po $1: J. Šalkauskas, Union; A. Paciūnas, Clark; 
G. Kardauskas, Linden, ir A. Lukas, Elizabeth.

Gražus skaičius Įplaukė į fondą. Jau sukelta dau
giau negu pusė nustatytos kvotos.

Ateina šventės. Naudingiausia dovana — tai užra
šymas laikraščio “Laisvės” savo giminėms ir pažįsta
miems.

! Dėkui viršminėtiems prieteliams už gražias dovanas 
į į fondą, ir vajininkams už jų gerą pasidarbavimą.

“Laisvės” Administracija

Skaitau draugo A. 
mano platų “Laisvės 
certo aprašymą

Gil- 
kon- 
buvo 
kon-

Tai 
tikrai didelis, gražus 

džiaugsmo

STREIKUOJA JAPONAI 
LAIVAKROVIAI

Tokio. — Lapkričio 29 d. 
sustreikavo Japonijoje 135 

ir

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $30. Au
kojo:

J. Cook ...............
Montellietis .......
F. K. Čereškai ....
Rose Stripinis ....
Adam Sikorski ...
K. Grakauskas ...
A. Orintas .........

Po $1: J. Višniauskas, Eastondale; Ada White, B. 
I^apinskienė, J. Vaitiekūnas, John Grigas.

Mieste pasidairius$6.00!
5.00 j
5.00
3.00 lūpose klausimas: ar su at-
2.00 einančių metų pradžia bus
2.00
2.00

Ir vėl visų niujorkiečių ko, kad mūsų miestas pa
našus į pasakiškąją kara-

New Yorko subvių trau
kinių streikas? Derybos 
tarp transporto darbininkų 
unijos ir miesto valdžios 
nesiseka. Darbininkai rei-

certas. M a n
ašaros iš akių tryško, kai tūkstančiai laivakrovių ir 
žiūrėjau į tokį aukštai iš- prekybinių laivų jūrininkų, 
lavintą dainininkų ansamb- Pirmą dieną streikas sulai- 
lį, aprėdytą gražiais lietu- kė 400 laivų nuo išplauki- 
viškias kostiumais. O kai mo.
užtraukė sutartinai, tai ta- -------------
rytum lubas nukels.

Labai norėjau pamatyti
Dr. A. Petriką ir padėkoti 
jam už aprašymą Lietuvių 
Literatūros Drau gijos ir 
pažngiųjų Amerikos lietu
vių istorijos.

Taipgi norėjau padėkoti 
! nuostabiai Irenai Vladimi-

Berlynas. — čionai lankėsi 
TSRS komunistų vadas L. 
Brežnevas.

FABRIKAVO DRAFTO 
KORTAS IR METRIKOS

New Yorkas.—FBI agen
tai areštavo Fredą Perezą, 
21 metų amžiaus, kuris, sa
koma, prisipažino, jog ga
mino falsifikuotas draftavi- 
mo kortas ir metrikų blan
kas.

Sakoma, kad jis pagamino 
8,000 drafto kortų, kurių 
3,000 pardavė po 75 centus, 
taipgi gamino metrikų la
pus, kuriuos pardavinėjo 
po $1.00.

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y., pridavė $26.00. Aukojo: 
F. Budrioms (Bayside) ...................  f
M. Stakoff .... 
C. P. Meškėnas 
F. Bush ...........

Po $1.: V. Zaveckas, A. Walmus, Alice Tamm. M. 
Kalvaitienė, K. Levanas, A. Vaznys (Richmond Hill), 
Helen Lamanek (New Hyde Park).

$6.00 
5.00 
5.00 
3.00

Per F. Klaston, Huntington, N. Y.: Mirus Onai ir 
Aleksandrui Gaškauskam-Gąsh, jų sūnus Glenn ir marti 
Eleanor įteikė ju tėveliams pagerbti “Laisvės” fondui 
$35.00.

mo. Tuo tarpu miestas ran
dasi “skylėje,” neturįs iš 
ko reikalavimą patenkinti.

Dabartinis miesto majo
ras Wagneris nesiskubina 
su unija susitarti. Jam, 
matyt, atrodo, kad tegu 
naujasis majoras tuo jau 
rūpinasi. O Lindsay labai 
norėtų, kad dabartinė val
džia tą klausimą išspręstų.

saugumo dėžę didžiausius 
turtus, bet pati badavo, 
nes buvo pametusi stebuk
lingąjį raktą tos dėžės at- 
sirakinimui.

Mūsų miestas, girdi, labai i rovienei už išvertimą į lie- 
turtingas, bet valdžios iž-Į tuvių kalbą popiežiaus Pau
das tuščias, nes jis netu- liaus VI kalbos, pasakytos 
ri priemonių prie tų turtų Jungtinių Tautų Generali- 
prieiti. Deja, šitie dideli ’ nėję Asamblėjoje, taipgi už 
galvočiai, kurie sudaro mi-: išvertimą iš žurnalo “Fact” 
nėtą komisiją, neparodo to straipsnio labai žymaus is- 
“stebuklingojo rakto,” ku
riuo būtų galima tuos tur-

Rep.

Per J. Mažeiką, Pittsburgh, Pa., $56. Aukojo:
K. Thomas, New Kensington ...............
Andy Grace, McKeesport.....................
A. Dovydas ............................................
C. Stašinskas, New Kensington .........
P. Paul, New Kensington ..............

Česnikas, New Kensington .............

.. $11.00 

... 11.00 

.... 6.00 

.... 6.00 

..... 6.00 
... 6.00 
... 5.00 
.... 2.00

Padėka drg. P. Bečiui
Praėjusį pirmadienį “Lais

vės” direktorių posėdyje nu
tarta ir lai šiuo būna iš
reikšta nuoširdi greitnekie- 
čiui draugui Povilui Bečiui

Al
J. Mažeika
J. Kudis ..

Po $1: Ch. Melnis (Springdale); J. Muragienė ir 
J. Lekavičius.

Išgelbėjimui miesto val
džios iš fina n s i n i ų bėdų 
kalbama apie uždėjimą 
kiekvienam gyventojui 2% 
mokesčių ant jo įplaukų. 
Tai paliestų kiekvieną, gy-( 
venantį iš'biznio, profesi-1padėka už jo atvežtą dide- 
jos, arba darbo. Spėjama, 
kad naujoji miesto valdžia 
kitokių priemonių padidini
mui valdžios įplaukų nesu- 
rasianti.

lę gausą puikių “L” koncer
to atlikėjams pagerbti gė-

Nuo kitų gauta sekamai:
ALDLD 153 kp. (per V. Sutkienę),

San Francisco, Calif.......................................
Per V. Sutkienę (koresp. tilpo),

San Francisco, Calif......................................
J. Pakutka, Chesire, Conn................................
Jurgis Laukaitis, Maspeth, N. Y.....................

(pagerbimui savo mirusios žmonos Rožės)
K. A. ir E. Žukauskai, Seattle, Wash..............
ALDLD 7-a Apskr. (per S. Penkauską),

Lawrence, Mass.........................................
Bronė Čiuberkienė, So. Boston, Mass..............
Martha Kirk, Seattle, Wash..............................
Karol Valent, Stoughton, Mass.........................
J. Jordan, Three Bridges, N. J.........................
V. Yuden, Chicago, Ill.......................................
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn..................
Viktoras Petraitis, Bridgeport, Conn...............
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa...............................
Peter Chestnut, Brockton, Mass......................

$50.00

30.00
20.00
20.00

20.00

15.00 
10.00 
8.00 
6.00 
6.00
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

BROOKLYN, N. Y.

ILGIAUSIŲ METŲ
Mūsų mylimam tėvui ir tėvukui

Kaziui Nečiunskui
Linkime tau, mielas tėveli, apvaikščioti savo 

gimtadienį, gruodžio 7-ą laimingai. Sulaukei 75 
metus — tad linkime, kad sulauktumėt dar daug, 
daug gimtadienių, geroj sveikatoj ir nuotaikoj.

Sveikina tave — dukterys Adelė, Aldona, anū
kai Eileen, Michael ir Annemarie, žentai Joseph 
ir Robert, ir artimieji giminės.

ke- 
bal- 
kad

Taigi, taksių vairuotojų 
streiko veikiausiai bus iš
vengta. Darbo taryba pa
skelbė rezultatus prieš 
lis mėnesius įvykusių 
s a v i m ų . Pasirodo,
AFL-CIO Organi z a c i n i s 
Komitetas linkimus laimė
jo, ir dabar taksių kompa
nijos turi su juo tartis kaip 
su unija. Tai laikoma di
deliu taksių vairuotojų lai
mėjimu. Nuo dabar kom
panijos su jais turės rim
čiau skaitytis.

Lai niekad, drauge Povi
lai, nepaliauja žydėjusios 
tavo gėlės ir neužgęsta ta
vo širdingas “Laisve” rū
pinimasis!

Čia tenka pabrėžti, kad 
drg. P. Bėčis savo gėlėmis 
papuošia visas “Laisvės” 
iškilmes.

Už “L” direktorius, SV

toriko. Džiugu, kad mes 
turime tokių puikių vertėjų 
kaip mieloji Irena Vladimi
ro vienė. i-.

Niekados man neišeis iš 
atminties ’toks didelis Sam
būris “Laisvės” simpatikų, 
koks pasirodė šiame kon
certe.

Labai dėkoju mielam 
draugui eastoniečiui Tilvi
kui, kuris nemokamai ma
ne nuvežė į koncertą ir par
vežė. Taip jis padaro jau 
kelinta karta. Jau turint V 4- |
daugiau kaip 80 metelių, 
yra nelengva pasiekti New 
Yorką iš tokios tolimos ko
lonijos kaip Bethlehemas. 
Dėkui tau, brangus drau
ge!

Frank Zavis
Bethlehem, Pa.

Pranešimas

Išrinktasis miesto majo
ras John Lindsay jau pra
dėjo skirti naujus komisio- 
nierius. Neseniai paskyrė 
gaisrų departamento komi- 

■sionieriumi demokratą neg
rą Robert O. Lowery. O da
bar tyrinėjimo aparato ko- 
misionieriumi paskyrė res
publikoną tik 43 metų ad
vokatą .Arnold G. Fraima- 
ną. Tuo Mr. Lindsay norįs 
įrodyti, kad jo sudaryta 
valdžia bus tikrai “bepar- 
tyviška.”

Laikinoji Finan s i n i a i s 
Miesto Reikalais Komisija 
ragina išrinktąjį majorą 
Lindsay tuoj pradėti rūpin
tis sutvarkymui miesto fi
nansų ir pašalinimui finan
sinės krizes. Komisija sa-

Labai geras filmas
Carnegie Hall Cinema te

atre, 7th Avė. ir West 56 
St., Niujorke, dabar rodo
mas labai geras filmas “To 
Die in Madrid” (‘‘Mirti 
Madride”). Filme parodo
ma visa Ispanijos civilinio 
karo eiga. Tuomet gen. 
Frankas, kunigų, Vokieti
jos, Italijos ir kitų šalių fa-1 
šistų padedamas, kraujuose 
paskandino liaudies fronto 
demokratinę vyriausybę, iš- 
žudydamas apie du milijonu 
žmonių.

Toj kovoj (Tarptautinėje 
Brigadoje) dalyvavo nema-j 
žas būrys ir lietuvių (iš! 
Lietuvos ir iš užsi e n i ų ) . 
Filmas labai gerai padary
tas, objektyvus, civilinį ka
rą parodo iš pažangių po
zicijų. Kiekvienas lietuvis 
turėtų jį pamatyti.

Sekamas filmas tame te
atre bus “Pasim a t y m a s 
Maskvoje.” Tai irgi geras 
filmas.

Balsas iš Publikos

MASPETH, N. Y.
Mirus

J
LaukaitieneiRožei ]

Mes, velionės draugai, reiškiame užuojautą vy-
rui Jurgiui, sūnui Juozui ir jo žmonai Joanai, 
dukrai Julei ir jos vyrui Beniui Petruliui, sesutei
Onai Kalvaitienei ir jos vyrui Jonui, broliui An-
tanui Valasaičiui, anūkams, kitiems giminėms ir
artimiesiems.

$. Petkus M. Lukšienė
C), černevičienė A. D. Veličkai
M. Kalvaitienė S. Večkys
W. B. Keršyliai A. Rainienė
M. Tamelienė V. Lisajienė
D. Galinauskienė K. I. Lėvanai Į
J. ir A. Kalvaičiai Rose Allen
M. Ūsienė M. Petronis
D. ir F. Mažiliai K. Karpavįčienė
O. Dobinienė N. Ventienė
J. ir E. Kąsmočiai M. KavaliŪninė
E. Sungailienė R. I. Mizarai
J. Danilevičienė M. Janulevičienė
J. ir M. Jakaičiai A. Kunevičienė *
V. Lukas M. Krunglienė
A. Cibulsky M. Kreivėnienė *
A. Mikalaus J. Gužas
M. Jakštienė S. Sasna
J. M. Juškai P. Gustaitis

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos priešmetinis su
sirinkimas jvyks antradienį, gruodžio 
7 d., 7:30 vai. vakare, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Visi nariai kviečiame daly
vauti susirinkime, nes bus rinkimas 
kuopos valdybos sekantiems metams.

Valdyba
(96-97))

REQUEST RECORD

Vėliausios, puikiausios, 
autentiškiausius lietuviškos 

plokšteles.
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.

HELP WANTED MALE

Experienced men’s tailor. Willing 
to locate in State College, Pa. Good 
pay, steady work and all benefits. 
For more information, write — A. 
Grigaitis, 77 Grove St., Wilkea-Barre, 
Pa. (95-96)

SVARBU

DOVANOS ŠVENTĖMIS
Per

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

Phone: 228-0547
ŠVENČIŲ SEZONE, su speciale sutartimi su V/O “VNESHPOSYL

TORG” ir priimtinomis sąlygomis, laiku pristatyti užsakytas 
dovanas į 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 JŪSŲ SKONIO DOVANĄ SAVO GIMINĖMS

Automobilių, motorciklių, dviračių, skalbiamųjų mašinų, 
šaldytuvų, siuvamųjų mašinų, fotokamerų, radijų, 

televizorių, batarinių radijų, bajanų, akordionų, 
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 VNESHPOSYLTORG atstovas Amerikoje jūsų dovani

>




