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Rašo A. Bimba

Neabejoju, jog visi matėte it 
skaitėte paskutini Administra-' 
cijos pranešimą apie “Lais- i 
vės” vajaus eigą.

Laikas bėga, laikas baigia- l
si, o nuo tikslo tebesame tolo- n a U 1 i 
I • ................................. '
doleriu a> tl <,VieJŲ tukstaneil‘ į vesti prie tiesioginio karo jėgų liaudiečių nugalėjimui.

Tenka visiems susirūpinti ir į Kinija.
pasispausti, kad šis labai rei- į Hongkongas. — Čia gau
singas laikraščio išlaikymui j ta yjnių, kad Kinijos vy- 

................................j........ 4 riausybė ruošiasi galimam 
karui su Jungtinėmis Vals- 

Sakoma, kad fab-

iDidėja karo pavojus tarp 
Jungt. Valstijų ir Kinijos

Washingtonas. — Prezi-, ralinio sek r e t o r i a u s U 
dento Johnsono patarėjai i T h a n t o pastangos baigti 

i ruošia raportą apie k a r ą j Vietname karą pasitarimų 
. Vietname. Numatoma, kad , keliu susidūrė su neįveikia- 
; grįžęs iš Pietų Vietnamo ! momis kliūtimis.
i Robertas McNamara patei-j Saigonas. — Čionai atvy-

! ko keli JAV senatoriai. Se-
! natorius George McGoven,
i • . i i . i y t !

Diplomatija ir karas Karas Vietname, žmonių
pietryfty Azijoje

Maskva, 
jungoje

i

Jis rašo, kaip JAV pra- j

vargai ir JAV jėgos
Saigonas. — Ką reiškia 

karo 
sunaikinimas

Aš nemačiau priešų. Bet 
ginklai, jie buvo geri kareiviai, nes

Pietų jų ugnis prispaudė mus 
geriausio Sep- taip, kad negalėjome nė pa-

Didelis žmonių vargas 
“New Yorko Timeso” ko

respondentas Neil Sheehan 
Liaudiečiai jį sunaikino aprašo civilinių gyventojų 

j mos mūsii šalies militarines! per keturias valandas Mi-, nelaimę. Duchai miestelį, 
jėgos, kurių dabar ten yraichelino gumos plantacijoje. (kuriame buvo liaudiečiai, iš 

Jungtinės Tautos, N. Y.-• 170,000. ! Liaudiečiai buvo susislėpę i jūros bombardavo Jungti-
; atstovas B. Le- i Pradžioje JAV militaris- i žemėje, kiti sulipę į gumos Į nių Valstijų karo laivai.

į wandowskis aštriai kritika-! tai buvo “tik patarėjai” i medžius. Gumos medžių j Kanuolių sviediniai po 750
'vo Jungtines Valstijas už l pietų Vietnamo militaris-i dideli lapai sudarė saugią1 ir 1,000 svarų į šmotelius
|sugabenimą į Europą 5,000 Į 

’ I atominių bombų. Į
i Jis sakė, kad tvirtinimas, 

- |būk “elektros prietaisai” 
j užtikrina, kad negali įvykti 
' netikėtų bombų sprogimų, 

jo bombonešiai puolė šiau- ne“° kyįko«- . Jis 
rės Vietnamą. Vienas su-' !'of,e’ kf 1? teehmkoje Įvyks- 
sikūlė pakildamas, o du ta '\etikshimu, gana prisi- 
bombonešius vietnamiečiai ™,ntl al)kllc,° 9 dlen0" f1!' 
nilinv5 deh elektros jėgos neteki

mą šiaurrytinėse JAV vals- 
tijose.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas Dę Gaulle sako, 
kad “absurdiškos kalbos” 
nepakeičia fakto, jog Viet
name yra JAV intervenci
ja. Pasitrauktų iš ten JAV 
militarinės jėgos, ir karas 
pasibaigtų.

New Yorkas. — Gruodžio 
1 dieną “The New York 
Timeso” kolumnistas James 
Reston pateikė straipsnį po 
antrašte: “Tyli nelaimė.” 
Jis perbėgo istoriją Jung
tinių Valstijų intervencijos 
i Pietų Vietnamą, t V €

planus dar didesniam 
) plėtimui. Eilė prezi-

į dento patarėjų numato, kad ■ iš South Dakota, sako, kad i Valstijos, 
j i Jungtinių Valstijų Jungtinės Valstijų s dar ■ Ženevoje padarytus nutari- i 

kai. Specialiajam fondui dar veiksmai gali jas pri- daugiau prisius militarinių mus 1954 metais. :

Senatorius Mansfie 1 d a s | Lenkijos 
pageidauja baigti karą pa-1’ 
sitarimų keliu. Tuo reika-j 
lu -jis lankėsi Varšuvoje, I 
Maskvoje ir Bukarešte.

Pirmu kartu žmonijos is- j 
, torijoje jau veikia Jungti-1 

Neiljti lėktuvų, kraustomi į ša-' nių Valstijų atominis lėk-:

fondas būtu sukeltas dar net' 
su geroku kaupu.

Nežinau, ar dar kuriuose ki- tljomis. >----------- , ----- ----
tuose komerciniuose laikraš- j rikai, kurie gali būti pasiek- 
čiuose pasirodė, ar ne, j” 

|įwehan korespondencija ’s I lies gilumą, nutiesiami nau-! tuvnešis “Enterprise.” 
Poetu Vietnamo pajūrio ra.jo-1 .. . v. . .. . . . v. .. . I . , , . 1• ii ern lovin Irn h a i iv wmairnlim no, kuri tilpo “The N. Y. Ti- 
mese” lapkričio 30 d.

Amžiais lietuviu tauta pri
simins Pirčiupį ir keiks hitle
rininkus už jo sunaikinimą ir 
jo žmonių (119) išžudymą.

O kiek tokių Pirčiupiu mūsų 
Amerikos jėgos jau pagimdė 
Pietų Vietname?

štai Duchai srityje buvo nu
spręsta sunaikinti penkius žve
jų kaimus. Iš mūsų 7-jo laivy
no kanuolių kulkos pradėjo 
kristi dieną ir naktį.

Kiek civilinių žmonių—^mo
terų, vaikų ir senelių—ten žu
vo. Sunku tikrai pasakyti, 
bet. pasak Neil Sheehan, pri- 
skaitoma net iki 600!

Už 325 mylių nuo Saigono, 
sako Sheehan, tirštai apgyven
toje provincijoje nuo žemės 
paviršio nušluota “mažiausiai 1 kas lapelius siuntinėja ir 
dešimt kitų kaimu“, o kiti 25 Į kaip siuntėjai gauna karei- 
Jsąimai baisiai sužaloti. Kiek Up. adrpquq 
ten nekaltų civilinių žmonių Į 
žmonių žuvo? j

Niekas tikrai nežino. Bet, 
girdi, galima spręsti kad ir iš 
to, jog “kas mėnuo tik į vieną 
vietinę Quangai ligoninę bū
davo pristatoma nuo 600 iki 
1,000 bombomis ir kulkomis 
sužeistų civilinių žmonių“.

Kiek amžių reikės Vietnamo J

ji geležinkeliai ir vieškeliai, 
paruošiama Kinijos gamy
ba apsigynimo karui.

Jungtinės Tautos, N. Y.- 
Valstybių atstovai mano, 
kad Jungtinių Tautų Gene-

JAV KAREIVIAI GAUNA TCDC „ 1 • „
lapelių IdKo gamins daugiau

Washingtonas. — Iš Pie
tų Vietnamo JAV koman- c* 1*1 *
dieriai praneša, kad JAV 
kareiviai gauna iš mūsų ša
lies prieškarinio turinio la- 

i pelių, kuriuose jie ragina- 
' mi nekariauti prieš vietna
miečius.

JAV vyriausybė tyrinės,

Los Angeles, Galif. — 
Čionai per vieną dieną pri
lijo 4 colius.

automobilių
Maskva. — Pereitais me

tais Tarybų Sąjungoje buvo 
pagaminta apie 200,000 ke
leivinių automobilių. Mat, 
Tarybų Sąjunga daugumoje 
gamina autobusus ir sunk
vežimius, kurie yra reika
lingi industrijai ir masi
niam vartojimui.

Dabar automobilių gamy
bos vedėjai sako, kad 1966 
metais bus daugiau gamina
ma ir pasažierinių automo
biliu, v

IŠ VISO PASAULIO
Cotonou. — Dagomejos

žmonėms pamiršti mūsų kari- Į mj]itaristai paėmė galią j
nių jėgų jiems padovanotus 
Pirčiupius ?! savo rankas. Sakoma, kad 

prezidentas Sourou Migan 
Apithy nenorėjo pasitrauk-Tik dabar pasaulis išgirdo, 

kad Rodezijos 250,000 baltų- ’ ti iš vietos po to, kaj par- 
jų valdo ir laiko beteisiais (lamentas nutarė jį pašalin
ai,000,000 afrikiečių. |

Anglija irgi labai “susirū
pinusi“.

Kokia veidmainystė! O kur 
Anglija buvo iki šiol? Juk Ro- 
dezija per desetkus metų bu
vo Anglijos kolonija. Kodėl 

aįj toleravo tokią padėtį? Ko- 
’dėl leido taip begėdiškai afri
kiečius nuteisinti, jų neprileis
ti prie valdžios vairo?

žinojo apie tai ir Anglijos 
darbiečiai. Kur jie buvo? Ko
dėl tylėjo?

Maskva. — TSDS vyriau
sybė išvarė S. Rosenfildą, 
“Washington Post” kores
pondentą, nes tas laikraštis 
spausdina melagingus 
“Penkowskio atsiminimus.”

Varšuva. — Lenkai gra
žiai pasitiko JAV ambasa
dorių John Gronouskį, kuris 
kilęs iš lenkų. Jo diedukas 
is Lenkijos išvažiavo Į JAV 
1875 metais.

New Delhi.—Indijos val
džia sako, kad Kinija trau
kia militarines jėgas prie

jungoje lankėsi Anglijos dėjo kištis į tos šalies vi-i dabartiniai 
Užsienio reikalų ministras daus reikalus pradžioje su; rodo 
Michael Stewartas. Tarybų j ekonomine “pagalba” ir pa- Vietnamo 
Sąjungos Užsienio minist- siųsdamos 700 “militarinių tintojo pulko. Pulkas buvo | judėti, 
ras Andrius Gromyko pa-' patarėjų.
reiškė, kad už karą Viet-' Po kiekvieno JAV žy-1 ir vadovaujamas. Jame bū
name atsako J u n g t i n ė s i maus valdininko apsilanky-j vo apie 3,000 žmonių.

kurios paneigė ! mo Vietname buvo didina-1

JAV karininkų išlavintas•

tams, paskui įsivėlėme Į at- 
;virą karą. Dabar prieš 
vietnamiečius veikia mari- 
ninkai, pėstininkai, kavale
rija, sunkioji artilerija, o

Pt. Pleasant Beach, N. J.- 
Sulaukęs 98 metų amžiaus 
mirė buvęs “American Ma
chinist” redaktorius Fred

I Colvin.
----- 1--------

Ženeva. — Sakoma, kad j 
kurdai laimėjo mūšį prieš 
Irako jėgas.

New Rochelle, N. Y. — 
JAV nždarė seną Slocumo 
tvirtumą, nes dabar ji ne
reikalinga New Yorko ap
saugai.

Kaii as. — Sukliuvo pasi
tarimai t a r p Jemeno res
publikos atstovų ir rojalis
tų karo baigimui.

knygutę gavug tuoj ją p 
skaityti.

Šiomis dienomis teko susipa
žinti (ligoninėje) su tikrai ne- 

Tiesa, jis

bėra labai gyvas, vikrus. Jis

Na, tai perskaičiau knygelę
“Jaudinantys susitikimai“, ku
rią parašė Eva Mizaricnė.

Greitoje ateityje ją gaus vi
si Literatūros Draugijos na
riai.

Nuoširdžiai sveikinu knygos
autorę. Ji davė tai, ka mums 
labai reikėjo: žinių, informa
cijos apie Tarybų Lietuvos mo
teris.

Evos pasikalbėjimai, susiti- paprastu žmogumi.
kimai su Lietuvos veikėjomis, Jau ^2 metų amžiaus, bet te- 
kaimietėmis bei darbininkė- bėra labai gyvas, vikrus. Jis 

Jpis, duomenys apie jų gyve- Yra žydų kilmės, jaunas atvy- 
RiTmą, darbus ir veiklą, pa-' Rusijos. Jo pavardė 

duoti gražioje, lengvoje, jaus
mingoje formoje.

Raginu Draugijos narius

Jo pavardė 
Max Rosenthal.

Nėra tokio klausimo, kuriuo
(Tąsa 5-me pusi.)

Washingtonas. — Gruo
džio 14 dieną atvyks į JAV 
Pakistano prezidentas Ma- 
hammedas Ayub Khanas ir 
tarsis su Johnsonu taikos 
reikalais.

Hongkongas. — Sakoma, 
kad Kinijos Užsienio reika
lų ministras pareiškė, jog 
Kinija nedalyvaus tarptau
tinėje nusiginklavimo kon
ferencijoje, kurią Jungtinės 
Tautos šauks pirm 1967 m.

jiems uždangą nuo J A V i sudaužė gyvenimo namus, 
karo lėktuvij ir malūnspar-1 Prie laivų bombardavimo 
nių ugnies. ■ prisidėjo ir malūnsparniai.

Kada pulkas pateko į | Bombos, kanuolių ir kulko- 
liaudiečių spąstus, tai JAV į svaidžių ugnis nušlavė vi- 

įsus, kas buvo dar gyvas.
Civiliniai gyventojai bė-

iš jūrų Septintasis karo lai- karininkai per radiją sau- | 
-y—,/ kuris turi apie 300 kėši lėktuvų pagalbos. At-!
karo laivų ir 2,000 lėktuvų, (skridę lėktuvai negalėjo ga įš mūšių vietų, bet kur 

Reston sako:
JAV jėgų, sunkesnis daro
si karas, daugiau žūva viet- 

, namiečių, daugiau žūva ir
JAV žmonių.
sis tas karas? Kur jo pa
baiga? — klausia jis. Pir
miau JAV Gynybos sekre
torius McNamara sakė, kad; 
“netrukus baigsis karas,”

vynas

: daugiau ten niekuo pagelbėti. JAV ka-■ jie pabėgs, kad mūšiai eina 
rininkas W. M. Wissmanas visoje šalyje. Subėgusių į 
sako: Į JAV ir Pietų Vietnamo val

džios kontroliuojamus cent
rus yra virš milijono. Jų 
vargas ir skurdas didelis.

JAV Įsigalėjimas
Liaudiečiai neturi lėktu-

ir kuo baig Azijoje yra daug JAV
atominių bombų

Tokio. — Korespondentas !vų, tai JAV ir Pietų Viet- 
Albert Axelbank rašo, kad namo militarines jėgos sau- 

Saugūs ir pa-prieš porą metų—kad “Ka- Guamo, Okinawoje ir Bi- gius iš oro. 
ledoms visi J A V militari- nino salose Jungtinių Vals-i mariai, kur Jungt. Valst. 
niai žmonės bus parvežti.” 
Dabar jis ten vėl apsilankė, 
bet jau sako, kad karas bus 
ilgas ir sunkus. Pentagono 
generolai jau kalba apie 
pasiuntimą į Vietnamą mi
lijono JAV militarinių žmo
nių jėgos, sako tas kolum
nistas.

Varšuvos apsigynimo sąjungai 
ragina prie nusiginklavimo '
Washingtonas. — Jungti- Ivais nuo atominių ginklų,

. i 7 -o
tijų karo laivynas turi la- įruošia prieplaukas, tiesia 
bai daug atominių bombų, vieškelius, fabrikantai sta- 
kurių kiekvienos jėga di- tosi fabrikus.
desnė kaip 10,000 dinamito I Pietų Vietnamo pamanai 
tonų. į ilgi, virš 600 mylių ilgio.

Binino sala yra 500 my- Juos JAV ir Pietų Vietna- 
lių nuo Tokio. Japonai bu- mo jėgos kontroliuoja, liau- 
vo iš jos iškraustyti, o ku- ’ diečius atmuša armijų dali
uje dabar norėtų ten nu-i niai, lėktuvai ir iš jūsų ka- 
vykti, tai turi gauti leidi-1 ro laivai. Dabar Pietų Viet- 

•mą iš Pentagono.
• Taip pat yra atominių 100 JAV didelių karo lai- 

! b o m b ų sandėliai Chichi- vų ir keli šimtai mažesnių.
1 Jima, Haha-Jima ir I w o -' Pamariuose įsteigta JAV 
Jima salose. ! armijos ir orlaivyno bazės.

namo vandenyse yra virš

nių Valstijų vyriausybė ga
vo nuo Varšuvos apsigyni
mo sąjungos pasiūlymą pa
sirašyti nekariavimo sutartį 
tarp tos sąjungos ir NATO 
nariu, v

Varšuvos apsigynimo są
junga sako, kad pirmoje 
vietoje turėtų būti už
draustas atominių bombų 
gaminimas, nutarta pada
ryti tam tikrus plotus lais-

Ekstra
Saigonas. — Saigone, ne

toli nuo JAV ambasados, 
liaudiečiai privažiavo sunk
vežimiu prie JAV jėgų cent
ro Metropolio viešbučio ir 
išsprogdino didelę bombą.

Astuoni žmones buvo už
mušti, 52 amerik iečiai ir 
virš 100 vietnamiečių su
žeista.

Cape Kennedy, Fla... -
Gruod. 4 d. JAV erdvių už- i 
kariavimo jėgos iššovė “Ge-I 
mini-7” satelitą, kuriam e i 
yra du karininkai Frank' 
Borman ir James A. Lowell.

Suplanuota, kad satelitas 
skraidytų aplink žemę per 
14 parų.

nutarta, kad Cent r i n ė j e 
Europoje ir Berlyne pakai
tos gali būti padarytos tik 
abiejų pusių sutikimu, o 
paskui eiti prie visiško nu
siginklavimo.

Pasiūlyme sakoma, kad 
prie susitarimo reikėtų 
kviesti ir Kiniją, bet jeigu 
pradžioje tas negalima, tai i Planams labiausiai prie- 
susitarimas galimas ir bejšinasi Valstybės departa-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Svars

tant Jungtinių Tautų pla
nus dėl šaukimo viso pa
saulio šalių nusiginklavimo 
konferencijos, įvyko pasida
lijimas tarp JAV valdinin- 
kii. v

El Paso, Texas. — Gruo
džio 2 dieną EI Paso mieste 
ir dalinai Meksikoje per iš
tisą valandą buvo nutrūkus 
elektros jėga.

jos. mento nariai ir Pentagono 
militaristai.

Allentown, Pa. — Ir čia 
laikinai buvo nutrūkusi 
elektros jėga.

New Yorkas. — Apie 30 
mylių nuo New Yorko ore 
susidūrė du keleiviniai lėk
tuvai, kuriuose buvo 119 
žmonių. Vienas lėktuvas su 
50 žmonių nukrito, o antras 
su 30 pėdų nulaužto spar
no nusileido Kenedžio aero
drome. Nelaimėje 8 žmonės 
užmušti, o tarp kitų yra 
daug sužeistų.

PIRMUKART NUTEISĖ 
NEGRO UŽMUŠĖJA

Anniston, Ala. — Pirmu 
kartu Alabamoje baltųjų ju
ry nuteisė negro užmušėją. 
Nuteisė 10 metų kalėjimo 
Hubertą Damoną, kuris nu
žudė liejyklos darbininką 
negrą Villį Brewsterj, 38-ių 
metų amžiaus.

Washingtonas. — JAV
------------- militaristai reikalauja bom-

Maskva. — Per TSRS te- barduoti Haipongą, svarbią 
levizijos tinklus kalbėjo šiaurės Vietnamo prieplau- 
Anglijos Užsienio reikalui ką. 
ministras M. Stewartas ka
ro Vietname reikalais. Maskva. — Rusu stačiati

kių (“pravoslavų”) bažny- 
Washingtonas. — Jung-lčios galva metropolitas Ni- 

tinės Valstijos vėl paima 10ikonas sako, kad Pasaulinis 
didelių laivų iš r e z e r v o j katalikų suvažiavimas pa

darė tarimų progreso pu
sėn.

transportavimui kareivių ir 
karinių reikmenų į pietry
čių Aziją.

Frunze, TSRS.—Centrinė
je Azijoje tarybinės res
publikos pasiekė didelių 
ekonominių laimėjimų.

New Delhi.—Indijos val
džia priešinga gaminimui 
atominių bombų ir slaptam 
jų bandymui.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad dar gal yra 
gyvas Indonezijos komu
nistu vadas Aiditas. c

Saigonas. — Pietų Viet
namo liaudiečiai paliuosa- 
vo 24 Pietų Vietnamo val
džios kareivius, kurie bu
vo paimti į nelaisvę.
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Kas ką rašo ir sako
DŽIAUGIASI KOMUNIS
TŲ NESANTAIKA

jektą, kuriame siūloma “dar 
kartą patvirtinti, kad nesikiši
mas yra pagrindinis tarptauti-

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

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

Angliško darbininkų laik- nes teisės principas 
raščio “The Worker” korės- ( 
pondentas Maskvoje Art. talis jungiančių sutartinių san- 
Shields rašo, kad amerikinis tyk1lų.,n().rma.ir,;'! turi 8’erbti ir

• 4? a „Jnni'j.!0 laikytis visi’.Voice of America visais • 
būdais “populiarina” Tary-

šis principas “yra Amerikos

Indonezijoje reikalai blogi
LIGI ŠIOL MUMS NIEKAS pilnai neišaiškino, kas 

iš tikrųjų darosi Indonezijoje. Kad ten vyksta blogi 
reikalai, kiekvienam žinoma. Kad ten reakciniai ge
nerolai skerdžia komunistus, žinoma. Kad tūkstančiai 
komunistų yra kalėjimuose bei koncentracijos stovyklo
se, taip pat žinoma.

Generolai kaltina Indonezijos Komunistų partiją už 
tai, kad būk ji norėjusi nuversti Sukamo valdžią. Dėl 
to, girdi, reikia ją uždaryti. Jiems pritaria visokių re
akcinių organizacijų bei partijų vadai. Mat, Indone
zijos Komunistų partija yra didelė, su daugiau kaip 
trys milijonai narių. Bet prezidentas Sukamo sakosi 
esąs priešingas Komunistų partijos uždarymui, ir jis tai 
viešai pareiškė.

Gerai, jei jis priešingas, tai kodėl generolai jo ne
klauso? Kodėl šalyje vyksta ligi šiol negirdėti kruvini 
ant komunistų puolimai? Nejaugi Sukamo liko be jo
kios įtakos, be jokios galios? Nejaugi ten viską valdo 
tik armijos generolai?

Melai iš Indonezijos pilami gausiai į visą pasaulį. 
Ir juose sunku susigaudyti. Štai, per keletą savaičių 
buvo skelbiama, būk generolai iešką Indonezijos Ko
munistų partijos pirmininko D. N. Aidito, bet nesurandą. 
O vėlesnės žinios iš Jakartos skelbia: komunistų vadas 
užmuštas! Jį užmušė generolų valdžia.

Niekas mums neišaiškino ir to: kaip galėjo atsitikti, 
kad tokia didelė partija, kaip Indonezijos Komunistų 
partija, galėjo prisileisti prie šitokios baisios situacijos?

Anksčiau ar vėliau visa padėtis išaiškės.

’Sprogo muilo burbulas”
VILNIAUS “TIESA,” rašydama apie “veiksnių” 

“žygį į Washingtona” (lapkričio 13 d.), sako: “Sprogęs 
muilo burbulas.”

Tiesa. Per keletą mėnesių “Veiksniai” jį pūtė pūtė, 
d kai atėjo momentas pasirodyti, burbulas sprogo ir 
daugeliui žmonių tai padarė tik gardaus juoko.

SLA nominacijos
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE nariai 

greit nominuoja į pildomąją tarybą pareigūnus. Nomi
nuojami referendumu. Po to bus renkami-balsuojami 
tie, kurie apsiims kandidatuoti.

Menševikų spaudoje jau pasirodė agitacija, už ką 
balsuoti. Agituojama už tuos pačius asmenis, kurie šiuo 
metu sudaro pild. tarybą, išskiriant vieną, iždo globėją.

• Agitatoriai pataria nariams balsuoti į tą vietą, už ką 
kas tik nori.

Kaip gi atsirado vakansija iždo globėjo pareigose?
Atsirado ji taip: Nora Gugienė pranešė, kad ji ne

kandidatuos iždininko vietai, na, tai menševikai stato 
ton vieton buvusiąją iždo globėją—E. Mikužiūtę.

PASAKYSIME ATVIRAI: MumsT nepatinka men
ševikų spaudos siūlomas sąrašas: dauguma siūlomųjų 
asmenų yra ne tik jau seni, savo dieneles atgyvenę, bet 
ir labai nusidėvėję politikieriai, nusinakinę visuomenės 
akyse “vaduotojai,” susikompromitavę; jiems ne organi- 
zacijos reikalai rūpi, — jiems rūpi “laisvinimo” gešef- 
tas, o tai reiškia važinėjimą, baliavojimą, SLA pinigų 
švaistymą.

Dabartiniai vadovai “Tėvynę” pavertė mūsų tau
tos, mūsų gimtojo krašto šmeižikų organu. Iš šalies 

- stebint, pikta darosi, kad taip vyksta.

MUMS ATRODO, REIKĖTŲ pažangesniems SLA 
: nariams daryti ką nors—reikėtų nominuoti kandidatus 

' į pild. tarybą iš veiklesnių, jaunesnių, išmintingesnių 
žmonių tarpo. Jeigu nesuspėjama šiemet, tai kitiems 
rinkimams būtinai reikia apie tai pamislyti ir pasiruošti. 

‘ Praėjusiame “Laisvės” numery vienas SLA narys
• rašė apie tai, kad dabartiniai SLA valdovai džiaugiasi, 

jog, girdi, padoresnieji SLA nariai kandidatuoti į pild. 
■ tarybą negales, kadangi konstitucijoje yra skirsnys, būk 
komunistai neturį teisės būti išrinktais.

Tiesa, makartizmo laikais toks kvailas skirsnys bu- 
-vo ten įveltas, bet patys įdėjėjai gerai žinojo, kad jis 

nieko nereiškia: jeigu reakcionieriai apskelbtų komu
nistu tokį asmenį, kuris kandidatuotų į pild. tarybą ir 
būtų jiems netinkamas, ir nedėtų jo vardo ir pavardės 

’ į rinkiminį sąrašą, tai valdinis teismas priverstų juos
• dėti. Fraternalėje organizacijoje, tokioje, kaip SLA, 

•negali būti skirstomi nariai į tuos, kurie gali kandida- 
tuoti į SLA tarybą, ir į tuos, kurie negali. Jei tik narys, 
užsimokėjęs mokesčius, nesuspenduotas, tai jis ir turi 
teisę kandidatuoti į kuopos valdybą ir pild. tarybą.

'Tuo klausimu reikėtų plačiau padiskusuotL SLA 
-"narių gretose yra daug pažangių žmonių, daug tokių, 
’• kurie labai nepasitenkinę dabartine SLA vadovybės po

litika, na, ir jie turi teisę ir pareigą savo organizacijos 
4 reikalus taisyti!

| 100 egzempliorių. Taigi lie- 
j tuvių poezijos kūriniai pla- 
I čiai pasklido po Tarybą 
šąli.v

“Kraštotyros” metraštis
Neseniai išėjo naujas 

kraštotyros draugijos met
raštis “Kraštotyra” 2,000 
egz. tiražu. Jame telpa 
ataskaita apie 1964 m. įvy
kusį suvažia v i m ą , o taip 
pat daug straipsnių. Isto
rinės praeities skyriuje 
randame rašinius apie ne
žinomą 1863 m. lietuvišką 
atsišaukimą, atsimin i m u s 
apie Veiverių mokytojų se
minariją 1905-07 metais, 
atsiminimus apie Tarybų 
valdžios veiklą 1919 m. įvai
riose Lietuvos vietose. Sky
riuje “Dainų ir pasakų’‘ke
liais“ eilė rašinių tautosa
kos temomis, skyriuje 
“Kraštotyros įvairenybės” 
aprašoma įvairios Lietuvos 

■ vietovės, liaudies papročiai,
, . . . v . .. . .. j drabužiai, yra straipsniai

I vykdyti jų užsimojimus kil-1 apįe atrasįus monetų lo- 
paudies menininkus ir 

k. Baigiamas metraštis ži-

&

Nuotraukoje matome E. Poniška itienę — ji yra vieno geriau
sių Kaune sanatorinio vaikų darželio Nr. 56 vedėja., Darželio 
pastatas yra šalia puikaus Panemunės pušyno, kur vaikams 
bėgioti erdvės kiek nori. Šiame darželyje lankėsi ir Čikagos 
lietuviai turistai 1964 metų vasarą.

Darželio vedėją E. Poniškaitienę, kaipo vieną geriausių 
specialisčių, dabar siunčia tobulintis į Čekoslovakiją.

s

$Jungtinių Valstijų planai 
. Tačiau 

tai nereiškia, kad jos ateity 
atsisako vienašališko ginkluo
to kišimosi, j Lotynu Amerikos

bų Sąjungos-Kinijos komu- konferencijoje žlunga.
nistų nesantaiką, ginčus, ir 
bando tuo savo “penu” mai-
tinti tarybinius klausytojus, šalis politikos. Tai matyt, kaip

Netenka tuo stebėtis. Ne- J 
santaika, pasireiškusi tarp 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
komunistinių partijų kapi
talistams reiškia didžiulį 
džiaugsmą.

Jei ne ši nesantaika, tai 
gal nebūtų prasidėjęs ir ka
ras Vietname: Wall strytas 
būtų pabijojęs.

j rašo Brazilijos laikraštis “Ul- 
■ tima orą”, iš D. Rusko pareiš
kimo konferencijoje, kad 
Jungtinės Valstijos sutinka su 
“bendrais veiksmais” tik tada, 
kai tai “galima”.

Kitaip sakant, Jungtinės 
į Valstijos, pradėjusios vienaša
lišką ginkluotą intervcųiciją 
prieš Dominikos respubliką, 
neslepia, kad jos pasilieka tei
sę veikti savo nuožiūra.

KOMUNISTAS UTAH 
UNIVERSITETE

“The Worker” praneša, 
kad neseniai Utah valstijos 
universiteto studentai pasi
kvietė komunistą Danny 
Rubin pasakyti jiems kal
bą. Kalbėtojas, sako laik
raštis, be kitko, smerkė ka
rą Vietname; jis taip pat 
kritikavo Justicijos depart- 
mentą už tai, kad jis dar 
vis tebepuola JAV Komu
nistų partiją, nors gerai ži
no, kad McCarrano įstaty
mas, su lyg kurio partija 
puolama, yra nekonstituci- 
nis.

Rubino kalbos klausėsi 
apie 600 studentų.

Įdomu, kad ir vidurvaka- 
rinėse valstijose universite
tų studentai jau pasiilgo 
komunistų balso!

APIE RIO DE JANEIRO 
KONFERENCIJĄ

Kaip žinia, neseniai bai
gėsi Antroji nepaprastoji 
Amerikos valstybių konfe
rencija. Ji vyko Rio de Ja
neiro mieste, Brazilijoje. 
Konferencija nėjo taip, kaip 
norėjo Dean Rusk, Valsty
bės sekretorius.

Įdomu, kaip į tą konferen
ciją žiūri tarybiniai žurna
listai. TASSo koresponden
tas M. Aliabjevas rašo rašo 
sekamai:

W

ATEIS RINKIMAI!..
S. J. Jokubka “Vilnyje 

rašo:

Krislai iš Lietuvos
“Trūksta tiktai fiurerio”

Tarybų Lietuvos kinostu- 
dija išleido naują doku
mentinį filmą “Trūkstą tik
tai fiurerio,” kurio scenari
jų paruošė M. Jackevičius, liktų. 
: režisavo Vabalas, traukė 
i operatorius Tautrimas. Tas 
' filmas labai įspū dingas,: 

be jokiu svyraVi-i ekspresyviai parodas revan- 
Johnso-■ šistinius Vakarų Vokieti- 

(jos siekimus link Klaipėdos 
. Johnsono adminis- į krašto. Dingstį filmui davė

Taikos demonstracija Va
šingtone parode, kad ameri
kiečių tauta nelengvai duoda
si karo kranklių užmačioms 
Vietname. Keliosdešimt tūks-i 
tančių demonstrantų, atsto
vaudami plačiausioms tautos 
sluoksniams, tarė žodį — ne
norime karo Vietname! Ta
rė drąsiai, 
mų, įspėjančiai prez. 
no administraciją.

Ar prez 
tracija, už 
nuotaikomis, Wallstryto ber
nais ir visokiais goldwateris- 
tais, atkreips į tai dėmesį, tai

Bet daugiau kaip tikra, atei- 
i nančiais rinkimais prez. John-j 
sonas, nors apsikaišys ir šim
tais taikos karvelių, i .. . ( 
nebeapgaus, > jeigu 
st ran tų šio tarto žodžio ne pa-1 
k lūs.

Rastas dar vienas 
antibiotikas

Penicilinas, streptomici- 
nas, tetraciklinas — antibi
otiku sarašas kasmet didė- v *-

Neseniai pastebėta, kad 
labai stipraus antibiotiko 
esama žalių upinių dumblių 
audiniuose. Ši atrad i m ą

tų naujas pasaulinis karas, I 
kuriame iš visos Vakaru!c

Vokietijos beliktų pelenai ir nįomį$ apje draugijos sky-
griuvėsiai, o ir iš visos vo
kiečių tautos mažai kas be

rių darbus. Metraščio vyr. 
redaktorius E. Dirvelė, pa
ruošime dalyvavo V. Abra- 

i mavičius, K. Bogdanas, S.
Čipkus, E. Daugytė, S. La

Apie Kiprą Petrauską
Lapkričio 22 d. 1 arybų Į savickas, R. Rimantienė, J. 

Lietuvos spaudoje buvo pa-, StonySj A. Stravinskas, R. 
žymėtos didžiojo Lietuvos j §arma;tis, D, Venclovaite. 
dainiaus, TSRS Liaudies ar-| 
tisto Kipro Petrausko 80 ■ J* Paliukonis
metų sukaktuvės. Operos i Vilnius, 1965 XI 25 4
ir baleto teatre buvo su- • "" Y ———
ruoštas jubiliejinis minėji-> R
mas. Apie tai, be . abejo, I Odlljd Z1CZ1I IJŲ 
jau žinote. Norisi pažymė- i 
ti, kad 80 metų sulaukęs • 
K. Petrauskas dar atrodo; 
tvirtas

Antroji nepaprastoji Ame
rikos valstybių organizacijai 
priklausančių šalių užsienio 
reikalų ministrų konferencija 
netrukus baigiasi. Vyriausiasis; 
konferencijos “d i r i g e n ta s 
Dean Ruskas jau išvyko į Va
šingtoną. Jam išvykstant, 
Jungtinių Valstijų ambasada 
ėmėsi precedento neturinčių 
apsaugos priemonių. Jam rei
kalaujant, į aerodromą nebu
vo įleisti ne tik spaudos ir vi
suomenės atstovai, bet net 
Brazilijos užsienio reikalų mi
nisterijos darbuotojai, jų tar
pe protokolinio skyriaus vedė
jas. Palieka konferenciją ir 
kai kurie Lotynų Amerikos ša
lių užsienio reikalų ministrai.

Rusko dalyvavimas konfe
rencijoje nedavė Amerikos 
delegacijai norimų laimėjimų. 
Nepaisant daugybės slaptų jo 
pasitarimų su kitą delegacijų 
vadovais, jam nepavyko iš
gauti iš daugumos jų sutiki
mo sudaryti vadinamąsias 
tarpamerikines ginkluotąsias 
pajėgas. Šiam ketinimui prieš
taravo ne tik Meksikos, Čilės, 
Urugvajaus delegacijos, kurių 
pozicijos buvo žinomos ir iki 
konferencijos, bet ir eilės ki
tų žemyno šalių delegacijos. 
Konkrečiai, Argentinos užsie
nio reikalų ministras Savala 
Ortis konferencijoje pareiškė, 
kad jo šalis “neketina tapti 
kitų vyriausybių teisėja” ir 
nepažeis nesikišimo ir apsi
sprendimo principų.

O Kolumbijos užsienio rei- 
ka ministras Arubla net patei
kė specialų rezoliucijos pro-

žemės ūkio instituto bend
radarbiai, kurie tyrinėjo 
upių užteršimą mazutu ir 
pramonės atliekomis pro
blema.

Buvo padaryta daugybė 
analizių. Netikėtai paaiškė
jo, kad tų baseinų, kuriuose 
augo žalieji dumbliai, van
denyje nebuvo bakterijų ir 
mikrobų. Biologiškai tas 
vanduo buvo toks pat šva
rus, kaip ir lietaus.

Dvi žaliųjų dumblių rū- į 
šys pasižymėjo ypač stipriu 
antibiotiniu v e ikimu. Ti
riant naujojo antibiotiko

Vakarų Vokietijos perkel
tųjų asmenų ministro Zee- 
bomo agresyvios kalbos, 
kuriose reikalą u j a m a at
statyti Vokietiją prieškari- 

i nėse ribose, siekiant atkur
ti Hitlerio sukurtąjį reichą, 

rinkėju taigi atimti ir Klaipėdos 
demon-1 kraštą. Filme parodomas 

Klaipėdos krašto lietuvišku
mas ir revanšistų pretenzi
jų neteisėtumas. Įspūdin
gai atvaizduojami epizodai 
iš Klaipėdos krašto užgro-1 sijęs su jo vardu, kad jis 1 
bimo, matome hitlerininkų ■ vadinamas Lietuvos operos 
govedas, žygiuojančias per, tėvu, 
sieną 1939 m. kovo 1 
atvykusį ta proga, trium-! čiami skleroziniai reiški- j 
fuojantį Hitlerį. Buvęs Lie-1 niai, mažėja atmintis. Iri 
t u v o s užsieninių reikalų i taip K. Petrauskas nuosta- 
ministras J. Urbšys pasa
koja, kaip Ribentropas vi
sai netikėtai jam pareiškė 
ultimatumą nedelsiant ati
duoti Klaipėdos kraštą Vo
kietijai ir pagrasino prie-1 
šingu atveju pavartoti jėgą. 
Toliau seka karo vaizdai, 
hitlerininkų užpuolimas 
1941 m., naikinami Lietuvos 
miestai ir kaimai, o taip 
pat vaizdai iš Klaipėdos iš
vadavimo ir šio krašto grį
žimo Lietuvai 1945 m. Ryš
kiai atvaizduotas Vakarų 
Vokietijoje susispi e t u s i ų | 
“memellenderiu” revanšisti-1 
nė propaganda, kurią vare 
ten leidžiamas vokietininku 
laikraštukas “ Meme le r | 

I Dampfboot” !
susispietusios rėva n š i s t ų i 
organizac i j o s ,

ir jį kasdien galima 
žingsniuojant ener- j 
žingsniu, vaikštinė- 
Beveik kasdien jis

gingu
jant.
būna Operos teatre, kurio
įkūrimas taip glaudžiai su-

Tačiau K. Petrausko 
sveikata susilpnėjusi, jau-;

i; i J i .7 vėl atkurti Rytprūsius kaip |galimybes, buvo padaryti . J.,1 , . _ , 1
bandymai su gyvuliais. Gy- Sumanumo citadelę Rytuo-, 
. -__  „..i... - x .. se.

biai ilgai buvo aktyvus ope
ros dalyvis, dainavo beveik 
iki 70 metų amžiaus. Dide
lis buvo visų kultūros dar
buotojų džiau g s m a s , kai 
paaiškėjo, kad 1944 m. K. 
Petrauskas liko Lietuvoje, 
pasiryžęs tęsti jo mėgiamą 
darbą operoje.

K. Petrausko žmona, ar
tistė Elena Žalinkevičaitė- 
Petrauskienė (Alė Sidabrai- 
tė) buvo išvykusi į Vaka
rus, bet po kelerių metų 
sugftžo. į Lietuvą. Ji vai
dina daugiausia Vilniaus 
televizijos statomuose vei
kaluose, o š. m. spalio mė
nesį Lietuvos TSR Aukš- 

i . r , .. j čiausiosios Tarybos Prezi-
ei aPvlr!R|diumas suteikė jai TSRS “eva n s i s t u i . , . . _. ! • v. - į Nusipelniusios artistes gar- , siekiančios L _ 1 , &bes vardą.

Trys Lietuvos poetai— 
milžiniškais tiražais

Revanšistiniai šie k i m a i Maskvoje leidžiamas ilius-

Perskaičius “Look” žur
nale Eric Sevareid straips- 

I nį, jo išvedžiojimus iš pas- 
| kutinio su Adlai Stevenso- 
nu pasikalbėjimo, paaiški, 
kad Šiaurės Vietnamas siū
lė Amerikai sėstis prie de
rybų Stalo išrišimui ten ei- 

1 nančio konflikto dar 1964 
1 metais. Betgi mūsų ponai 
Vašingtone apie tai ir gir
dėt nenorėjo, ypatingai po
nas McNamara,— apie tai 

i nė nesumurmėjo. Betgi se
kretai nevisada liekasi sek
retais.

Žurnale telpa ir vyresnio
jo redaktoriaus Sam Castan 
rašinys, “Johnson changed 
the war in Vietnam”, ku
riame autorius padaro išve
džiojimus iš Vietname bai
sių žudynių. Pasirodo, kad 
visi tie baisūs žiaurumai 
Vietname atliekami ameri
kiečių, o valdžia juos užgi- 
ria.

Ponas Johnsonas matė 
reikalo apsilankyti pas bib- 
liško opiumo šinkorių, Billy 
Graham, ir pasimelsti už 
žuvusius amerikiečius Viet
name. Bet kažin, ar buvo 
sukalbėtas nors vienas “Tė
ve mūsų” už Vietnamo kū
dikių dūšeles.

I. Vienužis

vūnus apkr ė t u s šiltine, 
jiems buvo daromos žaliųjų 
dumblių ekstrakto injekci- Vakarų Vokietijoje ir ten'truotas žurnalas “Ogo- 
jos. Po kelių dešimčių va- varoma atvira naci s t i n ė į niok,” išeinąs beveik pus- 
landų liga buvo likviduota, (propaganda bei hitlerinių antro milijono egzempliorių 

 i karo nusikaltėlių teisinimas 1 tiražu, leidžia taip pat dar 
--- -- - j kelia nerimą pas visus Va-i knygas, kurios prenumeruo-

karų Vokietijos kaimynus < jamos atskirai. Šių metų

jos. Po kelių dešimčių va- varoma atvira naci s t i n ė , niok,” išeinąs beveik pus

Bakterijos - metalurgai |
Kanadietis dr. Dž. Hari- ir sudaro grėsmę taikai, mažojoje 

sonas įrodinėja, kad meta- Visi dori žmonės pasaulyje tekoje matome išleistas
“Ogoniok” biblio-

lų pramoninėje gavyboje 
galima pritaikyti bakteri
jas. Iš tirpalų, kuriuose yra 
nežy m u s metalų kiekis, 
bakterijos išskiria gryną 
varį, kuris nusėda ant gele
žies, alavo ir kitų metalų. 
Tą būdą ypač naudinga pri
taikyti neturtingoms į 
doms, kurių 
perdirbti kitais būdais.

TIGRAI PRIEŠ VILKUS?
Usurijos taigoje šiuo me

tu gyvena 80 tigrų. Įdomu, 
kad kuo daugiau taigoje at
siranda tigrų, tuo mažiau 
lieka vilkų. Vietiniai gyven
tojai tuo labai patenkinti, 
nes vilkai kolūkiams padaro 
daugiau žalos, negu tigrai, 
kurie retai puola naminius 
gyvulius: taigoje jiems pa
kanka grobio.supranta, kokį neišmintigą tris lietuvių poetų knygas 

ir nusikalstamą darbą vyk-! Bibliotekos 11-uoju 
do tie Vakarų Europos ir 
JAV politikai, kurie atgai
vino Vakarų Vokietijos mi- 
litarizmą, o dabar nori ap
ginkluoti ją branduoliniu 
ginklu. Gi patys neišmin- 

: vokiečių 
kurie nenori 
4 pabandžius

rū- tingiausi tai tie 
neapsimoka revanšistai, 

suprasti

i nume
riu išėjo J. Paleckio rinki
nys “Milijonas širdžių’’ 
86,150 egz. tiražu, 22-uoju 
numeriu A. Venclovos eilė
raščiai iš kelionės po Ita
liją “Tu kraštą tą žinai” 
93,100 egz., 31-uoju nume
riu E. Mieželaičio eilėraš
čiai “Amžinoji styga” 96,-

PAUKŠČIAI SKRENDA 
Į PIETUS

New Yorkas. — Smarkiai 
atšalus, paukščiai skrenda 
iš šiaurės į pietus. Sakoma, 
kad kiekvieną naktį mm 
Kanados tūkstančiai lattw 
niu ž a s u skrenda i šiltas c *• <- *•
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J. Rimaitis

Sąžinės laisvės paneigimas 
buržuazinėje Lietuvoje

Buržuazinėje Lietuvoje ne- (Ten pat, ^02 b.) Tokiu bū- Vambutas nurodo, kad 
buvo išleistas įstatymas, du atskirų dvasininkų pikt- 
tvarkantis sąžinės laisvės 
įgyvendinimą, todėl ši laisvė 
liko popieriuje ir negalėjo 
būti įgyvendinama. Buržu
azinėje Lietuvoje ne tik ne
buvo nustatytos sąžinės lais
vės garantijos, bet įvairio
mis tikybos laisvės garanti
jomis bei tikybinėmis privi
legijomis sąžinės laisvė bu-

sprendži ant gyvybiškai 
svarbius klausimus.

Tuometinės spaudos duo
menimis, Lietuvoje oficia
liai buvo daugiau kaip 30,- 
000 suirusių šeimų, negalin
čių susitvarkyti be savo šei
myninio gyvenimo dėl civi- 

, ,v. . v . ,v. i lines metrikacijos nebuvimo,
vo skaudžiai pažeidžiama, i q ųuvo tokiti piliečiu, 
Burzuazineje Lietuvoje bu-!kui.ie šio įstatymo ne- 
vo. Įstatymai, kurie numatė, ,gjo sukurti šeimu h. bu. 
bausmes uz peržengimą^ iversti gyventi‘neifor-
įstatymų kuriais saugoma mj santuokos.
tikyba. Tačiau burzuazme-! _
je Lietuvoje per visą josgy-j 
vavimo laikotarpį, neskai- zituodamas Kazlų Rūdos pa- 
tant konstitucinių normų jo- rapiją, viešai iš sakyklos 
kių įstatymų sąžinės laisvei konstatavo, jog parapijoje 
apsaugoti išleista nebuvo. yra daugiau kaip 70 šeimų,

jis 
esąs netikintis, o Lietuvoje 

naudžiavimas darė žalą, nesą civilinės metrikacijos, 
todėl jis negalįs surašyti sa
vo sūnaus metrikų, tačiau 
iš pristatyto bylon Kauno 
m. savivaldybės Darbo bir
žos pasiteiravimo esą ma
tyti, kad jis išlaiko sūnų ir Į

Rugsėjo 11 d. gimė latvių | 
revoliucinis poetas ir dra
maturgas Janis Rainis.

Telšiuose įsteigta penkių 
klasių progimnazija su 11 
mokytojų.

Trakuose, Ukme r g ė j e , 
Raseiniuose, Zarasuo s e ir 
Panevėžyje atidarytos dvie
jų klasių apskričių mokyk
los.

“Vilenskij vestnik” rug
sėjo 13 d. rašo, kad Vilniaus

Prieš 100 metų
“Vilenskij vestnik” rug

sėjo 20 d. praneša, kad Jur
barke su didelėmis iškilmė
mis buvo atidaryta nauja 
liaudies mokykla.

Rugsėjo 27 d. Varšuvoje 
100-ąjį kartą buvo pastaty
ta S. M o n i u š k o s opera 
“Halka”

Stoughton, Mass.
Iš susirinkimo

Lapkričio 23 dieną įvyko 
Lietuvių Tautiško Namo 
(United Lithuanian Socie
ty) susirinkimas. Susirin
kimą atidarė pirmininkas 
Antanas Raila ir paaiškino, 
kad į susirinkimą neatėjo 

Kauno apskrities Rum- vicepirmininkas ir' protoko- 
A Iii i »O t ’ » i V'i i v-v I r o

1932 metais vyskupas, vi-

jo motiną, kurie turi būtij iy Kauno gubernijose del 
įregistruoti Ligonių kasoje/lietingo oro buvo daug sun-
jo šeimos nariai. Tačiau ir 
Vyriausiasis Tribunolas 
Vambuto skundą atmetė, 
motyvuodamas tuo, kad 
“šeimos nariu laikoma žmo
na, o kadangi mūsų įstaty
mai pripažįsta tik teisėtą 
moteryste, tai Burštauskai- 
tė negali būti laikoma skun
dėjo šeimos nariu. Dėl Burš- 
tauskaitės pavainikio sū
naus, tai ji gali teismo ke-

nuoširdžiai tėvo pageidavi
mą išpildė. Sveikatai su
silpnėjus, velionis pardavė 
namą, trumpai gyveno pas 
sūnų.

Michael Biginis šermeni
nėje prie Petro karsto bu
vo daug gėlių, lankėsi daug 
žmonių, skaitlingai palydė
jo į Laurel Hill krematori- 
ją, kur aš pasakiau atsi
sveikinimo kalbą. Po laido
tuvių labai puošniame Red 
Coack restorane palydo
vams buvo duoti geri pie
tūs.

Velionis paėjo nuo Biržų, 
K ricinos parapijos. Iš gi
minių paliko sūnų Petrą, 
sūnaus žmoną Gladys, anū
kę Katrin, savo seserį Po- 
loniją ir dvi seseris Lietu
voje.

Petrai, garbingai gyve
nai ir baigei savo kelią. Mes 
tave prisiminsime.

A. J. Pranaitis

lų raštininkas.
Protokolą perskaitė An

na Chančius ir J. Sidlevich, 
finansų raportą išdavė Mrs. 
Blažas; kasieriui J. Sidle
vich sutikus, raportas pri
imtas.

Pirm i n i n k a s skundėsi, 
kad bėda su “biznio mana- 
džeriumi.” Buvęs J. Bla
žas atsisakė. Buvo prikal
bintas seniau buvęs ir už
sitarnavęs gerą vardą J. 
Yurgutis, bet padirbęs ii' tas 
atsisakė. Įprašytas W. Yo- 

inush, o jo pagalbininku J. 
j Yurgutis

Manadžeriai raportavo, 
kad šeštadieniu vakaarais 
viršutinėje salėje yra ren
giami šokiai. Jie neša nuo
stolių. Bet dar palikta ant 
toliau.

Buvo

šiškių miestelyje, Rožių ir 
Užumiškių kaimuose smar
kiai dvesia gyvuliai. Rum
šiškėse krito 106, Užumiš- 
kiuose — 150 galvijų.

Raseinių apskrityje nuo 
Sibiro opos krito 12 galvi
jų ir mirė vienas žmogus. 
Tūlių apskrityje nuo šios li
gos krito 49 galvi jai, 12 
arklių ir 17 kiaulių.

Anglijoje speciali komisi
ja tyrė vaikų darbo sąly
gas. Statistika rodo, kad 
tūkstančiai abiejų lyčių 
vaikų dirba labai sunkio-I 
se sąlygose. Daugiau kaip 
70,000 vaikų iki 18 metų 
amžiaus dirba ne tik ištisą 
dieną, bet ir naktimis. Ne
pakeliamas darbas palaužia 
jų fizines jėgas ir stabdo 
protinį vystymąsi. Pažan
gesnė Anglijos spauda pro
testuoja ir reikalauja pa-'vaikams 
keisti vaikų darbo įstaty-1 niekas 
mą. I

kūmų nuimant derlių, ypač 
kviečius, kurie subręsta vė
liau, negu rugiai. Be to, ja
vai blogai užderėjo. Šieno 
taip pat pripjauta žymiai 
mažiau, negu ankstesniais 
metais.

Kaune rugsėjo 16 d. ati
daryta gubernijos žemės 
ūkio ir pramonės gaminių 
paroda.

Vilniaus gubernijoje žmo
nės sirgo skorbutu. Nors 
pastaruoju metu susirgimų 
kiek sumažėjo, tačiau medi
cinos įstaigos dar užregist
ravo 58 susirgimus.

Giedraičiuose vasarą vie
ną dieną pasiutęs vilkas 
apkandžiojo daug žmonių ir 
galvijų. Kitą k" r tą jis vėl 
apkandžiojo 15 galvijų, 2 
arklius, 2 vyriškius ir mer- 

i gaitę.
Telšių apskrities Platelių 

miestelyje ir Me d s ė d ž i ų 
1 kaime vasarą iškrito kiau
šinio dydžio ledai ir sunai-

Sąžinės laisvės principą gyvenančių “neteisėtoje mo- }iu reikalauti, kad Vambu- 
buržuazinėje Lietuvoje pa-1 terystėje,” tuo tarpu kai iš I tas būtų pripažintas jos pa
žeidė ir baudžiamojo statu-1 viso toje parapijoje bu v o , vainikio sūnaus tėvu ir neš

tų kartu su ja išlaidas sa
vo sūnui išlaikyti. Kadangi 
skundėjas teismo sprendimo 
nėra pristatęs, jo skundas 
kaip nenaremtas įstatymu 
turi būti atmestas.” (Vy
riausiojo tribunolo visuoti
niu susirinkimų nutarimai, 
baudžiamuiu ir civiliniu ka
saciniu bylų sure n d i m a i, I 
IX. Kaunas, 1938 m. 580- 
581 psl.)

Iš siu keliu pavyzdžių —
>Wno pasėlius."

Tūlas vokiečių mokslinin
kas suskaičiavo keturi ų 
moterų plaukus, kurie visi 
buvo skirtingos spalvos. 
Blondinė ture j o 140,419 
plaukų, brunetė — 109,440, 
juodbruvė —- 102,269, o ru
daplaukė — 83,740 plaukų, 
įdomu, kad visi plaukai 
svėrė vienodai. Plaukai 
skyrėsi tankumu. Vienos 
moters galvos plaukai vi
dutiniškai svėrė 14 unicijų 
(1 uncija—29.86 gramo).

Kai kuriose Vakarų Eu
ropos šalyse siaučia chole
ros epidemija. Kilo pani
ka Marselio ir Tulono mies
tuose Prancūzijoje. Tulone 
visos krautuvės ir dirbtu
vės, kur 2,000 darbininkų 
užsidirbdavo sau duonos 
kąsnį, uždarytos. Keliai 
užtvindyti pabėgėlių. Mies
te nėra kam laidoti lavonų. 
Šiam darbui panaudojami 
katorgininkai.

Lisabonos (Portugalija) 
medicinos taryba paskelbė, 
kad cholera užsikrėtę yra 
Sevilijos bei Alikantės mies
tų gyventojai. Uždaryta 
daug uostų.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad per diena nuo choleros 
miršta apie 50 žmonių.
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to 78 str. numatyto nusi-! 2.530 gyventojų. (“Laisvoji 
kaitimo sudėtis: “kas nusi- Mintis” 1934 m. spalio mėn. 
žengė palaidojęs krikščionį Nr. 10 2 psl.)
be krikščioniškų apeigų, jei ’ Daugybė piliečių kreipda- 
nebuvo didelio sunkumo pa- vosi į valdžios organus, pra- 
kviesti jo tikybos dvasinin-, šydami nurodyti, kaip su
ką, kad' atliktų tas apeigas,1 rašyti nekrikštytu vaikų gi
tas yra baudžiamas areštu,” | mimo metrikus. Bet nė vie- 
ir būdinga tai, kad mirusio-1 nas iš tokių prašymų nesu

ko valios momentas neturėjo _ laukė palankaus atsakymo, 
įtakos nusikaltimo sudėčiai, j Antai, pil. B. K. iš Biržų 
Iš kitos pusės, atkreiptinas 11921 m. rašė vidaus reikalų 
dėmesys į tai, kad nusikal-1 ministrui, kad jis laikosi at- 
timu buvo laikomas tik | eistinių pažiūrų ir todėl jo 
krikščionių palaidojimas be i trys vaikai, kurių vyriau- 
tikybinių apeigų, tuo tarpu1 šiam aštuoneri metai, yra 
nekrikš č i o n i u’tikybos as
mens netikybiškas palaido
jimas nesudaro nusikaltimo 
sudėties.

Už panašius “nusikalti
mus” buvo patraukta atsa
komybėn ir nuteista visa ei
lė asmenų. Antai, 1927 m. 
Grinkiškio nuovados taikos 
teismas nuteisė areštu ma
žažemi valstietį K. Liutkų 
už tai, kad jis bažnyčioje 
pamokslo metu prašė žodžio. 
(LTSR CVA, 465 t. 1 ap. 
540 b. 281 1.)

“Lietuvos statistikos met
raščio” duomenimis polici
ja užregistravo nusikalti
mus tikvbai: 1934—26, 1935 
— 33, 1936 — 22.1937 — 21, 
1938-32. 1939—21.” Nuro
dyti skaičiai toli gražu ne
atitinka tikrosios dalykų 
padėties, kadangi visa eilė 
nusikaltimu tikvbai baud-, laisvos nrineįnui. Lie- 
džiamaiame statute yra nu
matyti ne antrame, o kituo
se skyriuose.

Bažnytinė metrikacija
Bažnytinės metrikacijos 

panaudojimas valsty binės 
metrikacijos reikalams su- — t • • • !

nekrikštvti ir neturi metri
kų. Pilietis prašė nurodyti, 
ką daryti, “kad mano vai
kams nedalyvaujant tikybi
nėms organizacijoms teisė
tai surašius in gimimo met
rikus/’ (LTSR CVA 391 t. 
4 ap. 735 b.) 1931 m. Jonas 
šliupas iš Palangos rašė: 
“Jau man akys ištiso belau
kiant civilinės metrikacijos. 
Sūnelis Vytautas auga gra
žiai. o jis niekur nėra pri
rašytas.” (Ten pat.)

Taigi, nekrikštyti ir met
rikų netnrintieii vaikai bu
vo visiškai beteisėje padėty
je ir jokios kitos—nebažny
tinės tvarkos jiems įregist
ruoti buržuazinėje Lietuvo
je per visa jos gyvavimo lai
kote rni nebuvo.

Tokiu būdu, esant pa- 
ckplbtnm konstituciniam sa-

tnvoje susidarė faktinė na- 
dėtis. kada “aš galiu tikėti 
ir netikėti, bet norėdamas 
būti pilnateisiu piliečiu tu
riu registruotis kurioje nors 
tikybinėje organizac i j o j e. 
Gimęs—registruokis, kitaip 
neturėsi metrikų, o be jų 

darė sąlygas dvasininkijai gyvenime daug keblumų, 
piktnaudžiauti jiems suteik
ta asmenų registracijos tei- 
se.Antai, kada 1919 m. spa

lio 1 d. Jurbarko valsčiaus 
valdyba paprašė Jurbarko 
parapijos kleboną prisiųsti 
karinės prievolės reikalui 
1900 metais gimusių vyrų 
sąrašus, bet šis atsisakė tai 
padaryti. (LTSR CVA, 391 
t. 4 ap. 381 b.)
Panašiai pasielgė Punios, 

Butrimonių ir Pivašiūnų pa
rapijų klebonai, kada Ant- 
rimonių valsčiaus valdyba 
1931 metų balandžio 30 d. 
paprašė jiems prisiųsti vai
kų, gimusių 1923 m., gimi
mo metrikų ištraukas. Šie 
metrikai buvo reikalingi su
daryti vaikų sąrašams sąry
šyje su privalomojo pradžios 
mokslo įvedimu. Tačiau ne- 

^^tsižvelgdami į pakartotiną 
valsčiaus valdybos prašymą, 
minėtieji klebonai prašomų 
gimimo metrikų neprisiuntė

dau^iau — matvti, kad bu r-1 
žuazinės konstitucijos dek
laruota “sąžinės laisvė” bu-; 
vo grvna fikcija. Kitain ir 
negalėjo būti, nes bažnvčia 
buvo glaudžiausiais rvšiais 
susieta su viešpataujančia 
klase ir uoliai gvnė jos in
teresus. Už ta parama, ku
ria randavo buržuazinė 
valstvhė iš bažnvčios, reikė
jo atsilvp-infi. nalaikyti baž
nvčios privilegijas.

Savo pretenzijas i paja
mas iš bažnvtinės metrika
cijos dvasininkija, gvnė la
bai uoliai ir atlvginima už 
vienos bažnvčios atlikta, na
ta rnavima dažnai reikalau
davo ne viena, bet kelios 
bažnvčios. Antai, tais atve
jais. kada mirusysis buvo 
laidojamai ne savo narani- 
ios bažnvčios. bet kitos ku
rini hnžnvčios. atlvcrinimas 
už laidoiima tnrėio būti su
mokamas ne tik tai bažny
čiai kuri atliko laidojimo 
aneio-as. bet ir mirusiojo pa
rapijos bažnyčiai.

Kova už mirusįjį
Ryšium su tuo. 19 33 m. 

buvo kilęs konfliktas tarp 
teisin gurno ministerijos ir 
Kauno šv. Kryžiaus bažny
čios klebono V. Mėleškos. 
Reikalas tas, kad mires tei
singumo organų darbuoto
jas A. K. pagal gyvenamąją 
vietą priklausė šv. Kryžiaus 
parapijai, tačiau laidojimo 
apeigas atliko Arkikatedros 
bažnvčia. Kada, palaidojus 
A. K. teisingumo ministe
rija atsilygino Arkikatedros

vesdamasis — registruokis, 
kitaip tau bus taikomi visi 
Jstatvmai kaip viengungiui, 
o tai muša nėr kišene, mi
res — tain pat registruokis, 
nes tau nebus padorios vie
tos žemėje.” (“Laisvama
nis 1933 IV 15 Nr. 2,13 psl.)

A. Vambuto byla
A. Vambutas, Kauno m. 

Ligonių kasos narys, reika
lavo, kad jo išlaikoma fak
tinė žmona E. Burštauskai- 
tė ir jos sūnus Anatolijus 
būtų įregistruoti kasoje, 
kaip jo šeimos nariai. Šis 
Vambuto reikalavimas buvo 
Ligonių kasos atmestas, o 
skundai buvo atmesti vyr. 
specialinio draudimo valdy
bos ir vidaus reikalų minist
ro. motyvuojant tuo, kad 
skundėjas nepristatė reikia
mu dokumentų.

Savo skunde prieš vidaus.^- y—.-----
reikalų ministro nutarimą! tai tais atvejais imamas mo-l

kestis, kuris paprastai pri
lygsta atlyginimui tai baž
nyčiai. kuri už parapijos 
bažnyčią atliko patarnavi- 
ma. Šios tvarkos visi prisi
laiko. Manau, jog nėra jo
kio pagrindo ir Teisingumo 
ministerijai su tuo prasi-

bažnyčiai, b e t nieko nesu- ]enkti”.... “Noriu dar pa
mokėle šv. Kryžiaus bažny- stebėti, kad man pasitaiko 
čiai. šios bažnyčios klebonas
raštu kreipėsi i teisingumo pratimas. Buvo laidojamas 
ministrą, nurodydamas, kad a a Vokietaitis iš Arkika- 
tuo šv. Kryžiaus bažnyčiai tedros bažnyčios, tačiau 
daroma skriauda.

Kun. V. Meleška rašė, 
kad “visi laidojimai, tuoki- 
mai, krikštai etc. priklauso 
parapijos bažnyčioms... To
dėl jei kuriais nors atvejais 
yra duodama atlikti kokias 
nors bažnytines apeigas ne 
savo parapijos bažnyčioje, 311.)

I Tąsa 5-tame pusi.

pirmas šios rūšies nesusi-
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I man už leidimą buvo atly
dinta. Anais metais kun. 
Palubinskas iš Įgulos baž
nyčios laidojo a. a. Naruše
vičių. buvo sumokėta kun. 
Palubinskui 1,000 litų ir to
kia pat suma man.’’ (LTSR 
CVA, 465 t. 1 ap. 783 b.

Bridgewater, Mass.
Mire V. Beržinis

nu tarta surengti 
kalėdinę parę, bet 
neapsiėmė dirbti, 
surengti 1966 me-Nutarta 

tu pasitikmo vakarą su mu
zika, šokiais ir užkandžiais. 
Įvyks gruodžio 31 dieną.

_ .c_

Anna Chančienė pranešė,
Po sunkios ir ilgos li&°_sjka(Į Moterų Anšvietos klu-

laipkričio 25 dieną mirė 
Vincas Beržinis. Jis sulau
kė 76 metų amžiaus.

Buvo laisvų pažiūrų, tai 
ir pašaravotas buvo laisvai, 
tarpe gėlių vainikų. Dirbo 
Bridgewaterio Kooperatyvo 
čeverykų dirbtuvėje apie 30' 
metų. Priklausė prie Roko 1 
pašalpinė's draugijos, Men
tei oje.

Paliko nuliūdime žmoną 
Anna Beržinis (Shukis), sū
nų Praną, broli Antaną, ku
ris gyvena Bridgewateryje, į 
pusbrolį Joseph Birch, 
Hartford, Conn., pusseserę 
Frances Statkus, Stoughton, | 
Mass. Į

Palaidotas Pine Hill ka
pinėse, Bridgewater.

G. Shimaitis

PAGERINS STIKLUS 
AUTOMOBILIAMS

Detroitas. — “Mercury” 
automobilių parodoje inži
nieriai demonstravo naujos 
rūšies automobiliams stik
lus. Jie yra tvirti, tuo pat 
metu pašalina saulės arba 
kitu automo b i 1 i u šviesos 4- C
stiprumą ir apsaugoja vai
ruotojų akis.

bas rengia “grab bag” va
karą gruodžio 9 d.. 7 valan
dą vakare. Pare n g i m a s 
įvyks Lietuviu Tautiškame 
Name. Visus kviečiame da
lyvauti.

George Shimaitis

Philadelphia. Pa.
Mirė Petras Pilėnas

Lapkričio 4 dieną, sulau
kės 77 metu amžiaus, mi
rė Petras Pilėnas. Jis bu
vo senas šio miesto gyven
tojas, pažangus žmogus, 
nėr daugelį metu skaitė 
“Laisve.” prigulėjo prie 
LLD 10 kuopos. Sveikatai 
susilpnėjus pasitr a u k ė iš 
LLD ir skaitė tik dienraštį 
“Vilnį.”

Per daugeli metų gvveno 
savo name, 538 N. 12th St. 
Ten buvo įsirengęs laikro
džių taisvmo įstaiga. Pet
ras plačiai buvo žinomas 
ne tik tarp lietuvių, bet ir 
kitataučių. Buvo gero bū
do. Nuolatos rėmė pažan
giečių judėjimą.

Prieš mirti paliko testa
mentą, kad jis būtų sukre- 
muotas. Jo sūnus Petras
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Kauno “Dailės” kombinato suvenyrų cecho vadovas V. Juzė
nas. Jis neseniai baigė Kauno St. Žuko vardo taikomosios 
dailės technikumą. V. Juzėno kūriniai jau yra žinomi paro
dų lankytojams. Jo sukurti suvenyrai iš rago, medžio ir kitų 
medžiagų patraukia žmogaus akį.

St. Petersburg, Fir
Šilta padėka

Vasaros metu automobi
lių skaudžioje avarijoje ma
no gyvenimo draugas Kazi
mieras Pocius žuvo. Sun
kiai buvo mudviejų draugai 
L. ir A. Tvaskai sužeisti, 
kad dar vis iš namų negali 
išeiti. Mano gyvenimas taip 
pat blogas, ilgai nesusveik- 
stu. Tiek geriau, kad vaikš
čioju ir šiek tiek be dides
nės pagalbos susitvarkau. 
Tačiau pilnos sveikatos ne- 
atgaunu. Nežinia, kada ji 
sugrįš.

Ligoninėje ilgai gydantis 
pajutau širdyj daugelio 
draugu, draugių šilta užuo
jauta iš arti ir iš toli. To
limieji, negalėdami pasiek
ti manęs, prisiuntė surami
nimui laiškelius, korteles, 
kuriu suplaukė labai daug: 
iš Čikagos, Detroito, Wis- 
consino, Pennsvlvanijos, 
net iš tolimos Kalifornijos. 
Tie draugai-draugės beveik 
buvo pamiršti, seniai maty
ti. Mano skaudžioje nelai
mėje jie manes neužmiršo, 
mane ramino. Tokia užuo
jauta teikė man stiprybę ir 
ryžtą gyventi.

Iš gilumos širdies dėkoju 
visiems vietos ir tolimes
niems už atjautima. Labai 
dėkui F. ir M. Lideikiams 
ir geriems nrieteliams K. ir 
E. Naginskams už paslau
ga grižus man iš ligoninės, 
už priėmimą pas save iki 
pradėjau atsistot ant kojų, 
pati apsirengti. Visų vardų 
suminėt neįmanoma.

Tariu dėkui vietos ko
respondentams už p r a- 
nešimą spaudai, o “Vil
niai” ir “Laisvei” — už 
talpinimą. Nebeturėdama 
kuo savo geraširdžiam atsi
teisti. teikiu pažadus, kiek 
ateityje jėgos leis, pasilai
kysiu pažangos gretose, da
lyvausiu Dainos mylėtojų 
grupėje, gelbėsiu plėsti me
na. O laikraščiams skiriu: 
“Vilniai” $15 ir “Laisvei” 
$10.

Vera Pocius
225 41st Street N.
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TAI BENT KILIMAS
Mas k v o j e gastroliavo 

Turkmėnijos TSR dainų ir 
šokių ansamblis. Paskui jį į 
sostinę atvyko vagonas su 
įdomiu siuntiniu — 252 m2 
kilimu. Toną sveriantį pra
bangų patiesalą, primenan
tį tulpių lauką, pagamino 
nagingiausios Ašchaba d o 
audėjos. Kilimui prireikė 60 
žmogaus darbo metų. Jame 
yra 28,927,800 mazgų.
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo 
JungtinėseValstijose

(Tęsinys)
Karpus, kaip sušaukęs šį nepaprastą 

susirinkimą, jį atidaro ir liepia išsirinkt 
susirinkimo pirmininką. Liko perstaty
ta keletas kandidatų, bet kone vienbal
siai liko išrinktas Izidorius Matijošaitis.

Matijošaitis pakvietė Karpų, kadangi 
jis šaukė šį susirinkimą, kad jis paaiš
kintų jo tikslą. Kaip tik Karpus pradė
jo aiškinti, kodėl jis šaukė šį susirinki
mą, tai taip greit, lyg iš kalno susitarę, 
pakilo būriai nuo krėslų — visi rėkia ir 
neduoda Karpui kalbėti. Pirmininkas 
negali įsisiūbavusios, įsikarščiavu
sios minios nuraminti. Salėje didžiau
sias sujudimas, sumišimas. Visi rėkia, 
šaukia: “Tegul kalba mūs delegatas, te
gul jis pasako teisybę.” Pirmininkui šiek 
tiek nuraminus publiką, jis'šuteikia man 
balsą. Nespėjau atsistoti, visi nurimo, 
tyla. Aš susirinkimui sakau: Jūs mane 
išrinkote delegatu, kad aš tarnaučiau 
darbininkams, o ne bosams. Kada užė
miau vietą, tai Augimas su jumis nesi
skaitė. Pas jus buvo įsigyvenusi tradi
cija, kad senas delegatas turi parodyti 
naujam delegatui visą darbą, visą jo 
veiklą, bet jis su mumis nesiskaitė. Ge
rai, kad Zubavičius, Pildančiojo komiteto 
narys, pridavė kontraktorių vardus ir jų 
dirbtuvių adresus. Pagal priduotus var
dus turėjau susirasti jų telefonus. Užve
džiau registraciją darbininkų, kurie ieš
kojo darbo.

Prie Abgūno bosai, atėję į raštinę, ga
lėjo pasirinkti tokį darbininką, kurio'Vei
das jam patiko, ir Augimas išduodavo 
tam darbininkui pasą. Tas darbininkas 
gal tik šiandien atėjo į raštinę, ir jis ga
vo darbą, kada raštinėje randasi tam 
pačiam darbui darbininkų, kurie jau se
niai ieško darbo, o jo negauna dėl to, 
kad jų veidas bosams nepatinka. Toks 
mano patvarkymas darbų davime nepa
tiko ne tik bosams, bet ir Pildantysis ko
mitetas kaltina mane, kad aš ardau lie
tuvių kontraktorių dirbtuves ir kad to
dėl negaliu būti delegatu. > Bosai turi 
pareikalauti iš delegato, kokio darbinin
ko jam reikia, o delegatas pasiųs jam 
darbininką. Kada nėra užsiregistravu
sių bedarbių, tai kitas dalykas — tada 
bosas gali pasirinkti bile darbininką, tik 
jis turi būti unijistas. Kada bosai patys 
pasirenka darbininkus, tuo jie pažeidžia 
elementarines darbininkų teises. Turime 
žinoti, kad bosai nenori turėti savo dirb
tuvėse labiau susipratusių ir aktyvių uni- 
jistų. Bosai myli tokius darbininkus, ku
rie jiems nuolankūs, kurie galvas nulei
dę dirba ir nieko, kas aplink dedasi, ne
mato. Unija gyvuoja darbininkų labui, 
o ne bosų. Unija turi užimti griežtą po
ziciją apgynimui darbininkų teisių.

Kriaučiai šį mano pranešimą palydėjo 
aplodismentais. Jie užgyrė mano patvar- 
kymą kas link siuntimo darbininkų į 
darbą. Toliau susirinkimas svarstė Pil
dančiojo komiteto nesiskaitymą su dele
gatu ir šaukė net nepaprastą susirinki
mą delegatui pašalinti. Susirinkimas nu
balsavo pašalinti visą komitetą ir jo vie
ton išrinkti naują. Aš susirinkimui pa
aiškinau, kad komitete randasi sąžinin
gų ir veiklių narių, kaip Zubavičius, B. 
Jokubonis, Švegždžiūtė ir Hymanas, jie 
palaikė mano pusę, bet jie mažumoje, 
tai tuos narius paliko ir prie jų darinko 
9 naujus.

Tai buvo svarbus, lyg ir istorinis 
Brooklyno kriaučių susirinkimas. Šis 
susirinkimas atėmė nuo tautininku ir 
klerikalų unijos vadovybę ir perdavė ją 
socialistams. Augūnas su savo pakali
kais lapės gudravimu kasė man duobę 
kiekviename žingsnyje, bet aš turėjau 
sugabumo ir žvalumo iškilusiuose klau
simuose orientuotis, ir vieton paskandin
ti mane, jie patys paskendo ir daugiau 
neiškilo. * * *

Tuo metu Brooklyno Amalgameitų lietu
vių kriaučių unijoj buvo apie trys tūks
tančiai narių ir 33 lietuvių kontraktorių 
dirbtuvės. Ne visi lietuviai dirbo tose 
dirbtuvėse. Daugelis jų—apie tūkstantis 
—dirbo New Yorke. Tose dirbtuvėse, kai 
kur, išdirbdavo ir geresnės kokybės dra
bužius, tai ten ir uždarbis darbininkų 
buvo didesnis.

Nepaprastas susirinkimas atsi kratė 
nuo kenksmingo unijai elemento. Man iš

pradžių, kaip nepatyriusiam tokiame 
komplikuotame darbe, buvo truputį sun
koka, bet kada sabotažninkus išvaikė, tai 
greitai susitvarkiau, ir veikimas atėjo į 
normalias vėžes. Naujas Pildantysis ko
mitetas kooperavo visame unijos veiki
me. Nors tas komitetas susidėjo iš įvai
rių pakraipų ir susipratimo žmonių, bet 
tarp mūs buvo kuo puikiausias sutiki
mas.

Visi kriaučiai žinojo, kad aš socialis
tas ir bedievis, bet jie mane gerbė. Ko
dėl? Todėl, kad aš jų liežuviu kalbėjau. 
Tuo metu pas katalikus nebuvo jokio 
pagrindo po kojomis ir supratimo galvo
je, kaip, kokiu būdu pagerinti darbinin
kų buitį. Tas darbas, kurį’ aš dirbau, 
jiems buvo nežinomas, bet jie matė ir su
prato, kad tas viskas eina jų naudai. Jie 
mokinosi nuo mūs ir pritarė mūsų dar
bui. Daleiskime, J. Vedegys, buvo karš
tas katalikas, degdavo bažnyčioj prie al
toriaus žvakes, buvo keletą metų sky
riaus pirmininku, buvo Pildančiojo komi
teto nariu ir visados rėmė mūsų veikimą, 
kris kartu žygiavo su socialistiniu judė
jimu.

Daugelis unijos narių, nors jie buvo 
karšti katalikai, dažnai užeidavo unijos 
reikalais į raštinę, ir tekdavo su jais pa
sikalbėti, ir tarp mūs užsimezgė draugiš
ki ryšiai.

Tuo fnetu aš buvau jaunas, kupinas 
energijos, ir sumanus orientuotis kiek
viename iškilusiame klausime. O tų vi
sokių nuotykių, įvykių — begalė. Gyve
nimas kupinas visokio įvairumo ir Įdo
mumo. Tame gyveimo verpete reikėjo 
grumtis nuo 8 valandos ryto iki vėlyvo 
vakaro. Dažnai mitingai užsitęsdavo iki 
12 vai. nakties. O tų mitingų-mitingė- 
lių, įvairių skundų bosų prieš darbinin
kus ir darbininkų prieš bosus—daugybė. 
Tuos visus skundus vienų prieš kitus rei
kėdavo išspręsti ir sutaikinti. Jeigu ne
buvo galima pasikalbėjimais ir konferen
cijomis nesusipratiomus išspręsti — rei
kėdavo šaukti dirbtuvių mitingus.

Štai koks įvykis atsitiko po keturių 
mano delegatavimo savaičių. Nueinu į 
Shpeiderio (lietuviškas prūsas) Hope 
gatvėj dirbtuvę ir tos dirbtuvės pirmi
ninkas man sako: Mūsų bosas neužmo
kėjo darbininkams už praėjusią savaitę 
algų. Jis man sakė, kad uždaro savo 
dirbtuvę, ir kada darbininkai pa
baigs drabužius, tada jis užmokėsiąs už 
abi savaites. Toks boso pasakymas man 
atrodė įtartinas. Kai darbininkai pabaigs 
drabužius ir kontraktorius pasiims pi
nigus iš firmos, kas tada atsitiks, jeigu 
kontraktorius neišmokės darbininkams 
algų? Už tai jo nepasodinsi į kalėjimą. 
Reikėjo ką nors daryti, kad apsaugojus 
darbininkų algas, kol nevėlu.

Tuo laiku, boso dirtuvėje nebuvo. Aš 
sugalvojau, kad reikia užbaigtus drabu
žius išnešti iš dirbtuvės ir paslėpti, ir 
jų bosui neatiduosime, kol neišmokės 
darbininkams algų. Savo planą prane
šiau dirbtuvės pirmininkui ir darbinin
kams. Ir jie su tuo sutiko. Paklausiau, 
kur galėtume tuos drabužius išnešti. 
Tuojau viena darbininkų, Ona Vainienė, 
sako: Suneškime pas mane, nes aš visai 
arti gyvenu, ir bus viskas gerai. Kaip be
matant, paskubomis, tai ir Jjuvo atlikta. 
Kai mes tarp savęs dirbtuvėje šnekėjo
mės, štai sugrįžta bosas. Jis tuoj pa
stebėjo, kad dirbtuvėje nesimato užbaig
tų drabužių, ir susijaudinęs sako: Aš 
nematau drabužių, kur jie dingo?

Iš pradžių aš jam nieko neatsakiau, 
bet kai jis pradėjo nervintis ir net plūs
tis, aš jam sakau: Nesirūpinkite, ponas 
Shpeideri, drabužiai, nors jų čia nesima
to, yra saugioj vietoj ir nė vienas jų ne
pražus. Kada bus išmokėtos darbinin
kams algos, tada visus drabužius gausite 
atgal. Bosas pradėjo plūstis, nervintis, 
kam aš jo drabužius išvogiau, ir t. t. Aš 
jam nieko neatsakiau, tik pasakiau dar
bininkams, kad rytoj, kai tik uždarysiu 
10 valandą unijos raštinę, ateisiu į dirb
tuvę, Visi laukite manęs, tada laikysime 
mitingą.

Rytoj, kai tik nuėjau į unijos raštinę 
pasišaukiau per telefoną New Ydrko 
kriaučių Suvienytąją Tarybą (Joint 
Board) ir paaiškinau, kas atsitiko su 
Shpeiderio dirbtuve. Mano pasiūlymas 
buvo užgirtas, net su pagyrimu.

Apie 9 valandą į raštinę ateina Shpei- 
deris ir fabrikantas, kurio drabužius jis 
gamino: abudu pikti, gerai įkaitę ir už
sipuola ant manęs, kad aš atiduočiau 
drabužius, nes aš juos esu išvogęs. At
sakiau, kad jie negali įrodyti, jog aš ką 
nors pavogiau, ir su išvogimu nieko ben
dro neturiu, o tie paslėpti žiponai yra 
kaucija už darbininkų uždarbį. Pasak-

visi drabužiai jiems bus sugrąžinti.
Jie bandė su manim dar argumentuo-

kaip tik užmokėti darbininkams

Fabrikantas, pagal mano pareikalavi
mą, apie 12 valandą atvežė maišelį pini
gų ir visiems darbininkams išmokėjo 
apie du tūkstančius dolerių algų. Taip

tuve incidentas.
žiurėta ir tapo paslėpti drabužiai, kitai]) 
darbininku algos būtu dingusios.
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tenkinti, kad jų uždarbis tapo išgelbė
tas. Kai]) bematant ant varstoto pasiro
dė degtinė ir alus. Koks didelis visų 
džiaugsmas, kiek daug reiškiama man

darbio. Darbininkai, atsidėkodami už 
šaunų ir, jų supratimu, gerai atliktą pa
sidarbavimą, magaryčiomis suteikė man 
kail) dovaną marškinius.

(Bus daugiau)

NEPAKLUSNYBĖ
Jei koks kunigas iš Lietuvos išdrįstų
Kalbą iškloti Vatikane—
Vienas tarp masės tradicionalistų,
Vienas kaip lašas okeane:

“Lietuvos katalikai 
Jau seniai sutiko

Nebėgti nuo dabarties;
Nori dirbt sąžiningai
Ir būti laimingi

Prieš mirtį, o ne po mirties!
Ilgai vargę ir kentę,
Trokšta šviesiau gyventi,

Siekti mokslo ir išminties;
Veržias triūsti, plušėti, 
Kad ainiai dėkotų

Prieš mirtį, o ne po mirties!
Santvarką kilnią, 
žygdarbių pilną

Statyti laikams ateities;
Kūryba liepsnoti,
Kad ainiai dėkotų

Dar gyviems ir-., po mirties!

h- jie tiki, kad dievas,
Jų dangiškas tėvas,

Nevers lenktis stabams praeities,
Jog seniai jįs norėjo,
Kad žmogus taptų tvėrėju,

O ne vaitodamas lauktų mirties...’’
Kokia audra kiltų prieš šitokią schizmą,
Išgirdus taip kalbant Vatikane!

Primestų kunigui tam komunizmą 
Visa tradicronalistų minia!

J. Subata

<&♦

Pare minėjimui 
auksines sukaktie
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' 50-ies metu vedybinio
!veninio
mas.

venantvs

iš Torrance, Calif., 
nes.

Banketą surengė 
kos Legiono n a m e

nes

musu

g.v-

gubernijos. Atvažiavau į 
I Amerika 1912 metais, i An- 
i sonia, Conn., sutikau Ma-

1 mot ir 1915 metų lap-
> dieną Ansonijoje 

p si vedėme. Ten dirbai 
kompanijos fabrik 
uotus. 1921 metai

San Francisco, Calif.
Lapkričio 25 d., Padėka- 

vonės dienoj, įvyko puikus 
pažmonys bei kalakuto pie
tūs Finų salėje, Berkeley, 
Cal. Diena, pasitaikė lietin
ga, nejauki, tačiau svečių 
bei pietautojų prisirinko 
nemaža.

Suomiai, sužinoję, kad 
pažangieji lietuviai ruošia

J. Kėkšto jubiliejus
v T-K . 5 V

Varšuva. — Pries 50 me-I 
tų, 1915 metų lapkričio 19 
dieną Taškente, geležinke
liečių šeimoje, gimė Juozas 
Adomavičius, vėliau pasiva
dinęs Kėkšto slapyvarde. 
Nelengvas buvo jo gyveni
mo kelias. Prieš karą 
Kėkštas gyveno Vilniaus 
krašte, buvo komjaunimo 
Naujininkų rajono komiteto 
nariu, o 1935 metais pri
imtas į Vakarų Baltarusijos 
Komunistų partiją. Už re
voliucinę veiklą lenkų bur
žuazinės valdžios buvo ne 
kartą kalinamas Lukiškių 
kalėjime ir Karužų Bere- 
zos koncentracijos stovyk
loje. Rašyti pradėjo dar 
būdamas gimnazistas. 
masis jo eilėraščių rinkinys 
“Toks gyvenimas” pasirodė 
Vilniuje 1938 metais. Bend
radarbiavo Vilniaus lietu
vių meno ir literatūros 
vienkartiniuose leidiniuose 
“Varsnos” ir “Varpas.” 
Taip pat dirbo literatūri
niuose žurnaluose. Antro
jo pasaulinio karo metais, 
kaip Lenkijos pilietis, įstojo 
į TSRS teritorijoje organi
zuojamą lenkų armiją. Su 
ta armija Kėkštas praėjo 
ilgą kelią — Iraną, Iraką, 
Libaną, Palestiną, Egiptą, 
Italiją. Italijoje kautynėse 
su hitleriniais okupantais 
buvo du kartus sužeista^ 
Karui pasibaigus, kurį lipi
ką gyvendamas Romoje, iš
leido eilėraščių rinkinį “Ru
dens dugne.” Šiame rinki
nyje autorius išspausdino

Padėkavonės dienoj tradici-1 karo metais parašytus ly- 
nius kalakuto pietus, atsku
bėjo jų nemaža publikos 
dalis. Žinoma, atėjusieji ve-; , . .v , . .r •* „ ’ i™ b- 1947 metais išvyko į Ar- liau grįžo namo be pietų. . J 4
Maisto ruošėjos aiškinosi,1 gentiną, kur dirbo papras- 
kad nesitikėję tiek svečių. Itu darbininku prie stiklo ir

Svečiai, skaniai pasivaiši- ’ cemento gamybos, paskui 
nę, dar priedui gavo progą i ^^J^08 Pr^monėje. Ten 
pamatyti įdomius filmus. H ištinka sunki liga. Gy- 
Al. Taraška — geras filmų vendamas Argentinoje, is- 

_  parodė ido- l^do sekančius poezijos rin-
* • 1 y * 1 i i • ((JAirwio Ir L 1

rinius eilėraščius, kuriuose 
atsispindi tėvynės ilgesys.ą(/ syl\;i.nijos valstijos McA- 

, doo miestelį. Anglies ka
byklose dirbau per 12 metų. 

Ameri- 1933 metais įsigijau užeigą, 
i gėrimų įstaigą, kurioje da
iriau pragyvenimą iki išėjau 

i pensiją. Užeigos biznį 
, per daviau dukrai Agnes.

Mes tinime tris anūkus: 
Lorraine Hoffman, Tren- 

jy-m N. J.; Eveyln Thomas, 
. Langhorne, ir Kenny Mad
den, Torrance, Calif., taip- 

■ gi 3 proanūkius—Deborah, 
I Cathy ir Lorraine.

‘NW

kurių Įju
os, New

Yorko, New Jersey. Co; 
neetieut ir Pennsyl v a n i

daug dovanų, at d vežė viso 
kių valgomų gardumym 
pagerbimui mūsų 50-ies me 
tu gyvenimo.

v C- c

A

Juozas ir Mare K rei pa viriai
Muzika buvo Petro Nes- 

tevio ir jo sūnaus iš Hazle
ton, Pa.

Marė Krcipavičienė paei
na iš Kazlų Rūdos, o aš, 
Juozas, iŠ Reketijos kai
mo, Ūbavo parapijos, Kal
varijos apskrities, Suvalkų

Mes abudu dėkojame sa
vo dukterims ir jų vyrams 
už surengimą parės, taipgi 
dėkojame u ž atsilankymą, 
dovanas ir linkėjimų atvi
rukus.

Lawrence, Mass
Dėkoja už knygą 

Lawrence Public Lib 
pareigūnas John A. Gi 
prisiuntė padėkos laišką už | aulo 
knygą “Lithu a n i a : Past 
and Present.” Sal 
j a m labai į d o m i 
skaito ir daug sužino apie 
Lietuvą.

S. Lenkauskas

Marė ir Juozas 
Kreipavičiai

New Haven, Conn

kad . Giraitienes.

a įsa
lisvėje” iš lapkričio 26 
s, kur buvo paskelbtos 
; “Du Bois” jaunuolių 
ii, nepaminėtas vardas 

Atsiprašau.
M. Valinchus

Angeles, Calif. — PoLos
i lietų upės išėjo iš krantų. 

Indio, Calif. — Susikūlė Yra prigėrusių žmonių, 
lėkauvas ir žuvo 8 žmones. * Nuostoliai dideli.

specialistas, • 
mų filmą, Lietuvoj gamin
tą, su žavingu anglų kalbos 
akcentu įkalbėta bei pa
aiškinimais. Jei neklysiu, 
filmo vardas “Mes ir vėl 
Vilniuje”. Suomiams ir ben
drai kalbantiems anglų kal
ba patiko Lietuvos gražūs 
vaizdai ir sparčiai auganti 
Lietuvos pramonė.

Minimo filmo pabaigoj pa
simatė gražusis Vilniaus 
Vingio parkas su choro ir 
šokėjų tūkstančiais iširikia- 
vusių plačioje žalioje Vin
gio vejoje. Tai žavingas 
vaizdas.

Prie to, Taraška parodė 
savo suktą spalvotą filmą 
iš pereitų Berkeley ir San 
Francisco demonstracijų 
prieš pražūtingą baisų ka
rą Vietname. Mes visi fil
mų mėgėjai turim Al. Ta- 
raškai būti daug dėkingi 
už jo energiją, talentą ir 
nemažas išlaidas, ryšium su 
filmų, ypač spalvotų, gami
nimu.

Pabaigoje maisto ruošė
joms ir patarnauto- 
joms teko sunkiai padir
bėti. Tai D. M ach ui is, V. 
Taraškienė, Ksav. Karosie- 
nė. Pagirtina, kad jų vy
rai atėjo joms į talką. Tai 
yra: F. Machulis, AL Taraš
ka, J. Karosas. Tiesa, ir J. 
Mozuraitis visada pasiruo
šęs talkai.

Didelis ačiū išvargusioms 
pobūvio ruošėjoms, Taraš- 
kai už filmus ir visiems sve
čiams už dalyvavimą pobū
vyje.

Sekamas pobūvis įvyks 
taip pat Finų salėje, Berke
ley, Naujų Metų dienoj.

kinius: “Diena n a k t i n,” 
“Ramybė man,” “Etapai.” 
1959 metais Kėkštas sugrįž
ta į Lenkiją. Nežiūrint pa
šlijusios sveikatos, jis, kieįĮ 
galėdamas, dirba Lietuvių 
kultūros bare. Tarp kit
ko daug energijos ir laiko 
jis skyrė laikraščiui “Auš
ra.” Prieš porą dienų ap
silankiau pas drg. J. Kėkš
tą revoliucinio judėjimo ve
teranų namuose Varšuvoje. 
Paklausiau, kaip jis dabar 
gyvena, ką naujo sukūrė, 
grįžęs j Lenkiją.

—Daugiausia laiko,— pa
sakė Kėkštas, — skiriu ver
timams iš ispanų į lenkų 
kalbą, iš lietuvių į lenkų. 
1962 metais valstybinė lei
dykla “PIV” išleido nlano 
verstą ispanų rašytojo E. 
Sabato romaną “Tunelis.” 
Turiu dar išvertęs iš ispa
nų kalbos į lenkų žymiausiu 
argentiniečių dramat u r gfo 
A. Kastilio dramą “Is Ra- 
lei.” Atrodo, kad lenkų li
teratūra yra susidomėjusi 
šiuo veikalu ir netrukus jį 
pamatysime scenoje.

Verčiu ir kitus autoriaus 
veikalus. 1962 metais lei
dykla “Vaga” išleido mano 
poezijos rinkinį. Drauge su 
Z. Stoberskiu suredagavo
me ir dalinai vertėme E. 
Mieželaičio eilėraščių rinki
nį “žmogus,” kuris išleistas 
Lenkijoje 1964 m. Svajoju 
aplankyti senuką žilagalvį 
Vilnių, savo kovos draugus, 
kurių nemačiau daugiai^ 
kaup 30 metų.

Z. Sfoberskis
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Sąžines laisves paneigimas 
buržuazinėje Lietuvoje

nėms ar socialistinėms idė
joms.”

Buržuazinės Lietuvos mo
kyklose ne tiktai buvo už
draustas darvinizmo dėsty-

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
neturėtų savo nuomonės

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

MALE or FEMALE HELP WANTED MALE
jis 

______  „ . kurios jis užsispyrusiai negin- 
mas, bet buvo persekiojami j tų. Daug matęs, daug; paty- 
kuklūs mokytojai, mėgini-, r?s- Senas Amerikos darbo 
mai moksliškai aiškinti gyJ unijų judėjimo veteranas, vie- 
vosios gamtos evoliuciją, rubsiL1vių unijos (Amalgama- 
žmogaus kilmę. Pranešimą ted Clothing Workers of Ame-' 
apie tokius persekiojimus rica). ,

I Kai sužinojo, kad kadaise, į 
nėję spaudoje. I i)rieš aPie 45 metus» man' ū-gi į

J 1 ’ ' teko toje unijoje darbuotis |
Buržuazinės Lietuvos dva-! (redaguoti jos lietuviams lei-! 

sininkija siekė nuslėpti nuo ūžiamą “Darbą”), mūsų po- ( 
mokinių kiekviena pažan-! kalb,a,ms diskusijoms nebu- 
gesnę mintį. Sį dvasininki
jos siekimą akivaizdžiai liu
dija. toks pavyzdys:

bet ir tada, kada prašyto- klausymą vienai ar kitai 
jas būdavo vienas iš šeimos bažnyčiai buvo daromas įra

šas ne tik asmens pase, bet 
ir kituose dokumentuose, 
pav., gyventojų surašyme ir 
kitur.

Tokiu būdu ne tik vai- randama pačioje buržuazi-Į 
kams, bet ir suaugusiems 
religija valstybės organų 
buvo primetama prievarta.
Mokyklos ir dvasininkija
Buržuazinėje Lietuvoje ne 

tiktai buvo įvestas privalo
mas tikybos mokymas mo
kyklose, bet ir buvo leista 
tikybinėms organizacijoms 
laikyti mokyklas. Mokyklos, 
kurios buvo tiesi o g i n ė j e 
vyskupo žinioje ir prisilaikė 
švietimo ministerijos pro
gramos, bet joms dar buvo 
suteikta konstitucinė finan-

Buržuazijos valdymo me
tais kapinės būdavo konfe
sinės, netikintieji, papras
tai, neturėdavo savo kapi
nių. Sąryšyje su tuo ir ne
tikintieji turėdavo mirties 
atvejais mokėti dvasininki
jai stambias pinigų sumas, 
tarp kita ko, už vietą ka
pinėse.

Didžiules pinigų sumas 
surinkdavo katalikų bažny
čia ir už krikštą bei metri
kų išdavinėjimą. Už kiek
vieną išduodamą metrikų 
išrašą dvasininkai imdavo 

piliečių atlyginimą. Be 
to, metrikų') išrašams už at
lyginimą gauti dvasininkai 
statė sąlygą—sumokėti baž
nytinius mokesčius ir atlik
ti kitas bažnytines prievo
les. Kadangi metrikų išra
šai kiekvienam piliečiui bū- i 
davo būtinai reikalingi sto-’ 
jant į mokyklą, gaunant'pa-l 
są ir kitais atvejais, tai tuo 1 
pačiu piliečiai būdavo pri
verčiami sumokėti bažnyti
nius mokesčius.

Tiems piliečiams, kurie nių prievolių įvykdymą, 
dėl skurdaus gyvenimo jo- į Milijoninės pajamos, gau
kit! būdu nepajėgdavo šiuos narnos iš bažnytinės metri- 
mokesčius sumokėti, metri- j kacijos, taip pat ši metrika- 
kų išrašai nebuvo išrašomi, cija, kaip bažnytinių prievo- 
^įntai, pil. A. Straševičius, > lių įvykdymo užtikrinimo 
IT metų amžiaus, kreipėsi į funkcija, sąlygojo atkaklų 
Vievio kleboną dėl gimimo dvasininkijos priešinimąsi 
metrikų ištraukos pasui; civilinės metrikacijos įvedi- 
gauti. Tačiau klebonas met-jmui. Be to, kaip jau minė- 
rikų ištraukos nedavė, nes• ta, svarbią reikšmę čia tu- 
Straševičiaus šeima buvo | rėjo taip pat galimybė baž- 
nesumokėjusi 100 litų baž
nyčios statybai. Straševi
čius kreipėsi į apskrities 
viršininką, nurodydamas, 
kad klebono reikalaujamą 
sumą tikrai negali sumokė
ti, nes jo tėvas miręs prieš 
12 metų, o 4 hektarų ūke
lis yra visiškai apleistas, ir V —• • V • j ] 4. • * * • I
metrikus ir išduoti jam pa- j įrašoma paso savininko ti
są. (Ten pat 391 t. 4 ap., 40 kybą. Pasus išduodančios 
b.) įstaigos visiškai nekreipda-

Kiti piliečiai, negaudami; vo dėmesio į piliečių pareiš- 
metrikų išrašų iš klebono, I kimus, kad jie nepriklauso 
prašydavo patiems išduoti jokiai tikybinei organizaci- 
reikiamus dokumentus, re-; jai, ir prašo įrašyti pase ti- 
miantis liudytojų parody- kybos grafoje žodį “be ti- 
mais. Šiuo atžvilgiu būdin-1 kybos.” 
gas pil. K. Venckevič i a u s
1931 metų kovo 12 d. pa- sus išduodančios įstaigos 
reiškimas Trakų apskrities' pareigūnai atsakydavo, kad 
viršininkui, kuriame jis ra- jie turi laikytis instrukcijos, 
šo, kad “pasui gauti gimi-1 ir, ja remdamiesi, kiekvie- 
mo metrikus Vievio bažny- nam netikinčiam piliečiui 
čios klebonas neišduoda, nes1 prisegdavo vienos ar kitos 
naujai statomai bažnyčiai ■ bažnyčios nario titulą, pa- 
neįnešiau 150 litų sumos,'gal jo metrikus. Tokiu būdu 
uždėtos man pagal narių netikintis pilietis, turėda- 
skaičių. Esu žmogus senat-1 mas konstitucijos “saugo- 
vėje, 67 metų amžiaus, be-' mą” sąžinės laisvę, buvo 
žemis ir be prekybos, su, verčiamas turėti pasą su 
žmona ir 4 mažais vaikais, i įrašu, kad jis yra katalikas 

ar kitos bažnyčios narys ir 
taip buvo traktuojamas vie
šajame gyvenime.

Atsirasdavo piliečių, kurie 
protestuodavo prieš tokį są
žinės laisvės principo panei
gimą. Antai, Kaune vienas 
pilietis nepaėmė paso, nes 
nebuvo patenkintas jo pra
šymas įrašyti “netikintis” ir 
vietoje to pase buvo įrašyta 
“R. katalikų.” Šio protesto 
pasekmė buvo tai, kad šiam 
piliečiui už paso neturėjimą 
buvo surašytas protokolas 
ir jis buvo nubaustas pa-j 
bauda. Pilietis nenusileido • 
ir kreipėsi į apylinkės teis
mą, prašydamas nuimti ne
pagrįstai uždėtą baudą. Ta
čiau teismas jo prašymą at
metė, remdamasis tuo, kad, 
nesą įstatymo, jog žmogus 
galėtų būti i be religijos. 
(“Laisvoji Mintis,” 1938 m. 
gruodis Nr. 12, 7 psl.) Pa
gal objektyvinį asmens pri-

narių. Antai, kada 1935 m. 
0. Paludnavičiūtė, jauniau
sioji šeimoje, prašydama 
Igliankos parapijos kleboną 
gimimo metrikų išrašo “su
mokėjo jam už save nusta
tytą sumą parapijai vargo
nams pirkti, klebonas pra
šomo metrikų išrašo jai vis 
viena neišdavė, reikalauda-1 
mas sumokėti už visą šeimą I 
(dešimtį asmenų), ko pra
šytoja neišgalėjo. (Ten pat 
411 b.)

Bažnytinių mokesčių ne
sumokėjusiems klebonai ne 
tiktai neišduodavo metrikų 
išrašų, bet ir atsisakydavo 
juos sutuokti. (Ten pat 402

MACHINISTS
2 AC Chuckers. Milling Machine 

Oper. Tool & Cutter Grinder. Per
manent

) to set 
rubsiuvių unijos (Amalgama- ’ rį 

i prin s' 
: fits.

positions for qualified men 
up and operate from 
Liberal Company paid

blue- 
bene-

DODGE STEEL CO.
6501 State Rd., Phila., Pa.

DE. 2-2200
(97-99)

GARAGE MEN

(3) Attendants. Apply at

1616 Chancellor St.

(96-101)

BUMPER STRAIGHTENERS

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

(92-98)PRANEŠIMAI
WORCESTER. MASS.

Jubiliejinis banketas. Rengia LDS 1 
57 kp., paminėti organizacijos 35 < 
metų sukaktį. įvyks gruodžio 12 d., 
29 Endicott St. Pradžia 1 vai. Kvie
čiame LDS narius ir svečius daly
vauti šieme iškilmingame bankete. 
Bus skanūs valgiai. Dalyvaus iš New 
Yorko Jonas Gasiūnas, LDS prezi
dentas. Jis praėjusią vasarą svečia
vosi Lietuvoje, pasakys daug ką nau
jo liečiant mūsų tėvynę.

Kviečia rengėjai
LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

gruodžio 13 d., 2:30 vai. dieną. Na
riai kviečiami dalyvauti, turėsime 
daug reikalų apkalbėti. Rinksime Į 
naują valdybą 1966 metams. I

(97-98) f 
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau- j 
gijos metinis susirinkimas įvyks 
Gruodžio-De c e m b e r 9 d. Laisvės 
choro svetainėje, 157 Hungerford St, 
Prasidės 7:30 vakare. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Bus renkama 
valdyba 1966 metams. Bus ir ki
tų svarbių reikalų aptarti. Valdyba

(97-98)

PHOTOGRAPHER—Printer for 

commercial studio. Experienced only. 
Salary open.

STANDARD PHOTO
2031 Chestnut

(97-99)

CHEF (1)
SHORT ORDER COOK (1) 

Experienced. Apply 
BELLEVUE DINER 

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

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

Beje, spaudoje mačiau, kad 
Į lie- tebėra gyvas ir kitas tos uni- 

tuvių literatūros kurso, ei- jos organizatorius, pirmasis 
namo vidurinėse mokyklose, sekretorius-iždininkas, Joseph 
programą greta kitų buvo Schlossberg, kuns irgi jau 90 

. . gi tais laikais man teko daug
šiųjų literatūros veikalų — reikalų turėti ir ginčytis. 
V. Mykolaičio-Putino romą-1 ,

“Altorių šešėlvio ” Rv- !I^ausia vadovybėje yra is- nas Aitoiių eseiyje. Ky sj]aij<ęS jacob Potofskis, ku- 
šium su vyskupų atstovais, i ris> Sidney Hillmanui mirus, 

■ pastarieji tarp kitų pagei-į užėmė unijos prezidento vie- 
1 v" 1 tų ir dabar joje tebesilaiko.

Istoriniai kalbant Įdomu tas, 
kad šitie unijos vadai buvo 
tuo laiku pirmutiniai ir vie
ninteliai Amerikos darbo uni
jų judėjimo vadai ištiesti savo 
pagalbos ir bendradarbiavimo 
ranką jaunajai Tarybų Sąjun
gai, kai simpatijos užsienyje 
jai buvo taip labai reikalin
gos.

įtraukta ir vienas žymiau

Prieš savivališką dvasi
ninkų atsisakymą išduoti! sinė privilegija. ! , . v_ . .- - - - 1 & J , davimų prase vyriausybę

Klaidinga būtų manyti, pašalinti šį romaną iš mo- 
kad bažnyčios pretenzijos kyklos programos. (LTSR, 
Lietuvoje buvo patenkintos CVA, 391 b.) 
privalomo religijos mokymo. 
įvedimu bei leidimu ^steigti 
konfesines mokyklas, išlai
komas valstybės iždo. Šios 
pretenzijos siekė žymiai to
liau. Bažnyčia puikiai su
prato, kad neužtenka priva
lomo tikybos mokymo, bet 
reikia mokymo planus bei 
visą mokyklos programoje 
esamų dalykų dėstymą pa-!

metrikų išrašus valdžios or
ganai, paprastai, nesiimda- 

i vo priemonių.
Tokiu būdu dvasininkija 

panaudodavo bažnytinę 
metrikaciją kaip priemonę, 
netikrinančią baž n y t i n i ų 
mokesčių bei kitų bažnyti-

Buržuazinėje Lie t u v o j e 
sąžinės laisvės principą pa
žeidė konstitucijos nuosta
tai apie p r i v a 1 o m ą ti
kybos mokymą mokyklose, 
p a ž e i s d a m a sąžinės lais
vės principą, dvasininki
ja vykdė mokymo planų 
programą visų dėstymo da- 

i lykų mokyklos bei privataus

si

nytinės metrikacijos pagal
ba įvykdyti savotišką para
pijos gyventojų ideologinę 
kontrolę, jų asmeninio ir 
politinio gyvenimo priežiū-

jungti religijos reikalavi-i 
mams.

Remdamasi konkordatu 
dvasiškija plačiai kišosi į 
privatų mokytojų gyveni
mą. Žymų vaidmenį čia vai
dino pats Vatikanas, kuris 
ypač puolė pradžios mokyk
los mokytojus, kaltindamas 
juos nusistatymu prieš ka
talikybę ir reikalaudamas 
juos pašalinti. Antai, Vati
kano atstovas Lietuvai laikė

nimo kontrolę.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10-tos kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienj, gruodžio (Decem- 

I ber) 11 d. 2-rą valandą. Draugai 
kviečiami j susirinkimą kas tik iš
gali atvykti. Reikės išrinkti kuopos ; 
valdybą 1966 metams ir pasitarsime 
apie kuopos veiklą.

Valdyba 
'96-97))Del pasų

— -------- -------- , Pasų įstatai nustatė, kad! esant 65% mokytojų bedie-
prašė išreikalauti jo gimimo ■ pase, greta kitų rekvizitų, | vių ir priešiškai nusistačiu

sių religijos atžvilgiu.
Vatikanas reikalavo:!' ',irauglškas

U 
ti, jei: 1) kalba prieš baž 
nyčią, 2) nemoraliai elgiasi, dengs g. Shimaitis. 
tai yra tais atvejais, kai mo
kytojai nelanko pamaldų, 3) šinaujinslto“Laisvę" 
pakeičia tikybą, 4) įtarti kas į’ užrašysite laikraštį ^Lietuvą 
simpatizuoj ant komunisti-Visais tokiais atvejais pa-

BROCKTON, MASS.

“Laisvės” vajaus reikalais yra 
susi- 

v aimcuias ivin-didvu.i rinkimas, kuris jvyks sekmadienį, 
mokytojai turi būti atleis-j gruodžio (Dec.) 12, l vai. dieną, Liet.

; Taut. Namo School Roomyje. Bus 
išsigert ir užkandžių. Lėšas pa

prašomi visi 
“Laisvės” ir spaudos rėmėjai daly
vauti, kurie dar neatsinaujinote, at-

. ’ ar “Vilnį’’. Gal ( 
............. t. i 

Prašo visus — George Shimaitis 
(97-98))......... i

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agotos Klimienes
Mirusios gruodžio-Dec. 8, 1948

Lai būna lengva žemelė Alyvų Kalbelio kapinių.

WORCESTER, MASS.
Mirus

Lozaravičiutei-Pačesienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje liku

siai šeimai, vyrui Vincui Pačėsui, sūnums Alfon
sui, Adolfui ir jų šeimoms, dukrai Aldonai ir jos 
šeimai, sesutei Margaretai Yucienei, brolienei Ane
lei Lozaravičienei, visiems 
gams.

E. Jusienė
A. M. Sukackai
F. M. Petkūnai
F. P. Petrauskai
J. D. Lukai
J. K. Sabaliauskai
R. L Januliai
J. U. Jaskevičiai
J. H. Raulušaičiai
J. B. Jakaičiai
D. B. žemeikiai
J. M. Petkūnai
W. K. Žitkai !

artimiesiems ir drau-

L. Ausiejienė
P. Sadauskas
M. Green
0. Dūdonienė
M. Šiupėnienė
M. Paulauskienė
V. Tamošiūnienė
Mrs. Grubliauskienė
B. Bernotienė
A. Vasilienė
H. Žilinskienė
P? Baciavičia

FIREMAN. Night, for greenhou- 
j sos. Oil & coal.

i ALFRED M. CAMPBELL & SON,
700 W. Lancaster Ave., Wayne, Pa.

GR. 3-8626, MU. 8-5000.

(97-99)

DRIVER, Sales. Ambitious, mar
ried man for established retail bread 
route. Experience not necessary. 
Apply to Mr. R. Gottshall.

STROEHMANN BROS. BAKERY, 
1810 Ridge Pike, Norristown, Pa.

(97-99)

MACHINISTS. Tool makers, 1st 
class only. Milling Machine opera
tors, 1st class only. Mannual ma
chine experience and set-ups requir
ed. Inspector small machine exper
ience. North Phila. Mfgr. has above 
immediate openings. Good starting 
rate. Apply: LANSTON MONO
TYPE CO., 3620 “G” St., Phila.

(97-99)

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

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

(93-97)

WANTED. Tool & Die maker, 
will pay top wag<čs 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 interviewt- 
Phone Mr. Good. 201-487-3521.

(95-100)

gyvenu didžiausiame skur
de ir varge, dirbti mažai 
tegaliu, dėl to reikalauja
mos bažnyčiai sumos jokiu 
būdu sumokėti negaliu. 
Eįau kelis kartus pas Vie
vio kleboną ir užsimildomai 
jo prašiau duoti man met
rikus, prašė už mane taip 
pat Vievio Viršaitis, norė
jau už reikalaujamą sumą 
duoti vekselį, bet klebonas 

- kategoriškai atsisakė metri
kus duoti. Dėl to nuolankiai 
prašau apskrities viršininko 
parėdymo, pravedant kvo
tas, vietoje gimimo metri
kų pasiremti parodymais 
liudininku.” (LTSR CVA, 
391 t., 4 ap., 402 b.)

Būdinga tai, kad dvasi
ninkai atsisakydavo išduoti 
metrikų išrašus ir reikalau
davo sumokėti bažnytinius 

.^okesčius už visą šeimą, ne 
tik tuo atveju, kada prašy
tojas buvo šeimos galva,

Motiejus — vyras
Algirdas — sūnus
Emilija — duktė

WOODHAVEN, N. Y. 
Mirus

Stasiui Titaniui
Išreiškiu gilią užuojautą velionio našlei Onai 

Titanienei, jos šeimai ir draugams. Man prisime
na tie laikai, kuomet drauge su nuoširdžiu draugu 
Stasiu teko darbuotis Lietuvių Namo Bendrovės 
direktorių tarpe. Kuomet turėjome begales darbų, 
viduje namo, o iš lauko pusės reikėjo kovą vesti 
su bjauriais ir bjauriai mus puolančius fašistus ir 
dipukus, užsiundytus ant mūsų per jųjų vadus. 
Buvo sunkūs laikai. Ilsėkis sau ramiai, mielas 
drauge, gražiuose Cypress kalnelių kapuose.

Motiejus Klimas
Ramsey, N. J.

MECHANIC. Machinery, to main

tain and rebuild existing machinery 
in addition to building new machines.

AMERICAN LEONIC MFG. CO. 
3001 Walnut St.

(96-99)

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).

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)

Ramsey, N. J.
s

HELP WANTED MALE

PHILADELPHIA, PA.

WORKERS

GENERAL FACTORY

ENGINEERING SERVICES. Men 

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

(94-100)

Mirus

Petrui Pilėnui
ALDLD 10 kuopa reiškia širdingą užuojautą 

sūnui Petrui, jo žmonai Gladys, anūkei Katharine, 
seseriai Palionijaų ir dviems seserims gyvenan
čioms . 
nėms.

ASSEMBLERS
BENCH HANDS

GRINDERS
POLISHERS

HELP WANTED FEMALE

Lietuvoje. Taipgi

R. Merkis-Merkienė
E. Mulokiūtė
A. J. Pranaitis
H. Tureikienė
J. Stasiukaitis
L. Bendradarbis

f
II kitiems velionio gimi-

J. A. Bekampiai 
P. Baranauskas 
Eleanor Banis
V. Paliepiene
A. Keršauskas

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.

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 Franklin St., Morristown, N. J.
  (93-97)

PRANEŠIMAS
PAVEIKSLŲ REIKALE

Kurie užsisakėte per mane pa
veikslus, užsimokėjote, Ir dar ne
gavote, prašau pranešti, pažymėda
mi pilną savo adresą.'

S. Rauduvė,
269 N. Main St., Pittston, Pa. 

(97-98)
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Taip įvyksta, jei ir nenori
Moksle-fizikoj yra toks [aukšta disciplina; turi gerų 

pasitvarkymas, įstatymas—i talentų; solistai, duetistai 
. T • Murphy’s į ne tik balsingi, o ir žvalūs.” — - • • — - i

Su viršminėtais netikslu- 
1 mais gal jau ne tokia didelė 
j bėda, nors aš jų ir neno- 
irėjau. Tačiau kaip man 
' atsitiko netolimoj praeity, 
i tai iš tikrųjų dėl to jau
čiuosi, kaip musę perkan-

Jaunas Lietuvos poetas,— 
Antanas Drilinga Niujorke

Murphy’s Law. ] 
Law sako taip: Jeigu daik-! 
tas yra subjektuotas su-j 
klysti-suklupti, negali to iš
vengti, tai jis k a d a nors ! 
suklys - suklups, tik laiko ',' 
klausimas. Jis gali suklys
ti ir šią minutę; bet jis ga
li ištesėti gal ir milijonus i 
metų, gal daugiau, bet jis, 
vis tiek kada nors suklups-

Praėjusią savaitę į JAV 
atskrido apie 27 tarybinių 
turistų grupė susipažinti su 
mūsų šalimi. Tai vis jauni 
vyrai ir merginos-moterys, 
reprezentuojantys daugelį 
tarybinių respublikų. Sve
čių tarpe buvo ir jaunas 
Lietuvos poetas, žurnalo

Nelabai seniai buvo Brook- Į “Moksleivis” redakt orius 
lyno Aido choro koncertas,; Antanas Drilinga.

'kurį taipgi aprašiau. ] 
Todėl, jeigu kartais ge- certo procedūrą 1 

rais norais padarome klai- Volteris Keršulis. Jis buvo jusią 
dėlę, tai nereikėtų mums už 1 atvejų atvejais prieš ] 
tai daug širdytis. Pavyz-: mano akis estradoj, prane 
džiui, mes ėmėme ir pra- i šinėdamas ką, arba paaiš-' vykioje, 
dėjome “taisyti” mano ko-; kindamas. j
respondencijos “klaidas” 
“Laisvės” 49-to m e t i n 
koncerto. Galėjome ir 
to apsieiti, bet...

Brooklyno Aido choro 
valdyba sako “Laisvės” Nr.

—Koks tiražas jūsų vė
liausios knygos? — klausia
me.

—šeši tūkst ančiai eg- 
; zempliorių, — atsako, —

New Jersey valstiją, kur | ir jau nebegalima knygy- 
tai į Caldwelli. Ten mudu į nuošė jos gauti... 
apgyvendins pas vieną ame-1 
rikietišką šeimą, ir būsime 
pas ją šešias dienas. Po to 
visi vyksime keletui dienų 
į Washington, D. C. Iš ten 
— į New Orleans, Louisia- 
nos valstijoje. Viso JAV 
būsime 16-ka dienu. Tada,' 
jei vizas gausime, vyksime 

Kon- j Su šiuo talentingu litera- į Meksiką, o jei ne—atgal į 
vadovavo tu mes susipažinome praė- Europą, ir namo.

vasarą Rumšiškėse, Minskietis, su kuriuo po- 
pat palei Kauno jūrą, kūrybi-įetas Drilinga gyvens New 

i nio Lietuvos jaunimo sto-Į Jersey valstijoje, yra ang- 
. Stovyklos direkto- i lų kalbos mokytojas, gerai 

| rius kaip tik ir buvo Ant. angliškai kalbąs, malonus 
Ko, ko, bet Volterio jau Drilinga. ' 1.....

tik negalėjau pamiršti ko
respondenciją ]
Bet atsitiko, kaip ta Mur
phy’s law kad nusako, nes 
buvo galima atsitikti. Nei 
vieno žodelio neparašiau, 

tą,’ jog Brooklyn o' Aido ' ,ka<1 riteris pirmininkavo 
choro grupė b u v o 1 a b a i; k?ncertui Skaitytojas tu- 
gražiais kostiumais apsiren-'1 e!ai n^ano veidą,
gusi. Turėdamas minty ir kai suzln°iau> 
ta grupę, prikla u s a n č i ą ! 
chorui, trečiame paragrafe1 
pažymėjau sekamai:

“Pirmąją dalį koncerto' skaudžiau man atsilieptų, 
atliko Brooklyno Aido cho- D0 kįek laiko vėl sužinojau.,, 
ras, vadovaujamas Mildred (kad vėl ne mažesnę kiau-j sis — 
Stensler. Aidiečiai atidarė lystę papildžiau to paties i beti tik apie porą valan-

l o 
be

vyras.
Gaila, kad mūsų tautietis 

; susitikti daugiau [ 
ton viešbutyje, Manhatta-1lietuvių; nematys jis nei 
ne, ir svečias, :
landėlę, paskambino mums.

Tarybinių turistų būvi- na. 
mas Niujorke labai “su
spaustas,” kiekviena mi- tarybinius piliečius. Gatvė-'

Turistų grupe' buvo ap-
rašydamas. j gyvendinta Governor Clin- negalės 

'tnn viošhntvio Manhnftn-! liofnvhiVVCl llVVUVllį, 11V1

suradęs va- Chicagos, nei kitų miestų, u:_  ____  i__  . .n__ ______ * ikur lietuvių daugiau gyve--

Redaguoja jis mėnesinį 
žurnalą “Moksleivis.” Pa
staruoju metu A. Drilinga 
buvo apdovanotas Garbės 
raštu; bet tai ne pirmas ap
dovanojimas. Gyvena jis 
su žmona Janina Vilniuje.

—Ką veikia jūsų žmona?
—Mokytoja. Ji moko kur

čių ir nebylių mokykloje 
Vilniuje.

Jaunas svečias prašė mus 
perduoti jo, Juozo Baltušio 
ir daugelio kitų Lietuvos 
veikėjų linkėjimus laisvie-
čiams.

R. Mizara

MIRĖ
Gruodžio 2 d. mirė Juozas 

! Jakimavičius, seniau gyve-

Onę Baltrušaitienę palaidojus
v W1 kutinio atsisveikinimo žodį* 

tarė d. A. Bimba.
Ir taip šiose gražiose ka

pinėse palikome dar vieną 
mūsų senosios lietuvių išei
vijos draugų. Nuostolis 
mūsų judėjimui, širdperša 
jos artimiesiems!

Nuo kapinių laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti į 
White Horse užeigą pie- 
pietums. O dalyių buvo 
apie 50. Čia visi buvo drau
giškai pavaišinti.

Velionė Ona mirė sulau
kus tiktai 65 metus amžiaus. 
Ji buvo gimusi 1900 m. Gi
liame liūdesyje paliko gyve
nimo draugą Vincą Baltru
šaitį ir sūnų Arthur Willi
am. Taip pat liko trys set' 
sutės—Alice, Clara ir Dže- 
ny, du pusbroliai — Clem- 
ence ir Adolph Bobinai, ir 
dvi pusseserės — Mildred 
Wynosky ir Nellie Fritz. 
Visi jie dalyvavo laidotuvė
se.

Kalbant apie draugės Balt
rušaitienės mirtį, reikia pa
brėžti, kad paskutinėmis ke
liolika dienų mirtis labai 
skaudžiai nuskriaudė* mūsų 
šios apylinkės pažangųjį ju
dėjimą. Nelabai seniai iŠ 
Ryvuju tarpo buvo išplėšti 
draugai Gaškauskai, paskui 
netekome Titanio ir Lau
kaitienės. Koks didelis, koks 
skaudus smūgis!

Rep. V

šeštadienį New Yorke 
oras buvo šaltokas, bet iš 
ryto saulėtas, gražus. Sha- 
lins šermeninėje prieš vie
nuoliktą valandą susirinko 
skaitlingas būrelis velionės 
Onos Baltrušaitienės gimi
nių, pažįstamų ir draugų. 
Prie karsto apie Onos gy
venimą trumpai pakalbėjo 
draugė S. Sasna. Atvykus į 
Cypress Hills kapines pagy
vėjo jau šaltokas vėlyvo ru
dens oras. Prie karsto, už
dėto ant duobės ir apkrau
to gražiomis gėlėmis, pas-

prašė, kad kai jis numirs, 
kad nebūtų rengiamos dide
lės laidotuvės ir kad jo kū
nas būtų sudegintas.- Žmo- 

• na ir sūnūs jo prašymą iš- 
i pildė. Gruodžio 4 d. Long 
Island krematorijoje Juozo 
kūną sudegino.

Drg. Juozas Jakimavičius 
buvo senas “Laisvės” skai- 

žmomas siuvėju unijoje ir tykias ir rėmėjas.^ Reiškia
me užuojautą jo žmonai ir

Stebėjome šiuos jaunus,nęs Brooklyn, N. Y., gerai
'izrnniiio mlinAmo i 'oh’trri I XI_____ ____ — ---____

nutė užimta. Susitarėme su je juos sutikęs, nesakysi, lietuvių progresyviškose or- 
kokią kiau- syečiu taip: po dienos dar-1 kad svetimšaliai. Visi gra- 
i, neturėda- bo nuvyksime į viešbuti ir žiai, 

mas mažiausio noro tą pa- palauksime, jei pasitaikys rengę, 
įdaryti. !proga, susitiksime.

Dar kad tas d a 1 v k a s į buvo.
Mes trise—Ieva, 

ir šiuos žodžius 
tegalėjome

“vakarietiškai” apsi- 
mandagūs, kuklūs, 

Taip ir malonūs žmonės. Kiekvie
nas jų, aišku, savo gimto- 

Drilinga joje šalyje yra k u o nors 
rašanty- gražiu, geru pasižymėjęs.

Poetas A. Drilinga
r________ _ f_____ , , Kaip jau sakyta, poetas

mums ir akis. Jų teatraliai draugo žmonai Rojaus Mi-1 dų, nes tą vakarą tarybiniai A. Drilinga dar jaunas, apie 
žaros pagerbimo bankete. I svečiai ėjo į teatrą pama-|30 metų amžiaus vyras.

tyti kažkokio muzikinio vei- Anykštėnas, per nelyg kuk- 
kalo; poetas Drilinga neno- lūs. Jis autorius jau dviejų 
rėio nuo jų.. atsilikti.

Na, o ketvirtadienį, gruo- ir betonas 
džio 2 d., svečiai p a 1 i k o I m 
Niujorko miestą. Ši tarybi
nių turistu g r u p ė mūsų 
kraštą tiria kitaip, negu 
pirmesnės. A. Drilinga 
mums pasakojo:

—Pagal nustatytą tvarka
rašti, aš su draugu balta-

kostiumai, vadinami tautiš
kais, I
parsivežė iš Lietuvos per-, žmona, 
eitą vasarą, ten apsilan-| 
kydami, žėrėte žėrėjo spal-1 j 
vomis ir padab i n i m a i s . j pažvmėiau, bet jos, ot, ne- 
Brooklyno teatrinės estra- • mačiau ir tiek, nors ii arti 
dOs tokio spalvingumo nėra!manes buvo ir kalbėjo. Ji 
matę.”

šeštame paragrafe 
šiau: “ ‘

kuriuos d a u g urna- Bronė Keršulienė, Volterio 
, ten paaukojo $25 

“Laisvei.” pagerbimui Ro- 
| jaus. Kitus ten kalbėjusius

išslydo iš mano minties 
tain, kain kad ii ten nebū- 

Po aukštus kaltins’j tu buvusi. Dabar turiu 
sundainavo Nelė Ventienė > rausti, kada tik ją pama- 
ir Tadas Kaškiaučius, pa- tau. 
vieniai ir duetu. Gerai ir! Bronė 
labai gražiai iiedu daina
vo.” Choro valdvba ’ sako, 
kad būk aš neminėjau, kad 
Nelė Ventienė dainavo so
lo. Bet aš turėjau minty, 
kad “pavieniai” reiškia tą 
patį solo, ai' ji dainavo tik 
tą vieną dainą, ar kelias.

Bet vėliau, “Laisvės” Nr. 
95. dar daugiau man be rei
kalo primetamas neapsi
žiūrėjimas rašant. Tame 
numery skaitytojas rašo, 
kad aš nenažvmėies ii' to 
fakto, kad Helen Feiferienė 
padarė įvadus prieš prade- i 
dant chorui dainuoti. O aš 
kaip tik penktame paragra
fe pažymėjau sekamai : 
“Tarp dainų, choristė Fei
ferienė paaiškino dainų 
prasmę, padarė į vadelius.”

Aš iš tikrųjų apgailes
tauju, kad nepataikiau į 
tašką, užgavau Brooklyno 
aidiečių jausmus, bandyda
mas nupiešti tikrą paveiks
lą puikaus koncerto, kuris 
nebūtų įvykęs tokiu be 
Brooklyno Aido choro.

Apie Worcesterio Aido 
chorą rašiau taip, kaip jį 
mačiau ir girdėjau, neturė
damas jokio noro ar tikslo 
nuvertinti mažiausia laips
nio dalele Brooklyno Aido 
chorą, kuris susidaro sta
čiai iš mano geriausių ypa- 
tiškų draugų ir bičiulių. 
Išbartas, pradėjau abejoti 
savo klausa ir regėjimu. 
Bet kai perskaičiau “Lais
vės” Nr. 94 R. M. nuomo
nę, tai pradedu vėl manyti, 
kad aš gal tikrai taip nu
girdau worceste r i e č i u s , 
kaip jie pasirodė. R. M. 
rašo: “O Worcesterio ai
diečiai pademonstravo savo 
meistriškumą* Jų chore —

ir Volteris Keršu- rusiu minskiečių vyksiu į 
liai vra ilgamečiai progre-[ 
swans judėiimo visuome
nininkai. veiklūs visuomeni
ninkai. Už ju gerus darbus 
ir materialine narama nro- 
gresvviom judėjimui niekas 
noo-ali būti ned ė k i n g a s . 
Niekas negali jų nenama- 
tvt ju geruose darbuose. 
Bet, va, taip ivvksta. kad 
tos gali įvykti, kaip ta 
Murphy’s Law nusako.

A. Gilman

eilėraščių knygų: “Rankos 
” — išleista 1962 

ir “Skambančios nak
tys,” išleista 1965 m. Daug 
jo eilėraščių telpa žurnaluo
se ir laikraščiuose.

—Lietuvos žmonės, — sa
ko poetas, — labai mėgsta 
poeziją. Vos knyga pasie
kia knygynus, ją tuojau iš
perka.

ganizacijose. Virš 30 metų 
gyveno Shelter Island, L. L, 
N. Y. Bet pakol jam svei
kata tarnavo, kasmet atva
žiuodavo į “Laisvės” kon- 
koncertus ir kitus jos pa
rengimus.

Velionis Juozas paliko liū
desyje žmoną Izabelą ir du 
sūnus, kurie yra baigę 
aukštus mokslus ir gerai 
savo profesijose įsikūrę, ir 
4 anūkus.

Velionis gyvas būdamas

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos priešmetinis su
sirinkimas jvyks antradieni, 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
($6-97))

sūnums.
Redakcija

Washingtonas. — Gruo
džio 1 d. mirė generolo 
Bradley žmona Mary.

Havana. — Virš 7,000 ha- 
vaniečių gavo nuosavybėn 
naujus gyvenimo namus.-

Liūdna Sukaktis

i Serga W. Kūlikas
W. Kūlikas, ilgametis So. 

Brooklvno gyventojas, bet 
vėliausiu laiku gvvenąs Uls
ter Park. N. Y., praėjusi 
antradieni pasidavė ligoni
nėn — St. Benedict Hospi
tal, Kingston, N. Y.

Buvo operuotas trečiadie
nį, gruodžio 1 d. Operaci
ja, kiek mums žinoma, bu
vo sėkminga, ir jeigu jokiu 
komplikacijų neįvyks, tai 
galės už poros savaičių grįž
ti i namus. Antrašas: W. 
Kulik. E s o d u s Ave.. Box 
201, Ulster Park, N. Y.

Mes, southbrooklvniečiai, 
linkime draugui Kūlikui, 
kad ligą nugalėtų ir būtų 
sveikas ilgus metus.

Southbrooklynie.tis

NUO KADA TURIME
4 METŲ LAIKUS

Senovėje buvo žinomi tik 
du metu laikai: vasara ir 
žiema. Žymiai vėliau . atsi
rado pavasaris, o vėliausiai 
—ruduo. Pirmą kartą ketu
ris metų laikus mini savo 
raštuose graikų matemati
kas Hipokratas, gyvenęs V 
amžiuje prieš mūsų erą.

Lietuviški apmąstymai
Levas Vladimirovas— 

laikinas Jungtinių Tautų 
Pasekretorius

Levas Vladimirovas, Vil
niaus Universiteto dėstyto
jas ir Bibliotekos vedėjas, 
kad ir netiesioginiai repre
zentuojąs Lietuvos žmones 
Jungtinėse Tautose, kaip 
šios tarptautinės organiza
cijos Bibliotekos vedėjas, 
šiomis dienomis eina ir 
svarbias šios organizacijos 
Pasekretoriaus pare i g a s . 
Jis laikinai pavaduoja iš
vykusį 
rių.
“The

tikrąjį Pasekreto-

New York Times” 
teisinasi

Kai Jungtinėse Valstijose 
lankėsi Vilniaus Universi
teto Prorektorius Jonas Gri- 
g o n i s su visa eile ta
rybinių akademikų iš 
ivairiu respublikų, buvo pa
tirta, kad jie toli gražu nėra 
taip nuoširdžiai priimami 
Amerikoje, net Amerikos 
mokslininkų, palyginus su 
amerikiečių priėmimu Ta
rybų Sąjungoje, ir ypatin
gai Lietuvoje. Dėl to susi
domėjo “The New York 
Times” redaktoriai ir kur; 
tai kampe pateisino: Gir-' 
di, “jie atvyko tik kaip tu-|pUSėje 
ristai...” Gal i r gerai bū- j šilelį jojau”, 
tų, kad Prorektorius Gri-j 1
gonis ištesėtų savo juokais 
duotą pažadą: “Kai dabar 
Vilniuje lankysis kokie 
amerikiečiai, pasiųsiu pri
žiūrėtoją Zarembą juos pri
imti.”

i Amerikoje pasirodė nauja 
Lietuvių Dainų ir šokių

Į plokštelė
Monitor plokštelių bend

rovė, kuri specializuojasi 
leisti įvairių tautų muzikos 
plokšteles, šiomis dienomis 
išleido antrą “Lietuviškų 
Dainų ir šokių” plokštelę, 
kuri tiesiog “tirpstanti” 
krautuvėse. Jos originalu
mas tame, kad visa šokių 
muzika ir pritarimas yra 
atlikta lietuviškais muzi
kos instrumentais. Plokšte
lė buvo išleista tarpinin
kaujant ALFondo bendra
darbiui Vilniuje V. Lands
bergiui ir atitinka m i e m s 
kultūrininkams.

Muziką ir dainas atliko 
Lietuvos Dainų ir Šokių an
samblis, vadova u j a n t V. 
V. Bartusevičiui ir instru
mentalistui E. Pilipaičiui. 
Yra taip pat du dalykai 
įgroti Lietuvos Radijo Kai
mo Kapelos, kuriai vado
vauja J. Gaižauskas.

Plokštelėje randasi šie da
lykai: V. Bagdono. “Smagio
ji Polka,” V. Budrevičiaus 
“Valsas,” V. Baumilo “Par
jojau iš Mylimos” polka, J. 
N avakausko “Gegužinė 

| Varlaukyje” (polka), J. Gai- 
ižausko “Valsas?’ Antroje

— V. Klovos “Per 
, J. Gaižausko 

“Vestuvinė Polka,” V. Bau- 
“Vai Audžiau, Au- 

J. švedo “Bitelė”

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
14 d. gruodžio 2 vai. popiet, Laisves 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Į Prašomi visi dalyvauti šiame svar
biame susirinkime. Lauksim visų.

Valdyba
(97-98)

REIKALAVIMAI
Reikalingas jaunas vyras dirbti 

mažmeninių prekybų krautuvėje,— 
prie reklamų ir tvarkant skanumy
nus. Dėl daugiau informacijų, pra
šome skambinti: ES. 2-7279.

(97-99)

džiau,”
(šokis), V. Baumilo “Ru
gių Daina,” J. Gaižausko 
valsas “Lietuvis,” V. Bau
milo “Melžėjėlis ir Meistre
liai.” š.

Ona Nečiunskiene
Šių metų gruodžio 7 dieną sukako vienuolika metų 

kai mirtis atskyrė mano mylimą gyvenimo 
draugę ir dukterų motiną. Mes jos liūdime.

Kazys Nečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys 
J. Wilson ir B. Farrel, žentai

- Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės Direktorių 
Taryba Giliai Liūdime Netekę

STASIO TITANIO
mirusio šių metų lapkričio 12-ą -dieną, 
ilgamečio Lietuvių Namo Bendrovės 
Direktorių Tarybos nario, nemokamai 
atlikusio daug namo pataisų, nuolat 
besisielojusio šios Bendrovės reikalais,

W. KERŠULIS
LNB Prezidentas
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