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Kodėl ne komunizmą?
Romos komunistai
K* ras Bielinis

— Rašo R. Mizara —

N a u j i e n ų n etr ū k sta.
Štai, popiežius Povilas 

šaukė prakeikimą, kurį 
pirmtakas Leonas IX prieš
vynis šimtus melų ’>v.vo metęs 
ant ortodoksų patriarcho My
kolo, o pastarasis — ant Le
ono.

reikalauja taikos “LAISVES” VAJUS Šiaurės Vietnamo

talikai amžinai buvo prakeikę 
Konstantinopolio ortodok sus

Madison, Wis. — Čionai 
i Įvyko suvažiavimas The na- 
j tional Council of Churches, 
i kuris atstovauja virš 40,- 

at-Į 000,000 protestantų ir Rytų 
■i° Į stačiatikiu religiniu žmo- rle- 1■ nių.

Taryba 93 balsais prieš 10, 
prie 6 susilaikiusių, priėmė 
rezoliuciją už baigimą karo 

i vadaiRomos ka-• Vietname. Religiniai

Vals- 
Šiau-

I rėš Vietnamo bombardavi
mą, kas pasitarnautų prie

I vncriiliovimn roiknln naci-

žmonių vargai
i Hanojus. — Čionai lankė-1 be pamato jam primetama 
j si anglų korespondentas Ja- kaičia už Pietų Vietnamo 
' mes Cameron. Jis rašo, kaip liaudiečių kovą.
gyvena žmonės Šia u r ė s 
Vietnamo sostinėje, kuri į 
turi virš 600,000 gyventojų.

Cameron rašo, kad Hano
jus primena Londoną per
eitojo karo metu. Visur jau
čiamas karo stovis. Žmonės | 
su padidėjusia energija dir
ba ir gamina reikmenis, bet 
dažnai darbo metu ir po jo 
atlieka pratimus, tai eina į 
slėptuves nuo bombardavi- j 
mų iš oro, tai pasiėmę šau
tuvus daro pratimus naiki- 

4oo nimui priešo desantininkų.

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
sekretorius Robertas Mc
Namara pareikalavo, kad į 
Vietnamą būtų pasiųsta 
400,000 JAV militarinių vy
rų, ir jo planai jau užgirti. 
Daugiausiai bus siunčiama 
mechanizuotų jėgų.

McNamara siūlo, kad I Į 
JAV bombonešiai daugiau i 
bombarduotų Laose taip j 
vadinama Ho Chi Minho;* 
vieškeli, nes būk tuomi vieš- 
keliu iš Šiaurės Vietnamo 
Pietų Vietnamo liaudiečiai j 
gauna padrūtinimus. Kaip 
žinia. JAV bombonešiai jau 
seniai ta vieškeli bombar
duoja. Pradėjo dar 
pradėjimo Šiaurės 
namo bombardavimų.

Maskva. — TSRS vyriau-’ 
sybė pareiškė Užsienio mi- 

, kad ji 
“neturi įgaliavimų veikti

miecius. į tijos tuojau sulaikytu
Ino prakeikimu vadovauda-1 1 - ‘

masi, katalikų dvasininkija1 
skelbė, kad tik Romos katali-, 
kams priklausąs dangus, o1 sureguliavimo reikalų pasi- 
stačiatikiams — pragaras; or- tarimų keliu, 
todoksai katalikus vaišino tuo i 
patim. ! (2) Kad JAV pasiūlytų
Ažmones mulkinti visaip gali-■ Jungtinėms Tautoms veikti 

'sulaikymui Vietname mū
šiu ir 
konferencijos.

(3) Kad Vietname taikos karo baigimui tarp JAV ir 
Jungti- Vietnamo vyriausybių”.

kai tik■ 
tai at- 

Valstijų

mrt.
Dabar, po devynių šimtų 

metų, kai visom religijom grū
moja išnykimo pavojus, tai ir 
katalikų ir ortodoksų “tėvai”

Pamirškime, kas buvo, ir 
vienykimės. Vienykimės prieš 
komunizmą, prieš ateistus, nes 
mūsų visų paloviai, kartu su 
kapitalistine sistema, braška - 
t ras k a. G ei be k i mes.'. .

Kai prieš devynis šimtus me
tų jie vieni kitus iškeikė, sakė
si, kad tik jų balsas eis i dan
gų ir 
bar, atšaukdami prakeikimus, ■ 
nedrįsta sakyti, jog tai dievu- • 
lis to reikalauja.

Kokia veidmainystė! Koks 1 
tikinčiųjų pažeminimas!.. j

sušaukimui taikos nistrui Stewartui,

palaikymui veiktų 
nių Tautų jėgos, o 
jos pradės veikti, 
šaukti Jungtinių 
jėgas..

Eina karo plėtimas
Tuo kartu JAV vyriausy

bė imasi žngsnių dar dides
niam karo išplėtimui.. Iš

ir dievulis jo išklausys. Da- Į Vietnamo grįžęs Gynybos

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

M. Valilionicnč, Miami, Fla.
Philadelphijos vajininkai .....

Punktai
7796
4870

3660
3096
3092
2524
2148
1744
1728

Kaip karo padėtyje, tai 
civilinių žmonių gyvenimas 
pasunkėjo. Jiems reikia 
sunkiau ir ilgesnes valan
das dirbti, darbo metu da
ryti pertraukas pratimams, 

I eilė pragyvenimo reikmenų 
yra racionalizuota.

ŠiaurėsHongkongas.
j Vietnamo delegacija, vado- 
| vaujama Le Thanho, prem-

1708 B. Sutkus. V. Taraškienė
1612 I
1*572; k. 
1248 ! M 
948

Scranton, Pa................................
936 Vera Smalstis, Detroit, Mich.

i O. Žilinskienė, Plymoth, Pa. ..
612 i jvT. Aranuk, Detroit, Mich. ___
5^8 I L. Tilwick, Easton, Pa..............
446; c. K. Urban, Hudson, Mass.

į Cleveland, Ohio ........................ , - - . _
Binghamton, n. y................ 444i j ir M A1vinai, Yucaipa. Caiif. 72 • ninkus. Tas rodo, kad Šiau- * Vietnamo delegatai sake
Žiedelis, Nashua. N. H........ 324- , _ . ’ . , - .. ..._ 0__  tres Vietnamo vyriausybe
Vajininkai Valiui B.unkui pridavė 5 naujas prenu- ; pilnai pasitiki savo žmonė- 

me ratas ir atnaujinimų B. ir V. Keršuliai. Brooklyniečiai ; mis, kad į juos nedaro įta- 
tvirtai laikosi pirmoj vietoj. ; kos JAV mėtomi lapeliai.

Connecticut valst. vajininkai pasidarbavo su atnau- ■ Prie didelių namų įtaisy- 
. , . . . t t t,t . .i . ------ 1šaukiantys į

pergalę. Vyriausybės žmo
nės sako, kad Vietnamas

* ......, ........
pirm ' Great Neck, Huntington, N. Y.

i ALDLD 87 kp„ Pittsburgh. Pa. 
M. Uždavinis. Norwood, Mass. 
V. Kralikauskas, 

Lawrence, Mass.
. Kanadiečiai ..... ..................

S. F. Smith. Los Angeles, 
' Rochester, N. Y.........

Mildred Friberg. Chicago, III. 
į LLD 20 kuopos Moterų skyrius

M.

San Francisco. Calif...........
Naravas. Shenandoah, Pa.
Kazlauskienė- A. Navickas.
Haverhill, Mass................

420

Cal.

Leonidas Žemi a t i n a s, 
TSRS spaudos pareigūnas, 
sakė: Karas Vietname 
baigtųsi, jeigu JAV ištrauk
tų savo militarines jėgas,

Pekiną ir tarėsi su Kinijos 
v .. _ vvriausvbe.Zemeje slėptuvių nėra •

240 i daug, daugumoje jos skiria-1 Kinijos spauda rašo, kad 
192 j mos vaikams. Fabrikuose 'šiaurės Vietnamas nesi- 

; reikalais, kol 
144 j vai, gatavai darbininkų i JAV neištrauks savo mili
ni naudojimui prieš desanti-' tarinių jėgų iš Vietnamo.

kad visas pasaulis žino, jog 
ne Vietnamas pradėjo karą, 
o Jungtinės Valstijos.

480

-------- --- V 0,11YCI lixn* 1 I I u u J vn

Jsq I prie sienų sustatyti šautu- j tars taikos

Saigonas.—Per vieną sa
vaitę Pietų Vietnamo val
džia neteko 1,540 karių už
muštais ir virš 3,00 0 su
žeistais.

jinimais, kuriuos prisiuntė: J. J. Mockaitis, bridgeportie- ta piešiniai 
panaikintų karo bazes ir tis; M. Svinkūnienė, waterburiete, ir J. Patkus, newhave- i 
nutrauktų militarinę sutar- nietis.

Gražiai darbuojasi Geo. Gendrėnas, St. Petersburg, yrą kare prieš jo norą, kad 
Fla., jis prisiuntė 2 naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., laikosi laimėtojų i 
skyriuje. Prisiuntė keturias naujas prenumeratas ir at- j 
naujinimų.

New Jersey valst. vajininkai gerai darbuojasi. Pri- j

ti su Pietų Vietnamo val
džia.

• ■ L

Katalikų suvažiavimas 
stoja už nusiginklavimą

Roma. — Gruodžio 8 die- 
Vatikane nepasmerkė i P° 1^8 sesijų, baigėsi

Esą, Povilas VI-į Pasaulinis katalikų suvažia- 
'raudo- vimas. Jis padarė daug 

svarbiu nutarimu taikos ir 
karo reikalais, liečiančiais 
kultūrą, ekonomiką ir reli-

Menševikų “Naujienos” ne-! 
natenkintos dėl to. kad katali-1 

bažnyčios antrasis susirin- Į 
kimas 
komunizmo, 
asis nenorįs pyktis su 
naisiais.”

Popiežiai komunizmą buvo 
pasmerkę jau ne vieną kartą, 
bet kas iš to? Komunizmo . , . .
“pasmerkimas” nūnai reikštų į gimus santykiavimus. Nu- 
tiek pat, kiek prieš devynis i tarimai išreikšti 16-koje do-! 
šimtus metų ortodoksų -------- i............. :---- n iii i__i
kimas.”

Po pat popiežių nosimi, Ro
moje, komunistų judėjimas te- 
besiplečia.

Per rinkimus į parlamentą, 
už komunistų kandidatus Ro
mos piliečiai paduoda 600,000 
ir daugiau balsų. Komunistų 
organizacija “Amžin a j a m e 
mieste” labai galinga. Jų gaminimą ir krovimą į san- 
spauda įtakinga. dėlius, kaip didinimą karo

pavojaus.
Prieš ginklų rezoliuciją 

kietai stojo Jungtinių Vals
tijų kardinolai, vyskupai ir 
kiti vadovaujami kardinolo 
Spellmano. Jie net bandė 
surinkti parašus po petici
ja, būk “atominių ginklų 
(Vakaruose) gaminimas su
tvirtina taiką”, bet nepavy-

iškei-j kumentų, kuriuos 2,111 bal- 
Įsų užgyrė prieš 251 balsą.

Katalikų suvažiavi m a s I 
smerkia karus, kaip prie
šingus dievo įstatymams, 
smerkia atominius ginklus, 
reikalauja juos uždrausti, 
smerkia atominių ginklų

Nežino “Naujienų” redak
toriai, kiek savaitėje pėtnyčių 
įr tuomet, kai jie rašo apie J. 
frabuko vyskupu įšventinimą. 
Esą, Labukas, gyvendamas 
Romoje, negalėsiąs eiti parei
gų Lietuvoje... Ir nušnekėk 
tu man taip!. .

Praėjusį antradienį Niujor
ke miręs socialdemokratų vei
kėjas Kipras Bielinis gyveni
mo saulėleidį praleido liūdnai. 
Atvykęs į JAV, K. Bielinis su
sidėjo su pačiais aršiausiais 
lietuvių tautos priešais ir ne
kantriai laukė tos dienelės, 
kada atomo bomba “išlais
vins” Lietuvą.
Tiesa, Dėdė Samas jo neap

leido—mokėjo algą, ir nema
žą, bet alga—ne viskas.

Jis rašė “veiksnių” spaudoje 
šmeižiančius Lietuvą straips
nius, jis kalbėjo per Jokūbo 
radiją dalykus, neturinčius lo-

bile tik prieš Lietuvą. | Gyvename karų ir revoliuci- 
Bet juo tolyn, juo darėsi ir jų gadynėje, kurioje ne tik in- 
jam aiškiau, kad^ iš tų šiaudų dividualai, o ir tautos, jei lai- 
nebus grūdų: išnaudotojiška• ku nesusivokia, turi skaudžiai 
Santvarka j Lietuvą negrįš* | atkentėti!

(Tąsa 6 pusi.)

[ko surinkti reikalingo skai
čiaus. Viso jų susidarė tik 
483 balsai iš virš 2,300 daly
vaujančių suvažiavime. Už 
taikos reikalus stojo Euro
pos, Afrikos ir Azijos daly
viai.

Kaip žinome, šis katalikų 
suvažiavimas panaikino pri
metimą žydų tautai, būk žy- 

į dai nukryžiavojo Kristų, 
j Padarė visą eilę kitų tarimų 
religijos dogmų pakeitime, 
nes senas religijos moky
mas nepritaikomas dabarti
nėje gadynėje. Suvažiavi
mas priėmė iš 30,000 žodžių 
naują konstituciją “Bažny
čia moderniniame pasauly
je”.

New Yorkas. — 126 kata
likų kunigai patalpino pa
reiškimą prieš karą trijuose 
katalikų 1 a i k r aščiuose — 
“The National Catholic Re
porter”, “T h e Common
weal” ir “T h e Catholic 
Peace Fellowship of Recon
ciliation”.

Jie peikia Jungtines Vals
tijas už karą Vietname. Sa- j

Bielinis galėjo būti naudin
gas mūsų tautai, jei jis būtų 
nusitaręs eiti kartu su liaudį-, 
mi, su gimtuoju kraštu. Dar ko, kad karas, tai yra pra-i 
1918 metais V. Kapsukas pa- sižengimas prieš dievo įsta

tymus. Jie smerkia ir viet
namiečius už karą.

tarė jam neiti su liaudies prie
šais. Bet jis draugiško pa
tarimo nepaklausė. Na, ir 
kas? Kam iš to nauda?

Panašiai, kaip K. Bielinis, 
kadaise pasielgė ir Vladas Po
žėla, ir kai kurie kiti. Ar jiem 
reikėjo iš Lietuvos bėgti?..

Toronto. — Grupė Kana
dos Komunistų partijos vei
kėjų, priešakyje su Tim 
Buck, lankėsi Pietų ir Šiau
rės Vietname. Jie patyrė 
žmonių nelaimes, kurie 
baisiai kenčia iš priežasties 
JAV intervencijos.

i Indonezijai yra

ku-
600

TSRS Tunikas-8”
pataikė į Mėnulį pavojus, - Sukamo

Maskva.—Gruodžio 6 die-1 riamame parlamente, 
na Tarybų Sąjungos “Luni-. riame dalyvavo virš 
kas-8” pataikė Mėnulyje į [žmonių, Indonezijos prezi-
taip vadinamą “Audringą i dentas Sukamo sakė, kad 
okeaną”. į jis 40 metų savo gyvenimo

TASS sako, kad pirm [ atidavė kovoje už Indone- 
“Lunikas” pataikė, tai per ■ zijos laisvę.
radijo bangas buvo patik-j Jis sako, jeigu Juo pasiti-

Karo pavojus verčia TSRS 
didinti gynybos jėgas

Maskva. — Aukščiausio- ’ “Jūs, amerikiečiai, vei
sias Tarybos deputatų šuva- kiate prieš Tarybų Sąjun- 
žiavime Tarybų Sąjungos gos ir kitų socialistinių 
finansų ministras Vasilius valstybių reikalus, — sakė 
F. Garbuzovas raportavo, Kosyginas, — nors mes iš- 
kad “auganti pasaulyje im- vien kariavome 2-jame pa- 
perialistų agresija verčia ir sauliniame kare. Jūs laikote 
Tarybų Sąjungą didinti gy- karo pavojų prieš Europos 

l'nybos jėgas”.n

Jis raportavo, kad 1966 
metais Tarybų Sąjunga gy- 

j nybai išleis 13,400,000,000
rublių, tai JAV valiutos

žmonių akis, ir liaudis jums 
nedovanos to, nes ji nori 
taikoje gyventi...

Aš negaliu sutikti, kad 
amerikiečiai turi teisę už
mušti beginklius žmones,rinta io nrietaisai minkš- • ki, turi jo klausyti, o jeigu verte $14,700,000,000. Gyny- #nnta jo pnetaisai minks i , ( . J,. .. J. 1966 metais skiriama 5 kurie skirtingai galvo a

įJus negalite pasakyti, kad 
i Jungtinės Valstijos neuž
muša nekaltų žmonių Viet
name, ir neginkluoja Vaka- 

kuriu
Jus

Jie buvo,'ne, tai £ali ji pašalinti iš 
! amžino prezidento vietos.

tam nusileidimui. < v.
pilnoje tvarkoje. į amžino

Po “Luniko” nusileidimo 11963 metais jis buvo išrink-
ųrocentais daugiau pinigų, Į 
kaip buvo skirta 1965 me- i 

radijo įrengimai 'jau ‘neatsč;tas iki gyvos" galvos Indone- tais. Bet tai sudarys mažiau

■ TSRS valstybinių įplaukų Vokietijos jėgas, 
fondo, tai beveik tris kartus'J3.11 yi'a 500,000 VP’U-- _ t 
mažiau gynybai, kaip 19651 laikote Vakarų Vokietijoje

liepia, matomai, kad jie su
sitrenkė. TSRS moksliniu-j 
kai mano, kad šis žygis pa
sitarnaus kitiems ateityje.

PREZIDENTAS TARĖSI 
VIETNAMO REIKALAIS
Austin, Texas. — Prezi

dentas Johnsonas vėl tarė
si su Rusku, McNamara, 
Bundy ir kitais JAV virši
ninkais ir patarėjais karo 
Vietname reikalais.

McNamara sakė, kad jau 
j dabar JAV Pietų Vietname 
turi virš 200,000 militarinių 
vyrų, bet jų skaičius reikės 

| pakelti iki 400,000.

Washingtonas. — Dabar 
kosmoso erdvėje skraido 
“Gemini-7”, kuris, s u 1 yg 
plano, turėtų skraidyti 14 
parų. Dvi paros prieš jo nu
sileidimą į kosmosą bus iš
šauta “Gemipi-6”. Kovo mė
nesį bus iššauta “Gemini-8”, 
o gegužes — “Gemini-9”,

zijos prezidentu.
Sukarno sakė, kad dabar 

Indonezija y r a pavojuje, 
kad jeigu nebus įvykinta vi
duje vienybė, tai šalis nega
lės išsilaikyti.

Indonezijos

y

metais išleido Jungtin ė s 
Valstijos.

Kosygino pareiškimas
Išvakarėse TSRS Aukš

čiausiosios Tarybos deputa
tu suvažiavimo “The New 
York Timeso” kolumnistas 
James Restonas buvo pri
imtas Kosygino ir turėjo

atominių ginklų sandėlius... 
Tas mus labai verčia rūpin
tis, kad Jungtinės Valstijos 
nuolatos taip veikia Euro
poje, kad sudarytų įtemptą

Kosyginas kaltino JAV 
už rėmimą kolonialistų, ko
vą prieš pavergtas tautas.

Jis sakė, kad JAV gink
luoja Vakarų Vokietiją ir

KAS LAIMI Iš PUČO 
INDONEZIJOJE?

Jakarta.
militaristai puola komunis
tus ir kaltina, būk jie bandė 
nuversti Sukamo valdžia.

Bet laimi Jungtinės Vals- pasikalbėjimą tarptautinės
tijos. Jie jau atidarė JAV'padėties reikalais. Kosygi- ja kursto prieš TSRS/Bul- 
įstaigas, kurios pirm pučo 
buvo uždarytos.

MIRĖ K. BIELINIS
New Yorkas. — Sulaukęs 

82 metų amžiaus mirė men
ševikas Kipras Bielinis. Iš 
Lietuvos jis pabėgo 1944 
metais, kai Tarybų armija 
laisvino Lietuvą iš hitleri
ninkų pavergimo. Į JAV 
atvyko 1949 metais ir čia 
veikė su “laisvintojais”.

nas sakė:
Tarybų Sąjunga daro vis

ką, kad pasaulyje išlaikytų 
taiką, kad skirtingų san
tvarkų valstybės galėtų tai
koje sugyventi, bet JAV el
giasi priešingai. Kosyginas 
sakė, kad jeigu dabar būtų 
JAV prezidentu F. D. Roo- 
seveltas, tai jis nevestų ka
ro prieš Vietnamo žmones, 
neremtų pasaulyje kolonia-

igariją, Lenkiją, Čekoslova- 
i kiją ir Rumuniją. ’’Kodėl 
jus norite nustatyti Vakarų 
Vokietiją prieš mus ir mūsų 
drauges?” — klausė Kosy
ginas.

Kosyginas sakė, kad JAV 
pastangomis jau sudarytas 
NATO valstybių atominių 
ginklų tvarkymo komitetas, 
o tas pasiruošimas yra atvi
rai taikomas prieš Tarybų 
Sąjungą,
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Juozapas Labukas—vyskupas
Šių metų vasarą, grįžda

mi iš Žemaitijos į Vilnių,
Ir jis pakvietė Vytauto 

Didžiojo bažnyčios kleboną,

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

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

Prancūzijoje
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Prancūzijoje įvyko ša- 

lies prezidento rinkimai. Juose buvo išstatyti net šeši 
kandidatai. Bet, einant šalies konstitucija, tik tas kandi
datas bus skaitomas išrinktu, kuris gaus absoliutę visų 
paduotų balsų daugumą. Kitais žodžiais, tik tas kandida
tas, kuris gaus daugiau kaip 50 proc. visų paduotų bal
sų, tegalį būti skaitomas išrinktas prezidentu.

Kandidatavo Į prezidentus ir generolas de Gaulle, 
dabartinis prezidentas. Jis pats ir jo pasekėjai, net ir ka
pitalistinė Amerikos spauda, kuri jo neapkenčia, galvo
jo, kad de Gaulle gaus nemažiau kaip 53 procentus visų 
paduotų balsų. Vadinasi, jis “be jokio strioko” vėl būsiąs 
prezidentas. Jam pačiam ir jo pasekėjam netgi atrodė, 
kad generolas de Gaulle—“nepavaduojamas.”

Klydo pats generolas, klydo ir tie, kurie “galvas gul
dė” už jį. Nes de Gaulle tegavo tik arti 44 procentų visų 
paduotų balsų. Taigi toli gražu negavo daugumo. Pran
cūzai, pasirodo, supranta, kad jų generolas nėra nepa
vaduojamas. Nors, tiesa, de Gaulle atliko gerų darbų: 
Jis baigė karą Alžyre, be jokių didelių kivirčių leido ko
lonijoms Afrikoje pasiskelbti tautinę nepriklausomybę. 
Jis sutvarkė Prancūzijos finansus. Ir, svarbiausia: de 
Gaulle nesiryžo (kol kas) įvesti fašizmą.

Einant šalies konstitucija, kai nei vienas kandidatas 
negauna balsų daugumo, tai skelbiami kiti balsavimai už 
gavusius daugiausiai balsų. Balsavimai įvyks gruodžio 
19 dieną.

Kuris gi kandidatų kitas, gavęs balsų tiek, kad turi 
teisę atsistoti prieš “patį” generolą ir sakyti: dabar pa
žiūrėsime, kuris tvirtesnis?.. Juo yra Francois Mitter
rand, senatorius, komunistų-socialistų remiamas, gavęs 
apie 32 procentus paduotų balsų. '

KIEKVIENAS POLITIKAS, stebėjęs šiuos rinki
mus, susipažinęs su jų rezultatais, pripažįsta, kad juose 
vyriausiu laimėtoju išėjo Prancūzijos Komunistų parti
ja. Ji daugiausiai darbavosi, kad kuo daugiausiai žmonių 
balsuotų už Mitterrandą. Partijos generalinis sekreto
rius Waldek Rochet sako, jog visi balsuotojai, kurie se
niau balsuodavo už komunistinius kandidatus, dabar bal
savo už Mitterrandą. Tą patį pripažįsta ir Prancūzijos 
premjeras Georges Pompidou: “Komunistų partija, pa
dedama socialistų ir radikalų, masiškai atidavė savo bal
sus už Mitterrandą...”

Ir dėl to, kad Mitterrandas gavo tiek daug balsų, 
tai, jei jis gruodžio 19 d. ir nebus išrinktas šalies prezi
dentu, visvien pasaulis mato, kokią milžinišką jėgą Pran
cūzijos kairysis elementas turi šalyje.

Kiekvienam dabar aišku, kokį vaidmenį liaudies I 
frontas galėtų suvaidinti bet kokiuo didesniu klausimu. | 
Sekamais metais, kaip žinia, turės būti Prancūzijos par-: 
lamento rinkimai. Pasimokę iš šių rinkimų patirties, ko-' 
munistai galėtų sudaryti bendrą frontą su socialistais ir 
kitais kairiaisiais, ir galėtų, pasak žinovų, išrinkti į par
lamentą daugumą savo deputatų.

GENEROLUI DE GAULLE, be abejonės, kenkia ir 
j.o amžius. Jis jau septyniasdešimt penkerių metų. Ka
dangi šalies prezidentas renkamas septyneriems metams, 
tai kiekvienam aišku, kad de Gaule savo termino baigti 
negalės—jei ir nenumirs, tai bus jau per daug senas.

Yra spėjimų, kad de Gaulle manęs, jei bus išrinktas, 
eiti prezidento pareigas dar kokius porą metų, o tuomet 
pasitraukti ir į prezidento vietą rekomenduoti savo pase
kėją.

Kaip ten bebūtų, šitie prezidentiniai rinkimai gene
rolui uždavė negarbingą šmugelį.

APIE PROFESORIAUS 
J. KUBILIAUS 
PASIKALBĖJIMĄ 
SU ČIKAGIEČIAIS

Šių metų lapkričio 13 d. 
muziko J. Kreivėno bute Ci
cero, III., įvyko kai kurių 
čikagiečių lietuvių susitiki
mas su Vilniaus universite
to rektoriumi daktaru prof. 
Jonu Kubiliumi, kuris šiuo 
metu vieši Amerikoje.

Apie tą susitikimą su pro
fesoriumi anksčiau rašė Ed-1 
vardas Šulaitis “Vienybėje,” i 
o vėliau rašė ir pranciškonų 
“Darbininko” bendradarbis 
R. Kalnius.

Paimsime kai kurias iš
traukas iš pastarojo, ir tegu 
mūsų skaitytojai mato, 
nes kaip tik dėl šio susiti
kimo ALTas įskundė svečia 
Kubilių Valstybės departa
mentui !..

Na, žiūrėkime, ką gi ra
šo pranciškonų bendradar
bis. Esą: v
...susirinkęs vyresniųjų lietuvių 
būrelis aiškinosi su pavergto
sios Lietuvos Vilniaus universi
teto rektorium prof. dr. J. Ku
bilium, kaip išeivijos lietuviai 
turėtų vystyti “kultūrinius ry
šius“ su pavergtosios Lietuvos 
žmonėm. Pasitarime dalyva
vo: Juozas Kreivėnas, Edvar
das Šulaitis su ponia, Povilas į 
Gaučys, Jonas Molokas, Juo- ( 
zas Pautienius, Vladas Jaku- j 
bėnas, Adolfas Baliūnas, Jo- ' 
nas Damauskas, Gediminas | 
Galva, .Vilniaus universiteto i 
rektorius prof. dr. J. Kubilius 1 
ir dar neatpažintas asmuo — 
“angelas sargas.“ Kiti kvies
ti asmenys į pasitarimą neat-1 
vyko. !

Kviestieji svečiai į J. Krei-i 
vėno butą p radėjo rinktis 
prieš septintą valandą. Pir-

didėja, o lenkų mažėja. Pa
klaustas, kodėl okupuotoje 
Lietuvoje sumažėjo gyventojų 
skaičius, nors nelietuvių padi
dėjo, atsakė, kad daugiausia 
kalti banditai, kurie po karo 
gyventojus žudė, vėliau patys 
buvo sunaikinti.

Rektorius J. Kubilius siūlė 
keistis meno parodomis. Lie
tuvos dailininkų grafikos kūri
niai jau kuris laikas yra Chi- 
cagoje. Amerikos lietuvių dai
lininkų paroda Lietuvoje svei
kintina. Dailininkai būtų pa
tenkinti. Finansiniais reikalais 
nėra reikalo rūpintis, nes vis
kas bus sutvarkyta. Ameri
kos lietuvių dailininkų parodos 
katalogas galėtų būti spaus
dinamas Chicagoje...

Pasitarime dalyvavęs ekono
mistas primine, kad marksiz
mas jau atgyvenęs, jo dog
mos pasenusios, todėl nevertė
tų marksizmo mokslui tiek 
daug laiko skirti universitetuo
se. Atsakė: tai pažiūrų skir
tumas, Sovietų Sąjunga yra so
cialistinė valstybė, ir marksiz
mui moksle turi būti skiriama 
daug vietos.

Toks buvo Vilniaus uni
versiteto rektoriaus, moks
lininko J. Kubiliaus susiti
kimas su kai kuriais Čika
gos lietuviais! Kas čia 
blogo? Kodėl dėl šio pasi
kalbėjimo skundikai — po
litiniai šarlatanai, kurie su
daro ALTą— matė reikalo 
skųsti profesorių J. Kubilių 
Valstybės departamen
tui?!..

kurią kelia branduolinio gink
lo plitimas tarp vis didesnio 
valstbių skaičiaus, Kekonenas 
paragino užkirsti kelią tokiam 
plitimui ir paremti į šį tikslą 
nukreiptas SNO pastangas. 
Ryšium su tuo prezidentas vėl 
iškėlė savo pasiūlymą pavers
ti šiaurės Europą nebranduo
line zona. Jis pareiškė viltį, 
kad tokia zona bus sudaryta 
ir kad tai bus priemonė užtik
rinti tarptautinį saugumą ir 
sumažinti branduolinio karo 
grėsmę.

Kalbėdamas apie Suomijos 
sausumos sienų saugumą, Ke
konenas pasiūlė sudaryti su 
Norvegija sutartį, kuri užtik
rintų saugumą ir taiką abipus 
Norvegijos ir Suomijos sienos.

Baigdamas prezidentas pa
reiškė Suomijos pasiryžimą ak
tyviai padėti ieškoti “visų 
sprendimų, kurie gali sumažin
ti įtempimą ir karo grėsmę.“

buvome sustoję Kaune. Pra
nešė, kad Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vysku
pijos valdytojas prelatas 
d-ras Juozapas Labukas

dar jauną vyrą, kun. Anta
ną Žalkauską, baritoną, su
dainuoti, keletą arijų. Koks 
balsas! Ir kaip aukštai pra- 
lavintas!

F. ENGELSAS—
145 METAI

JAV KAPITALAS
GLEMŽIA KANADOS 
TURTUS

“Liaudies Balsas” rašo:
Biznio ir komercijos depar

tamento pareigūnai pranešė, 
kad Jungtinių Valstijų fir
mos investavo Kanadoje praė
jusiais metais kasyklų, gazo-

Lietuvos TSR Rašytoju sąjungos valdybos pirmininkas E. 
Mieželaitis įteikia R. Mizarai Lietuvos liaudies rašytojo dip
lomą.

kviečia mus pas save susi
tikimui.

Buvome keturiese — Lau
rynas Kapočius, Justinas 
Rugienis, Ieva ir šitų žo
džių rašytojas, na, ir visi 
keturi nuvykome pas pre
latą.

D-ras J. Labukas gyveno 
tuose kurijos rūmuose, kur 
1959 metais buvo kanau
ninkas J. Stankevičius, kai 
aš ten lankiausi ir turėjau 
su juo ilgoką pasikalbėjimą. 
(Apie tai tuomet “Laisvėje” 
parašiau.)) Rūmai tie pa
tys, bet tvarka juose jau 
kitokia. Net ir A. Strazde
lio statulėlės jau nebėra, o 
ji čia kadaise stovėjo svečių 
kambaryje. Turbūt tai bu
vo J. Stankevičiaus asmeni
nė nuosavybė.

— Kur Stankevičius? — 
klausiu. — Kodėl ne jis čia 
šeimininkauja, o tamsta?

Labukas nedavė man aiš
kaus atsakymo. Vieni aiš
kino taip, kiti—kitaip. Bet 
iš visų pasakojimų išvada 
darėsi, jog kan. J. Stankevi
čius pasitraukė dėl nesvei
katos.

Kun. d-ras J. Matulaitis- 
Labukas — kuklus žmogus, 
malonus, nedidelio ūgio, 
šnekus, kresnas. Jis — dzū
kas — iš Sudonių kaimo, 
nuo Butrimonių, Aly
taus rajono. Ir jis daug 
maž mano amžiaus, nes gi
męs 1894 m. Fiziškai atro
do gerai, dar vikrus, protiš
kai — žvalus, apdairus.

Šeimininką apipyliau klau
simais. Pirmiausia: kaip 
dabar jam atrodo tarybinė 
Lietuva?

Tą pačią dieną, beje, mes 
aplankėme Priekulėje įžy
miąją rašytoją Ievą Simo
naitytę. Ir aš klausiau jos: 
“Kaip dabar Jums, mielo
ji rašytoja, atrodo tarybinė 
Lietuva?” Ji man pasakojo 
ir pasakojo dideliu entuzi
azmu, kaip viskas šalyje ge
rėja, kaip žmonių gyvenimo 
lygis vis kyla ir kyla aukš
tyn. Ji kalbėjo daugiausia 
apie kaimą, apie valstiečius- 
kolūkiečius.

Prelatas Labukas pasako
jo kaip tik tą patį, ir at
rodė, tarytum jiedu su ra
šytoja būtų susitarę, nors, 
žinoma, nieko panašaus ne
buvo !

Susėdome už kukliai pa
rų oš to stalo. Ragaudami 
konjako, kąsdami vištienos, 
užsigerdami karštąja kavu
te, mes vis dalijomės minti
mis ne apie praeitį, o apie 
dabartį ir ateitį. Pats šeimi
ninkas mus ragino, prižiū
rėjo, kad neišeitum alkani.

Pagaliau, J. Labukas sa
kė:

—Ar jūs norite išgirsti 
pas mus čia pat koncertą?

— Mielai! — buvo mūsų 
atsakymas.

—Jūs turėtumėte šiandien 
dainuoti Vilniaus operoje,— 
kaž kas iš mūsų įsiterpė.— 
Kodėl kunigaujate, eikvoda
mi talentą?

Kunigas atsakė kažkaip 
išsisukinėjančiai. Galimas 
daiktas, kad operon jo dar 
nepriima. O gal jis tebesi
laiko savo “pašaukimo” ir į 
“svietiškas marnastis” nesi
veržia.

Kaunas dar vis tebėra 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
centras. Čia tebeveikia ir 
kunigų seminarija.

Kiausiau šeimininką, ka
da gi jis bus vyskupas? To
kį pat klausimą 1959 metais 
stačiau ir kan. J. Stankevi
čiui, kai jį lankiau. J. Stan
kevičius, atmenu, man atsa
kė:

—Matysite, mes čia turė
sime vyskupą!..

Dabar į mano klausimą 
buvo toks atsakymas:

— D-ras J. Labukas tuoj 
vyks į Romą, į Il-ąjį Vati
kano bažnyčios visuotinį 
susirinkimą, ir ten, tikisi, 
popiežius Povilas VI-^is 
“padarys” jį vyskupu.

Ir štai bažnyčios susi
rinkimas Vatikane baigiasi, 
ir ateina žinia, kad prelatas 
J. Matulaitis-Labukas buvo 
konsekruotas vyskupu,—ne
žiūrint jo priešų, gyvenan
čių Amerikoje ir Romoje, 
“velniškų žabangų.”

Rojus Mizara

Lapkričio 28 dė sukako 
145 metai, kai gimė įžymu
sis mokslo vyras, K. Mark
so bendražygis Fredrichas 
Engelsas. Sukaktis buvo 
įdomiai atžymėta Markso 
ir Engelso v. muziejaus sa
lėje Maskvoje.

F. Engelsas, be abejonės, 
daugeliui mūsų skaitytojų 
žinomas iš jo mokymų, iš jo 
raštų, kurių yra ir lietuvių 
kalba. Bet visvien įdomu 
šiandien prisiminti kai ku
riuos Engelso mokslo bruo
žus, kaip juos savo kalboje, 
anot ELTOS, nušvietė aka
demikas P. Pospelovas. El
tos pranešime skaitome:

Lapkričio 28 d., pasakė Pa- * 
spelovas, sukanka 145 metai,' 
kai gimė F. Engelsas, didysis 
proletarinis mąstytojas ir re
voliucionierius, artimiausias 
K. Markso bendražygis, vie
nas iš mokslinio komunizmo 
kūrėjų. Visas Engelso gyveni
mas ir veikla buvo neatskiria
mai susiję su darbo žmonių

mieji atvykę rado šeimininką lino ir manufaktūros industri- 
J. Kreivėną, rektorių J. Kubi
lių ir neatpažintą asmenį. ;

Pradėjus jiems ten šneke- ' 
tis, iškilo klausimas, kaip 
vadintis: “ponais” ar “drau
gais.” Profesorius pasakė: 
“Kaip pavadinsi — nesuga-, C1 
dinsi.” Taigi, vadintasi “po 
nais.”

Toliau:
Pirmieji klausimai liečia Vii-1<inio kapitalo buvo įgabenta! o-vvenimo dalimi

niaus universitetą Vilniaus 'urnoje $480,000,000. Praėju- tapo, musų gyvenimo dalimi. 
iuuuo uinvusiiLLd. v uiiidub . . .......... ~ . Praėję pusantro amžiaus nea-

i titolina mūsų nuo Engelso: 
, mes iš nuotolio matome visą > 
| Markso ir Engelso darbo ir 
i kovos didybę, jų žygdarbio 
I nemirtingumą.

Net ir ankstyvuose 
i so veikaluose bei kalbose mes 
randame puikių mokslinio nu
matymo elementų, pavyzdžiui, 
— kas sudarys nenugalimą so
cialistinės ir komunistinės vi- 

. . - ; suomenės jėgą. “Elberfeldo
, ,_________ j” Engelsas pažymėjo,

nebereiks įgabenti nė • j<a(/ jeigu komunistinės visuo- 
; menės nariams teks ginti savo

joje',$1,870,000,000. Tai $260,- 
000,000 daugiau, negu 1963 
metais.

Bet iš tos sumos tiktai $126,- 
000,000 buvo Įgabenti iš Jung
tinių Valstijų. .vi._. Didžioji sumos' masių kova prieš kapitalistinę
dalis buvo amerikinių korpora-- ir nacionalinę priespaudą bei 
cijų pelnas, gautas Kanadoje • išnaudojimą, už komunistinės

amerikiečių kontroliuojamų 
firmų. 1957 metais, kuriais 

i amerikiečiai investavo Kana- 
j doje tik $808,000,000, ameri-

niaus universitetą. Vilniaus 
universiteto rektorius prof. dr..
J. Kubilius paaiškino: univer-■ 
siteto rektorių skiria valdžia 
neribotam laikui. Studentu 
niekas neverčia vykti į Sibirą 
ar kitus sovietinius kraštus,

visuomenės sukūrimą.
V isanugalintis proletarinis 

mokymas, Markso ir Engelso 
darbai ir veikalai, kuriuos to
liau tęsė ir išvystė Leninas,

šiais metais tik 9 procentai in-1 
vestmentų atėjo iš anos pusės 1 
sienos, palyginus su 59 procen- j 
tais 1957 metais.

Taigi amerikinėms korpora-1 
cijoms jau nebereikia daug!

bet kituose kraštuose (Sovie-1 kapitalo įgabenti Kanadon,' 
tų Rusijos) ir Sibire didesni' kad vis daugiau ir daugiau 1 
atlyginimai, todėl ne vienas išį Kanados turto paėmus į savo 

kontrolę. Kanadą amerikie
čiai perka jau Kanadoje gau-’ 
tu pelnu, ^kanadiečių sukurtu. '

Ateis laikas, kai amerikie-1 Ulbose 
čiams r - “-- ‘ —1
cento iš Jungtinių Valstijų. į

Taip tai klostosi Kanados' tėvynę kare prieš antikomu- 
ekonomija.

SUOMIJOS 
PREZIDENTO

Lietuvos išvažiuoja. Studentai, 
kurie gauna stipendijas, baigę 
mokslus, turi 2 metus dirbti 
ten, kur juos skiria valdžia. 
Daugumas pasirenka Sibirą ar 
kitus n a u j a i kultyvuojamus 
kraštus.

Universitete nelietuviai stu
dentai sudaro 10-12 procentų. 
Amerikos lietuviam studentam i 
Vilniaus universitete galėtų 1 
būti 2 ar 3 vietos. Jei atsiras- į
tų daugiau, sunkumų nesuda-' KALBA 
rytų, nes pats rektorius pasi- i 
stengtų tuo pasirūpinti.

Profesorius universi t e t a n j 
kviečia prie kiekvieno fakul
teto veikiančios tarybos, fakul-; 
teto dekano vadovaujamos. ' 
Paklaustas, ar išeeiviai profe- ; 
šoriai ir galėtų būti kviečiami, 1 
atsakė, kad daugumas jų jau j 
yra per seni., todėl kvietimų 
negali tikėtis. Vilniaus univer- ; 
siteto rektorius nenorėjo už-i 
siminti apie jaunuosius lietu-j 
vius profesorius.

Rektorius J. Kubilius siūlė ! 
keistis moksliniais darbais.! 
Paklaustas, kaip suprasti fak
tą, kad iš Lietuvos galima gau
ti knygų, kiek jų norima, bet 
lietuviška knyga iš Amerikos į 
Lietuvą neįsileidžiama, atsakė 
trumpai: “Duokite — nuve
šiu.“

Vilniaus universiteto rekto
rius, atsakydamas į klausimus, 
aiškino toliau: Lietuvoje ne
lietuvių gyventojų yra 20 proc. 
žydų yra 7,000, jų skaičius vis

susirinkime. Jo kalbos te-

ELTA praneša iš Helsin
kiu tokią žinią:

Suomijos prezidentas U. K. 
Kekonenas lapkričio 28 d. va
kare kalbėjo “Jaunosios kar
tos užsienio politikos draugi
jos
ma: “Kai kurie samprotavimai 
apie Suomijos saugumo poli
tiką.“ Prezidentas išdėstė sa
vo pažiūras į būtinas priemo
nes ir žingsnius, kurie iš tikro 
galėtų užtikrinti tikrą saugu
mą tiek Suomijai, tiek ir vi
soms kitoms šiaurės šalims.

Ryšium su tuo prezidentas 
pabrėžė, kokia nepaprastai 
reikšminga y ra 1 9 4 8 metų 
TSRS ir Suomijos draugystės, 
bendradarbiavimo ir savitar
pio pagalbos sutartis. Ši su
tartis, kaip pažymėjo prezi
dentas, “išreiškia nekintamus 
Suomijos užsienio politikos in
teresus“ ir yra jos neutralumo 
“politinė garantija.“

Kalbėdamas apie grėsmę/

Engel-

I nistines nacijas, tai jie gins ti
krąją tėvynę, 
kovos entuziastingai, 
mingai ir narsiai, kad 
juos neatsilaikys mechaninis 
antikomunistinių armijų iš- 
mankštinimas. Ir šis išmintin
gas Engelso numatymas išsipil
dė Didžiajame Tėvynės kare 
ir visiškoje pirmosios pasauly
je socialistinės valstybės per
galėje prieš vokiškąjį fašizmą 
ir jo satelitus.

Engelsas, kaip ir Marksas, 
buvo didis rusų tautos bičiulis. 
Jis nuodugniai tyrė Rusijos is
toriją, ekonomiką, socialinius 
ir klasinius santykius, sekė 
rusų mokslą ir literatūrą, did
žiai vertindamas rusų revoliu
cinių demokratų černyševskio 
ir Dobroliubovo veikalus.

Pliekdami carizmą, kuris 
buvo revoliucijos smaugėjas ir 
Europos žandaras, marksizmo 
kūrėjai griežtai skyrė caro 
patvaldystę ir rusų tautą. 
Marksas ir Engelsas matė ga
lingas potencialias išsivaduo
jamojo revoliucinio judėjimo 
Rusijoje galimybes.

Baigdamas savo laišką Ru
munijos socialistui Joanui Nė

tikrąjį židinį, 
ištver- 

prieš

deždei, Engelsas 1888 metų 
sausio 4 d. jtašė: “...Revoliuci
ja Rusijoje šiuo momentu iš
gelbėtų Europą nuo visuotinio 
karo nelaimių ir duotų pra
džią pasaulinei socialinei revo
liucijai”.

Dabartinėje epochoje didy
sis Markso, Engelso ir Leni
no mokymas apie socializmą 
ir komunizmą tapo ir vis la
biau tampa realybe. Jų revo
liucinis mokymas, tapęs veiki
mo vadovu šimtams milijonų 
darbo žmonių, mūsų laikais 
yra galinga materialinė jėga, 
labai svarbus visuomeninės 
pažangos veiksnys.

Neramu
Šį ramų, saulėtą rytą 
Vėl plunksną į ranką imu. 
Sušvito galvoj giedros mintys, 
Tačiau širdyje neramu.

Kalnelis. Toli čia girdėti^ 
Sukranksėjo varna pušy, 
Lazdynų ūksmingame krūrOT 

1 čirena paukšteliai maži.

Tačiau pakrašty horizonto 
Dangus jau pilkėja šėmai. 
Pakalnėj į balzganą rūką 
Jau skęsta gimtinės namai.

Norėjau šį saulėtą rytą 
Pragysti su šypsniu linksmu. 
Bet niaukias galvoj giedros 

mintys — 
Širdy neramu.

Šokėjas
Garsus dirigentas 
Ir mažas šokėjas,
Iš kažkur į didelę sceną atėjęs,

Dirigentas:
Aš grosiu tau vieną vienintelį 

šokį.
Tą šokį tu pats pasirinki.
Ir kito ieškot nemėginki.
Ir nieko daugiau negalvoki, 
Tik šoki ir šoki, ir šoki. 
Gal būt, kad apsvaigs tau 

galva,
Ii- scenoj priges žiburiai, — 
Tu nieko neboki, 
Tik šoki ir šoki.
O kuomet ims brėkšti jau 

naujas rytas, 
Ir tu būsi kitas.
Bet šiandien tu nieko daugiau 

negalvoki, 
Tik šoki, tik šoki 
Tą vienintelį šokį.

Šokėjas:
Gerai. Mudu esam abu 

pasirengę.
Tegu tą užuolaidą juodą 

nudengi!
Užgrok man Sen-Senso 
Danse macabro.

V. Mykolaitis-Putinas
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Kodėl šviesos užgeso?
30 milijonų amerikiečių, 

kuriuos elektros jėgos nu
kirtimas palietė 1965 metų 
lapkričio 8^9 dienomis, nie
kad negalės pamiršti tokio 
nuotykio, kuomet dešimtyje 
valstijų ir Kanados dalyje 
visos šviesos užgeso vaka-

visur tamsa. Tuo metu mi
lijonams žmonių teko grįžti 
prie žvakinės šviesos.

Daugiausia nalietė did-i 
miesčių New \ __ (
ladelphijos, Bostono ir kitų I 
rytinėse valstijose miestui 
gyventojus. Tamsoje jiems I 
teko būti, taipgi milijonams ■ 
teko šaltuose butuose ken
tei, kuomet elektros jėga' 
nukirto aliejinį bei gazinį 
namų apšildymą. NewYor- 
ko požemin i u o s e trauki
niuose apie 850 tūkstančių 
keliauninkų buvo uždaryti. 
Kiek maisto šaldytuvuose 
sugedo? Kiek kitokių ne
laimių tuo metu atsitiko? 
Niekas negali apskaičiuoti

IŠ LIETUVOSWorcester, Mass.
Iš Aido choro

Lapkričio 28 d. Aido Cho- 
Aklamacijos būdu komite- ro koncertas buvo vienas iš 

. Vadovaujant 
tas pats: S. Penkauskas, J.'mokytojui Jonui Dirveliui 
Blažonis, M. Kazlauskienė, choras, visi duetistai ir so- 

i J. Daugirda, Y. Niaurienė, S.. listai, akompanuojant pianu 
Rainard, Tamošauskienė, R. Helen (Janulytei) Smith, 
Niaura ir J. Jaskevičius

Suvažiavimas

ALDLD REIKALAI
giau nelaimių. O miestų 
“tėvai” jaučiasi neturį pa- 
k a n k a m a i galios kovoti 
prieš galingus finansinius 
trustus.

New Yorkas gali būti; skrities sekretorius Jaskevi-' 
pavyzdin g i a u s i u miestu,1 č.ius> paskirdamas i mandatu | 
kuriame monopolistinis šim- komisiją K. Repšienę ir J. 
....................... ........ ...... Šimaiti. Kol mandatu ko- 

misija sutvarkė mandatus, 
; pakalbėti i 

Kandraška. Jis savo 
cwxvvv, ( Patalas turi savo sostinę, is trumpoje kalboje davė pra- 

Yorko Phi-I^a Pas^e^^a (^u pašau- į nešimą iš mūsų draugijos 
-- | lio trečdalius. New Yorkas jubiliejinio suvažiavimo, ku- 

turi didžiausių pasaulyje j rįs įvyko New Yorke, 
pastatų, turtingų rajonų, 

kartu daugumas šio
I milžiniško miesto gyvento
jų kenčia dėl stokos tinka
mų gyvenimui namų, geria 
nešvarų vandenį, kvėpuoja išrinktas R. Niaura. 
apnuodytu o r u , kamuojasi Perskaitytas protokolas
su užkimšta transportacija. pereitų metų suvažiavi-
New Yorke turime pagar-, mo. Protokolas1 p r i i m t a s 

kaip skaitytas.
Kuopų raportai

Pasirodė, kad kuopos vei
kė gerai sukėlime finansų Red.). Taipgi, reikalui pri- 
įvairiems darbams—svetur- j siėjus, legalizuoti aborcijas 
girnių gynimui ir spaudos I po gydytojų priežiūra, 
rėmimui. Kai kurios kuo-'

So. Boston, Mass, ipikniką liepos 4 d-Brockt(”' i ne.
LLD 7-os apskrities kon- ---- ------- j-- -------------—--

į ferencija įvyko lapkričio 21 tas 1966 jnetams užgintas gražiausių. 
| d. Suvažiavimą atidarė ap-

įsigalėjęs. Valstrytas yra 
garsiausias visame plačiame buvo pakviestas 
pasaulyje. Čia bankinis ka- ( a.

Mandatų komisija rapor
tavo, kad dalyvauja 8 kuo
pos su 28 delegatais.

Konferencijos pirmininku

Perskaitytas protokolas

J. Jaskevičius, Sekr.
R. Niaura, Pirm.

Philadelphia, Pa.
Philadelphijos miestas va

dinamas šalies medicinos

Smith, 
savo dainavimu pateikė 

pasibaigė i daug meninio grožio, taip, 
I kad publika nenorėjo daini- 
į ninku nuo estrados paleisti. 

Mūsų mylimas sveči a s 
Hartfordo Laisvės choras ir 
jų gerieji palydovai atva
žiavo pilnu dideliu busu. 
Labai miela buvo juos su-

GERAS ŠIEMET BUVO 
DERLIUS LIETUVOJ!:

Šiemet Lietuvoje buvo la
bai geras derlius, ir javai 
nuimti laiku, nors buvo lie
tinga vasara. Derlius buvo 
geras dėl to, kad kolūkiečiai 
gerai dirbo, ir dėlto, kad 
jie turėjo užtenkamai che
minių trąšų žemei patręšti. 
Kai kurie laiškai, atėję iš 
Lietuvos, sako: šiemet kol
ūkiečiai laužo galvas, k u r 
dėti javus!

Docentas P. Vasinauskas, 
žemės ūkio reikalais specia
listas - mokslininkas,

tikti. Vadovaujant Laisvės i Vilniaus “Tiesoje” ( 
--- ------- ------ ------------ i choro mokytojai Wilma Hol- lapkr. 6 d.), kad 
centru. Pabaigoje lapkričio I lis malonu buvo pasiklausy- 
mėn. suvažiavo suvirs 3,000 j ti jų gražiai sudainuotų 
medicinos gydytojų. Rlivnilioinlioc dninn

rašo 
š. m.

šiemet

sėjusį Harlemo getą, kuria
me negrai mažai temato 
šviesos, gyvena lūšnynuose. 
New Yorke 25 procentus 
gyventojų sudaro negrai ir 

Kodėl taip atsitiko, ko puertorikiečiai, kuriems 
niekad ir niekur istorijoje ■' tenka skurdžiausiai gyven- 
nėra atsitikę?

nitjunjinuft u, v <tv uuj u. Buvo j liaudies dainų. Vilma yra 
daugelis atsižymėjusių spe-, kitatautė, bet kai ji dainuo- 
cialistų įvairioms ligoms gy- ja lietuvių dainas, tai iš jos 
dyti. Šis daktarų susivieni
jimo sambūris stoja už pra- 
vedimą gimdymo kontrolės 
įstatymo, už steraližavimą 
vyrų ir moterų (Kokių?—

Kodėl Edi-j ti.
šono kompanija nepaskelbia j Apsjlenkia sl| įstatymais 
duomenų, del ko tai atsiti-j
ko? Kodėl tyli valdiškasis' Consolidated Edison 
Federalinis Jėgos komite-! Company, kuri miestui su- 

autoritetą teikia elektros jėgą, yra 
įggaines prižiūrėti? Kas to monopolistinio trusto da
viko kaltininkas? Juk šis lis. Šis bankinis trustas 
visagalis komitetas, savo gali skaitytis ir nesiskaity- 
raporte už 1964 metus bu
vo paskelbęs, kad “visos 
jėgos nukirtimas bet kurio
je srityje neįmanomas, kad 
ir termo-branduolinės ata
kos metu.” O dabar šis 
mitetas neteko žado.

Pelnas virš visko
Tamsioje naktyje, 

prantama, visokiausių gan
dų buvo paskleista. Garsiai 
kalbėta, kad tai “komunistų 
darbas,” kad pacifistai, 
keršydami už karą Vietna
me, jėgą nukirto. Kiti tik
rai manė, kad jau prasidėjo 
pasaulinis karas. Bet tie 
gandai pasirodė neturį jo- 
-j^io pagrindo.

tas, kuris turi
įggaines prižiūrėt 
vTįo kaltininkas?

ko-

su-

žodžių tarmės ir gražaus 
balso nežinotume, kad ji 
nėra lietuvaitė. L a i s vės 
choras ne tik mums pa
taikavo savo gražiu daina
vimu mūsų šiame koncerte, 
jis taipgi Aido chorui pado
vanojo, neėmė atlyginimo

, Kaip į šį daktarų pasiūly-Hiž kelionę. Dar hartfordiš- 
pos skundžiasi, kad kai ku- reaguos Pennsylvanijos hė viena draugė padovano- 
rie nariai nedalyvauja susi- vaįsįjjos seimelis, tai ateitis jo Aido chorui $5, o Ona Vi- 
rinkimuose. Montello kuo- sotskienė $10.

Respublikos hektaras 
davė po 16 centnerių grūdų. 
Tai negirdėta mūsų žemdir
bystės istorijoje, šeši rajonai: 
Pasvalio, Kėdainių, Kapsuko, 
Vilkaviškio, Radviliškio ir 
Kauno prikūlė po 20 su viršum 
centnerių. Kiek v i e n as res
publikos kolūkis i r tarybinis 
ūkis grūdų surinko po kelis 
šimtus tonų daugiau, negu 
praeitais metais.

Pieno gavyba taip pat pa
didėjo: P. Vasinausko žo
džiais:

Kultūros 
darbuotojo diena

Minint respublikos jubi
liejų, aukštai įvertintas dar
buotojų darbas. Daugelis 
kauniečių apdovanoti vy- 
riausy b i n i a i s apdovanoji
mais. Devyniolikai Kauno 
kultūros darbuotojų LTSR 
Aukščiausiosios T a r y b„o s 
Prezidiumo įsaku suteikti 
garbės vardai, nemažai ap
dovanota LTSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Garbės raštais.

Apie tai plačiai buvo kal
bama vakare Koncertų sa
lėje, minint miesto kultūros 
darbuotojo dieną. Koncertų 
salėje susirinko įvairių kul
tūros barų atstovai — teat
ralai ir bibliotekininkai, dai
lininkai ir meno saviveiklos 
vadovai... Pas kauniečius 
atvyko respublikos Ministrų 
Tarybos pirmininko pavo- 
duotoja L. Diržinskaitė, res
publikos kultūros ministro 
pavaduotojas V. Jakelaitis, 
LKP CK atstovas A. Bra
zaitis.

„ , Vakaro metu kalbėjoPernai pieno gamyba res-! . , , , .
publikoje padidėjo 15 procen-1 mi^sto kultui OS skyriaus 
tų, šiais metais per 9 mene- į vedėjas I. Morozovas, diri- 
sius — 27 procentais. , gentas Č. Šidlauskas, vals

tybinio Dramos teatro di
rektorius R. Tumpa ir kiti.

Pasižymėjusiems kultūri
niame gyvenime kaunie-

pos vyrai nesirūpina orga
nizacijos reikalais, išskyrus 
Šimaitį ir drauges moteris, 
kurios d a r b u o j a s i gerai. 
Haverhill i o kuopa jau 
arti 16-os metų nieko nevei
kė, buvo apmirusi, susirin
kimų nelaikė. Bet šiame me
tiniame suvažiavime jau •I 
nariai dalyvavo ir raporta
vo, kad po ilgų atostogų

i kuopa pradėjo veikti. Šie
met turėjo parengimą pas 
draugus A. Kazlauskus, ir 
jis gerai pavyko — davė 
gražaus pelno. Suvažiavi-

i mas pagvrė haverhilliečius 
už jų tokią veiklą.

Apskrities komitetas ra
portavo. kad buvo surengti 
du piknikai — Lawrencuj ir 
Montello j, kurie pavyko ge
rai, davė gražaus pelno.

Worcesterio 11 kuopa ra
portavo, kad veikė gerai, 
turėjo keletą parengimų, 
kurie pavyko gerai ir buvo, 
pelningi, linajisų šunena j 11 ocmo,
virš $800. kurie buvo išda- kurios panorės monetų pri

sius — 27 procentais.
Žemės ūkis Lietuvoje per

gyveno labai sunkius laikus. 
Tuojau po Antrojo pasauli- 
nno karo siautėjo miškiniai-, v. . .. _
banditai, trukdę žemės ūkio! «am? bu™ !telkt.‘ vynausy- 
kolektyvizaciją. Vėliau,

---------------- t Labai ačiū Laisvės chorui 
LLD 10 kuopos rengiamas puikų dainavimą ir dova- 

draugiškas pobūvis jau vi-1 
sai arti, įvyks gruodžio 12 
diena, svetainėje 715 N. 6th 
St. Pietūs bus duodami pir
ma valandą.

Tai bus paskutinis šių me
tų parengimas prieš žiemi
nes šventes. Tikimasi sve
čių ir iš tolimesnių miestų. 
Baltimoriečiai jau pasiža
dėjo, o kaip kiti, kaip Ma- 
hanov City, Reading, Eas
ton, Chester ir iš kitur?

Filadelfijoje statomas 
milžiniškas fabrikas pini
gams dirbti. šis moderniš-i v. . . „
kas fabrikas monetoms kai-1 v inzmieiium ,
ti statomas arti Nenriklau- i 1S 1^ giazų dai- 
somvbės aikštės, užimsiąs Pyra2ai, kaip visada, n 
visa kvadratini bloką. Kai, šį kaiTą buvo gardūs. Buk

nas, ir visiems, kurie su 
Laisvės choru pas mus at
važiavo.

Po koncerto turėjom šau
nų banketą. Pas mus be 
banketo būtų taip, kaip šie
napjūtėje be sūrio ir svies
to. Ačiū draugėms Demikie- 
nei, Šiupėnienei, Sabaliaus
kienei, Vosilienei už jų su
ruoštą banketą. Jos ne tik

■ti su piliečių išrinkta val
džia. Jis turi pasisamdęs 
geriausius advokatus, kurie 
suranda skyles, kaip apei
ti trustui netinkamus įsta
tymus, kaip palenkti miesto 
“tėvus” savo pusėn.

Didesnių pelnų sumeti
mais daugelis bankų ir 
korporacijų a p s i jun- 
g i a , nepaisant to, kad to
kie apsijungimai yra 

1 priešingi antitru s t i n i a m 
įstatymui. O kai pabando- 
ma apsijungusias korporaci
jas už laužymą antitrustinio 
įstatymo patraukti teisman, 
tai ir ten monopoli s t i n i s 
kapitalas suranda skyles iš
lįsti nenubaustas. Tai at
sitiko ne vieną kartą. O 
jeigu Kongresą šis klausi
mas pasiekia, tai ir ten 

daugumas kongresmanų ir virft vovv nuilc uuvu Jsuet_ .........
senatorių nusilenkia, i r ]vįį ivairįems reikalams, ir įsikalti, 
taip^ monopolistinis kapita- f]ar j^de randasi arti trijų I 

šimtų dolerių tolesnei veik-; 
lai.

Montello, South Bostono 
ir Lawrencaus kuonos ne
mažai pinigų sukėlė įvai
riems reikalams.

Apkalbėjus apskrities ko
miteto ir kuopų raportus, 
priimti su pagyrimu.

So. Bostono kuopa sveiki
no suvažiavimą su penkine.

Fin. sekretorius ir iždi
ninkas ranortavo, kad ap
skrities ižde randasi 8134.70. 
Jie pasiūlė, kad iš iždo bū
tų išaukota $75 įvairioms 
ištaigoms. Pasiūlymas pri
imtas. Ižde lieka bėgantiems 
reikalams $59.70

Nauji sumanymai
Nutarta surengti Tarybų 

Lietuvos 25-mečio jubilie
jinės šventės filmų maršru
tą. Tuo rūpintis palikta ap
skrities valdybai.

Nutarta pasirūpinti pa
siųsti Vilniaus V. Kapsuko v. 
Universitetui vėliausios lai
dos Britanikos enciklopedi- 

reikalui išrinkta 
E. Repšienė, R. 
St. Reinardas.

Potsdam, N. Y., Clark- 
sono Technikumo inžinie

riai tą visą misteriią pri
pažino mononolistų “godaus 
pelno” rezultatu ir Wash
ingtone sėdinčiųjų jėgos 
autoritetu baime bei patai
kavimu iėgos monopoliiai. 
Kad galėtų pasidarvti dar 
daugiau pelnu, elektros 
kompanijos susitaria iš vie-i prjeg monopolistinį kapita- 
nos gal m gos elektros jegai- ją jDeį p0 rinkimų viskas

i pasilieka po senovei. Kai 
New Yorke gyvavo Darbo 
partija, tuo metu buvo iš
judinta prieštrustinė kova. 
Mažai tėra tokių profesi
nių sąjungų (unijų), kurios 
rimtai kovotų prieš banki-i 
nį trusta. Gaila, kad netu
rime trečiosios masinės par
tijos, griežtai kovojančios 
prieš monopolistinį kapita
lą.

nes teikti elektros jėgą n1 a-' 
čiai teritoriiai, apimančiai 
net 10 valstijų. O kai toli 
jėgainė dėl kokios priežas
ties sustoja teikti iėga. 
elektros kompanijos, matyt, 
nebeturi parneštu pavaduo
jamu jėgainių. Tuomet ima 
nemažai laiko, kol tos pa
raduojamos jėgainės pra
deda teikti šviesą.

Federalinis Jėgos komite
tas juk turėjo gerai žinoti, 
kad elektros kompanijos 
nėra pasiruošusios tinka
mai pasitikti tokią katas
trofa, bet nieko iki šiol ne
darė. Ne tik nieko nedarė, 
o dar savo raporte užtik
rino. kad tokia katastrofa 
neįmanoma. Bet toji “ne
įmanoma” nelaimė ištiko. 
Tai ką gi dabar tas komite
tas daro, kad ateityje ne
reikėtų prie žvakinės švie
sos grįžti?
Užkariauja mūsų miestus

Monopolistinis kapitalas 
jjUcrai užkariauja mūsų 

Krašto miestus, skurdina 
juos, neša miestų gyvento
jams vis daugiau ir dau-

las laimi.
Demokratų ir respubliko

nų partijos savo rinkimi
nėse platformose pasisako

J. Gasiūnas k
P. S. Gruodžio 6 d., kai 

šis straipsnis buvo spaudai 
paruoštas, pagaliau, Fede
ralinis Jėgos komitetas pa
skelbė, kad jis suradęs, jog 
Consolidated Edison kom
panija ir kanadiškė Toron
to elektros kompanija kal
tos už tinkamo neprižiūrėji- 
mo bendrosios jėgainės, ku
ri neturėjusi remonto net 
nuo 1963 metų, kurios dalys 
j a u reikėjus i o s pakeisti 
naujomis, bet nieko nedary
ta.

Šis komiteto pareiškimas 
padarytas po ilgo laukimo 
ir protestų, kodėl komitetas 
tyli. ; J. G.

nuosias 17 milijonu dol. Se
nasis “Mint” jau 170 metų 
senumo ir neatatinka šių 
dienu poreikiu, o naujasis 

____ _ ___  an tarn aus ne vien tik savo 
finansų sukeltaį šąli. bet ir užsienio šalis.

jį. Šiam 
komisija: 
Niaura ir

Nutarta 1966 metalu su
rengti apskrities pikniką 
Maple Parke ir “Laisvės”

biniai apdovanojimai.
Apdovanotuosius pasvei-

Kai politinė padėtis kaime, kino LTSR Ministrų Tary- 
stabilizavosi, kolūkių ir tarybi- ■ ^os pirmininko pavaduotoja 
nių ūkių gamyba dar ilgą lai- r Kultūros
ką negalėjo įeiti į normalias I . ’ ,u ®
vėžes dėl visokių trūkumų, tmmstro pavaduotojas V. 
Trūko trąšų, trūko geležies, V. Jakelaitis, partijos mies- 

■ trūko ir žmonių, sugebančių to komiteto sekretorius A.šį banketą suruošė, bet jau KkumiLeiu mb /a.nm. rlono- n i k t „ m ■>; tvarkyt! stambų naujo v i s k ą Umbrasas, miesto vykdomo- ■per daug metų nenuilstamai ūkj. Prie traktoriaus vairo
darbu O j a S i. Ačių mūsų atėjo, galima sakyti, vaikai, o 
gera jam Vincui Ž i t- brigadoms vadovavo iki to lai- 
kui, kuris per daugelį metu ko buvę smulkūs valstiečiai ir ___

’ O i bernai. Nė vieno nebuvo pa- nos minėjime dalyvavo
ruošto darbui naujais pagrin- miesto ir rajonų vadovau- 
dais. Visi buvome naujokai 
pilna to žodžio prasme.

jb'komiteto pirmininko pa
vaduotoja J. Narkevičiūtė.

Kultūros darbuotojo die-

sveikas, Vincai, dar turėsim 
daug parengimų.

Gruodžio 2 vakare bu
vo Aido choro susirinkimas. 
Choras nutarė nelaikyti pa
mokų iki pradžios vasario. 
Taipgi nusitarė susimokvti 
dėl ateinančių metu operete. 
I komisija ansiėmė Aido 
choro pirmininkė M. Sukac
kienė, mokytojas Jonas Dir- 

! ir 
Irena Janulienė. Žinoma, čia 
daugiausiai darbo teks mū
sų mokvtojui, kuris muzi
kos ir dainų paruošime yra 
žinovas, bet čia jis turi ir 
geru pagelbininkų.

Po nauju metų choras tu-

FBndplfiečiai niūkiai pa- 
sirndp z.vfnrie i Vošinp’tona 
už taika. Buvo 25 nilnutė- 
Imi Husai. Dantrplis sėdo i! veTiš? Albertas^baukšys 
traukini kelvie iš NewYor- 
ko i Vašingtoną. Dar kiti' 
nrivačiais automobiliais vy
ko. Pažangiųjų lietuviu gru- 
nė i veri dalvvavo tame mil-

. činiSVmne 50,000 taikos są- 
skridyje.

nLaisves” Reporteris rėš kultūrinį vakarą: pa- 
' skaitą duos Albertas Dauk- 
šys iŠ M. K. Čiurlionio kū
rybos. Irena Janulienė ro
dys nekrutamus paveikslus, 
kuriuos ji šią vasarą parsi
vežė iš Lietuvos, ir ji pati 
apie tai paaiškins. Apie me
no ir Kultūros įvykius deta
lės bus pranešta vėliau.

WEST SUFFIELD, CONN. 
Ligoniai

Draugo Staugaičio žmona 
serga jau ilgas laikas. Ligo
ninėje išbuvo 4 ar 5 savai
tes, paskui parėjo namo, 
bet kai skausmai vėl suėmė, 
tai vėl turėjo eiti į ligoni
nę. Gydytojai ištyrę pasakė, 
kad reikia jai nupiauti ko
ją. Tai gruodžio '6 d. koją 
nupiovė iki liemens. Tai la
bai skaudus smūgis.

Drg. Staugaitis irgi nėra 
drūtas, ir jo sveikata pašli
jusi. ;

Kurie galite, tuos gerus 
d. d. atlankykite , arba at
viruku ar laišku suraminki
te. Linkiu abiem draugams 
pergyventi tą sunkią padėtį 
ir pasveikti.

Joe M.

Dabar čia noriu palinkėti 
mokytojui, visam mūsų Aido 
chorui ir visiems meno rė
mėjams linksmų žiemos 
švenčių ir laimingų Nauių 
Metų. J. M. L.

I I I , ,, ,1 . .»■■■■ ■■

BAIGĖSI IMIGRACIJOS 
SENAS ĮSTATYMAS
Washingtonas. — Gruo

džio 1 dieną pasibaigė se
nasis imigracijos įstatymas. 
Pagal Kongreso nutarimą 
per metus bus įleista į JAV 
170^000 imigrantų. Šalims 
kvotos dar nepaskelbtos.

jantys partiniai ir tarybi- 
i niai darbuotojai.

Sparčiais tempais vystėsi j Minėjime dalyvavo miesto
lLyxtaci vysZ n4- r\ 4-i t i • x • . . • •Lietuvos pramonė, statėsi mies

tai, o žemės ūkis pažangos ne
rodė. Pagrindinė jėga staty
ti miestus ir kurti pramonę 
atėjo ne iš kur kitur, o iš to 
paties kaimo. Kaime pasireiš
kė darbo rankų trūkumas, 
kaip tik tada, kada mechani- 
zavimas dar buvo visai silp
nas.

Be visų kitų sunkumų, ku
riuos išgyveno žemės ūkis, ne
galima užmiršti ir “dogmų” 
gadynės. Tiesiog kankino že
mės ūkio darbuotojus neapgal
voti pasiūlymai.

vykdomojo komiteto pirmi
ninkas J. Šerys.

Vakaro dalyviai priėmė 
kreipimąsi į visus miesto 
kultūros darbuotojus, o taip 
pat nutarė pasiusti sveikini
mo telegrama Kiprui Pet
rauskui jo aštuoniasdešimt
mečio proga.

(“Kauno Tiesa”)

KAUNAS. — Vos vieneri 
Blogiausia, metai, kai saviveiklos entu- 

kad visa tai buvo siūloma ne ziastai susibūrė į liaudies 
išbandyti, bet visuotinai įdieg- šokių ir dainų ansamblį 

prie “Energetiku” kultūros 
namu. Bet ir to laiko užte-

ti. Tiesiog gal šie “įdiegimai” 
didelių nuostolių nepadarė, 
nes jie neplito. Tačiau nuo-' .... . , . , o
latinis agronomiškų kvaitulių j ko kolektyvui sutvirtėti, Sa- 
kimšimas į galvas erzino vado- viveiklinis ansamblis nekar- 
vų darba.

į Mokslininkas P.Vasinaus- 
kas savo straipsni baigia 
patarimu, kad reikia “susi
rūpinti darbo organizavimu, 
teisingu žmogaus ir mecha- 
nizavimu suderinimu. Rei
kia pasiekti tokį etapą, kad 
visa socialistinio žemės ūkio 
sistema veiktų pagal moks
liškus dėsnius.”

Tik taip ir turi būti!

ŠIAULIAI. — Įvyko zoni
nis konkursas geriausiam 
kirpėjui ir fotografui išaiš
kinti. Jame dalyvavo buiti
nių aptarnavimo įmonių 
specialistai iš 7 rajonų. Pir
ma vietą laimėjo moterų 
kirpėja radviliškietė Dana 
Pankai t ė ir vyrų salono 
kirpėjas Stasys Norkūnas iš 
Kelpies ^raJųno. Geriausias 
šioje zonoje fotografas pa
sirodė besąs kelmiškis Čes
lovas Janušonis.

P. Martinkus

tą koncertavo darbinin
kams. kolūkiečiams, lankėsi 
Vilniuje, Taline, Rygoje.

Gerą įspūdi kauniečiams 
paliko saviveiklininkų pa
ruoštas ataskaitinis koncer
tas.

T. Varnys

MAŽEIKIAI. — Įkurtu
ves na jame name atšventė 
Plinkšių žemės ūkio techni
kumo moksleiviai. Bendra
butis yra trijų aukštų su 
centriniu apšildymu, van
dentiekiu, dušais ir kitais 
patogumais. Jame apsigyve
no 149 moksleiviai.

L. Gontą

UKMERGE. — Rajone 
mokslo metus pradėjo as
tuoni liaudies universiteto 
fakultetai, turintieji 32 fili
alus. Į pirmuosius užsiėmi
mus atėjo beveik 3 tūkstan
čiai klausytojų.

S. Jonaitis
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J. A. Bekampis

Mano atsiminimai iš gyvenimo
( Tęsinys)

Šis įvykis dar labiau suvedė mane į 
pažintį ne tik su Shpeiderio dirbtuvės 
darbininkais, bet ir kriaučiais bendrai, 
ir ta pažintis suvedė mus į artimumų, 
kuris tęsėsi iki jie akis užmerkė. Svar
biausia, kad jie visi buvo karšti katali
kai, ir žinojo, kad aš socialistas ir be
dievis, bet savo darbuote įgijau pas juos 
•didžiausių pasitikėjimų, ir vėliau bet ko
kiu klausimu jie visi palakė socialistų 
pozicijų. Vienas dalykas man buvo keis
tas, — jie slėpėsi nuo manęs, kad lanko 
bažnyčių. Tai aiškiai parodo religijos 
silpnumų ir nepasitikėjimų ja.

Aš visados palaikiau draugišuks ry
šius su judėjimo draugais ir gyvenimo 
bičiuliais, bet anksčiau nepalaikiau jokių 
ryšių su tikinčiais žmonėmis. Tačau ka
da užėmiau kriaučių unijoje delegato vie
tų, tų nusistatymų reikėjo pakeisti. 
Pas kriaučius tikintieji žmonės man ne
davė ramylbės, ir buvau priverstas su 
jais draugauti. Jeigu aš pas juos neatsi
lankydavau, tai jie atvažiuodavo pas ma
ne ir parsiveždavo pas save. Tokiu bū
du teko draugauti su Urbonais, Kabace- 
vičiais, Vedegiais, o labiausiai prisirišo 
prie mūsų Ona Vainienė, su kuria pa
laikėme draugiškiausius ryšius iki jos 
mirties. Ji mirė 1957 metais Maspethe. 
Net ir dabar jos sūnus Joe Wanna, kuris 
gyvena Jackson Heights, N. Y., dalyvavo 
keletu kartų Avalone mūsų parengimuo
se. Tai smagus ir malonus senų audrin
gų dienų prisiminimas.

Pirmasis pasaulinis karas įsisiūbavo 
visu smarkumu. Amerikos darbininkai 
dirbo, kiek tik jėgų turėjo. Pramonės 
ratai sukosi visu greitumu, kad paten
kinti karo dievaitį! Kapitalistai krovėsi 
iš žmonių kraujo ir ašarų didžiausius 
turtus. Darbo žmonės, mažai turėdami 
klasinio supratimo, dirbo ir tylėjo.

Amerikos Darbo Federacijos kietakak
čiai reakcionieriai, kurių priešaky stovė
jo Samuelius Gompersas, organizavimu 
nesirūpino. Socialistų -partijos, vado
vaujamos Geugenijaus Dėbso, įtaka dar
bininkų masėse reiškėsi, o Darbo Fede
racija merdėjo ir kažin ar turėjo bent 
tris milijonus narių. Neatsižvelgiant į 
tai, kad tada darbai ėjo visais garais ir 
buvo galima organizuoti darbininkus į 
unijas, raginti juos pagerinti savo būvį, 
---Fedracijos vadovybė to nedarė.

Visai kitokios taktikos laikėsi Amal
gameitų kriaučių unija. Nors ta unija 
buvo dar jauna, pradėjo organiuotis tik 
1914 metais, bet ji žengė pirmyn. Uni
jos vadovai, kaip Sidney Hillmanas, Jos. 
Schlossbergis ir kiti, visu pasiryžimu 
ėmėsi organizuoti kriaučius į Amalga
meitų unijų. Tam darbui unija parū
pino geriausius organizatorius, kalbė
tojus. Tam darbui pakvietė ir mane, 
IŠ pradžių aš atsisakiau, nes mano dar
bas tarp Brooklyno lietuvių kriaučių bu
vo svarbus ir atsakingas. Generalinis 
ofisas prisiprašė mane keletu kartų va
žiuoti į Baltimorę ir į Filadelfijų pasa
kyti lietuviams kiraučiams kalbas apie 
unijos organizavimų.

Bet pasakyti keltų kalbų neužteko. 
Ofisas vis prašė ir prašė, kad apsiim
čiau už generalinį organizatorių. Pasi
tariau su tam tikrais atsakingais drau
gais ir prašiau patarimo. Padaryta iš
vada, kad aš turiu apsiimti už generalinį 
organizatorių.

Nusprendus, kad turiu apleisti Brook
lyno lietuvius kriaučius, buvo sušauktas 
jų nepaprastas susirinkimas, kuriame 
į mano vietų kriaučiai išsirinko kitų de
legatų—Pranų Vaitukaitį.

♦ * * ,
Apleidžiu Brooklyno lietuvius kriau

čius ir pirmiausia važiuoju į Baltimorę.
Kai kas gal mano, kad unijos organi

zatoriaus darbas yra lengvas. Generali
nio organizatoriaus darbas yra svarbus 
ir sudėtingas. Reikia didelio prisirišimo 
prie žmonių, reikia suprasti jų jausmus, 
pažinti jų psichologijų. Turi kalbėti jų 
liežuviu. Reikią įdėti daug kruopštaus 
darbo ir atidaus pasišventimo. Kad tavo 
darbas būtų pasekmingas, pirmiausia tu
ri susirasti pirmutinę gijų, kuri davestų 
tave prie to darbo. Jokio pasisekimo 
neturėsi, jeigu nesusirasi pagalbininkų.

Kaip ir kur juos susirasti? Be pažin
ties, be užuomazgos nepažengsi nė vieno

žingsnio. Reikia susirasti gerų pradžių. 
Pradžia — tai susisiekimas, susipažini- 

_■ mas su lietuviais kriaučiais socialistais.
Prie kriaučių organizavmo į unjų lietu
viai socialistai buvo pirmutinė ranka.

Per pora mėnesių buvo padaryta ge
ras progresas. Buvo sušaukta keleto 
dirbtuvių mitingai ir buvo rengtasi prie 
streiko. Tam tikslui buvo sušauktas 
masinis mitingas ir buvo paskelbtas kon
traktinėse dirbtuvėse streikas.

Tai buvo, rodos, 1917 metų vasario 
mėnesį. Streikan išėjo 10 dirbtuvių, ku
rių darbininkai prisirašė prie unijos ir 
darbininkai gavo pakelti po $1 savaitei. 
Ir taip unija augo nariais ir stiprėjo. 
Dirbtuvėse buvo daromi ryšiai ir buv 
šaukiami dirbtuvių mitingai, kuriuosė 
darbininkai įsirašydavo į unijų.

1917 metų pabaigoje Baltimorės^mai- 
gameitų Lietuvių Kriaučių 218 §k^riųs 
turėjo apie 400 narių ir Kriaučių ' 
ba (Join Board) suteikė lietuviams tei
sę turėti savo delegatų, ir į tų vietų jie 
išsirinko Juozų Bulotų.

Kada lietuviai išsirinko delegatų, tai 
man pasidarė progų apleisti Baltimorę, 
ir švažiavau į Filadelfijų.* * *

Filadelfijos kriaučių padėtis buvo ap
verktina. Darbininkai buvo fabrikantų 
vergais. Kriaučiai neturėjo organizaci
jos, kad būtų galėję pasipriešinti nežmo
niškam išnaudojimui. Filadelfija — tai 
kriaučių skebavimo centras. Per dau
gelį kartų, kada kraučiai kituose mies
tuose streikuodavo, tai f iladel f i e č i a i 
streikierių darbų padarydavo. Kada 
Chicagos kriaučiai streikavo, karžygiš
kai kovojo ir dirbtuves apgynė nuo ske- 
bų, jų darbų padarė Filadelfijos kriau
čiai, ir tik todėl chikagiečiai streikų pra
laimėjo. Kada New Yorko kriaučiai 
1913 metais išėjo į streikų, tai pasikar
tojo ta pati istorija. Nors tuo metu Fi
ladelfijos kriaučiai buvo neorganizuoti, 
bet jie stengėsi pagelbėti New Yorko 
kriaučiams, kad jie laimėtų streikų ir, 
pasipiktinę, kad jiems tenka skebauti 
prieš New Yorko kriaučius, daugelis 
dirbtuvių išėjo į streikų ir stovėjo kovos 
lauke 8 savaites. Kai kurie mažesni rū
bų fabrikantai susitaikė su darbininkais. 
Ir tai buvo organizacijos pradžia — uni
ja Filadelfijoje sutverta.

Nežiūrint visų skerspainių, Amalga
meitų unija dėjo visas pastangas kriau
čius Filadelfijoje suorganizuoti. Amal
gameitų unijos Pild. Komitetas turėjo 
posėdį Filadelfijoje ir keletu konferen
cijų su veiklesniais unijos nariais, kad 
geriau supratus šio miesto kriaučių pa
dėtį. Pild. Komitetas nutarė dėti visas 
pastangas Filadelfijos kriaučiams suor
ganizuoti. Kad organizavimo darbas bū
tų pasekmingas, nutarė pastatyti net 10 
organizatorių. Kadangi šiame mieste di
džiumoje kriaučiai yra italų kilmės, tai 
paskyrė 7 italus organizatorius: Ąrufo, 
Melchore, Eusepi, Cuvalieri, Ramuglia, 
Artoni ir De Luca; Hyman Schneid — 
žydų tautybės; Golden ir Shea, kirpėjus 
(cutters) — airiai.

Kas liečia lietuvius kriaučius, tai, nors 
reikėjo padirbėti, bet visas lietuvių kon- 
traktorių dirbtuvės buvo suorganizuotos 
trumpu laiku. Filadelfijoje gyvavo 9 lie
tuvių kriaučių dirbtuvės: Zoliuko, Pu- 
šinsko, Korporacijos, Padurgelio, Petri
ko, Mačio ir dirbtuvė Lietuvių Tautiška
me name, Moyamensing gatvėje.

Lietuvių unijos skyrius turėjo 400 na
rių. Iš veiklesnių unijos narių buvo Gai- 
liūnas, Tila, Diksas, Rutkauskas, Petkus, 
Liesutis, Kušleika, Marcinkevičius, A. 
Kuprionis ir'F. Linkus.

Siuvimo pramonėje dirbo daug įvairių 
tautų darbininkų ir juos visus unija ly
giai traktavo. Generalinis ofisas spaus
dino unijos organų anglų, žydų ir italų 
kalbomis. Lietuviai kriaučiai pareikala
vo, kad generalinis ofisas leistų ir lietu
vių kalba. Patenkinimui lietuvių, ofisas 
sutiko leisti laikraštį, bet pareikalavo, 
kad lietuviai gautų tam laikraščiui re
daktorių. Bet tuo metu lietuviams pa
žangiečiams trūko redaktorių. Ir taįp 
laikraščio leidimas vis delsesi ir delsėsi. 
Nors lietuviai negalėjo gauti redakto
riaus, bet jie vis tiek klabeno generali
nio ofiso duris, reikalaudami lietuviamš 

airiai.

laikraščio. Lietuviai pridavė ofisui ir 
narių adresus.

Ir štai, 1917 metų pabaigoje laikraštis 
vardu “Darbas” pasirodė. Laikraštis na
rius pasiekė, bet dėl jo pakraipos narių 
tarpe kilo didžiausias nepasitenkinimas. 
Kodėl? Todėl, kad laikraštis buvo ve
damas dešiniųjų socialistų dvasioje. Tuo 
metu Amerikos Socialistų Partija jau 
skyrėsi į kairiuosius ir dešiniuosius, o 
Amalgametių Lietuvių Kriaučių unijų 
kontroliavo socialistai, kurie priklausė 
prie kairiojo sparno.

Tuomet Amalgameitų Lietuvių Kriau
čių unija buvo pažiba Amerikos darbi
ninkų judėjimo, bet prie kriaučių laik
raščio už redaktorių atsidūrė koks tai 
Poška, kuris buvo “Keleivio” klapčiukas. 
Tai ar lietuviai kriaučiai galėjo leisti, 
kad toks asmuo redaguotų jų laikraštį 
ir virtų smalų? Ir lietuvių kriaučių pro
testai į generalinį ofisų eiti nesiliovė. 
Reikalauta, kad Poška turi būti iš redak
toriaus vietos pašalintas,—kad jiems bū
tų geriau neturėti organo, negu tas as
muo jį redaguotų.

Schlossbergeris su lietuvių kriaučių 
reikalavimu sutiko, bet sakė: duokite ki
tų redaktorių. Mums buvo nesmagumo 
ir galvosūkio.

Tuo .kartu priklausiau prie Lietuvių 
Socialistų Sųjungos Pild. Komiteto, prie

Penkt., Gruodžio (Dec.) 10,1965 
..........S'.. , ................   -

Į
kurio priklausė draugai Šukys ir Sta- 
lioraitis. 1918 metų gegužės mėnesį 
Filadelfijoje įvyko Komiteto posė
dis. Tame posėdy pakėliau klausimų, kad 
mums būtinai reikia surasti redaktorių 
kriaučių organui “Darbui.”, Rodos, drg. 
Šukys rekomendavo Antanų Bimbų. Šu
kys sakė, kad Bimba šiemet baigia Val
paraiso Universitetų ir kad jis bus tin
kamas redaguoti “Darbų.”

(Bus daugiau)

PASKIRTIS

Juk ta lakštutė — ne lakštutė 
Jei glūdi priplakta per liūtį, 
Ir tas bijūnas — ne bijūnas, 
Jei nekelia puošnios viršūnės

Į padangę 
Drangią!

Ir tas kikilis — ne kikilis, 
Jei slepias vėtroje nutilęs; 
Ir kas ta liepa lieknasvirė 
Jei ji neošia plačiai giriai, 

žalialapiai, 
Kvapiai ?

Ir kas tas paukštis, margas paukštis, 
Jei gąsdina jį erdvių aukštis?
Ir kas tas laivas, baltas laivas,
Jeigu neskrodžia juo keleivis

Audraniūrių
Jūrų ?

MIAMI, FLA.
. n v *Pirmiausia reikalinga pa

daryti svarbų pranešimų. 
LLD 75 kuopa rengia labai 
svarbų parengimų, kuris at
sibus gruodžio 15 d.. 1 vai. 
pietūs, o po pietų—meninė 
programa, kurių atliks Ai
do choras, vadovaujamas J. 
Veličkos, ir St. Petersburgo 
choras, vadovaujamas Ade
lės Pakalniškienės. Bus ir 
daugiau meninių įvairumų.

Parengimas atsibus Socia
linio Klubo salėje, 2610 N. 
W. 119 St.

Kiek teko sužinoti, ųvečiai 
ir choristai iš St. Petersbur
go atvažiuos gruodžio 14 d. 
Gerbiamieji draugai, atva
žiuokite tiesiai į Socialinio 
Klubo salę, ten jus pasitiks 
klubo gaspadorius, K. Alek
synas ir J. Smalenskas, ir 
būsite aprūpinti maistu ir 
nakvynėmis. Lauksime!

J. Subata

PHILADELPHIA, PA. Į
Prašome visus į pietus
Šį sekmadienį prašome vi

sus atsilankyti sveta i n ė j e į 
715 N. St. antrų valandų i nm^ų- 
dienų. Namie nevalgykite, 
atvykę būsite svetingai pri
imti su geru maistu, sueisi-
te savus pažįstamus iš arti 9ross kapinėse, 
ir toli. Mylinti skaitymų ga- P&cl3 dienų mirė Tekle Sta- 
lėsite įsigyti Lietuvių Dar-i s^ls: Palaidota Resurection

Pennsylvania Railroad kom
panija, pakeliant algas 23 c. 
valandai dėl 11,500 darbi-

Lapkričio 28 d. mirė Jo
nas Skavičius. Palaidotas

bininkų Literatūros Drau
gijos 50 metų veikimo isto
rija, anglų kalba knygų 
“Lithuania: Past and Pres- 
ent,”—iš Lietuvos praeities ciation suvažiavimas Shera- 
ir dabarties istorijos, pa- ton viešbutyje Philadelphi- 
remsite kuopų, galėsite už- joje paliko gydytojų nuo-
sirąšyti arba atsinaujinti 
“Laisvę” ar “Vilnį.” ;Kuo- 
piečiai laukia jūsų visų .

Montgomery County Ho
neywell kompanijos darbi
ninkai streikuoja, 93 darbi
ninkai, “clerical” skyriaus, 
pradėjo pikietuoti, kiti 2,000 
atsisako peržengti pikieto 
eiles. Teisėjas J. William 
Ditter įsakė streikuojan
tiems grįžti į darbų, bet dar
bininkai neklauso. Teisėjas 
sako, kad jis unijų baus pi
nigine bausme.

kapinėse. Lapkričio *30 die
na mirė Adolfas Stankus.

American Medical Asso-

sprendžiu! imti mokestį iš 
gydomų senelių ar iš valdžios. 
Gydytojai pasisakė už ėji
mų į teismus dėl legališku- 
mo Medicare įstatymo. Jie 
sako, kad gydomasis pats 
turėtų pamokėti gydytojo 
mokestį, o paskui iškolek- 
tuoti iš valdžios.

Su lapkričio pabaiga vals
tijoje prasidėjo stirnų me
džioklė. Per pirmas penkias 
dienas žuvo 17 medžiotojų. 
Medžioklė pasibaigia su 
gruodžio 11 diena.

Plymouth, Pa.
Lapkričio 14 dienų laikė

me LLD 97 kuopos susirin
kimų. Tarėmės tik “Lais
vės” vajaus reikalais, nes 
kitokių reikalų neturėjome. 
1962 metais parengimų ne
turėjome nei svetainėse, 
nei parkuose.

Kur seniau piknikus lai
kydavome, tai toji vieta jau 
apleista, o kitos patogios 
nėra. ,

Bet stengiamės kitaip pa
remti “Laisvę.” Sukėlėme i 
aukų ir už prenumeratas 1 
surinkome — bendrai $98, 
kuriuos ir siunčiu.

O. Žilinskienė
(Nuo Redakcijos. Auko

jusiųjų vardus paskelbs 
Administracija “L” vajaus i 
skyriuje.)

Miesto taryba paskelbė, 
kad 1966 mJ reikės $369,- 
400,000 lėšų pakėlimui algų 
ugniagesiams, policmenams 
ir parkų prižiūrėtojams. Al
gos bus pakeltos 167 dole
riais per metus. Policme- 
nų vidutinė metinė alga bus 
$6,607. Taksai ant nuosavy- 

, bių bus pakelti. Bet majo
ras Tate sako, kad per kitus 
ketverius metus taksai ne
bus keliami. Abejotina.

Philadel p h i j o s Interna
tional Airportu per pirmuo
sius 10 šių metų mėnesių 
pasinaudojo 3,062,266 žmo
nės, tai 15.9 procento dau
giau negu 1964 metais.

Padėkos dienos šventėje 
valstijos automobilių nelai
mėse žuvo 25 žmonės.

Philadelphijos kaimyno 
Chesterio miesto taryba su 
sausio mėnesiu pakels tak
sus kiekvienam piliečiui vie
nu procentu, kad pakėlus 85 
policemenams algas $300 
per metus.

Lapkričio 30 d. atsibuvo 
LLD 75 kuopos susirinki
mas. Nors šį kartų jis bu
vo neskaitlingas, bet geras. 
Draugai su geru ūpu svars
tė bėgančius reikalus. Baza- 
ro komisija pateikė platų 
raportų. Bazaras atsibuvo 
spalio 27 ir 28 dienomis. Ba
zaras buvo pasekmingas — 
davė pelno $256.

Prie bazaro daug dirbo 
draugai Kanceriai ir /Ri
mantai—Kanceriai prie ^su
tvarkymo valgių, o Alman
tai prie valgių gaminimo. 
Valgiai buvo duodami per 
abi dienas.. Aimantienė bu
vo pirma gaspadinė, o pa
galbininkės buvo E. Mille- 
rienė, Gabrėnienė, A. Bal
čiūnienė, Žekonienė, Bo- 

i vinienė ir Šukaitienė. Prie 
I daiktų pardavimo darbavosi 
Kancerienė, J. Jurevičienė 
ir Barbora Zavienė. Taipgi 
visų laikų darbavosi L. Mo
tuzienė. ••

Dabar reikia kelis žodžius 
i pasakyti apie asmenis, ku- 
I rie aukojo daiktų bazarui. 
Visų vardams suminėti rei
kėtų labai daug vietos. To
dėl visiems ir visoms, kurie 
prisidėjote prie pasekmingo 
bazaro, kuris davė pelno la
bai naudingam tikslui, LLD 
75 kuopa širdingai dėkoja 
už gražiai atlikta darbų.

Dar kartų: ačiū vi
siems už dovanas.

Minėtame susirinkime nu
tarta pasveikinti mūsų, 
sapudų ir visų jos persona
lų su Naujais Metais seka
mai: “Laisvę,” “Vilnį” ir 
“Liaudie^ Balsų” kiekvie
nų su $25.

Reikalinga suminėti ir tai, 
kad mes turime kelis ligo
nius. J. Benikaitis sveiksta 
palengva. Benikaitienė irgi 
nelabai geroje sveikatoje. 
Kanapienė palengva sveiks
ta. M. Urbonienė pergyve
no sunkių operacijų ir eiw 
žymiai geryn. Helena Dau
lenskienė jau sustiprėjo. K. 
Degutis jau sveikas.

Nors ligos pavargino tuos 
draugus, bet visgi yra sma
giau, kad sveiksta. LLD 75 
kuopa nuoširdžiai linki vi
siems ligoniams greitai pil
nai pasveikti ir laimingai 
dar ilgus metus pagyventi. 
Būtų labai malonu matyti 
juos gruodžio 15 d. gražia
me parengime. Geros svei
katos visiems!

TWU prezidentas M. Quill 
praneša, kad unija pasirašė 
dviejų metų kontraktų su

Yellow Cab kompanija 
Philadelphij oje reikalauja 
Public Utility Commisesion 
leidimo pakelti penkiais cen
tais fėrų su sausio 2 diena.

Pagaliau teisėjas Ditter 
priteisė streikuojantį I. E. 
W. unijos lokalų 115 pasi- 
mokėti $2,000 bausmės už 
kiekvienų streiko dienų.

DuBois Clubs of America 
prezidentas Hugh Fowler 
spaudos konferencijo
je pasakė, kad jo grupių 
Komunistų partija nekont- 
rdiuoja, bet kad komunis- 
taiYmelai priimami kaip na
riai.

- Fowler, 21 metų, sako, kad 
FBI agentai jį sekioja, pa
veikslus traukdami. Girdi, 
žinau, kokiu tikslu tai daro
ma. Jis pasakė, kad jo gru
pė daro planus kitai taikos 
demonstracijai į Washing- 
tonų.

Pilietis

Mahanoy City, Pa.
Mirė D. Verkevičius

Ir vėl netekome vieno mū
sų gero draugo — lapkričio 
29 d. mirė Damininkas Ver
kevičius, gyvenęs 475 West 
Market St.

Liūdesy paliko žmonų 
Onų ir šeimų, gimines, drau
gus ir pažįstamus, su ku
riais visų savo gyvenimų 
praleido gražioje nuotaiko
je.

Palaidotą^ grouodžio 2 d. 
parapijos kapinėse.

Damininkas atvažiavo ■ į 
šį miestelį būdamas jaunu 
vyru. Visų gyvenimų Ame
rikoje praleido čia, sunkiai 
dirbdamas angliakasyklose, 
kas daug pakenkė jo sveika
tai. Prigulėjo prie UMW of 
A unijos, Moose organizaci
jos ir SLA 211 kuopos.

Man su Damininku te
ko daug padirbėti būnant 
UMWA lokalo 1500 finam, 
sų sekretoriumi 19 23 me
tais. Tuo laiku svetimkal- 
bius lokalus mūsų patriotai 
stūmė laukan iš unijos, tu
rėjome išduoti nariams 
“transfer” kortas persikelti 
į kitus lokalus. Nors daug 
buvo tam priešingų, bet tai 
negelbėjo.

Taipgi tada griuvo Lais
vės Sūnų Draugystė, dingus 
pinigams iš iždo. Norėjo
me griuvimų sulaikyti, bet 
nepavyko.

Velionis dirbo, kad page
rinti darbininko žmogaus 
gyvenimų, bet mirtis nu
traukė jo gyvenimo siūlų.

Londonas. — Lapkričio 
dienų buvo sniego, lie

taus ir vėjo audra. Vieto
mis |sniego sunešė apie 2

29

Gaila netekus gero draugo.
Lai būna jam ramybė šal

toje žemelėje, o žmonai On&i - 
ir šeimai liūdesio valandfo$ 
reiškiame giliausių užuojau
tą. S, K.
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We greet you in the spirit 
of brotherhood

Another year has gone by, another year in the life 
of the American Committee for Protection of Foreign 
Born—its 32nd year. It is you, our dedicated and devoted 
supporters, who have made possible those decades of 
service to the foreign born of our country.

During this Holiday Season, when we gather toge
ther in the secure, warm bosom of our families, it is not 
possible to forget the threat of the Walter-McCarran 
Act to destroy less fortunate families. The Congress 
which recently revised the immigration quota system 
out of concern, in part, for reuniting families, must be 
urged to show the same concern for American families 
living under the threat of seperation through deporta
tion of their foreign born members.' Justice demands no 
less!

Our Committee, however hard pressed in its own 
defence, will continue its efforts for the security and 
s^hetity of those thousands of families who have foreign 
born parents and granparents. We are encouraged by 
such victories as the court1 decision in the case of Joseph 
Sherman, who faced deportation after 45 years residence 
in this country. But we must still rally support for An
thony Bimba, whose 38-year citizenship is under attack.

Until ultimate repeal of the Walter-McCarran Act, 
the American Committee will continue to press for a 
statute of limitations on deportation and denaturaliza
tion, an end to lifetime supervisory parole, and other le
gislation to eliminate the harshest provisions of the Act.

We ask you to give us, in the spirit of Brotherhood, 
a Holiday contribution in support of our campaign for 
legislative reform which alone can guarantee that all 
American families achieve that security which is their 
inherent right.

Louise Pettibone Smith
Annette Provinzano

4 AMERICAN COMMITTEE FOR PROTECTION 
w OF FOREIGN BORN

49 E. 21st St., Suite 405, New York, N. Y. 10010
To help support the American Committee. and its legis
lative campaign for enactment or a ten-year statute of 
limitations on deportation and denaturalization, I en

close $--------------------------------------------
Name--------------------------------------------------
Street-------------------------------- -------------—
City ~-------------- Zone --------- State------------

• iš New Yorko
Išrinktasis miesto majo

ras Lindsay Naujus Metus 
pasitiks didžiuliame banke
te, kuris ruošiamas “Ameri
cana” viešbutyje. Jo laimė- 
jimo atžmėjimui panašus 
bartketas įvyks visuose pen- 
jįįuose miesto pavietuose. O 
su ateinančių metų 1 diena 
Lindsay taps miesto majo
ru.

O kur New Yorko lietu
viai susirinks Naujus Metus 
pasitikti? Jie sueis į “Lais
ves” salę (102-02 Liberty 
Avė., Ozone Parke), čia 
Naujų Metų sutiktuves ruo
šia mūsų šaunusis Aido 
ras.

Ir šiemet “The New York 
Times” renka aukas sušel- 
pimui mūsų didmiesčio bied- 
niokų. Iš sukelto fondo pa
galba suteikiama šimtui la
biausiai reikalingų, bied- 
niausių bei nelaimės ištiktų 
šeimų. Aišku, kad labdary
bės vardan tasai laikraštis 
|perai pasigarsina.

Jau seniai rašoma ir kal
bama apie baisias sąlygas 
Women's House of Deten
tion (Moterų kalėjime). Ten 
patekusios jaunos moterys, 
akrtais už mažiausią nusi
kaltimą, ne pataisomos, bet 
sugadinamos.

Akivaizdoje tokių kalbų ir 
protestų pernai buvo suda
ryta komisija ištyrimui pa
dėties. Dabar toji komisija 
paskelbė savo “suradimus.” 
O tie “suradimai” tiktai pa
teisina nepakenčiamą kalė
jime padėtį. Girdi, tokių 
baisenybių jame nėra, ko
kios buvo keliamos. Tiktai 
te»na bėda esant su tuo mo
terų kalėjimu, tai kad jis 
perdaug užkimštas.

Galimas daiktas, kad tu
rėsime 15,000 Consolidated 
Edison kompanijos darbi
ninkų streiką. Derybos tarp 
kompanijos ir Utility Work
ers Unijos kol kas neveda 
prie susitarimo.

Taipgi dar neaišku, ką 
duos derybos tarp miesto 
valdžios ir Transport Work
ers unijos. Dar nežinia, ar 
bus išvengta įįsubvių” dar
bininkų streiko.

Pagal unijos pareiškimą, 
tai streikas gali prasidėti su 
gruodžio 15 d. aVldžia aju 
pasirūpino gauti teismo už
draudimą (“indžionkšiną”) 
prieš uniją. Bet unijos va
dai sako, kad jie nebijos ei
ti į aklėjimą, jeigu to parei
kalaus darbininkų reikalų 
apgynimas.

Miesto valdžia žada pa
skelbti 66 atsitikimus, ku
riais nuomininkai gali atsi
sakyti namų savininkams 
mokėti nuomą už butus, ir 
už tai nebus baudžiami bei 
įmesti į gatvę. Visi šitie at
sitikimai siejasi su savinin
kų neprisilaikymu, kokioje 
tvarkoje arba padėtyje na
mai turi būti laikomi. Pav., 
jeigu savininkas namo ne- 
apšildo, kaip reikia, nuomi
ninkas gali nemokėti nuo
mos!

Praėjusį pirmadienį “Dai
ly News” pasirodė Singer 
Sewing kompanijos paskel
bimas, akd siuvamosios ma
šinos parduodamos labai 
nupiginta kaina, būtent tik 
už $2.76! Visas krautuves 
taip apgulė pirkėjai, kad jos 
policijos įsakymu turėjo bū
ti visai dienai uždarytos 
pirma, negu bent viena siu
vamoji buvo parduota.

Mat, pasirodo, kad rekla
moje buvo padaryta klaida 
—vietoje $339.95 kainos pa
skelbta, kad galima mišinėlę 
nusipirkti tik už $2.76.

Queens paviete Bayside 
High Schoolėje buvo paro
dytas filmas iš Vietnamo, 
kuriame iškeliami aikštėn 
baisūs šio karo žiaurumai.

i Filmą pamatyti susirinko 
450 moksleivių.

Mokyklų superintendentas 
Donovan beveik proto nete
ko iš pykčio: kaip šitas fil
mas galėjo pasiekti tą mo
kyklą! Vedamas tyrinėji
mas, ieškoma “suokalbio.”

O pasirodo, kad filmą turi 
ir sutinka visur parodyti 
taip vadinamas “May 2nd 
Movement,” vienas iš dau
gelio prieškarinių judėjimų. 
Gerai ūtų, kad šitas filmas 
būtų parodytas visose mo- 

i kyklose.
Reporteris

Philadelphia, Pa.
Šiuo laiku Stanley Fergis 

randasi Haverford Hospi
tal, West Chester Pike, Pi
ne Hill, Room 301 . Jis turė
jo širdies smūgį. Linkime 
pam greitai pasveikti.

Draugai

Cliffside, N. J.
.1

Mire Juozas Pečiulis
Gruodžio 7 d. čia mirė se

nas šio miestelio gyventojas 
Juozas Pečiulis, sulaukęs 
80 metų. B.uvo pažangus 

j žmogus, LL D narys p e r 
f daugelį metų.

Bus laidojamas penkta
dienį, gruodžio 10 d., iš 
McCay šermeninės (Ander
son Ave.), apie 10 vai. ryto.

Žinią telefonu pranešė J. 
: Stasiukaitis.

Jackson, Ala. — Čionai 
lankėsi negrų vadas Dr. 
Martin Luther King. Jis ra
gino negrus dar daugiau 
kovoti už civilines teises.

REQUEST RECORD
Vėliausios, puikiausios, 

autentiškiausios lietuviškos 
plokštelės.

Nepriimkite pakaitalų, 
žiūrėkite ženklo 

REQUEST.
Kreipkitės į krautuves kai
mynystėje arba rašykite dėl 

nemokamo katalogo:
REQUEST RECORDS, INC. 

66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI
Julijona Girkiūtė (Kazimiero) iš 

Skiemonių, ieško Alenos Kadūnaitės 
giminių. Alena paėjo iš Kedūnų kai
no, rodos, Skiemonių parapijos. Ale
nos brolis, giminės ir pažįstami gy
veno Brooklyne. Aš noriu pranešti 
jiems žinią apie Alenos mirtį. Po 
vyru pavardė Tytenis. Rašykite man, 
Alenos draugei: Julijona Girkiūtė 
(Walliene), 408 W. 103rd St., Chi
cago, Ill. 60628. (98-99)

Ieškau savo dviejų brolių ir bro
lienės, gyvenančių Amerikoje. Išvy
ko iš Lietuvos 1912 m. Gyveno po 
11912 Silmor Ave., Cleveland, Ohio. 
Jonas ir Antanas Butėnai.

1945 m. parašiau jiems laišką. Jo
nas buvo vedęs žmoną Veroniką, 
Antanas nevedęs. Jono sūnus gimęs 
1924 m., vardas Leonardas. Sūnus 
buvo pašauktas į kariuomenę, pra
sidėjus antrajam karui. Jis buvo 
Universiteto studentas. Brolis Jonas 
pranešė, kad sūnus žuvo 1945 m., 
kovo 22 d., palaidotas Italijoje ka
puose. Daugiau laiškų negavau. Tad 
aš brolis Juozas noriu žinoti apie 
juos. Esu 77 metų amžiaus, jie už 
mane keletą metų jaunesni. Mano 
sūnūs ir dukros yra vedę, turiu ir 
anūkų. Prašau rašyti: Juozas Butė
nas, Benadikto, Rokiškio rajonas, 
Lukštų paštas, kolūkis “Spartulis”, 
Butėnų kaimas, Lithuania, USSR.

Brooklyn, Conn.
Antanas Navickas, 72 m. 

amžiaus, mirė gruodžio 8 d., 
veteranų ligoninėje, New
ington mieste.

Kūnas pašarvotas Gag
non Funeral Home, 18 Rey
nolds St., Danielson mieste.

Laidotuvės įvyks gruo
džio 11 d., Broqklyno kapi
nėse (Waterburio, Conn., 
priemiestis).

Velionis Antanas paliko 
nuliūdime žmoną Blanche, 
dukteris Helen ir Aldoną ir 

i jų šeimas, sūnėnus Charles 
i Peters, Joe ir Mike Mažei- 
i kus, gyvenančius New Yor
ko apylinkėje.

Blanche Navickienė ir jos 
, dukros Helen ir Aldona bu
vo man artimai pažįstamos. 
Savo laikais Navickienė gy
veno Brooklyn, N. Y., su jos 
dukromis lankydavau Atei
ties Žiedo Draugijėlę—kar
tu dainuodavom, kartu vai
dinome estradoje.

Linkiu B. Navickienei ir 
Helen ir Aldonai ištvermin- 

i gai pergyventi liūdesio va- 
I landas.

L. K—te

Brockton, Mass.
Labai svarbus susirinkimas

“Laisvės” vajaus reikalu 
yra šaukiamas susirinki
mas. Jis bus su užkandžiais. 
Įvyks sekmadienį, gruodžio 
12 diena Lietuviu Tautiško c
Namo kambariuose. Pra
džia 1 valanda diena. Pra
šome visus “Laisvės” skai
tytojus ir simpatikus daly
vauti. George Shimaitis pa
dengs išlaidas. Kurie dar 
neatsinaujin o t e “Laisvę” 
arba “Vilnį”, galėsite atsi
naujinti.

Banketas
Lietuvių Tautiško Namo 

draugovė rengia bonketą 
pasitikimai 1966 metų. Bus 
skanių valgių ir išgėrimų. 
Įžanga $3. Įvyks penktadie
nį, gruodžio 31 d., savame

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6-os kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, Gruodžio-Decem- 
ber 12 d., .1. vai. dieną. Po susi-1 
rinkimo bus pariukė “Laisvės” skai
tytojams ir rėmėjams. Vieta—Liet., 
Tautiško Namo mokykliniame kam-! 
baryje. Įėjimas nemokamas. Gau
site LLD 50 metų veiklos sukakties 
knygas. Valdyba

WORCESTER. MASS.
Jubiliejinis banketas. Rengia LDS 

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

(97-98)

HARTFORD, CONN,

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

(97-98)

BROCKTON, MASS.
“Laisvės” vajaus reikalais yra 

šaukiamas draugiškas popiečio susi
rinkimas, kuris įvyks sekmadienį, 
gruodžio (Dec.) 12, 1 vai. dieną, Liet. 
Taut. Namo School Roomyje. Bus 
išsigert ir užkandžių. Lėšas pa
dengs G. Shimaitis. Prašomi visi 
“Laisvės” ir spaudos rėmėjai daly
vauti, kurie dar neatsinaujinote, at
sinaujinsite “Laisvę“ ar “Vilnį”. Gal 
kas ir užrašysite laikraštį į Lietuvą.

Prašo visus — George Shimaitis 
(97-98))

HELP WANTED MALE PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

TYPWRITER MECHANICS (2)
One man completely experienced. 

One man some experience. 
Car necessary. Salary open.

Permanent position.
215-CY. 5-1191

(98-100)

BAKER 1ST CLASS
Sweet Dough as well as rye bread 

and rolls.
Top rate paid. 

Camden vicinity. 
609-663-7355

(98-99).

PAINT SPRAYER
Jobbing shop,.2nd shift.

Experienced with Hammerton, 
Wrinkles and Vinyls.
Call after 11 A. M.

GA. 3-1494
(98-103)

name, 668 N. Main St., Mon- 
telloje. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Serga
Sunkiai serga Antanas 

Pelčius,' Lithuanian Citizens 
Club manadžeris, Jono Ga
šlūno jaunų dienų draugas. 
Ligonis yra Brockton City 
ligoninėje, Ward Wells, 690 
Center St., Brocktone.

Vis dar tebeserga “Lais
vės” skaitytojai Mortha Ba
ron, 104 Ford St., Brockton, 
ir M. Žaliukienė, 73 Upland 
Rd., Brockton, Mass.

George Shimaitis

SVARBU

DOVANOS ŠVENTĖMIS
Per

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

Phone: 228-9547

ŠVENČIŲ SEZONE, su speciale sutartimi su V/O “VNESHPOSYL- 
TORG” ir priimtinomis sąlygomis, laiku pristatyti užsakytas 

dovanas į namus jūsų giminių, gyvenančių U.S.S.R.

VEIKITE DABAR —o ne rytoj. v

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

IŠSIRINKITE JOSŲ SKONIO DOVANĄ SAVO GIMINĖMS

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

televizorių, batarinių radijų, bajanųi, akordionų, 
laikrodžių ir kitokių industrinių išdirbinių.

Didelis pasirinkimas įvairių gražių medžiagų su rusiško
mis eilutėmis už nepaprastai žemas kainas.

Šalikų “Orenburg”, pūkuotų ir vilnonių skarų, spalvotos lovatiesės, 
lininės staltiesės. Skrybėlių iš minko ir karakulo. Kojinių 

iš kaprono ir daugelis kitokių prekių.

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

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

PODAROGIFTS, INC.
■ 

Vienintelis VNESHPOSYLTORG atstovas Amerikoje jūsų dovanų.

HELP WANTED MALE

WORKERS

GENERAL FACTORY
ASSEMBLERS 

BENCH HANDS 
GRINDERS 
POLISHERS

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

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

HELP WANTED MALE

MARY MACINTOSH 
SERVICES NEEDS MEN 

FOR ROUTE SALES 
POSITIONS

• Average earnings from $100
weekly up.

• Excellent starting salary.
• High commission rates.
• Liberal bonus plan. <
• Company paid vacations.
• Company paid health and

welfare program.
• Company paid uniform
• Company paid sick leave. 1

allowance and maintenance.
IF YOU CAN QUALIFY 

WE CAN USE YOU
Apply in person.

MERIT LAUNDRY
& DRY CLEANING CO.
1222 Edison Ave., Sunbury, Pa.

LABEL LINE FOREMAN
Need man capable of taking complete 
charge of high speed can labeling 
line. Must be exp. Good starting 
salary and benefits. Apply: B. A. 
BERNARD CO., 2000 S. 6th Street, 
Camden, N. J. 98-100)

MAINTENANCE MAN
Late shift. Must be thoroughly exp. 
in canning Plant maintenance. Good 
salary and benefits. Apply B. A. 
BERNARD CO., 2000 S. 6th Street,

Camden, N. J.
(98-100)

BAKER-

Sweet Dough. Top rate.
Camden vicinity.

Call 609-NO. 3-7355.
(98-99)

(96-99)

HELP WANTED MALE

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)

PHOTOGRAPHER—Printer z 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)

FIREMAN. Night, for greenhou
ses. Oil & coal.

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)

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

(95-100)

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).

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)

MALE or FEMALE
MACHINISTS

2 AC Chuckers. Milling Machine 
Oper. Tool & Cutter Grinder. Per
manent positions for qualified men 
to set up and operate from blue
prints. Liberal Company paid bene
fits.

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

DE. 2-2200
(97-99)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER
With child care.

Must be experienced
with good references.

Flexible hours, sleep in or out.
Good salary. Call GE. 8-1851.

(98-100)

PRANEŠIMAS
PAVEIKSLŲ REIKALE

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

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

(97-98)
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'LAISVES' VAJUSk

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
siuntė atnaujinimų K. Paciunas, elizabethietis, ir S. Ra
dusis, bayonnietis. Jiems pagelbėjo su nauja prenumera
ta ir atnaujinimais J. Stanelis iš Short Hills.

So. Bostono vajininkai irgi sušilusiai dirba. S. Rai- 
nard prisiuntė dvi naujas prenumeratas, o Marytė Kvet
kus atnaujinimų.

Naujų prenumeratų (ir atnaujinimų) prisiuntė: S. 
Penkauskas, Lawrence, Mass., 1; Jennie Stanienėj Balti
more, Md., 2; (Stanienei pagelbėjo J. Deltuva su 2 ųaujom 
pren.); M. Valilionienė, Miami, Fla.. 1; P. Bechis, Great 
Neck, N. Y., 1; ALDLD 87 kp. (A. Pepper), Pittsburgh, 
Pa., 1; M. Uždavinis, Norwood, Mass., 1; J. Stanley, Ro
chester, N. Y., 1.

Pakito punktais su atnaujinimais sekantys vajinin
kai: L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; J. Miliauskas (87 
kp.), Pittsburgh, Pa.; A. J. Pranaitis, Phila, Pa.; V. 
Kralikauskas, Lawrence, Mass.; K. Kilikevičius, (Liau
dies Balso adm.), Toronto, Canada; M. Kazlauskienė - A. 
Navickas, Haverhill, Mass.; B. Sutkus - V. Taraškienė, 
San Francisco-Oakland, Calif.; K. Naravas, Shenandoah, 
Pa.; O. Žilinskienė, Plymouth - Wilkes-Barre, Pa.; M. 
Arannk, Detroit, Mich.

Iš Lietuvių moterų klubo 
įvairumų parodos

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Ona Žilinskienė, Plymouth - Wilkes - Barre,

siuntė $45. Aukojo:
LLD 97 kuopa........... .................$10.00
LDS 60 kp................... .. ................ 10.00
Mankauskai ............................... 10.00
A. Globičius ....... ... . . .................... 5.00
O. Krutulienė ........... .................. 4.00
E. Kasparienė ......... ...................... 2.00

Po $1: V. Kazlauskienė, E. čereškienė, Balukonįenė,
Mikonis. '

Lapkričio 28-os d. popietę 
skaitlingai susirinko į “Lai
vės” salę moterys ir vyrai 
pasižiūrėti parodos.

Tikrai, vos tik įžengus sa- 
lėn, metėsi į akis gražiai 
meniškai išdėstyti įvainis 
rankdarbiai, piešiniai, viso
kie mote r ims papuošalai. 
Visa tai sutvarkė mūsų ga
bios klubietės.

Vėliau šių gražumynų 
kiekvienas galėjo įsigyti vi
sai prieinamomis kainomis.

Žymėtina tai, kad šie visi 
dalykėliai buvo klubiečių su
aukoti.

Klubietė Rožė Laukaitie
nė, kuri mirė keletu die
nų prieš klubo parodą, bu
vo paskyrusi daug gražių 
savo rankdarbių parodai. 
Taipgi mirusios vyras Jur- 

Pa., pri- gis Laukaitis įteikė klubui

Burikienė. Pyragus Iškepė 
šios klubietės: E. Sungaila, 
V. Nevins, O. černevičienė, 
D. Galinauskienė, Kasmo- 
čienė, H. Siaurienė, Maži- 
lienė, M. Kreivėnienė. Ka
vą ir cukrų aukojo Karpa- 
vičienė. Valentina Nevins- 
Nevinskienė daug darbo 
įdėjo dalykus tvarkydama.

Visoms ir visiems kuo 
nors prisidėjusiems prie šios 
klubo pramogos tariu šir
dingą ačiū!

Visas dovanas čia neįma
noma suminėti, n^s jų buvo 
labai daug.

Prašome visas klubtotes 
gruodžo 15 d. vakarą atvyk
ti į įprastą vietą, čia visoms 
padėkosime už dovanas.

Svarbu visoms dalyvauti 
ir dėl to, kad bus klubo val
dybos rinkimas. Bus kai ko 
ir daugiau, apie ką sužino
site tik atvykusios.

Klubo koresp. V. B.

Panaikino vieni 
kity prakeikimus

Roma. — Kada įvyko tar
pe Romos katalikų ir Rytų 
stačiatikių skil imas, tai 
1054 metais vieni kitus pra
keikė, kaip pasekėjus ne
tikro tikėjimo. Dabar pa
saulyje priskaitoma apie 
000 milijonų katalikų ir 200 
milijonų stačiatikių (“pra

voslavų”).
Susitarė Romos popiežius 

Povilas VI ir stačiatikįų pa- 
trija r c h a s Athenagoras 
nulifikuoti prakeik i m u s. 
Abu tą atliko gruodžio 7 
dieną, popiežius Romoje, o 
Athenagoras — Istanbulyje.

Paminėsime Julių 
Janonį

Lietuvių Literatūros Drau
gijos pirmoji kuopa rengia
si atžymėti proletarinio lie
tuvių poeto Juliaus Janonio 
septyniasdešimtmetinę gi-! 
mimo sukaktį. Tai bus 1966 
m. balandžio 3 d. “Laisvės” 
salėje, Ozone Parke.

Žada būti didelis pobūvis, 
nes Juuiaus Janonio vardas 
yra plačiai pažangiojoje lie
tuvių visuomenėje žinomas.

Kitas mūsų organizacijas 
prašome tą dieną nieko ne
ruošti..

Tarp Hetuviy,
Charles Degutis, gyve

nantis Hialeah, Fla., nese
niai buvo operuotas. Dabar 

i jau grįžo į namus. Rašo, 
kad nors dar silpnas, bet po 
biskį sveikata eina geryn, ir 
dar būtų geriau, jeigu tas 
nelabasis “arthritis” išeitų 
iš kojų. Gal prieš šventes 
stos darban, atidarys savo 
barzdaskutyklą.

Linkiu tau (buvęs brook- 
lynieti), Kazy, greitai stip
rėti sveikatoje ir linksmai, 
geroj nuotaikoj, sulaukti 
švenčių. L. K—te

JAV IR PREKYBA SU
ŠIAURĖS VIETNAMU
Washingtonas. — Nena- 

tinka Jungtinių Valstijų 
valdžiai, kad eilė kapitalis
tinių valstybių veda preky
ba su Šiaurės Vie t n a m o v

Maskva. — Du Tarybų 
Sąjungos prietaisai gerai 
skrenda linkui Ven eros. 
Pradžioje kovo jų vienas 
praeis viena puse, o kitas 
kita planetos puse ir trauks 
paveikslus.

GRASINA STREIKU
New Yorkas. — TraO- 

porto darbininkų unijos 
j prezidentas Michael Quill 
grasina šaukti miesto po
žeminių ir viršutinių trau- 

! kinių darbininkų streiką 
! gruodžio 15 dienos rytą.

— 0 —
M. Kazlauskienė - A. Navickas, Haverhill, 

prisiuntė $32. Aukojo:
W. ir A. Račkauskai..................
Popierinis ...................................
A. Navickas .................................
Skaitvtojas .................................
R. Šileikienė .................................
B. Gumauskas .............................

Po $1.: S. Uždavinis ir P. Ivanauskas.
_ D —

P. Bechis, Great Neck, N. Y., prisiuntė $32. Aukojo:
M. Adomonis .............................  $11.00
M. Virbickas .........     6.00
J. Kupčinskas.........................  5.00
Adomas Vinickas ..............   2.00

— 0 —
K. Naravas, Shenandoah, Pa., prisiuntė $24. Aukojo:

F. Čižauskas ................................... $6.00
K. Motuzą ..................................... (>.00
Teofilė Zalenkienė (Frackville) .. 5.00
Mary Jonelis (Frackville) ........... 5.00

Po $1: A. Zalenka (Frackville) ir F. Žukas.
— 0 —

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisit 
Aukojo:

P. Bokas (Terryville) ................  $6.00
Wm. Yakubonis ........................... 6.00
Elzb. StrasnitskienėJBeacon Falls) 5.00

Po $1: M. Paugis (Beacon Falls), J. A. Maiga (Tho
maston), J. Dvilinskas; Ona Jasulevičienė; Anna Phillip- 

, se (Stamford).
— 0 —

K. Kilikevičius, Toronto, Canada, prisiuntė 
Aukojo:

J. Urbanavičius (Verdun)
A. Verdunas ..................

» B. Minett (Coldwater) ..
1 D. Norwich (Montreal) .

P. Petrulis (Verdun) ....
Po $1: M. Linertas (Willowdato) ir Ad. LiokaitisJ 

Verdun.

$10.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. ,2.00

Mass.,

$5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00

$21.

—— 0 ——
Geo Gendrenas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $20.

Aukojo: ’
M. ir J. Judžentai (Gulfport) .. $10.00

' Clara Stasiulis (Clearwater) ..........8.00
Po $1: John Puishes ir A. Lukas, Gulfport.

Nuo kitų gauta sekamai:
ALDLD 10 kp. (per R. Merkį), Phila, Pa
A. Katinas, Bridgeport, Conn...................
Stanley Petronis, Athol, Mass........... . ... .
Kazys Nečiunskas, Brooklyn, N. Y..........
V. Kartonas, Jensen Beach, Fla................
LDS 142 kp., Pittsburgh, Pa.....................
Vera Pocius, St. Petersburg, Fla............
Juozas Deltuva, Baltimore, Md.............. .
B. ir V. Keršuliai, Brooklyn, N. Y............
Ed. Rakita, Pittsburgh, Pa........... ..........
Vincent ir Anne Macy, Voluntown, Conn. 
J. Papartis, Bellville, N. J.......................
J. Stasiukaitis, Phila, Pa.......................
Walter Lytos, Sr., Murrysville, Pa..........
Felix Jokubonis, Tewkšbury, Mass..........
Konst. Kalvelis, Brockton, Mass..............
K. Čiurlis, Pattenburg, N. J.....................
S. Shulin, Great Neck, N. Y...................... •
Frank Umpa, Copiague, N. Y..................

$100.00 
. 11.00 
. 11.00 
. 11.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00 
.. 9.00 
.. 8.00 
... 8.00
.. 6.00
.. 6.()0

... 6.00 

... 6.00
.. 6.00
.. 6.00
... 6.00
.. 6.00

auką $10.
Širdingas ačiū jam!
Reikia priminti, kad ir _ . e

vyrai prisidėjo aukomis bei Motery Klubo mitingas 
darbu prie mūsų parodos.

S. Večkys sutvarkė stalus 
ir kitus dalykus paruošė. V. 
Venckūnas taipgi daug dar
bo įdėjo ir au jo keletą 
vazelių su gėlęi^is.

Prie gėr/mų patarnavo 
Jonas Lazauskas ir Jonas 
Grybas. Pinigais dovanų 
įteikė šie vyrai: Vildžius— 
$1, G. Diržuvaitis $1, Petras 
Bieliauskas — $5; moterys: 
Bielskienė—$2, H. Brazaus
kienė—$5, Annė Yakštis—

Prie daiktų išleidimo dir
bo šios klubietės: N. Buk- 
nienė, J. Lazauskienė, O. 
Kazlauskienė, M. Juškienė. 
Prie bilietų — I. Mizarienė 
ir- B. Keršulienė. Ona Ci- 
bulskienė ir Marcelė Jakš
tienė pagamino skanių už- įteikė aukų šie: A. Jasiulai- 
kandžių. Prie valgių patar- tis $10, H. Tureikienė, $5 ir 
navo Nelė Ventienė ir V.' P. Valaitis, $5.

Trečiadienį, gruodžio 15 
d., 7:30 vai. vakare įvyks 
Moterų Klubo mitingas, ku
riame rinksime naują val
dybą ateinantiems metams. 
Taipgi bus pateiktas rapor
tas iš įvairumų parodos.

Po susirinkiifTo, draugė 
Adelė Rainienė ruošiasi pa
vaišinti mus. Adelė, sykiu 
su grupe kitų b.rooklvniečių 
lietuvių, dalyvavo Vašing
tone, žygyje prieš karą, tad. 
apart vaišiu, turės daug ką 
mums pasakyti.

Dalyvaukime visos!
Valdyba

Prezidentas Johnsonas 
įsakė pateikti jam tų laivų 
vardus, kurie plaukia į Š. 
Vietnamą. Numatoma, kad 
tie laivai bus įtraukti į JAV 
“Juodąsias knygas.”

SVEIKINIMAI Iš 
VARŠUVOS

Iš Lenkijos Liaudies Res
publikos sostinės Varšuvos 
gavome gražų atviruką su 
keliais žodeliais:

“Peace on Earth!..
Holiday greetings from 

beautiful Warszawa...” ‘
Pasirašo Casimir Nowac- 

ki, pažangiųjų lenkų visuo
menės veikėjas Niujorke. 
Matyt, jis Lenkijoje leidžia 
atostogas.

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Onai Baltrušaitienei
Mes reiškiame nuoširdžiausią užuojautą vy

rui Vincui ir sūnui Arthur William Baltrušai- 
čiams, velionės sesutei Jean ir visiems kitiems 
giminėms. Taipgi velionės draugams ir drau- \ ' 
gėms, kurių, manome, ji daug turėjo. O jai pa- v 
čiai linkime: po sunkios gyvenimo kelionės ra
miai ilsėtis.

Pius ir Ona Dennis ir
Ona Kershavich

Clifton, N. J.

Per “Laisvės” koncertą
IŠPILDĖ PRAŠYMĄ

' Brook! y n i e t i s Vincas 
Baltrušaitis, kuris palaidojo 
savo mylimą žmoną Oną 
gruodžio 4 d., įteikė per vie
ną laisvietį $200 ir prašė 
perduoti laikraščiui “Lais
vei”.

Jis aukojo tuos pinigus 
savo mylimos žmonos Onos 
atminčiai. Tai buvo jos pa
geidavimas, ji būdama gyva

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00 prašė jo tai padaryti. Vin-
5.00 cas jos prašymą išpildė.
5.00 Dėkojame Vincui už
5.00 įteiktą dovaną ir, varde vi- 
5.00 so “Laisvės” personalo, sa- 
5.00 kome — linkime tau, Vin

cai, ir tavo sūnui Arthur7 --- ’ ------------- ’

4.00 William. ir jūsų šeimos na- 
3.00 
3.00 
2.00 ■ 
2.00 
2.00 
2.00'

riams, ištvermingai pergy
venti šias liūdesio valandas.

“Laisvės” Ad-cija

J. Anskienė, Brooklyn, N. Y................
J. Giedrynas. Great Neck, N. Y. .....
F. Klaston. Huntington Sta., N. Y. ... 
Petras Dudavičius, Minersville, Pa. .. 
A. Mureika. Milford, Conn. ........ 
P. Babarskns. Hollis, N. Y.................
J. Deltuva. BaHimore, Md. .. . ........
Walter Mikulėnas. Miami Beach, Fla. 
J. Kreipavičia, McAdoo, Pa................
W. D. Mūrelis, Chicago, III. .. . .........
A. Petronis, Hamilton, Canada.........
Uršulė Šimoliūnas, Binghamton, N. Y 
F. Morkūnas, Hamilton, Canada .... 
N. Anglis, Huntington Sta., N. Y. ... 
J. Gittzus, Bedford, Mass..................
S. Kirslis, Bridgewater, Mass..............
E. Vitartienė, " Miami, Fla.................
j. W. Thomson, Miami, Fla............... .
Geo Urban, Detroit, Mich..................
J. Birbilas, Delair, N. J. ........
Po $1: J. Pabijanskas, Rochester, N. Y.; M. Dvareckto- 

nė, Miami Beach, Fla.; K. Vikonis, J. Deveikis, K. Jukne
vičius, Phila, Pa.; G. Skerston, Bridgewater, Mass.; 
Bridgeportietė; J. Stanys, A. Yanavich, Baltimore, Md.; 
R. Chulada, N. Miami Beach, Fla.; E1. Višniauskienė, J. 
Skiparis. Bayonne, N. J.; V. Grozan, Lake Worth, Fla.; 
A. Virbilis, Scotia, N. Y.; A. Benson, Anna Norkienė, 
Detroit, Mich.; John Wallen, Oakland, Calif.; Domicėlė 
Jelskis, Lakeland, Fla.; J. M. Lukas, O. Špakauskas, 
Pauline Grenevich, J. Jodžionienė, J. Pattison, P. Bace- 
vich, E. Paulauskienė, Worcester, Mass.; A. Saulėnas, 
Somervile, N. J.; P. Budriūnas, Miami, Fla.; A. Šidlaus
kas, M. Karazen, Port Washington, N. Y.; Ag. Meškytė, 
J. Latvis, New Haven, Conn.; S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.

Vajaus fondas eina neblogai. Anksčiau g a uta 
$3,328.13. Dabar įplaukė $558.50. Viso gauta $3,886.63. 
Dar reikia $1,113.37. 

*
Mūsų nenuilstantys vajininkai labai gražiai darbuo

jasi, nežiūrint, kad daugelis iš jų nešasi nemažą skaičių 
metelių. Tai didelis ačiū jiems.

Ačiuojame ir virš minėtiems prieteliams už jų gau
sias dovanas į fondą. Dar laukiame ir nuo kitų.

“Laisvas” Administracija

t

GRAŽIAI APDOVANOJO
Mr. ir Mrs. Charles Vitai, 

gyvenantys Flushing, N. Y., 
apdovanojo “Liasvės” virtu
vę daugeliu gerų lėkščių, 
puodukų, stiklų — apie $100 
vertės.

Širdingai ačiū Mr. ir Mrs. 
Vitams. Taipgi ačiū ir Ale- 
kui Veličkai už atvežimą.

J. Gr.

PRANEŠIMAI
LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 

14 d. gruodžio 2 vai. popiet, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

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-- 
DUę. Dėl daugiau informacijų, prą* 

skambinti: ES. 2»7279.
(97-99)

U-L; L' UG. . .. .. L 
f s ’ ' .Sukaks vieneri metai, kai mirė

Bernardas-Bernasius Mizara
v Ji§; gįmėt 1886 m. birželio 12 d. Savilionių 

kaime, ferkinės valsčiuje, Trakų apskrity. Mirė 
1964 m. gruodžio 13 d. Haverhill, Mass.; buvo 
palaidotas Haverhillio lietuvių kapinėse, Brad
ford, Mass.

Tegu jis ilsisi ramybėje!..
Brolis ir brolienė—
Rojus ir Ieva Mizarai

Jackson Heights, N. Y.




