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KRISLAI
Po rinkimų.
“Vaduotojų” patronas.
J. Kardelis desperacijoje. 
“Siena” anglų kalba.

Rašo R. Mizara

Tai jau ir po kongresinių 
rinkimų !

Išvadas daryti per anksti, 
bet galima jau kai ką pasaky
ti : Illinojaus valstija atmetė 
senatorių Paul II. Douglasą, 
sakoma, vyriausiai dėl to, kad 
jis pasisakė už karo Vietname 
eskalavimą (plėtimą), net ir 
y^atominių ginklų vartojimą. 
Jo vietą užims respublikonas 
Charles H. Percy, dar jaunas 
vyras.

Sen. Douglas — skaitosi li
beralu. Kadaise jis vadovavo 
vienai delegacijai į Tarybų 
Sąjungą, šnekėjosi su Stalinu 
ir vėliau jį gyrė. Bet pasta
ruoju laiku tas žmogus vis 
krypo į dešinę. Jis, beje, bu
vo didelis lietuviškų “veiks-

Rinkimų rezultatai 
visos šalies mastu “LAISVES” VAJUS

New York. — Nors dar 
nepilni antradienio rinkimų 
duomenys, bet jau galima 
tiek pasakyti, kad respubli
konai JAV 90-ajame Kon
grese turės 45 kongresma- 
nus daugiau negu turėjo 89- 
ajame; taip pat turės ir 
apie tris senatorius dau
giau negu turėjo.

Illinois valstijoje senato
rium išrinktas respubliko
nas Percy, Oregon valsti
joje — respublikonas Hat
field, atviras karo Vietna
me priešas; Massachusetts 
valstija i senatą pasiųs 
Edward W. Brooke, negrą 
respublikoną, New Jersey 
valstija senatorium išrinko 
dabartinį sen. Case.

Gubernatoriai: Niujorko

praeitas: asamblėją kontro
liuos demokratai, o senatą 
—respublikonai.

Spėjama, kad 90-asis Kon
gresas nebus prezidentui 
Johnsonui palankus, nežiū
rint, k a d demokratų ten 
bus dauguma. Spėjama, kad 
respublikonai sudarys “ben
drą frontą” su dešiniaisiais 
demokratais ir tuo b ū d u 
jie užsitikrins sau daugu
ma, v

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31, 1966 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
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3280 
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1032 
996 
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852

Maskva 
metai vėliau.

25-ri

nių” patronas: sakė jiems kai-1 valstiioje gubernat o r i u m
bas, juos garbindamas.

Kada politikas pradeda gir
ti ir ginti tokį elementą, kaip 
lietuviškieji veiksniai, tai ži
nok, kad jis neria kilpą ant 
savo politinio kaklo!

Kalifornijoje aktorius Rea- 
ganas, respublikonas, išrink
tas valstijos gubernatorium. 
Ten, sakoma, žmonės pasipik
tino dabartinio gubernato
riaus Browno aklu Johnsono 
politikos sekimu Pietryčių A- 
zijoje. Buvo, be abejonės ir 
kitu priežasčių, stūmusių pi
liečius balsuoti už respubliko
ną.

išrinktas tas pats—respub
likonas Rockefelleris, Ma
ryland valstijoje — respub
likonas Agnew. Connecticut 
valstijoje — demok ratas 
Dempsey, Kalifornijos gu
bernatorium išrinktas akto
rius Reagan, o Pennsvlva- 
nijos giibernatorium—Ray
mond P. Shafer.

Niujorko mieste balsuo
tojai referendumu atmetė 
maioro Linclsay sudarytą 
Police Department’s Civili
an Review Board.

Niujorko valstiios seime
lis bus toks pats, koks buvo

VVashingtonas. — Ameri
kos ir Vakaru bendrai žinių 
agentūros skleidžia žinias, 
kad Tarybų Saiunga nu
siuntė prie Kinijos sienos 
dar keturias dvi z i j a s . ir 
kad ji dabar turi daugiau 
kariu prie to rubežiaus. ne
gu kur nors kitur.

Roma. — Dabar, kuomet 
Nenio vadovaujami kaires
nieji socialistai ir Saragato 
vadovaujami dešinieji soci
alistai susivienijo, neaiški 
padėtis susidaro darbo uni
jose. Iki šiol komunistu ir 
kairesnių socialistų įtakoje 
esančios unįios buvo drau
ge Gener alinėje Italijos 
darbo konfederacijoje, o 
dešinieji socialistai turėjo I 
savo unijas. Kaip bus atei
tyje, nežinia.

Švarbu, kad Oregono vals
tijos balsuotojai Į JAV sena
tą pasiųs dabartinį guberna
torių respublikoną Mark O. 
Hatfield. Jis yra aštrus karo 
Vietname kritikas. Abu
du Oregono valstijos senato
riai — Morse ir Hatfield — 
90-ajame Kongrese tars žodį 
prieš karą.

Taigi, lietuviškieji “veiks
niai” praranda savo globoto
jus. Senatorius Douglas neiš
rinktas, o tūlas senatorius (iš 
Conn.) maudosi kaž kokiame 
šmugeliškame dumble: JAV 
senato komitetas jį tiria!

J. Kardelis rėkia, kad “pa
vojus lietuvių tautai labai di
dėja.” Tai kasdieninė “va
duotojų” maldelė.

Bet J. Kardelis iškelia tokią 
tiesą: “Mes žinome, kad 
Amerika už Lietuvos laisvę 
nekariaus. Amerika biznio 
kraštas. .rašo jis.

žinoma, kad nūdienė Ame
rika už Lietuvos žmonių lais
vę ir gerbūvį nekariaus. 
Lietuvos žmonės niekad 
prašę, kad ji kariautų, 
patys, kitų socialistinių
padedami, iškovojo sau laisvę 
ir pasiryžę ją apginti, jei kas 
ant jos kėsintųsi.

Darbo unijos
Kiamesha Lake, N. Y. — 

New Yorko valstijoje AFL- 
CIO konv e n c i j o j e New 
Yorko miesto unijų tarybos 
pirmininkas sakė, kad far- 
mų darbininkai šioje valsti
joje gyvena baisiame skur
de. Jis sakė, kad kai ku
riose didžiose farmose 
Long Islande, prie pat New 
Yorko. iš kur matosi Jung
tinių Tautų pastatas, far- 
mų darbininkai gyvena be
veik feodalizmo sąlygose. 
Jie turėjo omenyje Long 
Islando bulvių farmas, kur 
dirba tūkstančiai iš Meksi
kos, Puerto Riko ir bend
rai Lotynų Amerikos im
portuotų darbininkų.

Ir 
nėra 

Jie 
šalių

Stokholmas.— Visoje Šve
dijoje baigiesi universitetų 
ir įvairių vidurinių mokyk
lų dėstytojų streikas.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
redaktorius ne juokais stie
piasi spiauti į Dėdės Šamo 
barzdą. Ir jis jau kreipia dė
mesį į Pekiną.1 Jis mano, kad 
Mao Tse-tungas su savo 
“chunveibinais”, su “raudon- 
gvardiečiais” 
“išlaisvintu.”

Kanadiškis 
naujai savo 
“vaduotojuose 
gaus. Čia “vaduotojai” daro 
milžinišką biznį, ir jei jie pa
kryptų į kitą kelią, tai biznis

čia sumažėtų. Daugelis jų 
tarnauja FBI ir ČIA šnipais; 
pakeitę politinį kursą, pasukę 
link Pekino, tuojau būtų iš
mesti laukan iš tarnybų!

Tse-tungas
su

Lietuvą tikrai

“laisvintojas” 
politikai JAV 

pritarimo ne-

Mūsų Frank Yakštis atliko 
dar vieną garbingą darbą: iš
vertė į anglų kalbą Justino 
Marcinkevičiaus poemą “Sie
na”. Vertimo dar neskaičiau, 
jis dar neatspausdintas, bet 
jaučiu, kad.puikusis poeto J. 
Marcinkevičiaus kūrinys ang
lų kalba skaitysis lengvai.

Didžiausi potvyniai 
Italijos istorijoje

Roma.—Didžiuliai potvy
niai jau nuslūgo, bet jau 
nėra abejonės, kad jie buvo 
didžiausieji Italijos istori
joje. Potvynių priežastis: 
didžiulės liūtys. Ypatingai 
nukentėjo senas istorinis, 
meno paminklu ir kūrinių 
pilnas, Florencijos miestas, 
kur Arno upė užliejo kai 
kuriuos meno muziejus, 
bažnyčias. Potvynis suga
dino garsias Florencijos ka
tedros bronzines duris, su
naikino dalį aliejinių pa
veikslų Ufici galerijose, su
naikino daugybę dokumen
tų bibliotekų rūsyse ir t. t.

Florencija per kelias die
nas buvo beveik atkirsta 
nuo likusios Italijos. Po
tvyniuose, kaip manoma, iš 
viso žuvo arti šimto žmo
nių. Jie apėmė ne tik Ita
liją, bet dalį Austrijos ir 
kampą Prancūzijos.

Dabar Italijoje sunkiai 
darbuojamasi, kad atstaty
ti sugadintus vieškelius, te- 
lefono-telegrafo linijas, ap
valyti miestus ir t. t.

Na, būkite, draugės ir 
draugai, geručiai: sekmadie
nį atvykite Į “Laisvės” kon
certą.

Brooklyno valininkai ....................
Connecticut valstijos vajininkai ... 
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. 
L. Tilwick, Easton, Pa....................

N. J. valstijos vajininkai ...............
So. Boston, Mass..............................

Great Neck, N. Y. .. .........................
Vera Smalstis, Livonia, Mich.........
Miami, Fla......... ...............................
So. Boston, Mass.......................... . . .

Jaskcvičius, Worcester, Mass. 796
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. .. 732
Philadelphia, Pa..............................692
LLD 87 kuopa, Pittsburgh, Pa. 684
S. Penkauskienė,

Lawrence, Mass.................. 612
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 604
B. Sutkus—V. Taraškienė,

San Francisco, Calif............ 408
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 404
L. Bekis, Rochester, N. Y. 348

j. C. K. Urban, Hudson, Mass...... 244
LLD Moterų 20 kp., Bing

hamton, N. Y......................... 228
Los Angeles, Calif .......... ....... 216
V. Kvetkas, Arlington, Mass. 216
J. Stanienė, Baltimore, Md........ 204
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass. 156
M. žiedelis, Nashua, N. H........ 144
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich. 120
Kanada ........................................... 36
G. Žebrys, Cleveland, Ohio .......... 36

Brooklyno vajininkas Valys Bunkus pridavė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Jam pagelbėjo su nauja

(Nukelta į 3-Čią psl.)

McNamara turėjo nešdintis 
■< tuneliais iš universiteto

Cambridge, Mass.—Karo 
reikalų sekretorius Robert 
S. McNamara šią savaitę 
lankėsi didžiajame Harvar
do universitete, kuris skai
tomas svarbiausiu Ameri
koje. Bet jo vizitas nebuvo 
jam nei malonus, nei tai
kingas: jis buvo priverstas 
apleisti universitetą slaps
tydamasis, požeminiais šil
dymo vamzdžių tuneliais, 
policininkų globoje.

McNamara atvyko į Har
vardą, pakviestas kalbėti J. 
F. Kennedy Politinio insti
tuto. Jis kalbėjo Quincy 
House studentų bendrabu
čio salėje. Jo klausėsi tik 
50 studentų. Bet kuomet 
sekretorius išėjo iš bendra
bučio ir sėdo automobilin, 
šimtai studentų jį apsupo.

Automobilis pradėjo judė
ti, bet tuzinai studentų su
gulė ant žemės ir sulaikė jį. 
McNamara išlipo. “Ko jūs 
norite?” klausė jis. Stu
dentai jam sakė, kad jis tu
ri atsakyti į klausimus. 
Sekretorius sutiko. Klausi
mai pasipylė kaip iš gau
sybės rago: “Kodėl jūs ne- 
pripaž įstate, kad karas 
Vietname prasidėjo kaip 
vidujinė revoliucija?” “Ko
dėl nepasitraukiame iš ten, 
kuomet aišku, kad gyvento
jai prieš mus?” ir taip to
liau.

McNamara bandė atsaky
ti, bet studentai, matyda-

mi, kad jis tik išsisukinėja, 
šaukė, juokavo ir jam svie
dė vis daugiau ir daugiau 
klausimų. Atskubėjo dau
giau policininkų, kurie ban
dė praskinti kelią automo
biliui, bet studentai laikė 
automobilį tvirtai apsuptą. 
Pagaliau policininkai pra
skynė pačiam sekretoriui 
kelią ir jie su juo pranyko 
rūsyje, kur randasi univer
siteto šildymo katilai. Po 
to niekas daugiau sekreto
riaus McNamaros nematė 
Harvarde. Praneša, kad 
jis išvyko “nežinoma link
me” per požeminius rūsius, 
kuriais nutiesti šildymo 
vamzdžiai.

Laikraštin inkai, kurie 
viską stebėjo, sako, kad 
McNamara buvo baisiai 
įpykęs. Jis šaukė studen
tams: “Kuomet aš buvau 
studentas, aš buvau tvirtes
nis ir mandagesnis...” Iš 
studentų minios atėjo atsa
kymas:

“Tad, kaipgi tapote kari
niu kriminalistu?”

San Antonio. — Numa
toma, kad šiandien, penk
tadienį, prezidentas Johnso- 
nas čia bus operuotas. Ope
racija bus pravesta kari
nėje ligoninėje. Jam bus 
išplautas tam tikras aug- 
muo gerklėje, taipgi pra
vesta lengva vidurių ope
racija.

Kviečiame Visus Į “Laisves” Koncertą
Šį sekmadienį, lapkričio 13-ą d., įvyks “Laisves” koncertas. Sa
lė atdara nuo 1-os valandos. Koncerto pradžia 3 valandą popiet. 
Įėjimas $1.50. Vieta—New National Hali, 261 Driggs Avenue, 

Broofklyne (Greenpoint sekcijoje).
Dėl platesnių informacijų žiūrėkite 6-tame puslapyje.

Maskva.—Tarybų Sąjun- i agresorę Vietname, bet 
ga iškilmingai paminėjo di
džiosios Spalio revoliucijos 
49 metų sukaktį. Ateinan
čiais metais minėjimas bus 
dar iškilmingesnis, kadangi 
bus minimas pusšimtis 
metų nuo socializmo perga
lės. Šių metų minėjimas 
žymia dalimi pabrėžė, kad 
prieš ketvirti amžiaus, tai 
yra, prieš dvidešimt penke
rius metus, Maskva minėjo 
raudonąjį Spali būdama be
veik fronto linijose. Naci
nio Wehrmachto junginiai 
radosi tiktai apie 20 my
liu nuo sostinės. Nežiūrint 
to, Raudon o j o j e aikštėje 
Įvyko karinis paradas ir 
darbo žmonės, tie, kurie ga
lėjo trumpam laikui atsi
plėšti nuo ankasų kasimo 
ar darbo fabrikuose, de
monstravo pro Lenino mau-

(Kaip žinia, per eilę me
tu buvo reiškiamos nuomo
nės, kad tokio parado su
rengimas buvo Stalino pa
daryta klaida.; Dabar Bu- 
dionis ir kiti karo vetera
nai išreiškė nuomonę, kad 
tas paradas buvo labai rep 
kalingas, pakėlęs maskvie
čiu kovinga morale.)

Pagrindine kalba Rau
donojoje aikštėje dabar pa
sakė Rodionas Malinovskis. 
Jis kritikavo Ameriką kaip

Pro-nadai nadaudno 
balsus V. Vokietijoje
Bona. — Įvyko rinkimai 

Hesės provincijoje. Į Land
tagą (vietinį seimelį) kan
didatavo socialdemokratai, 
krikščionys demokratai, 
taip vadinamieji laisvieji 
demokratai ir naujai susi
dariusi partija, kuri save 
vadina “nacionaliniais de
mokratais.” Ta partija yra 
aiškiai pro-nacinė, ką pa
sakė ir Vakarų Vokietijos 
vidaus reikalų ministerija.

Rinkimuose absoliutę dau
gumą laimėjo socialdemo
kratai, kurie ir iki šiol tu
rėjo dauguma. Jie lieka 
prie provincijos valdžios 
vairo, turėdami 51 % visų 
balsų. 1962 metais jie lai- 
mėio 50%. Krikščionys de
mokratai anksčiau turėjo 
28%, dabar gavo tik 26%. 
Laisvieji demokratai, kon- 
servatyvė nartija, gavo 10 
proc., anksčiau turėjo 11 
proc. Naujoji pro-nacinė 
partija gavo anie 8%. Tas 
pro-nacių laimė j i m a s nu
stebino stebėtojus.

New Yorkas. — Pažan
gus savaitraštis “National 
Guardian” sako, kad turi 
žinių apie bent 120 ameri
kiečių kareivių arba mobili
zuotų, kurie atsisakė ka
riauti Vietname. Dalis jų 
kalėjimuose, dalis laukia 
teismų. Apie 30% jų yra 
negrai.

taipgi kritikavo Kiniją, 
kaip kliudančią bendroms 
pastangoms prieš Amerikos 
agresija. Malinovskiui kal
bant, Kinijos diplomatinis 
pasiuntinys ir kariniai at
stovai apleido platformą, 
išreikšdami protestą. Jie tą 
patį padarė diena anksčiau, 
kuomet minėjime Kremliu
je Kinija buvo panašiai kri
tikuojama.

(Nežiūrint to, Liaudies 
Kinija prisiuntė sveikinimo 
telegrama Tarybų Sąjun
gai. o Pekinge Įvyko TSRS- 
Kiniios Draugystės organi
zacijos surengtas banketas, 
kuriame dalyvavo Kinijos 
užsienio reikalų ministras 
ir Tarybų Sąjungos pasiun- 
tinvs.)

Iškilmingi minėjimai 
i v y k o ne vien Maskvoje, 
bet visuose dide s n i u o s e 
miestuose, respublikų sosti
nėse ir taip toliau.

Visur dalvvavo nemažai 
svečiu iš užsienio, v

Jakarta. — Užsienio rei
kalų ministras Malikas sa
ko, kad Tarybų Sąjunga 
nesiūs atstovo į Indonezi
jos kreditorių konferenciją 
Paryžiuje. Malikas lankėsi 
Tarybų Sąjungoje, Čekoslo
vakijoje, Pakistane.

Taikos veikla
Paryžius. — 1.444 žymūs 

matematikai iš viso pasau
lio išleido pareiškimą, kad 
Amerikos politika Vietna
me erali vesti prie nauio pa
saulinio karo. Pasirašiusių 
tarpe randasi ir 62 mate
matikai iš Amerikos. 45 iŠ 
Kanados ir 26 iš Britani
jos. Daugiausia parašu at
ėjo iš Japonijos: net 830.

Detroitas. — Apie tūks
tantį detroitiečių dalyvavo 
demonstracijoje už taiką. 
Demonstrantai žengė ketu
rių eilėse ir eisena Wood
ward Ave. tęsėsi per tris 
blokus. Apart mažo fašistu 
būrelio iš “Breakthrough” 
organizacijos, niekas de
monstrantams nekliudė.

Kalbėjo SNClC atstovas 
Mark Shapiro, auto-darbi- 
ninkas John Anderson, ne
grų atstovas Al Harrison ir 
Carl Campbell, marinas, 
kuris ką tik grįžo iš Viet
namo.

Jeruzalė. — Izraeliečiai 
sako, kad iš Jordano pu
sės atėję teroristai išsprog
dino vandens vamzdžius 
prie vienos kolektyvinės so
dybos.

Stokholmas. — Laikraštis 
“Aftonbladet” sako, kad ab
soliute Švedijos studentų 
dauguma smerkia Ameriką 
kaip agresorę Vietname.
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Gal gi ir palengvins 
mums Lietuvą pasiekti

SUTARTIS TARP TARYBŲ Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų vyriausybių dėl tiesioginio susisiekimo oru tarp 
abiejų šalių pasirašyta. Atvykęs į Washingtona TSRS 
Civilinės Aviacijos ministras Jevgenijus F, Leginovas 
pasirašė už Tarybų Sąjungą, o JAV ambasadorius Ta
rybų Sąjungai Llewellyn E. Thompson — už Jungtines 
Valstijas. Tai buvo atlikta praėjusį penktadienį, lap
kričio 4 dieną Washingtone.

Smulkmenų kol kas nežinome, bet žinoma yra. tiek, 
kad tuomet, kai susisiekimas bus pradėtas, tai Tarybų 
Sąjungos Aerofloto vienas lėktuvas atskris iš Maskvos 
į Niujorką ir iš čia atgal į Maskvą—nemažiau kaip vie
ną kartą per savaitę. Taip pat ir JAV Pan American 
World Airways kompanijos lėktuvas nemažiau kaip vie
nas per savaitę nulėks į Maskvą ir iš ten sugrįš atgal į 
Niujorką.

Abiejų šalių lėktuvai, aišku, gabens keleivius. Ta
rybinis pilietis galės pasirinkti, kurios šalies lėktuvu jis 
skris iš Tarybų Sąjungos į Ameriką, o Amerikos pilie
tis tokią pat teisę turės keliaudamas į Tarybų Sąjungą. 
Kelionės kainos, matyt, bus tokios pat, kokios šiandien 
veikia kitų kompanijų lėktuvais keliaujant.

Kelionė iš Niujorko. į Maskvą, spėjama, be jokių 
sustojimų, užims apie 9 valandas.

Kai ši sutartis bus realizuota, tai ji daug padės 
Amerikos lietuviams pasiekti Lietuvą.

Be jokių sustojimų bei persėdimų, amerikietis lie
tuvis, norįs aplankyti savo gimtąją žemę Lietuvą, sės 
į lėktuvą Niujorko aerodrome, sakysime, vakare, ir už 
devynių valaandų jis jau Maskvoje, o ten sėda į kitą 
lėktuvą ir už pusantros valandos jis jau mūsų gimtojo 
krašto sostinėje Vilnitije. Panašiai jis iš ten galės su
grįžti į namus. x

Būtų gerai, kad visa tai, kas sutartyje atžymėta, 
būtų pradėta realizuoti, pravesti gyveniman sekamais 
metais, kad daugelis žmonių, trokštančių aplankyti Lie
tuvą, galėtų tai padaryti lengviausiu būdu.

Ivor Montažu

Bažnyčios žmogus, liaudies žmogus, 
Taikos žmogus

Dr. Hiuletui Džonsonui I krikščionys privalo eiti iš
mirus, mes netekome vieno 
iš didžiausiųjų kovot o j ų , 
dalyvavusių ištisoje kovos 
eroje, kuri praskynė taką 
dabartinėms pasta n g o m s 
pagerinti žmogaus ateitį.

Svarbiausias jo vaidmuo, 
pirmiausia, buvo tas, kad 
jis padėjo žmonėms supras
ti įgyvendinamojo socializ
mo prasmę, parodė, kaip 
moraliniu atžvilgiu skiriasi 
dvi visuomeninės formos: 
senoji, žlugdančioji, veid
mainingoji, velniop siun
čianti nesėkminguosius,. pa
gražintoji labdarybe ir nau- 
joji, kuri 
vaudamasi 
ti nugarą 
r ui.

Visiems
lyvavo ankstyvose šio laik
raščio pirmtako “Daily 
Worker” kovose, teko pa-

stengiasi, vado- 
brolybe, atgręž- 
godumui ir ka-

tiems, kurie da-

Iš* po mano balanos

RYŠIUM SU ŠIOS SUTARTIES pasirašymu, “New 
York Times” iškėlė kitą svarbų klausimą, būtent: kada 
gi bus pas mus atidaryti Tarybų Sąjungos konsulatai?

Laikraštis teisingai samprotauja: jeigu mes lengvi
name abiejų šitų didžiulių valstybių žmonėms vieniems 
pas kitus keliauti, tai lengvinkime pilnai. Reikia ati
daryti tarybinius konsulatus JAV, o amerikinius—TSRS, 
kad abiejų šalių piliečiai galėtų prieinamesnių būdu gauti 
vizas, reikiamas informacijas ir kitokius dalykus, susi
jusius su kelionėmis.

Pilnai su ta “Timeso” nuomone sutinkame. Konsula
tų atidarymo klausimas jau seniai pribrendęs. Niujorke 
tarybinis konsulatas būtinai reikalingas. Čikagoje — 
taip pat. Tarybų Sąjungoje amerikiečiams būtų nau
dinga, jei veiktų amerikiniai konsulatai Kijeve, Le
ningrade ir kuriame kitame mieste.

Italijos socialistai
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Romoje įvyko Italijos So- 

cialistų partijos “vienybės suvažiavimas.” Per metų ei
lę Italijoje buvo dvi socialistų partijos: Socialistų ir 
Demokratinių socialistų. Pirmajai vadovavo Pietro 
Nenni, šiuo metu 75 metų amžiaus žmogus, antrajai— 
Giuseppe Saragat, dabartinis Italijos prezidentas.

Per keliolika metų Nennio vadovaujama partija nuo
lat bendradarbiavo su Italijos Komunistų partija, ypa
tingai bendrai jiedvi veikė parlamentarinių rinkimų me
tu. Ir abi partijos sudarė didžiulę jėgą.

Bet prieš kurį laiką Pietro Nennį partija nusitarė 
pakrypti į dešinę, link bendradarbiavimo su buržuazija. 
Palaipsniui Italijos Socialistų partija pasuko į dešinę 
taip, kad su Komunistu partija bendradarbiavimas jau 
pagaliau nebegalimas. Buvo aišku, jog abidvi socialisti
nės partijos anksčiau ar vėliau vienysis.

Na, ir vienijimasis įvyko, kaip sakėme, suvažiavime 
praėjusią savaitę Romoje.

ITALIJOS KOMUNISTŲ partija kol kas po Krikš
čionių demokratų partijos yra pati didžiausia ir stip
riausia Italijoje politinė jėga. Ji turi daug narių, tvirtą 
spaudą, o parlamentarinių rinkimų metu už jos kandida
tus pasisako kokie 6-7 milijonai balsuotojų.

Kai dabar socialistai susijungė, tai klausimas, ką 
darys, kokią taktiką naudos Italijos Komunistų partija?

Be abejonės, visos politinės partijos jau dabar gal
voja apie 1968 metų parlamentarinius rinkimus. Ir mums 
ir tebekovos už komunistinių ir socialistinių jėgų vie
nybę, už liaudies frontą, už liaudies fronto valdžios su
darymą šalyje.

Dr. H. Johnson
žinti jį kaip kolegą ir bend
ražygį.

Taikinys užsipuolimams
Kaip redakcinės tarybos 

pirmininkas ir nuolatinis 
bendradarbis jis buvo taiki
nys užsipuoli m a m s. Bet 
joks šmeižtas niekad nepri
vertė jo sudvejoti ar susvy
ruoti.

Jis mirė, sulaukęs 92 
metų. Jis gal buvo seny
vo amžiaus, bet anaiptol 
ne senas. Aukšto ūgio, 
prakilnus, dailus. Sakyklo
je, jam vilkint raudonos ir 
juodos spalvos rūbus, jo 
balsas buvo skambus ir mu
zikalus, o jo mostai—bale- 
tiškai elegantiški.

Balti plaukai buvo vešlūs, 
veido išraiška ■— kartais 
sardoniška, bet jo akys ži
buriavo, jis bematant links
mai juokėsi, jame kunku
liavo kovos džiaugsmas.

Jo ramstis buvo įsitikini
mas, jog jis yra žmonijos 
pusėje, ir nesuskaitomi mei
lės bei pritarimo pareiški
mai iš viso pasaulio rodė 
jam, kokia didelė tos žmo
nijos dalis yra jo pusėje.

Jo pašaukimas
Asmeninę savo kovą dėl 

socializmo jis laikė dalimi 
savo pašaukimo būti krikš
čionių dvasininku. Jis skel
bė, kad religija neprivalo 
būti kaukė reakcijai, kad 
jai nedera užsiiminėti' tuš
čia teologine scholastika ir 
žadėti “pyragą danguje,” 
bet kad ji turi tapti viena 
iš pagrindinių jėgų bendro
se pastangose pasiekti visai 
žmonijai teisingumą ir lai
mę.

Jam sieloš išganymas bu
vo ne karūna atlyginti .už 
pamaldumą miglotame dan
guje, bet įsitikinimas, kad

vien su pagonimis, siekdami 
įgyvendinti dangaus kara
lystę žemėje.

Aš paimu keletą pasitai- 
kusių antraščių iš visos ei
lės jo knygų ir brošiūrų: 
“šeštoji socialis t i n i o pa
saulio dalis,” “Veikime ne
atidėliodami! Kreipimasis į 
An g 1 i j o s širdį ir protą,” 
“Anglijos-Tarybų Sąjungos 
sutartis—mirties nuospren
dis Hitleriui,” “S ą j u n g a 
pergalei pasiekti,” “Tarybų 
Sąjungos galia, jos šaltinis 
ir iššūkis pasauliui,” “Ru
sijos dovana pasauliui” ir 
“Kūrybiniai Kinijos metai.”

Šios antraštės tik apy
tikriai nužymi jo darbų 
kryptį. Pirmutinis pava
dinimas buvo gal pats svar
biausias. Per aštuonerius 
metus mūsų šalyje išėjo 22 
jos laidos. Aš nežinau, į 
kiek kitų kalbų ji buvo iš
versta, bet jos autoriaus pa
vardė tapo gerai žinoma 
visame pasaulyje.

Ši knyga buvo gal stip
riausias pavienis ginklas 
pramušti tai dūmų uždan
gai, kurią per eilę metų su
darė priešiška propaganda, 
ir paaiškinti žmonėms Ta-1 
rybų Sąjungos egzistavimo 
prasmę.

Jis ne tik aprašė ją, bet 
parodė įvykių visumos fone 
kaip atvėrimą durų į ateitį, 
kaip į suteikimą žmogui 
vilties ir pasitikėjimo, kad 
blogis iš tikrųjų gali būti 
įveiktas ir geras gyveni
mas pasiektas.

Toleąnes jo knygos vie
na po kitos ragino įveikti 
ekonominę krizę—jo smer
kiantys žodžiai apie jos 
“apribojimą” šiandien 
skamba itin aktualiai—pa
sipriešinti fašizmui ir nu
versti jį, baigti kolonijinę 
priespaudą bei žudynes, 
laimėti taiką ir sveikinti 
socializmą.

Jis, aišku, buvo idealų 
ieškotojas, kaip ir mes vi
si turėtume būti, bet ne 
fantastas. Visa, ką jis rašė 
ir darė, buvo pagrįsta pa
tyrimu ar jo paties akivaiz
džiu įsitikinimu.

Vos tik Kinija buvo iš
vaduota, jis ją visą perke
liavo, nors lig dabar maža 
kas ją teaplankė. Ir antrą 
kartą atliko tą kelionę dau
giau kaip po dešimties me
tų, nors jam buvo jau be
veik devyniasdešimt.

Veiklos žmogus
Jis puikiai suprato klai

das ir nesėkmes. Bet jis 
pirmiausia vertino naują 
gyvenimo būdą bendradar
biaujančioje visuomenėje ir 
tuos tikslus, kuri ji sau 
stato, o tai iš pagrindų ski
riasi nuo krizę gyvenančio 
kapitalizmo, kuris neša pa
sitenkinimą savim, abejin
gumą, savanaudiškumą* ne
žmoniškumą ir neproduk
tyvumą.

Jis buvo veiklos žmogus, 
ir išgirsti šaukimą jam 
reiškė atsiliepti į jį. Jis pa
sirodydavo nesuskaičiuoją- 
mose taikos konferencijose. 
Jį žmonės matė tiek mi
tingų salėje, tiek bažnyčio
je.

Kas atvedė šį dvasininką 
į socializmą? Veikiausiai, 
gal būt, ta pati patirtis, 
kuri išmokė jį socializmo 
tiesų ir atvedė jį į bažny
čią. Savo knygos “šeštoji 
socialistinė pasaulio dalis”

nieko ne- 
Paskelbti 
juk Ken- 

vadovas

pirmuose skyriuose jis pa
teikia trumpą savo autobio
grafiją.

Jis gavo mokslininkui rei
kalingą paruošimą ir po to 
dirbo kaip amatininkas ir 
inžinierius. Jis patyrė, ką 
reiškia gyventi ir maitintis 
iš 17 savaitinių šilingų.

Nors kilęs iš Mančesterio 
buržuazinės įmo n i n i n k ų 
šeimos, jis puikiai matė jį 
supančių darbininkų sunku
mus ir nedarbo grėsmę. Ir 
jis grįžo prie religijos ne 
ieškoti joje vien tikėjimo, 
bet veikiau verčiamas rei
kalo pateisinti ją darbais.

Jo pravardė
Oficialioji bažnyčia ap

šaukė jį Raudonuoju Klebo
nu. Jeigu didžiavimasis iš 
tikrųjų yra nuodėmė, tai jo 
siela buvo pavojuje, nes aš 
esu tikras, kad jis didžiavo
si šia pravarde. Ak, kaip 
jie nekentė jo ir plūdo jį!

Tada ministru pirminin
ku buvo Remsis MakdonaL 
das, ir jis tomis dienomis 
atšaukė jo Jubiliejų. Dabar 
tenka tam klaikiam nevykė
liui kaip pliusą priskaityti 
tą faktą, kaip jis Hiuletą 
Džonsoną paskyrė Kenter- 
burio kurijos vadovu.

Bet jo priešai 
galėjo padaryti, 
jį eretiku? Bet 
terburio kurijos
įvesdina į postą arkivysku
pą, kuris šventina, monar
chiją ! Paneigti Kenterbu- 
rio kurijos vadovo teises 
reiškė griauti iš pagrindų 
esamą tvarką ir mesti še
šėlį pačios karalienės auto
ritetui .

Jis sėmėsi stiprybės lai
mingame šeimos gyvenime 
ir iš draugų bei bendražy
gių, kurių turėjo visur. Jo 
žmona buvo tikra jo padė
jėja, piešusi puikias iliust
racijas jo knygoms.

Kokia energija!
Paskutiniųjų metų kurtu

mas jam buvo skaudi naš
ta. Bet iki pat senyvo am
žiaus koks energingas jis 
išliko! Dar visai neseniai, 
jam baigiant devintąja de
šimtį, mes išsiruošėm į vie
ną taikos konferenciją Vei
mare, kur dalyvavo abiejų 
Vokietijų atstovai.

Aerodrome rūkas sulaikė 
mus penkioms valandoms. 
Nuskridus mūsų lengvoji 
stūmėsi pro tirštą šlapdri
bą, sniego baltuma aplink, 
rodos, gesino mūsų žibin
tus. Mes atvykome tik ket
virtą valandą ryto. O de
vintą valandą jis buvo jau 
apsirengęs, papusryčiavęs 
ir posėdžių salėje, pasidė
jęs bloknotą ant kelių, ruo
šėsi puikiai kalbai, kurią 
pasakė po pietų.

Ir ta pat vakarą vėl at
gal? Ne, jis nusprendė pa
silikti salėje ir pasižiūrėti 
specialiai vaidinamos anti
karinės Brechto pjesės 
“Motutė Kuraž.” Ir jis ne
davė man snausti, reika
laudamas. jam versti kiek
vieną žodį. .

Epitafija
Bet, gal būt, reikšmin

giausias mano atsiminimas 
apie jį išliko iš 1949 metų, 
kada dalyvavome pačioje 
pirmojoje Tarybinio taikai 
ginti komiteto konferenci
joje.

Iš Anglijos atvykome iš 
viso trys svečiai. Šaltasis

Johnsono “tunelis”
Pradėdamas ruoštis 27,- 

000 mylių kelionei į Aziją, 
prezidentas susikrovė į lėk
tuvus, kaip Nojus į Arką, 
64 laikraščių reporterius, 
30 fotografistų, daug mi- 
nisterių ir gyvybės saugo
tojų (Body guards), taipgi 
savo mielą žmonelę (Lady 
Bird). Karavanas ilgas, di
delis, skaitlingas ir išlai- 
dingas. Tačiau, jei politika 
to reikalauja, tai reikia ke
liauti, gal kas nors pama
nys, kad tai yra didvyriš
kas darbas.

Johnsono karas — John- 
sanas juo ir privaląs rūpin
tis. O karas purvinas, kru
vinas, išlaidingas. Kiekvie
nas vie pia m i e t i s nuo di
džiausio iki mažiausio ir 
nuo jauniausio iki seniau
sio nusisprendė kovoti už 
laisvę. Kiekvienas ameri
kietis kareivis, kuris ka
riauja svetimoj žemėj, ne
turės ramumo, nes tų žmo
nių ašaros ir kraujas bus 
prakeikimas priešams.

Johnsonas su “taikos” 
misija pasiekė Azijos kraš
tus, ir, sutikęs savo klus
nius bičiulius, pranešė 
jiems, kad jis jau matąs 
šviesą “kitame tunelio ga
le.” O tai nebuvo šviesa 
“kitame tunelio gale,” nes 
jis žiūrėjo į patrankos tū
tą, kuri tik iššovė 21 salvę 
jam pagerbtį.

Taikos konferencija buvo 
karo konferencija pilnoje to 
žodžio prasmėje. Į ją ne
buvo kviesti neutralių ša
lių atstovai, nebuvo kvies
ti, sakysim, priešingosios 
pusės atstovybė, o kviestos 
tik tos mažytės valstybėlės, 
kurios nuolat renka Ameri
kos barstomus dolerius. Bet 
neužtenka tik dolerius joms 
rinkti, jau reikia, kad ten 
stovėtų Amerikos nuolatinė 
jėga, kad gelbėtų laikyti ne
patenkintą liaudį pavergi
me.

Ot, šiuo laiku turime 25,- 
000 savo kariškų jėgų Fili
pinuose, 35,000 Tailande 
(daug b o m b e r i ų, tankų, 
bombų ir kitos kariškos 
medžiagos). Pietinėje Ko
rėjoje mes nuolat laikome 
52,000 savo kariuomenės, o 
Vietname šiuo kartu jau tu
rime 336,000 ir dar greitai 
bus pasiųsta daugiau. Kiek 
ten yra bomberių, malūn
sparnių, tankų, kanuolių, ir 
kokie kalnai sukrauti amu-

karas tada buvo pačiame 
šėtoniškame įsisiautėjime— 
Bernalą už dalyvavimą pa
šalino Anglijos Asociacijos, 
o aš, kuklesnė persona, bu
vau atleistas iš mario ki
nematografinio darbo.

Prisėdęs aš kalbėjausi su 
tarybiniu kino režisierium 
Dovženka, tik žiūriu—laip
tais nusil e i d ž į a Hiuletas 
Džonsonas, — šaunus, kaip 
visada, su pūstomis iki ke
lių kelnėmis, su didžiuliu 
metaliniu kryžium ant krū
tinės.

—Gerai, kad Dr. Džon
sonas šičia, — pasakė Dov
ženka. — Kada mūsų jau
nimas regi jį, jie supranta, 
kad galima būti krikščioniu 
ir kartu būti liaudies pu
sėje.”

Šitokios epitafijos pats 
velionis būtų sau geidęs.

Iš Anglijos darbininkų 
dienraščio “Morning Star” 
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J. Subatavičius

nicijos, — niekas negalėtų * 
pasakyti.

Reikia neužmiršti, kad 
Pacifike plaukioja pati di- 
džiausią, 7-oji, flotila: lėk- *- 
tuvnešiai, šarvuočiai, nai
kintuvai, subma r i n a i bei 
minų barstyto j ai. Tai pati 
didžiausia jėga, kokią Ame
rika turi vandenyse. O ką 
ji ten veikia? Vardan tai- a. 
kos laukia kokių tai laido
tuvių, kurių nesulauks.

Na, ir pagaliau jie pa- į 
ruošė taikos siūlymus: 
Amerika ir jos pataikūnai 
reikalauja, kad Šiaur. Viet
namas ištrauktų savo jėgas 
iš Pietinio Vietnamo; kad 
prtizanai, liaudies gynėjai 
sustotų kariauti, išsikeltų iš 
kariaujančių apylinkių, — 
tada, už 6 mėnesių, Ame
rika ir kitos talkininkės iš
trauks savo karines jėgas, 
palikdamos gen. Nguyen 
Cao Ky su viskuo susido
roti. Kur liaudiečiai - viet- 
kongai turėtų keltis iš savo 
šalies? Visi žinome, kad, 
jei ne svetimų šalių ten mi- 
litarinės jėgos, tai liaudis 
jau seniai būtų padariusi 
tvarką su savo buržuazija. 
Ir ji padarys!

Tai “taikos” planas, kurį 
JAV prezidentas pagamino. 
Reikia pasakyti : Kada 
Amerika kariavo už savo 
laisvę, kad išsilaisvintų iš 
po Anglijos jungo, tai Ang- * *• 
lijos valdovai siūlė tokias 
pat sąlygas. t

Na, ir kas laimėjo — , 
Anglijos valdžia, ar prieš 
skriaudas sukilusi kolonijų 
liaudis?

Aišku, Vietnamo žmonės 
savo namų neapleis; jie 
kovos už savo kraštą, už sa
vo žemę maitintoją. Prisi- 
metėliai “taikos” ieškotojai 
bus išguiti laukan. Kas 
mėto bombas, degina kai
mus, miškus ir naikina 
derlių laukuose, tas taikos 
nenori.

Tai labai mizerna politi- ♦ 
ka. Amerika, būdama tvir
ta šalis, nutvėrė mažą ša
lelę už plaukų, suka apie . 
save, spardo sukruvintą ir 
vis kartoja: “Na, sakyk, 
“dėde,” vadink mane dėde, 
arba...

Dzūkelis

Nennis suvienytosios 
partijos pirmininkas
Roma. — Italijos Socia

listų partija ir Italijos De
mokratinė socialistų partija 
jau susiliejo į vieną. Ji va
dinasi Suvienytoji Italijos 
Socialistų partija. Pirmi
ninku vienbalsiai išrinktas 
Pietro Nenni, senas Socia
listų partijos pirmininkas.

Italijos Socialistų partija 
skilo prieš 19 metų. Nuo 
jos tada atskilo dešinysis 
sparnas, kuriam vadovauja 
Saragatas, dabartinis Itali
jos prezidentas. Jam nepa
tiko, kad partija • bendra
darbiauja su komunistais.

Per kelerius metus Nen- 
nio vadovaujama partija, 
prie kurios liko dauguma, 
veikė glaudžiai kooperuoda
ma su komunistais, bet pa
laipsniui pradėjo vienybę J* 
laužyti. Dabar, kaip atro
do, tarp Nennio ir Saraga- 
to didelio skirtumo nėra. Ai

Naujai suvienyta partija r 
sakosi stojanti už Atlanto 
paktą, bet tik “gynybos 
prasme.” Vietnamo karą ji 
smerkia, bet sako, kad kal
tė ne vien Amerikos, o ir 
Hanojaus.
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Žmonės nenusigąsta 
jie demonstruoja...
Praeitą savaitę New 

J Yorke vėl įvyko didžiulė 
demonstracija prieš karą 
Vietname. Kai kurie pesi
mistai bijojo, akd ši demon
stracija bus mažesnė. Pa
galiau, atmosfera šiomis 
dienomis žymiai kitoniškes- 
nė, negu pusmetis atgal: 
karas Vietname labiau išsi
plėtęs, valdžia daro dau- 

^giau spaudimo, jaučiasi ar
šesnė bauginimo atmosfe
ra... Ultra-dešinės organi
zacijos imasi teroro, grąsi- 
nama fizine jėga, pravesti 
sprogdinimai pažangiečių 
būstinėse....

Kai kurie pesimistai taip
gi sakė: demonstracijos ne
padeda, jos bergždžios. Rei
kia ieškoti labiau drastiškų 
metodų.

Drastiškesnių metodu ieš
koma, kaip tai. vis daugiau 
jaunuolių atsisako stoti i 
karinėk paiėgas. vykti į 
Vietnamą. Bet šiaip tūks
tančiai ir tūkstančiai ,new- 
yorkiečiu, kain matyti, ne- 
bepabugo spaudimo ir ne
pasidavė pesimizmui: apie 
20,000 jų suplaukė j miesto 
centra, tik blokas kitas 
nuo Times skvero.

Tai buvo praeitą šešta
dieni. Masinis mitingas 
ivyko prie Brvant parko, į 
kur suplaukė kelios demon
stracijos. atėjusios iš visų 
miesto daliu. Viena demon
stracija prasidėjo šiaurinė
je miesto dalvie. prie Co
lumbia universiteto. Ja pra
dėjo studentai. Jie ėjo pro 
Harlemą, kur prie ju prisi
dėjo didelis negru skaičius. 
Kita demonstraciia atėjo 
iš Greenwich Village, ir ja 
sudarė daugumoje jauni 
žmonės, studentai, meninin
kai. rašytojai, 
Dar kita atėio 
srities, ir ioie 
uniiistu. karo 
Atėjo mažesnės
iš kitu miesto dalių.

Spalvingi ausi a demon
stracija atėjo iš Greenwich 
Village. Tenykščiai organi
zatoriai kėlė obalsi. kad de
monstracija turi būti ne tik 
protestas, bet ir “teigiama 
gyvenimo afirmaciia”. Jų 
išleistas lapelis sakė:

“Ateikime visi — jauni, 
seni, motinos, vaikai, mylė
tojai... Atneškime su sa
vim grožį—gėles, trimitus, 
cimbolus, gitarus, bubnus, 
plunksnas, spalvas, trans- 
porantus. paveikslus, gai
das. visokius tautinius ii4 
fantastinius kostiumus, šo
kius. poezija, meilę, juoką, 
šynsenas...”

Tos kolonos tarpe matėsi 
žinomas bitnikų poetas 
Ginsburgas. apsirengęs, 
kažkodėl Indijos Gandžio 
styliaus baltais marškiniais, 
matėsi žinomi aktoriai, fil- 
mininkai. Jie nešė obalsius 
prieš brutališką kara, tarp 
kuriu maišėsi nevisai leng
vai suderinami dalykai: iš 
vienos nusės politiniai slo- 
ganai. iš kitos — bitnikams 
jnrasti obalsiai. kain tai 
“Make love, not war” (“My
lėk, ne kariauk”). O vienas 
šviesiaplaukis visai jaunas 
bet barzdotas studentas ne
šė iškabą, kuri kiek sukrė
tė labiau miesčioniškus de
monstrantus. Ji sakė: “Lay, 
don’t slay” “Guldyk (su- 

'prask, merginą), ne žu
dyk”. ...

Atjusi prie Bryanto par
ko, ši kolona ištirpo didelė
je jūroje kitų demonstran
tų: unijistų. negrų, siuvyk
los darbininkų, ligoninių

personalo, mokytojų, net 
dvasininkų.

Platforma buvo gatvės 
viduryje ir policija turėjo 
sulaikyti visą susisiekimą. 
Kadangi buvo kelios dienos 
prieš rinkimus, miesto gal
va Lindsay, kaip matyt, bu
vo įsakęs policijai ypatingai 
stropiai saugoti tvarką. O 
policijos buvo daugybė. 
Niekad man neteko matyti 
tiek policijos kapitonų, lei
tenantų ir seržantų vienoje 
vietoje, jau nekalbant apie 
eilinius.

Nežiūrint to, kai fašistai 
nukirpo elektros laidas, ku
rios jungė platformą su 
garsiakalbi niu sunkveži
miu, daugelio policininkų 
veiduose matėsi šypsenos. 
Mat, jie nieko negalėjo pa
daryti, tai ne jų kaltė.... 
Ėmė apie pusvalandį su
taisyti laidus, bet nespėjo 
kalbėtojas pradėti, kai 
koks nors kitas (ar tas 
pats) tipas vėl..juos nukir
to. Matyti, kad tą padaryti 
laidams gulint ant žemės, 
minioje, nesunku buvo. Kai 
laidai buvo sutaisyti antru 
kartu, jie jau negulėjo ant 
grindinio. Šimtai jaunu de
monstrantų juos laikė iškė
lę aukštai ore. virš minios, 
lyg saugodami brangų gar
są, ateinantį nuo platfor- 
formos, saugodami tiesos

R. ir O. Žiugždai buvo 
nuvykę net į Maskvą

Aną dieną Jungtinėse 
Tautose, Niujorke susiti
kau Robertą ir Onutę 
žiugždus, Robertas, kaip 
žinia, yra “Moscow News” 
korespondentas Niujorke. 
Abudu Žiugždai — aukš
tuosius mokslus baigę žmo
nės.

—Kas naujo? — klausiu.
—Esame, dar pavargę, — 

atsako Onutė, — tai nei 
nežinome, “kas čia naujo.” 

—Kur buvote?
—Kur?! Buvome nuvykę 

pamatyti Maskvos.
Nežinau, kiek yra Mask

vą Amerikoje, bet žinau, 
kad viena yra Wisconsin 
valstijoje. Na, tai Rober
tas Žiugžda ir nusitarė ap
lankyti šį miestą.

—Žinote, — juokauja jis, 
—dirbu 
na
Maskvos 
je?

Pasiėmė jiedu atostogų, 
sėdosi į automobilį ir vali 
į vakarines valstijas. Išbu
vo kelionėje apie dešimt 
dienu.

Aš jam aiškinu, kad 
Moscow, Wisconsin, nesu 
matęs, nors toje valstijoje 
daug kartų esu buvęs.

—Kaip gi toji Wisconsino 
Maskva jums atrodė? Ar 
ten yra nors vienas saliū- 
nas?

Robertas greit atšovė:
—Saliūne mes ir surado

me Maskva. Kaimelis, kaip 
kaimelis, žiūrime, yra saliū- 
nas. Užeiname ir aš ten 
klausiu: “Ar čia — Mask
va?” Žmogus atsako: 
“Taip, čia Maskva. Ką

“Moscow News,” 
tai kaip nepamatyti 

miesto Ameriko-

teatralai, 
iš siuvvklu 
buvo daug 

veteranu, 
grupės ir

O kalbų nuo platformos 
atėjo daug. Kalbėjo senu
kas pacifistinio judėjimo 
veteranas A. J. Mušte, ku
ris pašvenčia visą savo liku
sią energiją kovai prieš ka
rą Vietname, kalbėjo Crui
se O’Brien, buvęs Airijos 
ambasadorius prie Jungti
nių Tautų ir dabar New 
Yorko universitete profe
sorius. Kalbėjo atstovai nuo 
unijų, nuo negrų organiza
cijų, jaunimo.

Taigi, žmonės nenusigąs
ta. jie demonstruoja, o tas 
reiškia, kad Johsono admi
nistracijai nesisekė sudary
ti baimės ir atsargumo at
mosferą.

Demonstracija vyko prie 
pat Times skvero, kaip sa
kyta, ir sutraukė nemažai 
smalsuolių, jų tarpe daug 
kareivių, jūreivių, marinų. 
Dauguma ių stovėjo su 
nuostabos išraiškomis ant 
veidu, jie klausėsi kalbų lyg 
išsižioję. Prie manęs stovė
jo du marinai. Jauna mer
gaitė, kuri platino kairų sa
vaitrašti “National Guar
dian” jiems veltui davė po 
kopiją. Ir štai jie abu sto
vėjo ir skaitė, tikriausiai 
jiems iki šiol negirdėtą lai-

gersite?” Na, ir mes bu
vome Maskvoje...

Žiugždai daug ką matė, 
daug patyrė; kelionė buvo 
įdomi. Patiko jiems Mil
waukee miestas, patiko 
daug kas. Jiedu buvo su
stoję ir Čikagoje.

—O kaip gi patiko Čika
ga?—klausiu.

—Įdomus miestas, — at
sako Robertas. — Bet tu
rėjome ten kai kurių “ne
susipratimų.”

—Kas do nesusipratimai?
—Turėjome mūsų bičiulio 

žurnalisto Jono Jokubkos 
adresą ir pasiryžome jį ap
lankyti. Nuvykstame ir žiū
rime, kad Jokubkų ten jau 
nebėra, kaip tik tomis die
nomis jie pardavė savo na
mą ir išsikėlė gyventi kitur.

—Suradote?
■—Vos ne vos! Na, ir, ži

note, kaip Jokubkai, — nu
sitempė jie mus ir į “Vil
nies” koncertą.

Pasirodo, kad Robertas ir 
Onutė susitiko su daugeliu 
pažangiųjų Čikagos lietu
vių.

Kelione abudu pasitenki
nę.

—Ar graži mūsų šalis?— 
klausiu jų.

—Graži, bet graži ir Lie-
— prideda žiugždie- 

beje, sakė, kad grįž- 
atgal į Niujorką, jie 
diena atliko 700 my-

tuva, 
nė.

Ji, 
darni 
viena
lių kelionę. Bariau juodu. 
Nežiūrint, kad abudu dar 
jauni ir abudu “karą” vai
ruoja, tačiau tokį tolį pa
dengti viena diena yra per 
daug.

Pagalvoję, jiedu su mano 
nuomone sutiko. Ns.

PITTSBURGH, PA

Ar prilipo kokios naujos 
mintys?....

MIAMI, FLA.
Lauksime iš Worcesterio, 

Mass., atvykstant daininin
kių duetisčiu Helen Janu
lytės (Smith) ir Irene Ja- 
nulienės. LLD 75 kuopa 
rengia joms koncertą lap
kričio (Nov.) 16 d. L. S.z 
Klubo patalpose, 2610 N. W. 
119th St.

Taipgi vietinis Aido cho
ras atliks dali programos.

Kviečiame visus. Pietūs 
bus kuo geriausi, o progra
ma gražiausia.

Pietus duos 1 vai. pietų 
metu. Koncertas 3 vai. po 
pietų. Kaina dėl abiejų $2, 
vien tik koncertui $1.

Gegute

Spalio 23 d. LDS 8-oji ap
skritis surengė vakarienę 
LDS 160 kuopos name pa
gerbimui LDS centro vice
pirmininkės E. Galore ir 
jos motinos Markūnienės, 
kurios neseniai sugrįžo iš 
Lietuvos.

Po skanios ir didelės va
karienės (kurią pagamino 
LDS narės: M. Zdankienė, 
S. Monskienė ir S. Aglin- 
skienė), apskrities pirm. G. 
Lekavičia atidarė vakaro 
programą ir pakvietė mane 
jai vadovauti. Padėkojęs 
gaspadinėms už pagamin
ta skanią vakarienę ir pa
aiškinęs vakaro tikslą, per
stačiau Markūnienę papa
sakoti savo įspūdžius iš ke
lionės po Lietuvą. Markū- 
nienė po kelių žodžių pasa
kymo taip susigraudino, 
kad negalėjo daugiau kal
bėti.

Markūnienės vietą užė
mė jos duktė. Ji plačiai pa
aiškino apie Lietuvos mies
tu ir kolūkių gyvenimą. 
Džiaugėsi. kad galėjo ap
lankyti Lietuva ir savo gi
mines. Džiaugėsi, kad galė
jo savo motiną sykiu nusi
vežti į Lietuvą, kad ji galė
tu pamatyti, kaip dabar 
Lietuva atrodo, kokie yra 
pasikeitimai po daug metų 
no< jos iš Lietuvos išvažia
vimo. Ragino visus, kad va
žiuotų į Lietuvą apsilanky
ti, nes tenai busite maloniai 
priimti per Lietuvos žmo
nes.

Iš susirinkusių buvo klau
simų, į kuriuos Galore at
sakinėjo aiškiai ir gerai. |

Buvo perstatytas ir A. 
Pipiras pakalbėti, nes Pi
piras pereitą vasarą irgi 
buvo nuvažiavęs į Lietuva. 
Jis taip pat ragino, kad, 
kas tik išgali, važiuotų į 
Lietuvą apsilankyti ir pa
matyti dabartinį Lietuvos 
žmonių gyvenimą.

Spalio 30 d.-xjv^ko LLD 
87-tos kuopos susirinkimas 
LDS 160 kp. name. Į susi
rinkimą buvo kviesti “Vil
nies” -ir “Laisvės” skaityto
jai. kad galėtume geriau 
pasidarbuoti dėl mūsų spau
dos vajuose. Nors buvo ge
rai garsinta spaudoj ir as
meniškais pranešimais, bet 
i susirinkimą iš Pittsburg- 
ho apylinkės miestelių ne
atvyko ...

Susirinkusieji atsistojimu 
nrisiminė ir pagerbė Juozą 
Miliauska. kuris iš gyvųjų 
tarpo atsiskyrė rugsėjo 13

Susirinkime daug buvo 
kalbėta apie “V.” ir “L.” 
vaju, visi susirinkę priža
dėjo darbuotis sulig geriau
sios išgalės: drg. Purtikas 
ir draugė Paich prižadėjo 
kaip kurias vietas aplanky
ti vajaus reikalais. Keletas 
atnaujino savo prenumera-

Buvo apkalbėtas ir LDS 
generalinis maršrutas, kaip 
geriau padėti LDS 8-tajai 
apskr. įvykdyti parengimus 
dėl mūsų organizacijų, kai 
atvyks į Pittsburghą gene
ralinis organizatorius drg. 
A. Taraška, gruodžio 7 d.

J. K. Mažukna

Laiškas iš Lietuvos
Gerbiamas draugas Venta!

“Šviesos” leidykloje ko
rektūros skyriaus vedėju 
dirbantis Jūsų senas pažįs
tamas Antanas Tamošiūnas 
jau keletas metų gauna Jū
sų maloniai siuntinė j a m ą 
“Laisvę.” Jūsų laikraščiu 
domisi daugelis mūsų lei
dyklos darbuotojų, jį mie
lai skaito.

Malonu, kad Jūsų laikraš
tyje talpinama vis daugiau 
ir geresnės medžiagos iš 
mūsų Tėvynės, o tai, aišku, • 
padeda Amerikoje gyve
nantiems lietuviams geriau 
pažinti mūsų gyv e n i m ą , 
mūsų rūpesčius ir pastan
gas, kurie skiriami gražes
nei ateičiai sukurti. Gerai, 
kad Jūsų laikraštis nesigai
li aštrios kritikos visokiau
sio plauko “vaduotojams” 
ir jų donkichotiškiems “žy
giams.”

Mūsų leidykla leidžia va
dovėlius respublikos mo
kykloms. Nemažai padarė
me. kad jie būtų turiningi, 
dailios išvaizdos. Jei paly
gintume buržuaziniais lai
kais leistus vadovėlius ir 
dabar leidžiamus, manau, 
kad ir didži a u s i a s mūsų 
santvarkos niekintojas bū
tų priverstas pripa ž i n t i, 
koks didelis šuolis į priekį 
čia padarytas. Dauguma 
pradinių klasių vadovėlių 
spalvoti, atspausdinti gera
me popieriuje, įžymių Lie
tu v o s dailininkų - grafikų 
iliustruoti. Mums džiugu, 
kad vadovėliai pripažįstami 
vieni geriausiai apipavida
lintų visoje šalvje. Tai ska
tina mus naujiems kūrybi
niams ieškojimams.

Jūsų dirbamas kilnus lie
tuvybės ir pažangos darbas 
Amerikoje yra didžiai 
reikšmingas ne tik Jums, j 
bet ir mums.

Linkiu Jums asmeniškai, 
gerbiamas drauge Venta, 
geros sveikatos, žvalios 
energijos, nauju kūrybinių 
laimėjimų. Perduokite nuo
širdžius mūsų leidyklos 
kolektvvo sveikinimus vi
sam “Laisvės” redakcijos 
kolektyvui.

Su geriausiais linkėjimais
Bronius Saulis

“Šviesos” leidyklos 
direktorius

Kaunas, 1966.X.31

LAISVES' VAJUS’ A

(Atkelta iš X-mo psl.) 
prenumerata L. Kavaliauskaitė, o su atnaujinimais Senas 
Juozas, J. Juška, KL Briedis ir N. Ventienė.

Connecticut valstijos vajininkams pasidarbavo ge
roji L. Žemaitienė, hartfordietė, prisiųsdama naują pre
numeratą ir pluoštą atnaujinimų.

N. J. valstijos vajininkams pasidarbavo žinoma va- 
jininkė F. Šimkienė, newarkiete, prisiųsdama geroką 
skaičių atnaujinimų.

Į laimėtojų skyrių įžengė greatneckietis P. Beeis, 
prisiųsdamas naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Philadelphijos vajininkams pasidarbavo Walter 
Shapran (jis kredituoja P. Walantienę), prisiųsdamas 
naują prenumeratą ir atnaujinimų. Pirm negu susirgo 
mūsų veikėjas, ir nuvyko į ligoninę, tai A. J. Pranaitis, 
prisiuntė atnaujinimų. Linkime jam greitai sustiprėti 
sveikatoje.

Kitas geras veikėjas, tai J. Daugirdas iš Lowell, 
Mass., prisiuntė atnaujinimų, ir sako, kad jo punktus 
paskirti S. Penkauskienei.

C. K. Urban, Hudson, Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir sako, kad dar daugiau prisius vajaus re-

20
Į vajų įstojo M. Kazlauskienė, varde LLD moterų 

kp., prisiųsdama atnaujinimų. Linkime jai sėkmės.

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
L. Žemaitiene, Hartford, Conn., prisiuntė $342. Au

kojo:
Laisvės Choras ................................
J. ir L. Žemaičiai .......................
L. Butkevičienė .................................
Moterų Klubas ...................................
Alek Raymond ..................................
V. Lecky ...........................................
Po $1: K. Lugauskas ir K. Mazonis

$100.00 
100.00 
100.00
25.00

. 11.00
. 4.00

F. Šimkienė, Arlington, N. J., prisiuntė $34. Aukojo: 
Geo. Kairis, Kearny ..
F. Shimkus, Arlington
K. Zutkus,, Hillside ..
Mary Pakštas, Iselin .
Po $1: B. Ostapuk, Newark; A. Kazukaitis, Arling

ton; P. Marson ir F. Josmantas, Harrison; B. Bajoras 
ir A. Kushlis, Kearny.

$16.Q0 
. 5.00 
. 5.00 

... 2.00

J. Daugirdas, Lowell, Mass., prisiuntė blanką ir $22. 
Aukojo:

K. Kajutis, Dracut .. ............
J. ir A. Angliai, ĘL Billerica
Ez. Masewich, E. Billerica .
Po $1: B. ir A. čiuladai ir S. Šlekis, Lawrence ; 

J. J. Gittzus, Bedford; K. ir A. Zusinai ir J. ir U. Dau
girdai, Lowell.

6.00
6.00
5.00

Per P. Buknį, iš Bridgeport, Conn., aukojo Mr. 
Chamberlain $55. Tai po $1 už kiekvienerius “Laisvės” 

išgyventus metus.

Philadelphia, Pa.
Spalio 28 d. mirė Angė 

Stašis, sulaukusi 73 m. am
žiaus, kuri gyveno Dublin, 
Pa.

Angė Stašis palaidota 
lapkričio 1 d. Whitemarsh 
Memorial Park kapinėse, 
Prospectville, Pa. Palydovų 
buvo gražus būrelis.

Velionė Angė skaitė “Lai
svę” ir priklausė LLD 10 
kp. Philadelphijoj. 
nai atsilankydavo į mūsų 
parengimus.

Gaila netekus geros drau
gės. Lai būna jai ramybė 
ilsėtis šalia savo mylimo 
vyro Charles, kuris jau il
sisi ten per trejus metus.

•
Nors A. J. Pranaitis ligo

ninėje jau nuo spalio 30 d., 
dar vis neištirta jo ligos 
priežastis. Ligonis sako 
jaučiasi neblogai.

Linkiu A. J. Pranaičiui 
laimingai pasveikti ir vėl 
veikti pažangiajam judėji
me. Draugai, parašykite 
nors suraminimo atviruką 
mūsų geram draugui. Jo 
adresas: A.J.Praney. Pres
byterian Hospital. 51 No. 
39th St., Room 2309, Phila
delphia, Pa.

P. Walantiene

Ji daž-

Pataisa: “Laisvės” Nr. 83 tilpo vardai aukotojų, 
kuriuos aš prisiunčiau. Ten pažymėta, kad M., Shvedas 
iš Paterson, N. J., aukojo $5, nes mano buvo taip pa
rašyta. Turėjo būti M. Swed, $5. Klaidą atitaisau ir 
atsiprašau M. Swed. Draugiškai, J. Bimba

Dangiau aukų gauta sekamai
Veronika ir Izidorius Pranaičiai,

$55.00
LLD 28 kp., Waterbury, Conn..........
Walter Shapran, Philadelphia, Pa. ..
N. Dudonis, Chester, Pa...................
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y. ..
B. Kutkus, Great Neck, N. Y..........
M. Simonavičius, Brooklyn, N. Y. ...
Alex Kidula, Union City, Conn........
A. Paukštienė, Miami, Fla. ...............
V. Petraitis, Woodhaven, N. Y. ...
Mrs. Aleksėjienė, Woodhaven, N. Y.
Ch. Meškėnas, Brooklyn, N. Y..........
Mike Riskevičius, Brooklyn, N. Y. ...
A. Lašas, Woodhaven, N. Y..............
K. ir K. Simonai, Miami, Fla.............
Po $1: Vera Urbonas, Brooklyn, N. Y.; V. Daunis, 

Union City, Conn.; Ona Galinat, Rochester, N. Y.; U. 
Gužonienė, Gloucester, N. J.; L. Liutvinas, Camden, 
N. J.; J. Saurusaitis, E. Hartford, Conn.

24.00 
10.00 

. 6.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

Šį sykį įplaukė $615.83. Anksčiau gauta $3,633.50.
Viso gauta $4,249.33. Dar reikia $5,750.67.

Didelis ačiū viršminėtiems už -jų stambias aukas. 
Ačiū ir vajininkams už jų nenuilstantį pasidarbavimą. 
Turėkime mintyje, kad laikraštis švenčia savo 55 metų 
gyvavimo sukaktį. Pasistenkime vajaus fondo nustatytą 
sumą išvesti. Bus dar daugiau vajininkų rezultatų.

“Laisvės” Administracija
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A. Petriką

Atostogos Tarybų Lietuvoje
(Tęsinys)

Muziejus gana jaukiai 
įruoštas. Ten kabo portre
tai Gorkio, Kapsuko, Maja- 
kovskio, S. Nėries, Simo
naitytės, V. Kudirkos, 
Strazdelio, S. Daukanto, 
A. Baranausko, B. Sruogos, 
J. Basanavičiaus, Lazdynų 
Pelėdos, Žalgirio kovos por
tretas, V. Montvilos ir P. 
Cvirkos biustai ir kt.

Pamatėme ir Kauno ma
rias, kurios apima 64 kvad
ratinius kilometrus*), o jų 
gilumas siekia 21 metrą. 
Jėgainės pareigūnas pave
žiojo mus motoriniu laiveliu 
p o j ū r ą ir paaiškino kai 
ką iš jūs sukūrimo istorijos. 
Vyriausias elektrin-ės 
(HES) inžinierius nusivedė 
mane į pačią giliausią jė
gainės salę, kurioje krintan
tis iš 20 metrų aukščio 
vanduo suka 4 turbinas, da
rytas Ukrainoje. Jėgainės 
spindis 300 kilometrų, pajė
gumas 100,000 kilovatų, ku
riuos, reikalui esant, dar 
galima pakelti 30,000 kilo
vatų. (Jei šie skaičiai nėra 
visai tikslūs, tai kalta ma
no atmintis). Elektrinė — 
neapsakomai įdomus inži
nierių įrengimas!

Aplankėm amerikiečių pa
žįstama rašytoją Karolį 
Vairą-Račkauską ir ligoni
nėje gulintį dailininką aka
demiką Antaną Žmuidzina
vičių. Jis sunkiai sirgo, 
bet buvo gana žvalus, są
mojaus pilnas žmogus. Su 
juo malonu buvo pasikalbė
ti. Matėme jo kūrinių mu
ziejų, kuris yra Kauno Dai
lės muziejaus f iii jalas, ir jo 
velniukų kolekciją. Niekas 
nenumanė, kad po trijų sa
vaičių šitas šviesus žmogus 
jau nebebus su mumis! (Jis 
mirė rugpiūčio 9 d..). Buvo
me pasiruošė aplankyti ir 
rašytoją V. Mykolaitį-Puti
ną, bet mums pranešė, jog 
jis sunkiai serga.

Po pietų nuvykome į Pa
lemoną, kuriame ant Ne
muno kranto stovi velionės 
poetės Salomėjos Nėries 
namelis, o dabar jau memo
rialinis muziejūš. Gaila žiū
rėti į tuščius butelio kam
barius, kurių statytoja jau 
šaltame kape! Kiek ten ji 
parašė poezijos, kiek sielos 
išliejo! Širdį spaudžia visa 
tai prisiminus, istorijos mu
ziejaus sodelyje aplankėme 
jos kapą ir jai B. Bučo (bu
vusio jos vyro) sukurtą pa
minklą. Iš Palemono apy
linkės matosi puiki Kauno 
panorama!

Neaplenkėme nė M. K. 
Čiurlionio paveikslų gale
rijos. Tai meno šventykla! 
Čiurlionio kūrybą mums 
aiškino velionies sesuo Va
lerija Čiurlionytė - Karužie
nė. Jai aiškinant, dailinin
ko sonetai ir skercai įgyja 
visai kitokią prasmę.

Vakarais, J. Narkevičiū
tės dėka, turėjau laimę pa
sigrožėti A. Churgino vers
ta Šekspyro drama “Anto
nijus ir Kleopatra” ir K. 
Binkio' versta š. Guno 4 
veiksmų opera “Faustas,” 
kurioje dainavo Česas, Ku
čingis, Blažys, Masiulevi- 
čiūtė ir kiti.

Vaidyba ir dainavimas 
atlikta puikiai.

Kaunas —- smarkiai au
gantis miestas. Tai antras 
Lietuvos Respublikos mies
tas, daug lietuviškesnis, ne-

•) Kilometras — 1,000 metrų 
(5/8 mylios)/ 10 kilometrų—atitin
ka 6 angį, mylias.

tuvos. Pavyzdžiui, Poetų 
Pavasario šve n t ė j e , ku
rioje buvo orkestras ir 
choras, Himnas nebuvo at
liktas. Tas pats buvo ir 
Vilniaus Valstybiniame uni
versitete, kai buvo išduoti 
diplomai mokslą baigu- 
baigusiems absolve n t a m s 
(“Commencement”). Pas 
mus Amerikoje net radijo 
programą rytą pradedama 
šu Himnu.

Palanga, Klaipėda, Nida
Palanga—didžiausias Lie

tuvos pajūrio pliažas ir po
ilsiavimo vieta, legendomis 
apipinta ir dainomis apdai
nuota. Palanga žinoma jau 
nuo 19-jo amž. pradžios, bet 
veikti pradėjo tik 1909 m., 
kai grafas M. Tiškevičius 
jai davė kurorto teises. 
Dėlto birželio 28 d. “Vol
ga” patraukėme į vakarus. 
Per Kauną, Raseinius, Rie
tavą, Gargždus ir Klaipėdą 
pasiekėme tą pasakiškąjį 
Respublikos kurortą. Nak
vynei apsistojome gražiame 
“Pajūrio” viešbutyje ir tuoj 
leidomės apžiūrėti miesto. 
Kartu su manim buvo Lie
tuvos kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
atstovas Vytautas Bur- 
kauskas. Puikus draugas ir 
kultūringas vyras.

Pirmiausia užsu kome į 
Vykdomąjį Komitetą ir su
sipažinome su jo pirminin
ku (miesto meru) P. Mi- 
čiūnu. Labai nuoširdus 
žmogus, kuris savo miestu 
užtarnautai didžiuojasi. Jis 
mus paėmė į savo mašiną ir 
aprodė savo valdą: Respub
likinę biblioteką, kurios di
rektorius yra V. Jurgen- 
tis, sanatorijas, restoranus, 
valgyklas (tarp jų yra skir
tumas), /viešbučius, “Kem
pingą” (pas mus vadinamą 
“moteliu”), kur sustoja 
pravažiuojantieji, Birutės 
kalną, legendarines skulp
tūras, pliažą, kopas ir kitas 
įdomesnes vietas. Papasa
kojo ir apie projektuojamą
ją statybą, tarp kurios bus 
ir devynaukštis pensionas 
(viešbutis).

Birutės kalno viršun ėję 
radome 1897 m. statytą gra
fo M. Tiškevičiaus rūmą, 
dabar Gintaro dailės mu
ziejų. Kurortą vėsina upe
lis Ronžė.

Tiškevičius, siekd a m a s 
pelno, bandė Palangoje įtai
syti komercinį uostą, kuria
me galėtų su kroviniais su
stoti jūros laivai. Bet Bal
tijos jūra tam pasipriešino 
ir jo pastangas suardė, uos
to įrengimus sugriovė. 
Prieplaukos reikalams sta
tytas tiltas (pier) nuo 1892 
m. liko tik vasarotojų susi
tikimo mėgiama vieta. Ten, 
Basanavičiaus gatve, palan
giečiai’ pavakariais traukia 
į tiltą “saulės palydėti.” 
Ant tilto rytą ir vakarą ga
lima susitikti visus pažįs
tamus, ten visų “pletkų” 
centras. Rytais ir pavaka
riais tilto kraštai apgulti 
žvejotojų, įtempusių akis į 
vandenyje besi supančią 
meškerės plūdę. Kai kas, 
gudresnis už žuvį, kartais 
sugauna ir nemenką žuvelę. 
Miestelis šiuo metu turi 
apie 5,000 gyventojų.

Palangos dvarą ir pajūrį 
18 2 4 m. nupirko iš gene
rolo K. Niesolovskio už 171 
sidabro rublį grafas Myko
las Tiškevičius. Po Pirmo
jo pasaulinio karo Palanga 
atiteko Latvijai. Tik 1921 
metų pradžioje ji buvo grą

gu Vilnius. Kauno miesto 
Vykdomojo komiteto pirmi
ninkas (meras) J. šerys sa
ko, jog “Bendrosios produk
cijos išleidimas, palyginus 
su 1961 m., per praėjusius 
5 metus padidėjo 42.4%.” 
Didinama gelžbetoninių kon
strukcijų gamykla, dirbti
nio pluošto gamykla, ke
taus špižio, rūdos) liejyk
la, medvilnės verpimo fab
rikas ir. kitos įmonės. Kai 
kur restauruojamos senos 
įmonės, jos tobulinamos, o 
kai kur statomi nauji fab
rikai.

Lavintų amatininkų 
Kaune, kaip ir visoje Lie
tuvoje, didelė stoka, ypa
tingai daugiau reikia eko
nomistų. Dėlto planuoja
ma statyti techninio lavini
mo mokykla. Stoka dar ir 
gyvenamųjų namų; tai vis 
“augimo skausmai.” Dėlto 
visokia statyba varoma pir
myn sparčiu tempu.

Poezijos pavasaris
Birželio 18 d. Kauno 

Lakštingalų parke prasidė
jo antrasis Poezijos pava
saris. Gražesnės tokiai iš
kylai vietos kaip ši, esan
ti ant Kauno marių kran
to, niekur nerasi. Čia iš 
vąkaro buvo paruošti publi
kai susėsti suolai ir daini
ninkams estrada. Parko 
žolė nupjauta, keliai palais
tyti. Partijos miesto komi
teto ir Vykdomojo komite
to vardu poetus ir šventės 
dalyvius pasveikino Poezi
jos pavasario organizacinio 
komiteto pirmininkė Janina 
Narkevičiūtė, o Lie t u v o s 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininkas 
Justas Paleckis įžiebė Poe
zijos ugnį.

Poezijos skaitymą pradė
jo Salomėjos Nėries įrekor- 
duotu deklamavimu. Po jos 
sekė kiti poetai su savo kū
riniais. Be poezijos skaity
mo, dainavo choras, grojo 
pučiamųjų instrumentų or
kestras ir skambino kank
lių ansamblis. Šio įvykio 
atminimui Vilniaus leidyk
la “Vaga” išleido specialią 
knygą “Poezijos pavasa
ris,” kurioje dalyvauja apie 
40 poetų.

Geriausia šių metų poezi
jos knyga pripažinta B. 
Baltakio “Požeminės upės.” 
Už tai jam suteikta Salo
mėjos Nėries vardo Kauno 
miesto Vykdomojo komite
to premija, kurią įteikė 
Vyk. K-to pirm. J. Šerys ir 
vicepirm. A. Narkevičiūtė. 
Šio Poezijos pavasario lau
reatas A. Baltakis uždegė 
poezijos aukurą. Čia pirmą 
kartą išgirdau dainuojant 
solistą A. Domeiką. Puikus 
tenoras!

Po programos visi daly
viai persikėlė per Kauno 
jūrą į Pažaislį, kurio spe
cialiai apšv i e štame sode 
duota gera vakarienė; buvo 
kalbos, dainos ir masiniai 
šokta “polka su ragučiais,” 
kurią pirmą kartą mačiau. 
Labai įdomus šokis. Svečių 
nuotaika buvo tikrai šven
tiška! Jie išsiskirstė gana 
vėlai. Prozininkams atsto
vavo J. Baltušis.

Tokie Poezijos pavasariai 
įvyko ir kitose penkiose 
vietose, skirtinguose mies
tuose. Visur jie pravesti 
pagirtinai.

Pastebėjau, kad Lietuvo
je net dideli meniniai bei 
visuomeniniai pobūviai pra
dedami be Himno — visa
sąjunginio ar Tarybų Lie

žinta Lietuvai, nors šiauri
nio jos pajūrio dalis ir da
bar yra Latvijos teritorijo
je.

Palanga yra ir, manoma, 
jog ji bus tokia ateityje, — 
sveikų .žmonių, mėgstančių 
sportą, jaunystės kurortas. 
Tačiau ten veikia, ir trys 
sanatorijos (“Banga,” “Jū
ratė” ir “žuvėdra”), kurios 
gydo ligonius. Gydyklose 
dirba su virš 30 gydytojų ir 
daug pagalbinio personalo. 
Palangos šaltinių vanduo 
chemine sudėtimi panašus 
Birštono ar Druskininkų 
gydyklų vandeniui. 1964 m. 
Palangoje poilsiavo apie 
150,000 žmonių. Manoma, 
jog ateityje Palangos plia
žuose vienu kartu galės 
maudytis kokie 60,000 va
sarotojų. Daug atostoginin- 
kų yra įvairių profesinių 
sąjungų (unijų) nariai, ku
rie gauna atostoginius ke- 

# lialapius ir ten turi savo 
namus.

Palangos plėtimo bei to
bulinimo d a r b u rūpinasi 
speciali architektų - inžinie
rių taryba. Dvidešimties 
kilometrų ilgio pajūryje, 
nuo Šventosios žiočių iki 
Karklininkų pietuose, ma
noma įruošti, be Palangos, 
dar penkias maud y k 1 a s : 
Montė, Kunigunda, Vanag- 
udč, Birutė ir Nemirseta. 
Visos jos atskirais keliais 
bus sujungtos su tranzitine 
magistrale (vieškeliu), kuri 
bus nukelta toliau į rytus 
nuo pliažo.

Palanga iš grynai vieti
nio - privataus Tiškevičiaus 
pliažo, tapo Respublikos ku
rortu, į kurį atvyksta žmo
nės net iš Kijevo, Maskvos, 
Sibiro ir kitų tolimų vietų.

Netolimoje ateityje Lie
tuvoje bus daugiau lengvų
jų mašinų, dėlto ir į Palan
gą laisvalaikiu suvažiuos 
daugiau žmonių. Reikės 
daugiau vietų, mašinų pa
statymui, dąugiau restora
nų, valgyklų, užkandinių, 
kavinių ir kitokių užeigų. 
Šiuo metu žmonėms nusi
rengti pakanka ir pliaže 
pristatytų “telefono būde
lių,” prie kurių laukia eilė 
norinčiųjų persirengti. Dra
bužius jie palieka ant smė
lio. Tačiau toks archainis 
būdas negalės aptarnauti 
kelis kartus padidėjusio 
žmonių skaičiaus. Sanitari
nės priemonės dabar ten ir
gi labai prastos. Nors pa
langiečiai ir labai nenori 
gadinti gamtos vaizdą dau
giaaukščiais pastatais, ta
čiau jiems teks daryti nuo
laidų — kitų labui.

Palangos kurortui labai 
tiktų ir pasivaikščiojimui 
promenada (boardwalk), 
nutiesta kopų pakraščiu, 
kaip kad yra Niujorko Co
ney Islande, Atlantic City 
(N. J.) ir kitur, Stulpus ir 
balkius būtų galima daryti 
iŠ cemento (nereikėtų plie
no), o grindinį iš obliuotų 
lentų. Dabartinis “tiltas” 
yra permažas, ten didelis 
žmonių susigrūdimas. To
kia promenada, mano ma
nymu, poilsiautojams labai 
patiktų. Apie tai užsimi
niau ir drg. J/ Mačiūnui. 
Jis sakė, jog ta idėja svars
tytina, tik lėšos gali būti 
labai didelės. Tačiau nėra 
reikalo tokį darbą padaryti 
vienais metais; tai galima 
atlikti po kilometrą kas 
metai.

(Bus daugiau)
Saigotias. — Pietų Viet

name jau yra dešimtys 
tūkstančių nelegaliai gimu
sių vaikų, kurių tėvai yra 
amerikiečiai kariai.

Prieš dvi savaites buvo
me nuvykę į Torringtoną 
atlankyti • draugus “Lais
vės” skaitytojus.

Pirmiausia nuvykome pas 
W. Kelmelius. Radome juos 
abudu geroje sveikatoje ir 
jie gerai atrodo, nors Kel
melis sako, kad jis jau bai
gė aštuntą dešimtį metų. 
Su jais pasikalbėjome drau
giškai, jie davė $10 atnauji
nimui “Laisvės” prenume
ratos ir mes leidomės to
liau.

Nuvykome pas A. Mar- 
shalus. Jie irgi gerai gy
vuoja, tik sakė, kad Mar- 
shalas turėjo operaciją, bet 
dabar j\u yra sutvirtėjęs. 
Bet dar kas kitas jam ken
kia, tai eina pas gydytoją. 
Jie davė $10 atnaujinimui 
“Laisvės” prenumeratos.

Vykome pas J. Budelius. 
Jis jau mūs laukė, nes ži
nojo, kad mes atvažiuojame 
pas juos. Jo žmona buvo 
įšėjusi į Lie tuvių piliečių 
klubą sutvarkyti indus nuo 
praeito vakaro klubo vaka
rienės.

J. Budelis labai draugiš
kas žmogus ir visuomet 
mums patarnauja. Davė 
$10 už “Laisvės” prenume
ratą ir važiavome pas jo 
seserį ir švogerį F. K,eme- 
žį. Radome jį sėdint sode 
ir skaitant “Liaudies Bal
są,” nes buvo šilta diena. 
Kemežis gerai atrodo ir 
sveikata jo gera, nors jau 
nejaunas žmogus, bet dar 
dirba dirbtuvėje. Jo žmona 
buvo stuboje, nes nelabai 
gerai jaučiasi. Neturėjome 
laiko ją pamatyti, nes sku
bėjome važiuoti- kitur. Ke
mežis davė $10 už “Lais
vės” prenumeratą ir mes su 
J. Budeliu leidomės į Lie
tuvių piliečių klubą.

Nuvažiavę ten radome J. 
Matusevičių ir daugiau klu
bo narių. Jie ten buvo su
sirinkę pietauti po klubo 
vakarienės. Jie ir mus už
kvietė ant pietų ir gerai ir 
skaniai pavaišino. Ačiū 
jiems visiems.

Ten sutikome ir Vincą 
Luizą, kuris užsirašė “Liau
dies Balsą” ir nupirko 4 bi
lietus dėl koncerto, kuris 
įvyko spalio 30 d. Waterbu
ry.

J. Matusevičiuš davė $10 
ir pradėjo pasakoti apie 
savo brolius. Jis turėjo 4 
brolius. Antanas gyvena 
Lietuvoje, Andrius Montre
al, Kanadoje; Stasys gy
veno irgi Montreale, bet 
praeitų metų rugpiūčio 31 
d. mirė; o ketvirtas brolis, 
Jonas, irgi gyveno Kana
doje, bet žuvo nelai m ė j e 
šių metų rugsėjo 10 d. Jo
nas buvo tik 55 metų ir ne
seniai atvykęs į Kanadą iš 
Lietuvos. , Jis su draugais 
buvo nuvykęs žvejoti prie 
didelės užtvankos Kanado
je. Ta užtvanka taip už
taisyta, kad kai kada ją už
daro, kai kada atidaro ir 
paleidžia Vandenį žemyn. 
Prieš paleidimą to vandens 
žemyn duoda signalą, kad 
žmonės plauktų tolyn nuo 
tos vietos.

Kada signalas buvo duo
tas, kiti nuplaukė tolyn, o 
Jonas su savo draugu ne
spėjo nuplaukti tolyn, nes 
jų žvejojimo šniūrai buvo 
kur nors užkliuvę. Neno
rėdami prarasti šniūrų, jie 
patys abu tragiškai žuvo, 
kada vanduo smarkiai puo
lė žemyn ant jų ir juos su 
valtimi paskandino 50 pėdų 
gilyn.

J. Matusevičius pergyve

WATERBURY, CONN
no labai didelį širdies skaus
mą, nes prarado du bro
lius į trumpą laiką. Kada 
jis mums pasakojo apie 
juos, tai net ašaros riedėjo 
per jo skruostus.

Aš atjaučiu jį jo liūd
noje valandoje ir linkiu jam 
pergyventi tą širdies skaus
mą.

M. Svinkūniene

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Čia dar tenka prisiminti, 
kad Aido choras gražiai 
pasiruošęs vykti dideliu bu- 
su į “Laisvės” metinį kon
certą New Yorke.

Aido choras su mūsų šau
niais meno talentais, vado
vaujant Jonui Dirveliui su
vaidins St. Šimkaus para-! 
rašytos “Išeivio” operetės 
ištraukas, kur pavaizduoja
ma daug brangių prisimi
nimų iš mūsų jaunų dienų 
gyvenimo, su daug melodin
gų dainų.

Važiuojame, kad padėti 
“Laisvei,” mūsų brangiam 
laikraščiui, kuris yra mūsų 
išeivijoje per 55 metus mū
sų mokytojas, švietėjas.

Taigi visus pažangiečius 
kviečiame į talką kartu su 
Aido choru važiuoti. Busas 
didelis, vietos yra.

Išvažiuosime 8 vai. ryto 
nuo 29 Endicott St., šį sek
madienį, lapkričio 13 d. Bū
kite visi laiku.

J. M. L. .

DETROIT, MICH.
Palaidojom Antartą Jakštį
Antanas, palyginamai, dar 

jaunas mirė, bet daug iš
kentėjęs. Jis sirgo per 15 
metų. Jį kankino Mus
cular Distrophy. Antanas 
Jakštys buvo gimęs 1918 
metais, mirė 1966 metų spa
lio 29 d. Jo brolio Walte- 
rio rūpesčiu, iš Stepanaus- 
ko šermeninės, laisvai, be 
jokių burtų išlydėtas ir pa
lai dot as šalia jo tėvelių 
Woodmere kapinėse.

Antano tėvas Antanas 
mirė 1962 m., o motina Pet
ronėlė 1963 metais.

Antanas liūdinčius paliko 
brolį Waiterį su šeima ir 
daugiau giminių ir draugų. 
Sveikas būdamas Antanas 
priklausė Aido chore ir 
ALD draugijai. Mirusiojo 
karstas buvo papuoštas gė
lėmis. Jį palydėjo daugu
moje jo amžiaus žmonės, 
buvusieji Aido choro nariai, 
taipgi ir karstą nešė buvę 
Aido choro nariai.

Jakščių šeimą mes, detro- 
itiečiai, prisiminsime ilgai 
už jų garbingą darbą dėl 
šviesesnės ateities. Jie dar
bavosi smarkiai, finansiš
kai rėmė darbininkų judė
jimą. Už tai ir buvo val
džios persekiojami. Antano 
motina Petronėlė Jakštienė 
buvo nuteista deportacijai, 
o tėvą Antaną Jakštį bandė 
nupilietinti.

Privargino žmones tąsy
dami po teismus raudon- 
ėdžiai per daugelį metų. Jie 
ir finansiškai nukentėjo, tu
rėjo samdyt advokatus, kad 
apsigintų nuo užpuolikų.

Ilsėkitės ramiai visi trys 
šeimos nariai, atlikę savo 
pareigas. Mes jus prisimin
sime su meile ir pagarba.

Walteriui su šeima užuo
jauta.

Vera Smalstiene

San Francisco, Calif.
Spalio 30 dieną Berkeley, > 

Cal., San Francisco ir Oak- 
lando LLD kuopos bendrai 
suruošė kultūrinę popietę 
su filmais, kalba ir užkan-^ 
džiais. Ks. Karosienė, ne
paisant,’ kad darbais ap
krauta (jos abu tėvai Bal
čiūnai serga ir jiems reika
linga visuotina ir nuolatinė 
priežiūra), surado laik^ 
pasakyti įdomią kalbą rin
kimų klausimu ir apie LLD.

Publikos atsilankė įvai
rios, nes šioje Kalifornijos^ 
daly lietuvių publika nėra 
skaitlinga. Kai kada, ypa
tingai į salėse laikomus po
būvius, tenka pasikviesti 
kitataučius. Beje, šiuo tar
pu turėjom iš toli malonų 
svetį, tai Antaną Šatą iš 
Yucaipa, Calif. A. Šatas — 
buvęs ilgametis San Fran
cisco gyventojas. Tenka 
priminti, kad A. Šatas se
niau buvo gan veiklus ir 
gausus spaudos rėmėjas. 
Per tūlą laiką Šatą buvo 
pagrobusi nelemtoji liga. 
Bet, anot velionio d-ro Kaš- 
kevičiaus, jis buvo iš gero 
lietuviško “stako” sutver
tas, tai jam pavyko ligą 
įveikti.

Kalbant apie svečius, į šį 
pobūvį buvo atvykę du 
mokslo vyrai lietuviai pa
matyti liet u v i š k ų filmų. 
Teko nugirsti, kad jie esą 
tūlų Kalifornijos universi- . 
tetų profesoriai. Apgailė
tina, jų vardų neteko suži
noti. *

Filmai į
Mūsiškis A. Taraška — 

talentingas filmų demons- 
struotojas. Prie to, turi 
gabumo tinkamai paaiškin
ti filmų turinį ir jam pui
kiai vyksta sukti filmus. 
Kalbamame pobūvy jis de
monstravo įdomius filmus 
iš Lietuvos, įkalbėtus bei su 
paaiškinimais žavia anglų 
kalba.

Tuo pačiu akrtu tenka 
priminti, kad A. Taraška 
greit po mūsų pobūvio iš
skubėjo į didelę plačią ke
lionę su LDS maršrutu ga
vimui naujų narių. Jis ap- > 
lankys kiekvieną valstiją, 
kur tik rasis LDS kuopa. 
Nei viena kolonija neturėtų 
praleisti šios puikios progos 
susitikimui su A. Taraška. 
Bus puiki proga pamatyti 
įdomius filmus.

Patartina tėvams susi
kviesti savo vaikus, anūkus 
ir proanūkius, nepais ant, t 
kad nekurie nekalba bei ne
vartoja lietuvių kalbos. A. 
Taraška laisvai vartoja an
glų kalbą ir jo filmai su 
anglų kalba paaiškinimais.

Kuopų nariai turėtų ne
užmiršti, ktd žmogui reikia 
nemaža ryžto ir pasiaukoji
mo tokiai didelei kelionei. 
Todėl būtinai reikėtų koo
peruoti, kad iš to būtų gerų 
rezultatų.

Sekantis mūsų pobūvis 
įvyks lapkričio 20 d. Suo
mių salėje, 1819—10th St., 
Berkeley, Calif. Bus pa- , 
teikti tradiciniai Padėkavo- 
nės dienos pietūs. Pietų 
komitetas kviečia visus į 
šiuos šaunius pietus.

SLAUGĖS PIKIETE
Jersey City liaudies svei- W 

katos priežiūros įstaigų 
slaugės lapkričio 1 d. pi- 
kietavo City Hali. Vyriau-^ 
sybei kai ką .pažadėjus, jos * 
sutiko derėtis, pikietą nu
traukė. Reikalauja pakelti 
algas.

Slaugių metinės algos yra 
$4,524 iki 5,880. Jos reika
lauja $6,750 iki $8,772.
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Binghamton, N. Y.
< Mūsų naujienas

Prieš trejus metus čia 
Triple Cities Traction 

y Corp, oficialūs pareigūnai 
vedė derybas dėl naujos 
unijai sutarties su autobu
sų vairuotojais ir mašinis
tais iki paskutinės minutės. 
Derybos buvo sunkios. 
Kompanija grasinimais vi

siškai uždaryti biznį pri
vertė darbininkus nusileisti.

Dabar ir vėl artėja lai
škas naujos sutarties paruo

šimo. A t r o d/O , autobusų 
vairuotojai ir kompanija ir 
vėl turės keliauti tuo nely
giu keliu pirmiau negu bus 
prieita prie susitarimo.

•

Gotham Shoe Workers 
‘Union Receives Its Local 
Charter. T a i vienintelė 
Triple Cities avalynės ga
mykla tapo oficialiai čar- 
teriuota.

Viename lokalo susirin
kime išrinkti pareigūnai ir 
tuojau pat Edward Gui- 
dice, nacionalis unijos įga
liotinis, įteikė jiems unijos 
teisę—čarterį.

Fairbanks unija užvedė 
sutartį. Fairbanks kompa
nijos unijos nariai didele 
dauguma patvirtino sutar
tį dėl algų išmokėjimo.

Tuo klausimu lapkričio 3 
d. First Ward American 
Legion patalpose įvyko vi
suotinas unijos narių bal
savimas.

Mūsų ligoniai
Jonas Krasauskas po sėk

mingos operacijos ir kelių 
savaičių buvimo Lourdes 
ligoninėje grįžo namo ir gy
dytojo priežiūroje gydosi.

Ilgalaikiai ligon i a i : A. 
Navalinskas ir F. Žeboris 
abu sunkiai serga. Kur jie 
dabar gydosi, negaliu pasa
kyti, nes tikrų žinių netu
riu.

Netikėtai teko sužinoti, 
' kad prieš kurį laikų sunkiai 

susirgo Izidor. Vėžys. Jis 
gydytojo priežiūroje gydo
si namie.

* P. Jasilionienė, porų sa
vaičių išbuvusi Wilson 
Memorial ligoninėje, grį
žo namo. Bet po savai
tės laiko vėl turėjo vyk
ti atgal į Wilson ligoninę, 
kur jai buvo padaryta sun
ki operacija. Ji ir dabar 
dar gydosi ligoninėje. Sa
ko, kad operacija buvo sėk
minga.

Linkiu ligoniams greito 
pasveikimo.

Ilgai sirgusios M. Kaz
lauskienės sveikatai page
rėjus, ji dabar darbuojasi 
mūsų spaudos — “Laisvės” 
ir “yilnies” — vajuje. Šių 
laikraščių skaitytojai esate 
prašomi kooperuoti su ja 
spaudos reikalu.

Onyte Wdlus.

Waterbury, Conn.
Puikiai pasirodė Aido 

choras su žavėjan č i o m i s 
dainomis ir vaidinimu ope
retės “Vestuvės.” Jie savo 
užduotis atliko puikiai, nes 
visi buvo tinkami savo rolė
se. Pamergės, pabroliai — 
solistai — ir svečiai (visas 
choras) dainavo t aip gra
žiai, jog stačiai žavėjo wa- 
terburiečius ir svečius, visi 
buvo patenkinti ir dėkingi 
rengėjams už tokį gražų 
koncertų.

Publikos turėjom daugiau 
negu tikėjomės. Teisybė, 
jau seniai buvome turėję 
tokį kultūrinį-me n i n į pa
rengimų. Buvo malonu 
pasimatyti su seniai pažįs
tamais aidieciais, taip pat ir 
susipažinti su kitais niu
jorkiečiais, kurių buvo ge
ras būrys.

Mums, rengėjų komisijai, 
nebuvo progos matyti tų 
puikų pastatymų ir klausy
tis žaviųjų dainų. Brangio
ji Mildreda užjautė mus. Ji 
po vakarienės subūrė aidie- 
čius ir užtraukė mums ke
letu dainelių. Tas suteikė 
mums jaukių nuotaikų. 
Ačiū Aido choriečiams, so
listams ir M. Stensler u ž 
gerų sumanymų.

Dėkingi esame mūs drau
gams iš kitų kolonijų, ku
rie dalyvavo mūsų paren
gime., O kurie negalėjo da
lyvauti, ypač draugai Mu- 
reikai, iš Milford (jiems 
nepakeliui pas mus atva
žiuoti), niekad neatsisako 
įsigyti bilietus. Šį kartų 
per J. Mockaitį įteikė du 
sūrius. Jų išleidime pasi
darbavo mūsų M. Ulozienė 
ir L. Žemaitienė; tas davė 

*mūsų parengimui geras pa
sekmes. Ačiū Mureikams. 
P. Marozas negalėjo daly
vauti parengime, tai užsi
mokėjo už bilietus (“nusi- 
baudė”).

Ačiū visiems, kurie dėjo 
pastangams šiam parengi
mui.

Dėmesio, draugai!
LLD 28 kp. susirinkimas 

įvyks 18 d. lapkričio (Nov.), 
penktadienį, 103 svetainėje. 
Pradžia 3 vai. popiet. Bū
tina visiems dalyvauti, nes 
yra labai svarbūs dalykai, 
kuriuos turime įvykdyt.

LLD 3 apskrities konfe
rencija šaukiama lapkričio 
20 d., Hartford, Conn. Tu
rime išrinkti atstovus ir su
teikt jiems gerų sumanymų.

Yra prisiųstos A L D L D 
Centro Komiteto rin kimo 
blankos. Mūsų pried e r m ė 
yra skaitlingai susirinkti ir 
balsuoti už tinkamiausius 
draugijai vadovauti kandi
datus.

Po nutarimų, pasivaišin- 
sim.

Klem Yankelunienė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

mire

Antanas M. Pakšis
Lapkričio 13 d., 1965 m.

Suėjo metas laiko, kai mirė mano gyvenimo 
mylimiausias draugas. Jo mirtis uždavė man 
skaudų smūgį, taip pat giminėms ir draugams. 
Jis paliko mane vienišų ir organizacijų, kurioje 
daug veikė, ir spaudų, kurių mėgiamai skaitė 
ir nuolatos rėmė. Kol gyva būsiu, niekada jo 
nepamiršiu.

Kaziunė Pakšienė, žmona
St. Petersburg, Fla.

t

i Baltimore, Md.
Gražus ir našus buvo 

pobūvis
Baltimorės Litera t ū r o s 

Draugijos 25 kuopa lapkri
čio 6 dienų surengė spau
dos naudai banketų.

Oras pasi taikė gražus, 
nors prieš parengimų per 
visa naktį lijo kaip iš vied- 
ro, bet apie 10 vai. padangė 
pragiedrėjo, skaisti saulė 
pasirodė.

■ Nuo gero oro priklauso 
ir banketo pasekmės.

Kuopos rengėjai, netik 
vyrai, bet ir moterys, dėjo 
visas pastangas, kad visi 
svečiai ir viešnios, viskuom 
būtų patenkinti.

Nežiūrint, kad sunki 
metų našta, sugulus ant 
mūsų pečių ir visokie 
sveikatoje trūkumai ir 
negalimumai mus vargi
na, bet mūsų p r a k i 1 n u s 
protas ir pasišventimas tų 
visa b rudų nušluoja į šalį 
ir mūsų draugai ir draugės 
nepasiduoda nusiminimui ir 
žengia prie veiklos, nes gy
venimas nusako jiems tai 
daryti.

Nedidelė saliukė kupinai 
pripildyta svečiais, kurie 
suplaukė, čia, netik iš Bal- 
timores, bet ir iš daugelio 
kitų vietų. Jau pirma valan
da ir visi svečiai sukviečia
mi prie stalų, o tie stalai ap
krauti įvairiausiais skanė
siais valgiais, ir gėrimais. 
Visi valgo, visi vaišinasi. 
Visų nuotaika kuopuikiau- 
sia. Ir taip pašnekesiai-, pa
sikalbėjimai prie vaišinimo- 
si ir tęsėsi. Tarpe svečių 
girdisi balsai, kad jiems to
kio pokylio, kuriame duotų 
taip gerai ir gardžiai valgy
ti ir gerti, ne dažnai tenka 

! matyti. Garbė už ta viskų 
priklauso moterims, nors ir 
vyrai visame kame joms pa- 
galbėjo.

Įžangos nebuvo, bet sve
čiai, vertindami rengėjų to
kį puikų draugiškų priė
mimų, už ta viskų gražiai 
atsilygino, gausiai parem
dami mūsų spaudų.

Malonus ir džiuginantis 
reiškinys, kad šiandien mū
sų draugai ir draugės yra 
kur kas dosnesni, negu bu
vo pirmiau. Jie šiandien 
sako, kad dolerių su savimi 
į kapus nenusineš, ■r

Iš pasikalbėjimų teko pa
tirti, kad daugelis draugų 
ir draugių rengiasi vykti 
šį sekmadienį į Brooklynų, 
į “Laisvės” koncertų.

Drąsuolis

“BULVINIAI” KYŠIAI
Skelbiama, kad ir preky

vietės New Yorke neapsiei
nančios be kyšininkystės. 
Grosernėje tokie smulkūs 
dalykai, rodos, kaip čia ga
lėtum užėjusiam “džentel- 
manui” į delnų spausti bul
vę? O visgi pasitaiko ir 
taip. Ana dienų išeinantį- 
iš grosernės nužiūrėta in
spektorių pakrėtė specialus 
inspektorius. Sakoma, pas 
jį rado $4 sumai daugiau 
prekių negu jis užmokėjo.

VĖLUOJANČIŲ ŽINIAI
Metropolitan st a t o m o s 

operos “Elektra” mėgėjai, 
matyt, ne juokais buvo su
sidomėję opera, net apie 30 
pavėlavo. Operos vedėjai 
laikosi nusistatymo neleis
ti į salę laike vaidinimo, 
įleisti tik pertraukų metu. 
Visi tie pavėlavusieji “mė
gėjai” pasiliko operos ne
matę, nes vieno akto opera 
pertraukų neturėjo.

Hartford, Conn.
Iš spaudos parengimo
Lapkričio 9 d. LLD Mo

terų apšvietos klubas su
ruošė pietus su menine 
programa. Svečių prisi
rinko daug, net iš penkių 
valstijų matėsi idėjos drau
gų, su kuriais teko susi
tikti ir dešinę paspausti. 
Buvo labai malonu susitikti 
seniai matytų draugę net 
iš Scrantono, Pa.

Pirm pietų buvo meninė 
programa, kurių atliko 
Hartfordo Laisvės choras 
ir Brooklyno Aido choro 
grupė dainininkų ir vaidin
tojų.

Pirmiausia Laisvės cho
ras, vadovybėje Wilma Hol
lis, sudainavo 4 dainas, vi
sos išėjo gražiai.

Aido choro Moterų kvar
tetas — O. Čepulienė, K. 
Rušinskienė, N. Buknienė, 
N. Ventienė — vadovaujant 
Midred Stensler, vykusiai 
sudainavo keletą dainų; so
listė Elena Brazauskienė 
sudainavo keletą; solistas 
Viktoras Beckeris sudaina
vo keletu gražių dainų, o 
paskutinė — gražiausia, vi
sus prajuokino.

Pabaigoje su vai d i n t a s 
trumpas veikaliukas iš žmo
nių gyvenimo. Veikaliukas, 
bet tai tikra teisybė. Tokių 
įvykių žmonių gyv e n i m e 
būna ir labai dažnai.

Lapkričio 20 dienų įvyks 
L L D Trečiosios apskri
ties metinė konfere n c i j a 
157 Hungerford St. Pra
džia 10 vai. ryto. Visi pra
šomi dalyvauti. Aš irgi bū
siu.

J. Strižaųskas

So. Boston, Mass.
LLD 2-os kuopos susirin

kime, kuris įvyko lapkričio 
5 d., buvo kviesti ne tik 
kuopos nariai, bet ir “Lais
vės” skaitytojai. Gaila, kad 
mažai atsilankė kaip skai
tytojų, taip ir narių. Labai 
negerai, kad kuopos nariai 
nesirūpina organiz a c i j o s 
reikalais.

Buvo išduotas raportas iš 
parengimo, surengto drau
gams Kvetkauskams. Pelno 
kuopai liko $66.69. Širdin
gai ačiū rengimo komisijai 
už jų darbų: J. Rainardie- 
nei, K. Kazlauski e n e i, L. 
Plutienei ir Elenorai Bele- 
kevičienei.

LLD centras prisiuntė 
balsavimo blankas, tad kuo
pa atliko balsavimus 1967 
metams Centro Komiteto.

“Laisvės” vajininkai ra
portavo, kad darbas gerai 
sekasi, ypatingai su atnau
jinimais. S. Šukienė žadėjo 
gauti vienų naujų prenume
ratų į Lietuvą. Linkiu jai 
laimės! Prašome tuos, ku
rių dar neaplankėme, ma
tyti Elzb. Repšienę arba S. 
Rainardą, o jie jums su 
mielu noru patarnaus. Ju
lia Rainardienė apsiėmė pa
rinkti aukų ant blankos 
“Laisvės” $10,000 fondui. 
Taigi, kas galite aukoti, 
matykite ja.

Išrinktos keturios delega
tės į LLD 7-os apskrities 
konferencijų, kuri įvyks lap
kričio 20 d., 11 vai. ryto. 
Mūsų gabios gaspadinės pa
gamins skanius pietus de
legatams ir svečiams, nes 
konferencija įvyks South 
Bostone. Visas pelnas nuo 
šių pietų eis mūsų laikraš
čių palaikymui. Todėl kuo
pa kviečia kuo skaitlingiau
siai atsilankyti į pietus ir 
sykiu dalyvauti konferenci- 
• • 1 joje.

S. Rainard

New Haven, Conn.
Turėjom progų dalyvauti 

“Laisvei” parengime Hart
ford, Conn. Laisvės cho
ras sudainavo 4 dainas la
bai gražiai. Brooklyno dai
nininkai žavėjo svečius, ku
rių buvo svetainė pilna. 
Gražių dainų harmoningi 
garsai paliko ilgai atmin
čiai. Kvartetas atliko kaip 
geriau negalima, visiems 
patiko. V. Beckeris užsi
pelnė daug garbės nuo pub
likos už taip gražiai dai
navimą. Ei. Brazauskienė 
solo atliko profesionališkai. 
Brooklyniečiai šuva i d i n o 
vaizdelį iš barnio ir taikos 
šeimoje, dalyviams labai pa
tiko.

O, kaip būtų malonu daž
nai lankyti tokius parengi
mus !

Draugė N. Buknienė pa
prašė svečius stoti “Lais
vės” vajui pagalbon. Ji taip 
mandagiai prašė būti “Lais
vės” skaitytojais!

Mūsų naujienos
Mirė lietuviai: Stela Ta- 

mulevičienė mirė spalio 30 
d., Teodora Mickus — spa
lio 29 d., Antanas Bakšys— 
lapkričio 2 d. Mažai jie te
turėjo progresyvių minčių, 
bet buvo lietuviai. Gaila, 
kad mirtis ištraukė iš gyvų
jų eilių. Užuojauta liku
siems jų artimiesiems.

’ • 1

Bridgeporte turėjome pa
rengimą, kurio ilgai negalė
sime pamiršti. Garbė Lais
vės chorui iš Hartfordo ir 
R. Januliui su jo daininin
kėmis, kurios žavėjo pub
liką, taipgi Brazauskienei 
ir Wilmai Hollis. Viskas 
išėjo labai gražiai.

Garbė menininkams, gar
bė ir rengėjams.

• "

Waterburyje Brooklyno 
Aido choras atliko profesi
onališkų programą solais, 
naujomis dainomis, vaidy
ba. Jie žavėjo publiką. Gar
bė jiems. Garbė ir water- 
buriečiams rengėjams už 
tokią gražią popietę.

“Laisvės” vajus irgi ne
buvo pamirštas. P. Buknys, 
“Laisvės” gaspadorius, pa
sakė gražią kalbą apie šių 
dienų laikraščių bėdas ir 
kvietė lietuvius skaityti 
“Laisvę” ir stoti jai į pa
galbą vajaus darbe.

T. Kunca

PAVOGTUS BEŽDŽIO- 
NIUKUS RADO TELE

FONO STOTELĖJ
Gale praėjusios savaitės 

iš Brooklyno Zoo buvo iš
vogti du 18 mėnesių am
žiaus beždžioniūkai. Jų pri- 
žiūrovai net fondų pradėjo 
atpildui tam,'kas praneštų, 
kur juos atrasti.

Naktį iš policijos pašau
kė jų buvusį prižiurovų, 
prašydami, gal jis galėtų 
atpažinti poli c i j o s atras
tus telefono stotelėje du 
beždžioniukus. Prižiūrovas 
nuskubėjo į policiją. Atpa
žinimui jokių specialybių 
nereikėjo, beždžioniūkai jį 
pamatę iš tolo pradėjo į jį 
tiesti savo rankas, o paleis
ti iš klėtkos puolė jo glė
bin.

Ligonines gausiančios 
daugiau paskyrų

Laiške Miesto Planavimo 
komisijai majoras Lindsay 
pareiškė, kad jis reikalaus 
didelę biudžeto dalį skirti 
ligoninių reikalams. Jis sa
ko, kad arti dviejų trečda
lių dabartinio ligoninių plo
to yra atgyvenę ir kad 
daugelį kitų reikia taisyti, 
modernizuoti.

PHILADELPHIA & VICINITY

Help Wanted Female
CLERK—TYPIST

Operate electric typewriter. 
Aptitude for figures.

N. E. Plant location.
CROWN PRODUCTS 

2121 Wheatsheaf Lane 
Phila., Pa. 
PI 4-4452

(80.86)

WANTED—OPERATORS

Sewing machine operators want

ed. We will train you.

Pay while learning. English speak- /
ing not necessary.

Good Company benefits, also plenty

overtime. 5 days week. Hours from

8 AM to 3:30 PM.

An equal opportunity employer.

Apply in person and ask for

Miss Veronica.

APRIL COLBY, INC.,

435 Van Houten Ave., Passaic, N. J.

Phone 201-777-7221.

(87-89)

Chester, Pa.
Pataisa

ALDLD 6 apskrities' va
karienės metu aukojusiųjų 
sąraše buvo minėta, jog 
Navardauskas aukojo $1, 
bet turėjo būti Navalinskie- 
nė. Taipgi praleista drau
gė F. Deltuviene iš Balti
morės, ji aukojo $6.

Už klaidą atsiprašau.
A. Lipčius.

Redakcijos atsakymai
M. Egelevičiui.—Atkarpė

lę iš angliško laikraščio ga
vome. Dėkojame.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks lapkričio 14 
d., 2:30 vai. popiet. Kviečia
me .narius dalyvauti šiame 
susirinkime. Turėsime rinkti 
naują LLD Centro komitetą; 
taipgi turime ir kitų reikalų 
apkalbėjimui.

Jaskevičius, sekr.
(87-88)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopos sekantis ba

lius įvyks lapkričio 12, 1966 
m. Vieta — 314 15th Avė., 
St. Petersburg, šiame paren
gime bus atžymėta vienų me
tų drg. Pakšio mirties su
kaktis. Prie kurio draugė ve
lionio žmona prisideda, kad 
atsilankiusieji būtų gerai pa
vaišinti. Taipgi Dainos mylė
tojai—grupė padainuos liūde
sio ir kitas dainas. Kviečia vi
sus atsilankyti.

Rengimo komitetas 
(87-88)

MEN LOOKING FOR GOOD FUTURE 
Steady employment with cryogenics firm.

ORDER and BILLING CLERK
Must be accurate typist and adept with figures.

High School graduate.

CALL 609—448-3373 for interview
GARDNER CRYOGENICS CORP

140 Williams, 
Hightstown, N. J.

An Equal Opportunity Employer

Cl

(87-88)

M

Help Wanted Male
CARPET Layer, Experienced, year 

round job. Good wages. Apply
McKEAN CARPET CO. 

729 McKean St., 
Phila., Pa.

(79-93)

FOREMAN

Shift work
Mechanical ability

Able to supervise people 
i

Textile experience helpful 
but not necessary.

N. E. Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane
Philadelphia, Pa.

PI 4-4452
(82-88)

ENGINEER
Refrigeration, licensed shift. 

$112 per week.

Dial 609-881-5300, N. J.
(83-87)

MACHINISTS

Little experience requered.

We will teach repairing and serv

icing (heavy) machinery. Salary 

depending with experience. All legal 

holidays, we are a large firm loc

ated in Brooklyn.

Phone 212 MI 7-2323
(85-87)

ROOFING
Supply Wholesale, warehouse man 
and truck driver. Experienced. Call 

ROOSEVELT DISTRIBUTORS
* HO 4-6300

(87-91)

Help Wanted Female

SECRETERIAL OPPORTUNITY. 
Looking for a bright young secre
tary to Branch Manager of nation
wide firm. Excellent potential for 
responsible person. All company be
nefits. Salary commensurate with 
experience. Company presently lo
cated in Center City, possibility of 
relocation in Fort Washington, 1 
year. For interview call WA 3-2820.

Mr. Tansey. 1 (87-90)

DIRECTOR OF NURSES, 207 bed 
JCAH accredited hospital with spe
cialist staff. B. S. or better with 
experience. No school. Insurance 
and retirement plan. Salary open. 
Lewistown Hospital, Lewistown, Pa. 
17044. (87-89)

NURSE, R. N. Full or part time. 
Opp. for nurses to work in a pro
gressive college setting. Apply now 
and be available for promotions 
when new College Hospital opens 
early 1967. General duty $425 plus 
shift differential and new personnel 
policies. Shift of choice.

Also NURSE, L.P.N. , Oppor. to 
work in college setting. Learn while 
earn. Shift of choice. Licensed by 
examination pref. New pay scale & 
personnel policies. Apply Miss Mary 
Christianson, R. N., Director of Nur
ses. Call SH 8-1000. Ext 102. Hos
pital of Phila. College of Osteopathy.

(85-98)
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Žmonės pasipiktinę puolimu 
ant pažangaus jaunimo

Mieste pasklidus žiniai, 
kad marksistinės jaunimo 
organizacijos grupė buvo 
užpulta, visi demokratiniai 
žmonės pasipiktino. Ypa
tingai užsigavo jų tėvai.

Miestinės kolegijos (City 
College) studentai turi įsi
kūrę marksistinės jaunimo 
organizacijos W. E. B. Du 
Bois klubą. Organizacija 
pavyzdingai darbuojasi už 
taiką ir rimtai yra susirū
pinusi, kad į Kongresą ir į 
va Id vie tęs būtų išrinkti tai
kos šalininkai. Be abejo, 
jie yra idėję ne vieną va
landą darbo agitacijai už 
išrinkimo vertus kandida
tus šiuose rinkimuose.

Klubiečiai, pasinaudoda
mi laisvesniu pusdi e n i u , 
praėjusį sekm a d i e n į bei 
šeštadienį turėjo pobūvė
lius, kur, pasikvietę savo 
draugus, diskusavo rinki
mus ir kitus svarbius rei
kalus, na, ir linksminosi, 
kaip visi jauni. Tokį pobū
vėlį, privatiniuose namuo- 
muose turėjo ir minėtasis 
City College klubas New 
Yorko West Sidėj.

LLD 11-osios Apskrities 
žinios

Apskrities komitetas tu
rėjo susirinkimą lapkričio 
6 d. ir padarė sekančius ta
rimus:

Komitetas šiems metams 
yra: pirm. J. Grybas, sekr. 
Č. B ready, ižd. M. Stakoff.

Sulig konferencijos tari
mu paskirta spaudai $40. 
Nutarta surengti Bimbai 
prakalbas apie Lietuvą. Ra
portuos, ką jis ten matė.

Nutarta sus i s i e k t i su 
New Jersey kuopomis su
ruošimui kokio parengimo 
toje valstijoje.

Taipgi sulig konferenci
jos tarimu buvo nustatytos 
kvotos Il-osios apskrities 
kuopoms gavimui naujų na
rių. Kvotos yra sekančios: 
1-ai kuopai — 7 nariai; 5 
kp.—2; 24 kp.—2; 54 kp.— 
3; 67 kp.—1; 72 kp.—2; 77 
kp.—1; 81 kp.—8; 84 kp.— 
2; 136 kp.—3; 185 kp.—7; 
212 kp.—2.

Visos suminėtos kuopos 
yra raginamos šiemet gauti 
tą skaičių narių. Tai yra 
labai mažas skaičius, kurį 
kiekviena kuopa galės leng
vai išpildyti.

Tai tiek iš komiteto po
sėdžio šį kartą. Vėliau bus 
daugiau.

LLD II Apskr. Sekr.
C. Bready

BRONXE SUSIKIBO 
DĖL PLAUKŲ

Septyniolikamečiui Bronx 
vyrukui Arthur George įsa
kyta neateiti j Dewitt Clin
ton vidurinę mokyklą kol 
neapsikirps plaukų. Dabar 
vaikinas panašus į “bytliu- 
ką.”

Mokyklos v i r š i n i n kas 
Gibney sako, jog tai drau
džiama dėl pačių vaikinų 
saugumo. Ei k s t rimizmai, 
sako, jis, iššaukia kitų pa
stabas, pašaipas ir, dažnai, 
muštynes.

RANDAVOJIMUI
MASPETH, N. Y.

PASIRANDAVOJA trys kamba
riai su visais patogumais, iškaitant 
ir elektrą, ramioj vietoj, nuoma pri
einama, kampinis namas.

Dėl daugiau informacijų kreipki
tės:
56-02 Remsen Place, Maspeth, N. Y.

Telefonas. DA 6-2496

Į gražų pobūvėlį įsibro- 
I vė policija ir 86 jaunus 
žmones areštavo. Nuvarę į 
daboklę išlaikė 15 valandų, 
o po to, neturėdami kuo 
kaltinti, paleido.

Tėvai sako, kad jaunuo
liai buvo subrukti į patal
pas be vietos atsigulti, be 
tinkamų išviečių, per 15 va
landų be maisto.

Žmones garsiai kalba, jog 
tas padaryta tikslu spaudo
je ir oro bangomis nu
kreipti piliečių akis nuo 
kyšininkystęs ir kitų skan
dalų, o pasukti prieš vei
kiantį už taiką jaunimą, 
apšaukiant jį tokiu ir kito
kiu. O už vis svarbiausia, 
kad tie, nuoširdžia u s i e i i 
agitatoriai už taikos kandi
datus, būtų sulaikyti nuo 
tos svarbios pilietinės veik
los iki po rinkimų.

Tuo užpuolimu ir areštu, 
sako žmonės, apjuodintos 
mūsų demokratinės šalies 
rinkimų išvakarės. Prieš 
tai negalima tylėti. /

Ir netylima. Prieš tą už
puolimą protestai auga.

Įvyks nepaprastas 
masinis mitingas

Jau buvo minėta, kad ne
seniai iš kelionės po pasau
lį sugrįžo įžymus Ameri
kos darbininkų vadovas 
Gus Hali. Jo pranešimui 
išgirsti New Yorke ruošia
mas didžiulis masinis mi
tingas gruodžio 2-os vakaro 
7 vai. Riverside Plaza Ter
race, 253 West 73rd St.

Kadangi tikimasi žmonių 
didelio susidomėjimo, bilie- 

j tai iš anksto yra skleidžia
mi organizacijose, tuo už
tikrinant, kad daugiausia 
susidomėjusieji galėtų jį 
išgirsti. Kaina tik 99 c.

Hali išbuvo 3 mėnesius 
užsienyje, aplankydamas 3 
kontinentus, keliasde š i m t 
valstybių, susi tikdamas 
su darbininkų vadovais ir 
visais, kurie ieškojo gali
mybių su Amerikos darbi
ninkų vadovu susitikti, jo 
kalbą išgirsti. Jo mitin
guose, kur masiniai mi
tingai leidžiami, dalyvavo 
minios žmonių.

Hali yra vienas studentų 
mėgiamiausių kalbėtojų.

KELRODIS Į “LAISVĖS” KONCERTĄ
Kaip pasiekt koncerto vietą subaway bei elevator traukiniais

Gyvenanti arti Canarsie—14th St. linijos traukinio, imkite 
šj traukini ir važiuokite iki Lorimer St. stoties. (Patartina sėst 
pryšakiniuose vagonuose). Lorimer St. stotyje eikite pirmyn, 
kur matysite laiptus žęmyn, virš kurių yra užrašas: IND—Ja- 
maica-jQupens; ten tuneliukas eina į Crosstown traukinį GG. 
šis traukinys eina į Greenpoint,—pirmas sustojimas Nassau 
Av. stotis. Čia išlipę gatvėn eikite atgal apie pusantro bloko, 
ir rasite Driggs Avė., ten netoli bus koncerto svetainė — 261 
Driggs Ave.

Kurie važiuos iš Jamaica apylinkės Jamaica traukiniu, ge
riausia išlipt ant Hewes St. stoties ir eiti du bloku atgal—iki 
Union Avė. ir prie Broadway rasite IND—GG traukinio stotį, 
šiuo traukiniu pavažiavus d vi stotis, bus Nassau Ave. Važiuo
janti iš New Yorko pusės Jamaica linijos traukiniu, išlipkite 
Hewes St. stotyje ir eikime Broadve pirmyn iki Union Avė. čia 
rasite viršminėtą IND linijos stotį (subway).

Važiuojantieji automobiliu iš Conn, ar Mass, valstijų, at
važiavę link Long Island, važiuokite Throgs Neck tiltu iki 
Long Island Expressway, sukite po dešinei į Expressway ir 
važiuokite iki pamatysite dvi dideles gaso tankas, jas prava
žiavę laikykitės po dešinei, privažiuosite pasisukimą į Grand 
Ave., pasisukite ir važiuokite iki Grand Ave., privažiavę su
kite po kaire į Grand Ave. ir važiuokite tiesiai, privažiuosite 
Graham Ave., sukite po dešinei ir važiuokite Graham Ave. 
iki pasidarys platu, čia bus Driggs Avė. ir sukite po kairei į 
Driggs Ave., už vieno bloko bus New National Hali.

Važiujant iš New Yorko pusės Williamsburgo tiltu, važiuo
kite tiesiai (nesisukite į šalinius išvažiavimus nuo tilto), va
žiuodami tiesiai, įvažiuosite j Graham Ave., čia sukite į kai
rę ir už kelių minutų privažiuosite Driggs Ave.

NERIBOTAS SVORIS IR PASIRINKIMAS dovanų iš maisto pro
duktų sąskaitos. $5.00 Patarnavimo mokestis panaikinta.

Pasinaudokite šia proga, siųskite viršminėtus ŠVENTĖMS SPE
CIALIUS PRODUKTUS savo giminėms DABAR.

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

Ar pas bile mūsų autorizuotus atstovus ar skyrius.
Tel. 212-228-9547

I

Lankėsi viešnia 
iš Šiaulių

Praėjusį antradienį “Lai
svės” leidykloje lankėsi 
viešnia iš Šiaulių — Juzė 
Traškienė, kuri prieš du 
mėnesiu atvyko iš Lietuvos. 
Gyvena čia pas savo sūnų.

Juzė Traaškienė kadaise 
gyveno Williamsbur g e, 
Brooklyne, arti “Laisvės” 
leidyklos. Jos pirmas vyras 
— Stanislovas Riškus ir ji 
buvo geri laisviečiai. Vyras 
mirė ir palaidotas Alyvų 
kalnelio kapinėse. Paliko ją 
ir sūnų Juozą, pas kurį 
moteriškė dabar svečiuoja
si.

Tuomet ji su sūnum grį
žo' į Lietuvą. Šiauliuose ji 
ištekėjo už Traškos, kuris 
nelabai seniai mirė, palik
damas žmoną (Juzę), sūnų, 
veterinarijų, ir dukrą su 
šeima. O jos sūnus Juozas 
Riškus, kaip Amerikoje gi
męs, 1939 metais atvyko į 
JAV ir Antrajame pasauli
niame kare tarnavo Ameri
kos kariuomenėje, buvo su
žeistas. Pa jį dabar Juzė 
Traškienė ir atvyko pasi
svečiuoti.

— O gal manote čia ap
sigyventi? — klausiu.

— Ne, ne!— atsako vieš
nia. Man čia nepatinka. 
Grįšiu atgal į Lietuva. Ten 
tain gražu, gera, miela.

Prašiau, kad viešnia, kai 
ji pasiruoš grįžti, užeitų 
i mūsų leidvklą atsisveikin
ti. Pažadėjo.

Viešnią atlydėjo brookly- 
nietė Irena Levanienė. Sa
kė. kad sekmadieni būtinai 
abidvi bus “Laisvės” kon
certe. Ns.

MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Trečiadienį,*, lapkričio 16 
d., įvyks Niujorko Lietuvių 
Moterų klubo susirinkimas, 
7:30 vai. vakare, Laisvės 
svetainėje.

Po svarbaus susirinkimo, 
mus pavaišins sekamos rič- 
mondhilietės: A. Vazniene, 
J. Anskienė, O. Titanienė ir 
M. Yakštienė.

Valdyba
-------- i-----

MUS SVEIKINA SU 
ŠVENTĖMIS

Spalio revoliucijos 49-rių 
metinių proga mus sveikino 
daugelis Lietuvos veikėjų, 
tarp kurių buvo: Vilniaus 
universiteto rektorius d-ras 
prof. J. Kubilius, knygų 
leidyklos “Vaga” direkto
rius Čekys ir vyr., redakto
rius poetas Maldonis, bei 
kiti.

Suzanna Kazokyte
Neseniai Suzanna Kazo

kytė ištekėjo už Leon 
Jones, su kuriuo ji buvo pa
žįstama per ilgus metus 
jiems abiem dirbant Board 
of Education įstaigoj Niu
jorke. Mr. Jones, kaip ir Su
zanna, išėjęs į pensiją ir jie 
abu mano gyventi Frack- 
villėj, kur Suzanna iki šiol 
gyveno, arti josios sesutės.

Suzanna mano dalyvauti 
“Laisvės” koncerte šį sek
madienį, lapkričio 13 d. Bus 
proga jai asmeniškai palin
kėti “ilgiausių metų.”

Žinome iš dovanų, pri
siųstų Niujorko Moterų 
klubui, kad Suzanna užsi
ima tapyba ir keramika. 
Bet ji nepamiršta ir savo 
mylimiausio užsiėmimo, tai 
yra dainavimo. Frackvillė- 
je susitvėrė dainininku gru
pė, kuri vadinasi “Song 
Birds.” ir Suzanna ten da
lyvauja.

Linkime Suzannai ilgiau
sių metu, daug energijos 
josios užsiėmimuose ir lai
mingo vedybinio gyvenimo. 
Laukiame pasimatyti sek
madienį.

Ieva Mizarienė

John R. Strechan, 50 me
tų, tapo paskirtas Manhat- 
tano pašto vedėju — pir
masis negras tose pareigo
se New Yorke. Pašte eili
niu tarnautoju jis pradėjo 
dirbti 1941 metais. Į vir
šininkus jį rekome n d a v o 
senatorius Robert F. Ken
nedy.

Vyriausybė paskyrė po 
negrą pašto viršininką Los 
Angelese ir Chicagoje.

Laisvės Koncertas
Jau šj sekmadieni 

Kviečiame Visus Ateiti!

Mildred Stensler
Aido Choro ir Moterų 

kvarteto mokytoja

Jonas Dirvelis
Wore esteri o 

Aido choro mokytojas

Asmenys, kurių triūsu ir sumanumu yra parengta 
šio koncerto programa. Būtinai išgirskite ir pama

tykite ją, nes turėsite įsau daug malonumo.

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Su savo grupėmis ir paskirais talentais atliks 

koncertinę dalį programos

WORCESTĖRIO AIDO CHORAS
Su savo grupėmis ir paskirais talentais atliks 

dalis iš Stasio Šimkaus operetės “Išeivis”

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 13 November
New National Hall

261 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.
(Greenpoint dalyje)

Bus graži ir labai įspūdinga programa. Atsilan
kykite, išgirskite ir pamatykite ją.

, Rengėjai

Vladimirovai išvyko į 
Floridą

Praėjusį sekmadienį 
Jungtinių Tautų bibliotekos 
Niujorke direktorius Levas 
Vladimirovas su žmona ir 
dukrele išvyko į Tallahass- 
see, Floridos sostinę. Flo
ridos universitetas pakvie
tė Vladimirova paskaityti 
dvi mokslines paska i t a s . 
Viena apie bibliotekas tarp
tautiniu mastu, kaip jos 
dirba, o kita—apie tarybi
nius univers i t e t u s ir jų 
bibliotekas.

Aišku, mokslininkas nu
švietė ir Vilniaus universi
teto ir jo bibliotekos (ku
rios direktorium jis ilgai 
buvo) darbus.

—Ar iš Tallahassee ma
note pavažiuoti į pietus. į 
St. Peterburgą bei i Mia
mi? — klausiau mokslinin
ką.

—Šiuo kartu nemanau, 
kad galėsime tai padaryti, 
— per daug esu užimtas 
darbais Niujorke, — atsakė 
Vladimirovas.

—Ar galėsite, profeso
riau, dalyvauti metiniame 
“Laisvės” koncerte lapkri
čio 13 dieną? Kas metai 
juk dalyvaudavote, kai gy
venote Niujorke?

—Jei suspėsime sugrįžti 
į Niujorką, būtinai būtinai 
atvyksime į koncertą. To
kių retu progų niekad ne
praleidžiu, — atsakė moks
lininkas.

Vladimirovai pirmą kar
tą pamatys nors kampelį 
Floridos. Jie išvyko ten 
automobiliu, tai pamatys 
nemažai mūsų šalies.

Ns

Angliškas laikraštis 
prašo talkos

Niujorko pažangiečių laik
raštis anglų. kalba prašo 
lietuvių visuomenei praneš
ti, jog laikraščio paramai 
bazaras įvyks New Yorke 
gruodžio 9, 10 ir 11 die
nomis, tame pat Woodstock 
viešbutyje kaip pernai. Bi
lietai jau gaunami pas lie
tuvius laikraščio bičiulius.

Bazaro komisija taip pat 
prašo turinčius tinkamų 
bazarui daiktų juos pado
vanoti. Tinka puošmeniniai 
daiktai sau ir namams, 
elektriniai ir kitokie indai, 
audiniai, megztiniai, nau
jos, ir jau vartotos, bet dar 
švarios knygos.

Tarp kitko, šie bazarai 
kasmet turi mažiau ar dau
giau naujų skrybėlių, suk
nelių, bliuskių, megztinių. 
Juos padaro laikraščiui 
draugiškos darbininkės sa
vo organizuotais šeštadie
niais ir dovanoja bazarui.

Vengrės, lenkės dažnai 
turi savo skyrius, kuriuose 
pardavinėja iš savo gimto
sios šalies importuotus 
daiktus, daugumoje tauti
nius meno kūrinius. Ypa
tingai populiarios bazare 
būna Lenkijos lėlės. Būna 
ir kitokių įdomių ir nau
dingų vaikams žaislų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pranešame siuntėjams, kurie siunčia šventėms dovanas giminėms 

Sovietų Sąjungon, kad yra 10% nuolaida ant visų populiarių stan- 
dardinfų ir specialių švenčių maisto paketų, įvykdoma dabar.

. Telefonuokite arba rašykite, reikalaudami mūsų Specialaus 
Maisto, Katalogo, kuriame sužymėti 22 Populiaraus 

Maisto paketai—siuntiniai.

Specialūs Šventėms Maisto Paketai
No. 1. "HOLIDAY” $84.00 dabar $80.60

1. SOVIET CHAMPAGNE 0,8 L.................................... 1 BTL.
2. WINES “PORTWINE” OR “MADERA” 0,75 L. 1 BTL.
3. VODKA ’’STOLICHNAYA” 0,50 L........................... 1 BTL.
4. WINE DRY “CINANDALI“ 0,75 L.......................... 2 BTL.
5. ARMENIAN COGNAČ 5 STARS 0,50 L. :........... 1 BTL.
6. SALAMI SMOKED ........................  1 KGR.
7. CRABS 1/220-245 ........................................................... 3 CANS
8. BLACK STURGEON CAVIAR 1/056 .................. 4 CANS
9. PICKLES CANNED 1/500 ......................................... 2 CANS

10. COOKIES 1/500 ...........................................  ........... ..... 1 BOX
11. CHOCOLATE CANDY “TRUFELI” ................. 1 KGR.
No. 2. “MALENKVI PODAROK'’ $25.00 dabaf' $22.50
1. ARMENIAN COGNAC 5 STARS .............................. 2 BTL.
2 BLACK STURGEON CAVIAR 1/056 ...................... 2 CANS
3. CRABS 1/220-240 ............................................................ 2 CANS
4. INSTANT COFFEE 1/050 ........................................ 3 CANS
5. ASSORTMENT OF CHOCOLATES 1/400 ............. 2 BOXES
6. SOVIET CHAMPAGNE 0,8 L...................................... 2 BTL.

No. 3. “GASTRONOMICHESKIY” $31.00 dabar $27.90
1. VODKA STOLICHNAYA 0,5 L........... ...........-........... 2 BTL.
2. WINES “PORTWINE” OR “MADERA” 0,75 L. . 2 BTL.
3. SPRATS IN OLIVE OIL 1/350 ................................. 1 CAN
4. INSTANT COFFEE 1/050 ....’........................................ 2 CANS
5. PICKLES CANNED 1/500 ............................................ 2 CANS
6. SMOKED SALAMI ......................................................... 1 KGR.
7. FILTER CIGARETTES “NOVOST” 1/20 ........ ...... 10 PKG.
8. CHOCOLATE CANDIES “MISHKA KOSOLAPI” 1 KGR.
9. RED FISH IN TOMATO SAUCE 1/350 ................ 2 CANS

10. CRABS 1/220-240 ............................................................ 1 CAN
11. BLACK STURGEON CAVIAR 1/056 ...................... 2 CANS
12. SMOKED PORK TENDERLOIN OR BACON ..... 1 KGR.
13. HOLLAND CHEESE ...........................................  2,3 KGR.
No. 4. “PODAROK K CHAYU” $26.00 dabar $23.40

1. TEA “CEYLON” OR “INDIA’' 1/050 ...................... 2 PKG.
2. WINE “KAGOR” 0/75 L................................................ 1 BTL.
3. CHERRY LIQUOR 0/5 L............................................... 1 BTL.
4. CHOCOLATE BARS “LUX'* 1/100 .......................... 2 BARS
5. CHOCOLATE CANDIES “STRATOSPHERE” ...... 1 KGR.
6. ASSORTMENT OF CHOCOLATES 1/400 ............. 1 BOX
7. CARMEL “RAKOVIE SHEIKI” ................................ 0,5 KGR.
8. COOKIES “MO1E LIUBIMOIE” 1/500 .................... 2 BOXES
9. LUMP SUGAR .................................................................. 1 KGR.

10. SWEETENED CONDENSED CREAM 1/400 ........ 2 CANS
11. JAM ASSORTED 1/650 ........  4 CANS
12. INSTANT COFFEE 1/050 ....................................... 5 CANS
No. 5. “BAKALEINYI NABOR” $26.50 dabar $23.85

1. WHEAT FLOUR ............................................................... 2 KGR.
2. BUCKWHEAT CEREAL ................................................ 2 KGR.
3. RICE ..................................................................................... 1 KGR.
4. MELTED BUTTER 1/450 ............................................ 4 CANS
5. SUNFLOWER OIL 1/500 ...............  2 BTL.
6. LARD .......  1 KGR.
7. SWEETENED CONDENSED MILK 1/410 .......  4 CANS
8. SUGAR GRANULATED ............................................... 2 KGR
9. HONEY NATURAL 1/600 ........................................... 2 CANS

10. MACARONI PRODUCTS 1/600 .................................. 2 BOXES
11. STEWED PORK 1/338 .................................................. 3 CANS
12. CANDIES “MISHKA KOSOLAPIY” ......  1 KGR

Vilnietis G. Cibulskis 
Jungtinėse Tautose ,
Neseniai į Jungtines Tau

tas atvyko dirbti ekonomi
stas G. Cibulskis (rašosi 
Tsibulskiy). Trumpai teko 
su juo pasišnekėti. Jis gimė 
Vilniuje. Išsimokslinęs, ku
rį laiką dirbo Lazdijuose, o 
vėliau, kaip specialistas, il
gokai tarnavo finansų mi
nisterijoje Maskvoje. *■

Lietuvių kalbą Cibulskis 
vartoja puikiai. Tai dar 
jaunas, išsimokslinęs vyras.l 
Atvyko jis Čion su žmona 
Galina ir dviem dukrelėm.

Tarp lietuvių
Penktadienį į “Laisvės” 

j raštinę atvyko brooklynietė 
I M. Riskevičienė. Užsimokė
jo už dvi prenumeratas į 
Lietuvą ir savo prenumera
tą. Paklausiau, kaip gyvuo
ja jos vyras Maikis. Atsa
kė, kad sveikata nekokia, 
reikia jį prižiūrėti, pagel
bėti jam vaikščiot. Mat, 
Maikį jau keliolika metų 
kai suėmė paralyžius. Vis- 
vien jis nepamiršta laik
raščio “Laisvės”. Kadangi 
negalės dalyvauti koncerte, 
tai ta proga aukoja $2.

Ačiū jam.
L. K—te




