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s KRISLAI
Bulgarijoje.
Apie “Aidus”.
Mūsų koncertas. 
Juan Nolasco.

Rašo R. Mizara

Kai šitie žodžiai rašomi, So
fijoje vyksta Bulgarijos Ko
munistų partijos devintasis 
suvažiavimas.

Suvažiavimas atkreipė i sa
ve pasaulio dėmesį, kadangi 
jame be kitų dalyvauja Tary
bų Sąjungos Komunistų par
tijos generalinis sekretorius 
Leonidas Brežnevas.

O Bulgarijos ministrų pirmi
ninkas Todoras ’Živkovas savo 
pranešime ragino pasaulio ko
munistines partijas sušaukti 
konferenciją, kurioje • vėliau
sieji Kinijos Komunistų “veik
sniai” būtų aptarti, kad ki
nams būtų pasakytas atviras 

i ir griežtas viso pasaulio ko- 
4 munistų žodis.

Živkovo sumanymui prita- 
v ria, sakoma, ir Brežnevas, bet 

ne kategoriškai. Gi Rumuni
jos Komunistų partijos vado
vas N. Ceausescu, sakoma, 

,įi abejoja, ar tokios konferen
cijos sušaukimas eitų pasauli
niam komunistiniam judėji
mui naudon.

• Kaip ten bus toliau, maty
sime. šiandien tenka pasaky
ti : Bulgarijos Komunistų par
tija yra jau nuo seniai žino
ma, kaip kovinga, apdairi 

* marksistinė-lenininė partija.
ši partija davė pasauliui 

Georgą Dimitrovą.

Lietuvos spauda praneša, 
kad šiomis dienomis Krem- 

' liaus teatro scenoje Maskvoje 
šauniai pasižymėjo Vilniaus 
Aido choras. Gausi publika 

* šiltai Vilniaus aidiečius suti
ko.

Apie tą patį laiką, kai Vil- 
k -niaus Aido choras dainavo

* Maskvoje, Worcesterio ir Niu
jorko Aido chorai gražiai dai
navo pas mus “Laisvės” kon
certe. o Roselando Aido cho
ras statė Čikagoje savo spek
taklį — “Pavogtą čigoną.” 

šlovė Aidams!. .

Taip, mūsų metinis koncer- 
Itas, įvykęs praėjusį sekma

dienį Niujorke, Greenpointo 
rajone, iš tikrųjų, buvo gra
žus ir didelis. Programa liau- 
diška, publika smagiai nusi
teikusi.

J Be daugelio kitų žmonių, 
7 atvykusių iš toliau, koncerte 

buvo G. Cibulskis, t arnaująs 
Jungtinėse Tautose ekonomis- 
tu-ekspertu. Pirmą kartą jis 
matė tokį dalyką kaip Ame- 

Irikos lietuvių koncertas. Ir 
jis susikaupęs įtemptai stebė
jo kiekvieną judėsėlį scenoje, 
stebėjo ir publikos reakciją.

! —Kaip gi Jums viskas čia,
pagaliau, atrodo? — klausiu 
svečio.

’ —Viskas, kas šiandien čia
) vyko, mane labai stebino, — 

buvo atsakymas. — Niekad 
nesitikėjau, kad JAV pažan- 

xf' giąją lietuvių laikraštis “Lai
svė” turi tokią įtaką žmonė
se. Nesitikėjau matyti to, ką 
pamačiau. Turite puikių ta- 

, lentų; esate turtingi. — turi
te daug žmonių, kurie jus re
mia. ..

Vajus naujiems mūsų spau
dai skaitytojams ieškoti ir 
“Laisvei” $10,000 fondui su
kelti, tikrai gerai ritasi pir

Nuosavybės teisės
virš žmonių teisių “LAISVES” VAJUS

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Reuther priešinasi 
G. Meany politikai

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas penkiais 
balsais prieš keturis nuta
rė, kad, remiantis nuosavy
bės teisėmis, protesto de
monstracijos gali būti už
draustos ir demonstrantai 
kaltinami nuosavybės teisių 
pažeidime. Nuosprendis iš
neštas 32 Floridos negrų 
demonstrantų byloje. 1963 
metų rugsėjo 16 apie 200 
negrų studentų demonstra
vo prie Tallahassee kalėji
mo, kur buvo kalinami ke
li studentai. Demonstran
tai buvo suimti ir vietinis 
teismas juos nuteisė, ka
dangi jie demonstravo 
“valstijos nuosavybės teri
torijoje.”

Tarp keturių teisėjų, ku
rie balsavo Aukščiausiame 
teisme prieš nuosp r e n d i, 
yra žinomasis liberalas W. 
O. Douglas. Douglas sakė, 
kad nuosp r e n d i s atidaro 
duris tikram policiniam re
žimui. Jis sakė, kad nuo 
dabar galima bus drausti 
visokiausias protesto de
monstracijas ir pravesti su
ėmimus remiantis tuo, kad 
bet kokia vieta mūsų ša-, 
lyje yra kieno nors nuosa
vybė, būk tai privati, mies
tų, valstijų arba federali
nės valdžios. Jis sakė, kad tijos spauda sako, kad Jor- 
naujasis nuosprendis pasta- danas neatsakė kaip reikėjo 
to nuosavybės teisę virš į Izraelio agresiją.

žmonių teisių reikšti savo 
protestą prieš neteisybę. Jis

“Kalėjimas, kaip guber
natoriaus būstinė, kaip vals
tijos rūmai, yra valdžios 
vieta, nežiūrint ar tai Lon
dono bokšto, ar Bastilijos, 
ar vietinio mažo . kalėjimo 
tipo.”

Aukščiausiojo teismo nuo
sprendis sukėlė stiprų pro
testą negrų išsilaisvinimo 
judėjimo organizacijų tar
pe. Jaučiama, kad nuo
sprendis taikomas vyriau
siai prieš negrus, nors jis 
taipgi, be abejo, galės būti 
taikomas ir prieš judėjimą 
už taiką Vietname.

Minimieji 32 negrai stu
dentai buvo nuteisti 30-čiai 
dienų kalėjimo.

Apart Douglaso, prieš re
akcini nutarimą balsavo vy
riausias teisėjas Warren, 
teisėjas Brennan ir teisėjas 
Fortas.

Pekinas. — Kinijos spau
da sako, kad jaunieji rau- 
dongvardiečiai dabar neke
liauja traukiniais arba au
tomobiliais, o keliauja pėsti.

Damaskas. — Baath par-

Amerikinis vokietis su 
naciais suokalbininkais

Karlsruhe. — Vakarų Vo
kietijos teismas nuteisė 
dviems metam kalėjimo vo
kiečių kilmės amerikietį 
Reinholdą Ruppę, 24 metų 
amžiaus newyorkieti. Rup- 
pe buvo atvykęs Vokieti
jon, kur susisiekė su atkak
liais kraštutiniais naciais, 
kurie nesitenkina pro-naci- 
ne atvira veikla, o pogrin
dyje planuoja visokius su
kilimus. Jis ypatingai glau
džiai veikė su Erichu Lind- 
neriu iš Oldenburgo. Abu 
buvo įsteigę slaptą “Nacio-

myn. Jei tik rankų nenuleisi- 
me, turėsime gerus rezultatus.

Anglų kalba pažangusis 
laikraštis, “The Worker” an
tradienių laidose turi puslapį 
ispanų kalba — “EI Trabaja- 
dor”. Kurie galite skaityti 
ispaniškai, bandykite užsisa
kyti laikraštį.

Ispaniškąjį puslapį, beje, re
daguoja jaunas kovingas vy
ras Juan J. Nolasco. Jis — 
domininkietis, atvykęs į JAV 
dar tuomet kai Domininkonų 
respubliką smaugė kruvina 
Trujillo diktatūra.

Įdomų dalyką Nolasco aną 
dieną “Workeryje” iškėlė: 
Niujorko mieste gyvena apie 
125,000 jo tautiečių. O kiek 
čia puertorikiečių, kiek ku
biečių, kiek kitų Lotynų Ame
rikos respublikų išeivių !. . 
Deja, ligi šiol dar nepasilaikė 
pažangus ispanų kalba laik
raštis !..

MtM
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Washingtonas. — Nesu
tikimas Vietnamo politikos

nal-socialistu centrinį komi
tetą Vokietijoje.”

To komiteto pirmas tiks
las buvo pravesti teroristi
nius aktus. Pirma auka 
privalėjo būti W. Brandtas, 
Vakarų Berlyno burmist
ras socialdemokratas. 
Apart Brandto, jie turėjo 
ilgą sąrašą numatomų au
kų. Jų planas buvo nužudy
ti Brandta nulinčiavimu.

Į suokalbį apart Ruppės 
buvo įsivėlę dar du ameri
kiečiai, . bet jis laiku aplei
do Vokietiją — išvyko 
Amerikon.

Demonstravo 
ir Turkijoj

Istanbulas. — Prie dauge
lio šalių, kur paskutiniu 
laiku vyko anti-amerikietiš- 
kos demonstracijos, dabar 
prisidėjo ir Turkija. De
monstracija įvyko Adanoje, 
d i d ž i a u s i a me Turkijos 
mieste pietiniame pakrašty
je. Demonstrantai, kurių 
buvo bent 2,000, susirinko 
prie Amerikos informacinio 
centro, kur jie išdaužė cent
ro langus. Jie taipgi įsiver
žė vidun, kur daug ką su
naikino.

Demonstracijų tuojautine 
priežastis buvo, kad 8 ame
rikiečiai kariai viename ki- 
no-teatre nemandagiai už-

jis balsavo su Meany. Taip 
pat balsavo ir Joseph Cur
ran, NMU (jūrininkų uni
jos) vadas, kuris kartais 
remia Reutherį.

Reutheris šią vasarą pa
sakė, kad Meany politika 
Vietnamo atžvilgiu niekuo 
nesiskiria nuo Johnsono. 
Pats Reutheris irgi nesto
ja už Amerikos jėgų iš
traukimą iš Vietnamo, ir jis 
su taikos judėjimu nebend
radarbiauja. Vienok, jis 
sako, kad reikia stengtis ei
ti prie derybų, reikia sulai
kyti Šiaurės Vietnamo bom
bardavimą, reikia sušaukti 
Ženevos konferenciją.

Tuo tarpu, kai AFL-CIO 
taryba posėdžiavo, U A W 
taryba laikė savo posėdį. 
Ten buvo tartasi vien tuo- 
jautiniais unijos reikalais, 
auto - darbininkų ekonomi
niais reikalavimais.

prezidento George Meany 
ir auto-darbininkų unijos 
lyderio Walterio Reutherio 
darosi vis aštresnis. Reu
theris, kaip žinia, yra ne 
tik UAW (auto-darbininkų 
unijos) lyderis, bet jis taip
gi vadovauja AFL-CIO In
dustrinių unijų skyriui, kas 
faktinai reiškia—buvusiam 
CIO.

Reutheris laikosi nuomo
nės, kad AFL-CIO vadovy
bė užima per daug pro-ka- 
rinę, pro-administracinę po
litiką Vietnamo atžvilgiu. 
Jis prašė, kad AFL-CIO ta
ryba laikytų posėdi, kad tą 
klausimą aptarti. Jis prašė, 
kad būtų duota kiek laiko 
posėdžiui prisirengti, bet 
Meany sušaukė posėdį pa
skubomis, žinodamas, kad 
Reutheris negalės atvykti. 
Posėdyje pro-administraci- 
nis nusistatymas tapo pil
nai užgintas.

Tik Kinijos pripažinimo 
klausimu Amai g a m a t e d 
Clothing Workers ((siuvė
jų) unijos pirmininkas J. 
Potofskv balsavo prieš — 
iis reiškė nuomonę, kad 
Liaudies Kinija turi būti 
nriimta į Jungtines Tautas. 
Bet, kuomet prisiėjo bal
suoti už pilną rezoliuciją,
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Connecticut valstijos vajininkė, waterburiete M. 
Svinkūnienė prisiuntė atnaujinimų. New Jersey valsti-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Gemini 12 keturių dienų 
misiją pilnai pasisekusi

tai. Vienas naujas bandy
mas pravestas skrendant 
virš Saharos dykumos Af
rikoje. Ten prancūzų iš
šauta raketa paleido tam 
tikrus dūmus didelėje aukš
tumoje, ir Gemini 12 astro
nautai turėjo juos nufoto
grafuoti. Tos fotografijos 
turinčios parodyti, kokia 
linkme eina oro srovės tam 
tikrose aukštumose.

Cape Kennedy. — Paly
dovo — kosminio laivo — 
Gemini 12 misija, kuri tę
sėsi keturias dienas, pilnai 
pasisekė. Gemini 12 nusilei
do antradienio popietę, kaip 
tai buvo numatyta, Atlanto 
vandenyne, į Pietryčius nuo 
Floridos.

Abu astronautai, majo
ras Aldrinas ir kapitonas 
Lowellis, sveiki. Abu pa
kartojamai buvo iškišę gal
vas iš laivo, ir jie pravedė 
pana š i u s tyrinėjimus, ko
kius pravedė kiti astronau-

Jungtinės Tautos.—Atvy
ko Zambijos prezid e n t a s 
Kenneth Kaunda.

Maskva. — Po ketverių 
metų tarnybos kaip amba
sadorius Tarybų Sąjungoje, 
Foy D. Kohleris išvyko na
mo. Prieš išvykdamas jis 
vizitavo aukštus tarybinius 
pareigūnus ir su jais atsi
sveikino. Kohleris laikosi 
nuomonės, kad nepaisant 
Vietnamo klausimo, santy
kiai tarp Amerikos ir Ta-

Izraeliečių karo jėgų 
įsiveržimas į Jordaną

Kanados ministras 
buvo pas A. Gromyko

Maskva.—Tarybų Sąjun
goje lankėsi Kanados užsie
nio reikalų ministras Pau
lis Martinas. Jis prieš at
vykdamas Maskvon lankėsi 
Varšuvoje. Viešėdamas 
Maskvoje jis tarėsi su Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministru G r o m y k u. 
Manoma, kad Vietnamo 
klausimas buvo visapusiš
kai liečiamas tuose pasita
rimuose.

kabino turkes moteris. Bet 
sakoma, kad tas nuotykis 
buvo tik vienas mažas fak
torius, kad Adanoje, kur 
randasi ir atvyksta nema
žai amerikiečių karių, pasi
piktinimas prieš juos ir taip 
buvo didelis.

Demons t r a c i j o s prieš 
amerikiečius įvyko ir An
karoje, šalies sostinėje. Čia 
jos buvo kiek kitokio po
būdžio : demonstravo uni- 
jistai, kurie reikalavo, kad 
Amerikos International De
velopment agentūra, kuriai 
dirba daug turkų, pripa
žintų uniją.

EXTRA!
Prezidento operacija 

buvo pasekminga
Washingtonas. — Praeitą 

trečiadienį prezidentui 
Johnsonui įvykdyta opera
cija buvo pasekminga. Jam 
buvo išplautas tam tikras 
augalas iš gerklės ir pra
vesta lengva vidurių opera
cija. Chirurgai praneša, 
kad nerado nieko pavojin
go. Operacija pravesta 
Bethesdos ligoninėje, kuri 
priklauso kariniam laivy
nui. Saugumo sumetimais 
tikslus operacijos laikas iš 
anksto nebuvo praneštas 
spaudai.

Prezidentas, sakoma, jau
čiasi gerai, bet per keletą 
savaičių negalės prakalbų 
sakyti.

Jamaikos gyventojas Ste
phen Worrall nudūrė savo 
motiną ir pats pašaukė po
liciją. Uždarytas daboklėj, 
iš sermėgos pasidarė kilpą 
ir pasikorė.

Jungtinės Tautos.—Jor
dano atstovas prie JT Mu- 
hamadas El-Fara pareika
lavo iš JT Saugumo tary
bos šio mėnesio rpirmininko 
A. Goldbergo, kad kiekvie
nai delegacijai būtų įteiktas 
Jordano pareiškimas. Pa
reiškime Jordanas vadina 
izraeliečių karinį įsiverži
mą Jordano teritorijon kri
minaliniu.

Živkovas už 
I konferenciją

Sofia. — Bulgarijos Ko
munistų partijos suvažiavi
me partijos lyderis ir prem
jeras Živkovas pareiš
kė, kad jau laikas sušaukti 
tarptautinę komunistų ir 
darbininkų partijų konfe
renciją, kurioje tarp kitko, 
būtų svarstytas santykių su 
Kinijos KP klausimas. Su
važiavime kaip draugiškas 
svečias dalyvauja ir Tary
bų Sąjungos Kompartijos 
generalinis sekretorius 
Brežnevas. Aky vaizdo je to, 
Živkovo pareiškimas skai
tomas labai svarbiu.

živkovas savo kalboje 
taipgi pabrėžė, kad Varšu
vos pakto šalys, tai yra., 
Europos socialistiniai kraš
tai, pasiryžę viskuo padėtitai, pasiryz 

I Vietnamui.

Kaip žinia, izraeliečių ka
rinės jėgos, susidedančios iš 
tankų ir motorizuotos pės-, 
tininkijos, įsiveržė apie tris 
mylias Jordano teritorijon 
ir sunaikino Es Samu vie
tovėje 40 pastatų. Izraelie
čiai teigia, kad jie nukovė 
tik Jordano karius, bet Jor
danas sako, kad nukauta ir 
civilinių. Izraeliečiu tankus 
prie Es Samu sutiko Jor
dano Arabų legiono kariai. 
Šie turėjo tik sunkveži- 

- mius ir lengvus anti-tanki- 
1 nius šautuvus, bet kovėsi 

prieš tankus. Atskubėjo ir 
Jordano orlaiviai, kurie su
siėmė su Izraelio prancūzų 
gamybos miražo orlaiviais. 
Izraeliečiai sako, kad jie 
pašovė vieną Jordano or
laivį ir jų visi orlaiviai grį
žo. Jordanas sako, kad du 
Izraelio sprausminiai orlai
viai pašauti. Izraeliečiai sa
ko, kad jie prarado vieną 
karį ir 10 tapo sužeista. 
Jordanas sako, kad 50 iz
raeliečių nukauta arba su
žeista.

Jungtinių Tautų paliau
bų misijai pasisekė sulaiky
ti kovą po kelių valandų. 
Bet padėtis pasienyje lieka 
įtempta.

(Sirijos spauda Damas
ke sako, kad Izraelio ag
resija prieš Jordaną yra 
tik prisirengimas platesnei 

agresijai prieš Siriją.)



2 oust LAISVE Penktadienis, lapkričio (November) 18, 1966

1* V (■ W w LITHUANIAN
A 1 9 V Jtl SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays

102-02 LIBERTY AVENUE. OZONE PARK, N.Y. 11417 
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

Kas ką rašo ir sako Iš įdomaus rašytojo J. Baltušio laiško

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ......... 19.00 I Canada, Lat. Amer., per year, $10.00
United States, per 6 months $5.00; Canada. Lat. Amer., 6 months. $5.50
Queens Co., per year .......... $10.001 Foreign countries, per year, $12.00
Queens Co., per six months $5.501 Foreign countries, 6 months, $6.50

Didelio džiaugsmo dienos
(Laiškas iš Vilniaus)

MAN VILNIEČIAI SAKO, kad tas, kas šiandien, 
lapkričio 7 dieną, vyksta Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
jiems jau įprasta. Juk jau per eilę metų įvyksta pa
našios masinės demonstracijos, triukšminga, entuzias
tiška eisena Lenino Prospektu. Bet man tai visiškai 
naujas išgyvenimas, neįprastas ir niekados pirmiau ne
matytas dalykas. Tiesa, savo gyvenime esu matęs ne
mažų demonstracijų, gatvėmis eisenų, bet abejoju, kad 
būčiau matęs didesnę už šią vilniečių demonstraciją, o 
tikrai nebuvau matęs tokios gyvos, tokios entuziastiš
kos, tokios spalvingos demonstracijos.

Juk tai galinga jūra žmonių! Per daugiau kaip 
dvi valandas, be jokios pertraukos, petys j petį, ranka 
į ranką, susiglaudę skersai visą gatvę, jie ėjo ir ėjo, 
su aukštai iškeltomis vėliavomis, su įvairiausių spalvų ir 
įvairiausio dydžio plakatais. Nė sapne nesapnavau, kad 
Vilniuje yra tiek fabrikų, įmonių, įstaigų, mokyklų, tech
nikumų, ministerijų, kiek jų čia šioje eisenoje buvo re
prezentuojama.

Jūs kalbate apie mūsų Amerikos jaunimą!? Reikia 
apie jį kalbėti. Ypač šiais laikais mūsų jaunimas šau
niai pasirodo prieškarinėse demonstracijose. Daugelį 
jų savo akimis mačiau. Gerai, puiku, neapsakomai 
gražu!

Bet jūs turėjote būti Vilniuje ir pamatyti Vilniaus 
jaunimą, o per jį ir visos Lietuvos jaunimą, šioje Spalio 
Revoliucijos paminėjimo eisenoje Lenino Prospekte! Ir 
iš kur tiek daug!? Bet vilniečiai man sako, kad ir tas 
jiems jau įprasta, senokai įėję į madą. Juk jeigu jau
nimas nesidžiaugs Spalio Revolilucija, tai kas ja džiaug
sis? Argi ne Spalio Revoliucija, argi ne tarybinė-socia- 
listinė santvarka atidarė jiems plačiausiai duris į ap- 
švietą, į mokslą, į naują ir šviesų gyvenimą? Argi ne 
Spalio Revoliucijos dėka šiandien visas jaunimas moko
si? Didžiulės, naujos, gražios mokyklos užpildytos gra
žiais berniukais ir skaisčiomis mergaitėmis. •

• *

Štai šeima. Keturi vaikai. Ir visi jie mokosi. Visi 
jie jau turi pasirinkę ir “profesiją.” Kiekvienas žino, 
kuo jis bus,—bent jau kuo jis ar ji nori, trokšta būti,' 
ir visu savo jaunuolišku ryžtu sieks būti... O ši šeima 
nėra jokia išimtis.

Štai, prašau, pas mane su reikalu atvažiuoja net 
nuo Šilutės kolūkietė.’ Ji turi tris vaikus—dvi dukrytes, 
vienuolikos metų dvynukes, ir sūnelį, rodos, apie 15 me
tų amžiaus. Jos vyras praėjusį pavasarį mirė. Ji su 
mažais vaikais paliko viena... Kaip, sakau, dabar gy
veni? Prisiminus vyrą ji gailiai apsiverkė. Mylėjusi 
jį... Bet kaip ji gyvena? Ogi gyvena ir tiek. Sočiai 
pavalgiusi, gerai apsirengusi... Bet kaip su vaikais? 
O kaipgi: jie visi lanko mokyklą. Kolūkietės našlelės 
trys vaikai lanko mokyklą? Taip, lanko. Kaip tai? Ogi 
visiškai paprastai: valdžia jai padeda. Kol jos vaikai 
nepilnamečiai, jai padeda valdžia ir jos vaikams nerei
kės piemenėliais tarnauti pas buožę, nereikės jiems par
duoti savo vasaras; jie pasiliks pas savo mamytę, jie 
lankys mokyklą ir mokysis! Jie, kąip ir visi kiti vai
kai, kurių abudu tėveliai yra gyvi, baigs pradinę mo
kyklą, ir jei tik norės, galės siekti bet kokios profesijos. 
Skurdas, nedateklius jiems mokyklos durų neužtrenks, 
kaip užtrenkdavo panašiais atvejais seniau Lietuvos vai
kams, ypač mergaitėms...

Štai kodėl ir Vilniaus jaunimas šiandien, lapkričio 
7 dieną, taip entuziastiškai Lenino Prospekte džiaugiasi 
šia laime, kurią jiems savo sparnais atnešė socialisti
nė Spalio Revoliucija.

Turėjau garbės demonstraciją stebėti nuo didžiulės 
aukštos estrados, iš kur Lietuvos liaudies vadai sveikino 
pro estradą pražygiuojančius. Tas gražus vaizdas, kurį 
mačiau, niekados nebeišdils iš mano atminties.

Betgi Spalio Revoliucijos minėjimas nesusidėjo iš 
šios vienos eisenos. Minėjimai dar prieš tai įvyko visose 
įstaigose bei mokyklose. Oficialioji celebracija, kurioje 
dalyvavo aukštieji partijos ir vyriausybės pareigūnai, 
įvyko lapkričio 5 dieną Filharmonijos salėje. Čia publi
kai platų, džiugu pranešimą padarė Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas Kulvietis. Po to tą patį va
karą labai didelis paminėjimas įvyko Universiteto Aktų 
salėje. Ten išsamų pranešimą padarė Aukštųjų Moks- 

■lų ministras Zabulis, gi ant rytojaus, lapkričio 6 dieną, 
Pedagijos Institutas turėjo savo minėjimą. Čia pra
nešimą padarė senas veikėjas, Istorijos Instituto direk
torius Romas Šarmaitis. Labai, labai dėkingas esu tų 
gražių iškilmių ruošėjams už pakvietimą ir man da
lyvauti.

Gaila, kad negalėjau dalyvauti pirmųjų dviejų pa
minėjimų koncertuose, kurie įvyko po kalbų ir svei
kinimų. Bet Pedagogijos Instituto minėjime girdėjau 
koncertą, kurį bus sunku pamiršti. Jį davė Instituto 
šokių ir dainos ansamblis “Šviesa.” Tai labai, labai aukš-

APIE KINUS 
KOMUNISTUS

Didžiosios Spalio revoliu
cijos 49-rių metų sukak
ties išvakarėse (lapkr. 6 d. 
Didžiojoje Kremliaus salė
je įvyko masinis mitingas. 
Jame pranešimą padarė TS 
KP Politinio Biuro narys 
A. Pelšė.

Apžvelgęs naminę ir tarp
tautinę padėtį, kalbėtojas 
sustojo ir ties Kinija, ku
rios vadovai pastaruoju 
metu pradėjo elgtis labai 
keistai, nepasakius kitaip.

A. Pelšė nurodė:
Draugai! Siekiant pažaboti 

agresorius, išsaugoti ir sustip
rinti taiką, visų pirma reikia 
stiprinti visų prieš imperializ
mą kovojančių jėgų vienybę, 
antiimperialistinės kovos av
angardo — pasaulinio komu
nistinio judėjimo — susitelki
mą.

Deja, tenka konstatuoti, kad 
Kinijos vadovybė atmeta visus 
TSKP ir kitų broliškųjų parti
jų pasiūlymus veikti išvien 
prieš imperializmą, prieš JAV 
agresiją Vietname. Dangsty
damasi absurdiškais prasima
nymais apie Tarybų Sąjungos 
“suokalbį” su JAV imperiali
stais, apie kapitalizmo “res
tauravimą” Tarybų Sąjungo
je, ji plečia politinės kovos 
frontą prieš mūsų šalį ir kitas 
socialistines šalis, stiprina sa
vo skaldytojišką veiklą tarp
tautiniame komunistiniame ju
dėjime. Kaip tik tai ir suda
ro XI KKP CK plenumo nuta
rimų prasmę. Jie dar labiau 
paskatino Kinijoje antitarybi
nę šmeižimo kampaniją.

Mūsų partijos Centro Komi
tetas ne kartą yra pareiškęs, 
kad tokiomis sąlygomis, kai 
imperializmas aktyvina savo 
atakas prieš revoliucines jė
gas, kai . JAV plečia agresiją 
Vietnam^, *> bet kokie’, veiks
mai, kurie skaldo kovotojų 
prieš imperializmą jėgas, ke
lia ypatingą pavojų. Kalbant 
tiesiai, jie yra didžiulė pa
slauga bendram priešui — im
perializmui, pasaulinei reak
cijai.

Sunki atsakomybė už tokius 
veiksmus tenka ištisai Kinijos 
vadovybei. Tai, kas dabar 
daroma Kinijoje su vadinamo
sios “kultūrinės revoliucijos” 
vėliava neturi nieko bendro 
nei su revoliucija ir kultūra, 
nei su marksizmu, nei su so
cializmo politika. Toks yra 
teisingas Kinijoje vykstančių 
įvykių vertinimas, išdėstytas 
tvirtai besiremiančių marksiz
mo-leninizmo ir proletarinio 
internaciolizmo pozicijomis 
komunistų partijų vadovau
jančių organų pareiškimuose 
ir nutarimuose.

TSKP CK ir Tarybų Sąjun
gos vyriausybė laiko savo in
ternacionaline pareiga laiky
tis linijos, kurios tikslas stip
rinti draugystę su kinų tauta 
ir Kinijos komunistais. Mes 
tikime, kad ateis laikas, kai 
Kinijos komunistai vėl žengs 
kovos prieš imperializmą ri
kiuotėje, kai nugalės marksiz
mo-leninizmo ir proletatarinio 
internacionalizmo principai.

Priešingai imperialistinių 
jėgų intrigoms, nepaisydamas 
skaldytojiškų elementų truk
dymo, pasaulinis komunistinis 
judėjimas toliau vystosi ir sti
prina savo pozicijas.

Dėl šitų kelių pastabų la
bai supyko Kinijos atsto
vai, buvę tame mitinge. Jie

to meninio lygio kolektyvas. Juo didžiuojasi ne tik In
stituto mokytojai ir studentai, bet ir visas Vilnius. An
samblis buvo tik dieną prieš tai sugrįžęs iš gastrolių 
po Rytų Vokietiją. Sakoma, kad ten ansamblio• pasL 
rodymas turėjo nepaprasto pasisekimo, apsivainikavo 
aukščiausiu įvertinihiu visų dainos, šokių ir muzikos 
specialistų bei mėgėjų.

Tai šitaip iškilmingai ir gražiai vilniečiai atšventė 
Spalio Revoliucijos 49-ąsias metines.

A. Bimba

pakilo ir demonstratyviškai 
išėjo iš salės.

Ar A. Pelšė sakė netiesą? 
Žinoma, tiesą! Deja, dabar
tiniams Kinijos vadovams 
tokia tiesa akis bado!

NA, UŽDUODA IR 
“MŪSŲ” 
PRANCIŠKONAMS.,..

“Tėvynės Balsas” (š. m. 
num. 44) bando truputėlį 
pačiupinėti ir mūsų kaimy
nus, brooklyniškius. įpran- 
ciškonus. Paskaitykime:

Pranciškonų “Darbininkas” 
visaip stengiasi atkalbėti tau
tiečius nuo važiavimo į Lie
tuvą. Šioje nedėkingoje veik
loje jis pasiekė didelių argu
mentacijos laimėjimų, už ku
riuos “veiksniai” dorovės, 
dangiškojo teisingumo ir be
galinio patriotizmo skelbėjus 
iš “Darbininko” redakcijos 
turėtų būtinai premijuoti.

Štai pirmas didžiojo patrio
tinės veiklos laimėjimo pavy
zdys.

Iš Bostono vienas “Darbi
ninko” korespondentas pasiū
lė idėją: tegul Amerikos lie
tuviai važiuoja ne Lietuvos 
aplankyti, o po Ameriką pasi
dairyti. Girdi: “Gaila, kad 
tūkstančiai dolerių klojama 
aplankyti Vilnių, kuomet dau
guma moterėlių nėra buvę 
Washingtone, nors Amerikoje 
gyvena po 50 metų.”

Patriotiškiausia idėja! Iš ti
kro, nėra čia ko norėti bent 
prieš mirtį matyti gimtąjį kra
štą, kai yra kas dar Ameriko- 
ma Lietuvoje, galima geriau- 
je pamatyti. O kaip gyvena- 
siai patirti iš “Darbininko” 
redaktorių, kurie apie ją žino 
žymiai daugiau, negu bet ku
ris tautietis, lankęsis gimtaja
me krašte.

Be to, Lietuvą pamatyti — 
tai. į kapus skubėti, štai ir 
antras “Darbįnmko” “patrio
tinės veiklos” ? pį vyzdys.

Niujorkietė I. Misiūnienė 
sirgo širdies liga.’ Šią vasarą 
aplankė Lietuvą. Mirė Niujor
ke, gavus širdies smūgį. “Dar
bininkas” išaįš;kįno< “Velionė 
šią vasarą lankėsi pavergtoje 
tėvynėje. Prieš dvi savaites 
grįžo labai prislėgta ir, gavus 
širdies smūgį, mirė”. Dabar 
aišku, kodėl tautietė gavo mir
tiną širdies smūgį? Todėl, kad 
prieš dvi savaites lankėsi Lie
tuvoje! (Prie panašių pavyz
džių “Darbininkas” galėtų 
pridėti ir R. Kilmonytės sene
lę, kuri, atvykusi iš Lietuvos į 
Kaliforniją, ten neseniai mi
rė. . .)

Ir kas po tokių pavyzdžių 
gali nesutikti, kad “Darbinin
ką” redaguoja patys švenčiau- 
sieji pranciškonai, kuriems už 
kančias dėl absoliučios tiesos 
žemėje seniai paruoštos vietos 
gražiausiame rojaus kampely
je. O kol ten atsidurs, jie, be 
abejo, ir toliau mokys tautie
čius būti dorais, sakyti (ir ra
šyti) tik teisybę, žodžiu, sek
ti savo nepalyginamu pavyz
džiu. Tai jiems labai tinka!

APIE AMERIKINĘ 
MASKVĄ

“Laisvės” laidoje iš lapkr. 
11 d. mano rašinėlyje apie 
R. ir O. Žiugždų kelionę 
“net į Maskvą”, per klaidą 
buvo pasakyta, kad jiedu 
aplankė kaimelį Maskvą 
Wisconsino valstijoje, o tu
rėjo būti Michigan©,—Mos
cow, Michigan.

... Šiaip gi gyvenam nie
ko sau. Tenka nemažai va
žinėti po respubliką įvai
riais reikalais,. Derlius lau
kuose ir šiemet pas mus 
gana geras, ypač daržovių 
ir kukurūzų, taipgi linų. 
Viskas nuvalyta, tik rude
niniai voratinkliai draikosi, 
žvilga saulėje, miškai kve
pia grybais, kurių šiemet 
irgi gausu, ypač baravykų, 
o kai pamuš stipresnės šal
nos, tai užeis žaliuokių 
metas, prisūdysim jų išti
sus kubilus ir lauksim sve
čių iš kaimynystės, o dar 
geriau iš tolimos Amerikos. 
Visur dabar kasamos bul
vės, į cukraus fabrikus 
traukia ilgiausi sunkveži
mių karavanai su cukri
niais runkeliais. Visko tu
rėsim: duonos, užkulo, cuk- 

I raus, kalvadoso lietuviško.
Ir vėl lauksim pavasario.

O kad laukų darbai bai
giasi, tai sukruto žmonės 
daugiau pasilin k s m i n t i 
įvairumų paieškoti, kartais 
itin įdomių išmonių prasi
manydami. Štai ir užvakar, 
rugsėjo 26 dieną, nuvykau į 
Kupiškį, mylimą savo jau
nystės vietelę. Och, tie ku
piškėnai, kupiškėnai! Vis 
ką nors naujo sumano, su
galvoja, džiaugiasi patys ir 
kitus linksmina. Štai ir da
bar susirinko pagyvenę 
žmonės ir suruošė šaunų 
etnografinį vaidinimą “Se
novinės kupiškėnų . vestu
vės.” Tai aks jau gražu
mas buvo šito vaidinimo, 
kas per patraukimas! Net 
ašarą nusibraukiau, pasi
žiūrėjęs. Surinko žmone- 
liai senovines dainas, gra
žiausius papročius, tautosa
kos perlus, ir parodė, kaip 
šventė kupiškėnai vestuves 
praeito šimtmečio viduryje. 
Vaidinime buvo visko: Ir 
“Piršlybų” paveik slas, ir 
“Mergvakaris,” ir “Užgeni 
rytas,” “Piršlio korimas,” 
“Sodo pirkimas,” pagaliau 
pačios “Vestuvės.” Ir vis 
su gražiausiom dainom, ne
matyto spalvingumo oraci
jom, piršlio melagystėm ir 
jo testamento surašymu 
prieš pakariant. O dau
giausia čia buvo įdėta pa
čių kupiškėnų širdies, su
manumo. įdomiausia, kad 
viską suvaidino jau gerokai 
pagyvenę žmonės. Pavyz
džiui, “Jaunąją” vaidino 
Koste Jugulienė, gimusi 
1899 metais, jos motiną — 
Viktorija Puronaifė, 1898 
metų gimimo, ir taip toliau, 
Daug neberašęs apie vai
dintojus, įdedu Pačiam pro
gramą, kurioje nurodyta 
viskas.

Tiesą pasakius, žiūrėda
mas vaidinimą, pagalvo
jau: gal ir Jūs ką nors pa
našaus sumanytumėte pa
daryti pas save? Jėgų juk 
turite, yra Šauni dirigentė 
Stenslerienė, yra vaidinto
jų, Och, gautųsi ir pas 
Jus puikus vakaras!

Brangus mūsų svečias 
Antanas Bimba gyvas ir 
drūtas, jaučiasi Lietuvoje 
puikiai, tiktai pamatyti jį 
labai sunku. Žmonės prašo 
mieląjį Antaną iš visų pu
sių, kiekvienas nori pakal
bėti šu juo, pasiklausyti. 
Labai daug kolektyvų kvie
čiasi papasakoti apie Ame
rikos pažangiuosius lietu
vius, kelionės įspūdžius, pa
sakyti savo nuomonę apie 
dabartinę Lietuvą, kaip ji 
jam atrodo. O Antanas to
kios geros, širdies, kad ne
gali atsisakyti, atstumti. 
Tad ir eina žmogus. Buvo 

universitete, buvo Pedago
giniame institute, buvo Res
publikinėje bibliotekoje... 
Argi išskaičiuosi viską! Bi
jau, kad nepavargtų, jėgų 
neprarastų. Na, bet jis 
moka dirbti ir moka ilsėtis. 
Mane ypatingai žavi šitame 
žmoguje dar vienas puikus 
jo bruožas: jis niekam ne
pataikauja, ką pamatęs mū
suose negero kerta tiesiai į 
akis, rūsčiai pabara, daug 
ką pataria, paaiškina. Toks 
žmogus tai ne tik svečias, o 
iš karto darosi savas, arti
mas, kalba su mumis kaip 
su savais. Puiku!!

Susitarėm su juo, kad 
spalio pradžioje pavažiuo
sim t^iau į respublikos ra
jonus; aplankysim dar porą 
kolūkių. Jeigu ši kelionė 
tikrai įvyks, būsiu labai lai
mingas ir tuojau parašysiu 
Pačiam apie viską.

Dėl mano knygos “Tėvų 
ir brolių takais” tai yra ši
taip: knyga jau atiduota į 
spaustuvę, labai galimas 
daiktas, kad pasirodys dar 
šiais metais, tačiau gali ir 
persiristi per Naujųjų Me
tų slenkstį. Na, ne bėda, 
mėnuo ten ar atgal, o kny
ga vistiek išeis. Ji bus 
gana gausiai iliustruota, 
virš šimto penkiasdešim
ties spalvotų ir kitokių nuo
traukų. Labai gražų virše
lį padarė jai jaunas dai
lininkas draugas Karosas. 
Be to į knygą įeis žymaus 
Maskvos dailininko Oresto 
Vereiskio keletas piešinių. 
Vereiskis lankėsi Ameriko
je beveik vienu, metu su 
manimi, o dabar išleido kny
gą “Amerikoje”, kurioje 
atspausdino itin .daug savo 
piešinių iš Niujorko, Čika
gos, Filadelfijos, kitų mies
tų vaizdų, Turiu vilties, kad 
mano knygelė neatrodys la
bai jau prastai. Mūsų poli
grafija gana aukštai dabar 
išsivysčiusi, Švariai atlieka 
spaudos darbus. Na, lauk
sime ! *

O pats aš dabar jau at
sisėdau prie “Parduotų 
vasarų” antrojo tomo ir 
jau nebesikelsiu nuo jo, 
kol pabaigsiu. Labai jau 
nebesmagu, kad taip ilgai 
rašau ir vis neparašau šito 
tomo, gėda prieš skaityto
jus.

Tik ką pasibaigė “Lietu
vių kultūros dienos” Vladi- 
mirovo Iljičiaus Lenino tė
viškėje Uljanovske. Tai 
reikšmingas įvykis mūsų 
gyvenime. Į U.ljanovską 
nuvyko didelė lietuvių kul
tūros darbuotojų delegaci
ja, vadovaujama Lietuvos 
kompartijos Centro Komi
teto sekretoriaus A. Bar
kausko. Delegacijos sudė
tyje — rašytojas A. Gudai- 
tis-Guzevičius, A. Baltakis, 
J. Macevičius, V. Palčins
kaitė, TSRS Liaudies ar
tistė G. Sabaliauskaitė 
daug dailininkų, aktorių, o 
taip pat lietuvių liaudies 
dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva.” Mūsų delegaci
jos nariai pasakojo uljano- 
viečiams apie Lietuvos res
publikos išsivystymą, jos 
kultūros suklestėjimą, bu
vo suruošta lietuvių daili
ninkų paveikslų paroda, vy
ko radijo ir televizijos lai
dos, koncertai, pasirody
mai. §is mūsų delegacijos 
apsilankymas skirtas artė
jančiai įžymiajai datai: 
Tarybų Sąjungos 50 metų 
sukakčiai. Tenka pasakyti, 
kad tokios kultūros dienos 
labai daug prisideda prie 
geresnio lietuvių ir rusų 

tautų suartėjimo, geresnio 
pažinimo. Ateityje į Ul- 
janovska vyks kitų broliš
kų tarybinių respublikų de
legacijos.

Respublikos visi teatrai 
pradėjo rudens sezoną, 
vyksta repeticijos, ruošia
masi naujoms premjeroms. 
Užbaigęs šį laišką, sėdu į 
mašiną ir važiuoju į Kauną. 
Tenai dramos teatras paro
dys Amerikos rašytojo 
Džono Steinbeko veikalą 
“‘Žmonės ir pelės.” Kiek 
vėliau šitame teatre pama
tysime inscenizuotą garsųjį 
Kazio Borutos romaną 
“Baltaragio malūnas”, o dar 
vėliau — naują rašytojos 
Dalios Urnevičiūtės pjesę 
gana keistu pavadinimu 
“Tyluva 2 km.” N ą u j u s 
spektaklius paruošė ir Vil
niaus teatrai, taip pat Pa
nevėžio, Šiaulių, Klaipėdos 
teatrų kolektyvai. Važiuo
sime, žiūrėsime.

Lietuvoje dabar vyksta 
taip vadinamos “Mokytojų 
dienos.” Kiekvienas rajo
nas ruošia savo Mokytojo 
dieną. Į jas kviečiasi sve
čiu iš Vilniaus: rašytojus, 
artistus, mok s 1 i n i n k u s. 
Vyksta labai įdomūs pokal
biai, dalinamasi mintimis 
apie jaunosios kartos auk
lėjimą, po oficialiosios da
lies, tai yra, pasikalbėjimų, 
suruošiami turiningi kon
certai. Apskritai į tokias 
dienas sūvažiuoja viso ra
jono mokytojai, pabendrau
ja visi kartu, pasilinksmina, 
senas pažintis atgaivina, 
naujas užmezga. Vien spa
lio 1 ir 2 dienomis tokie mo
kytojų susibūrimai įvvks 
Prienuose, Trakuose, Bir
žuose, Rokiškyje, Anvkš- 
či^ę, $*ug kur kitur. Esu 
ir hš kviestas i daugeli vie
tų, bet važiuosiu Ignalinon.. 
Kampas tenai nuošalesnis, 
rečiau kas užklysta, • tai 

>man daug įdomiau, negu 
didesniuose centruose...

Jūsų—
J. Baltušis

(Šis įdomus J. Baltušio 
laiškas mus nasiekė pavė
luotai.—“L” Redakcija)

Prašymas
Manau, jog kai kurie 

gerb. ‘“Laisvės” skaitytojai 
dar gali turėti savo knygy
nėliuose mano seniau išėju
sias knygas “Atmosfera,” 
išleista L D L D 1919 m., ir 
“Tūli mūsų parazitai,” iš
leista LDS 1937 m. Aš jų 
neturiu, tad nuoširdžiai dė
kočiau tiems draugams, ku
rie galėtų jas man perleisti.

O gal kas turi ir d-ro 
Vinco Kudirkos raštus? Iš
leista TMD, 6 tomai. Pra
šau siųsti, kad ir nepilną 
rinkinį—kiek turite.

Siųsti prašau mano var
du, adresu “Laisvės,” kuri 
jas man perduos.

Iš anksto dėkoju!
Dr. A. Petriką

Akrą nutraukia visus 
santykius su Pekinu
Akrą. Dabartinė Ga

nos valdžia nutraukia visus 
diplomatinius santykius su 
Liaudies Kinija. Generolo 
Ankros vadovaujamas reži
mas teigia, kad Kinija pini- 
giškai padeda buvusiam 
Ganos vadovui Nkrumui, 
kuris dabar gyvena tremty
je Guinejoje. Akrą sako, 
kad kinai davė Nkrumui 
net milijoną dolerių, kurį 
jis vartoja veiklai prieš da
bartinį Ganos režimą.
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Žemiau telpąs įdomus A. 
Burkausko straipsnis buvo 
parašytas Lietuvos spaudai 
—mes jį imame iš “Valstie- 
čių laikraščio.” Lietuvos 
spauda šią tarptautinę or
ganizaciją vadina Suvieny
tomis N a c i j o m is, o mes, 
Amerikoje, vadiname Jung
tinėmis Tautomis. Kaip ten 
bebūtų, A. Barkausko raš
tas suteikia daug žinių apie 
Jungtines Tautas.

“Laisvės” Redakcija

1. SNO STRUKTŪRA
SNO buvo įkurta tuoj po 

antrojo pašau 1 i n i o karo. 
19 4 5 metų birželio 26 d. 
San Francisco konferenci
joje pasirašyti SNO Įsta
tai, kurie įsigaliojo tų pačių 
metų spalio 24 d., juos ra
tifikavus didžiosioms vals
tybėms.

Pradžioje SNO sudarė 
51 valstybė, dabar yra 117 
valstybių. Narių skaičius 
išaugo, subyrėjus pasauli
nei kolonijinei sistemai, ka
da jos vietoje susikūrė apie 
60 nepriklausomų valsty
bių. Pavyzdžiui, sudarant 
SNO, Afrikos kontinentui 
atstovavo tik keturios vals
tybės (Egiptas, Etiopija, 
Liberija, Pietų Afrikos Są
jungą), o dabar jau yra 37 
valstybės.

SNO jungia daugumą ne
priklausomų pasaulio šalių 
(žemės rutulyje yra 126 ne
priklausomos valstybės, o 
kitos šalys dar yra koloni
jinėje vergovėje). Pagrin
dinė SNO būstinė yra Niu
jorke (JAV), antroji —Že
nevoje (Šveicarija) ir dar 
regionaliniai centrai: Adis- 
Abbeboie (Etiopija), Sant
jage ((Čilė), Bankoke (Tai
landas) . Svarbiausi SNO 
organai: Generalinė Asamb
lėja, Saugumo Taryba. So
cialinė ir Ekonominė Tary
ba, Globos Taryba, Tarp
tautinis Teismas ir Sekre
toriatas.

Visiems SNO nariams at
stovaujama tik Generalinė
je Asamblėjoje, kur kiek
viena valstybė — SNO na
rys turi po vieną balsą. 
Kituose organuose atsto
vaujama ne visoms valsty
bėms. Pavyzdžiui, Saugu
mo Taryba — vienintelis 
SNO organas, turintis pa
gal įstatus teisę naudoti 
karines pajėgas ir prievar
tą taikai ir valstybių sau
gumui užtikrinti, sudaroma 
iš 15 valstybių atstovų (iki 
šiol buvo 11).

Labai nelygus ir neteisin
gas atstovą v i m a s valsty
bėms yra Sekretoriate. Šis 
pagalbinis SNO aparatas 
yra labai gausus—apie 5,- 
000 tarnautojų, tačiau jų 
tarpe mažai Afrikos vals
tybių atstovų, neproporcin
gai daug ten dirba JAV pi
liečių. Tarybų Sąjungai 
Sekretoriate, be kitų, atsto
vauja vienas darbuotojas ir 
iš musu respublikos. Tai 
Levas Vladimirovas—SNO 
bibliotekos direktorius, bu
vęs Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
mokslinės bibliotekos direk
torius. 5

Be paminėtų svarbiausių 
SNO organu, yra dar speci
alizuotos SNO ištaigos. Tai 
—tarpvalstybinės organiza
cijos, kurios yra sudariu
sios su SNO sutartis dėl 
bendradarbiavimo ir ryšių, 
pvz.: Pasaulinė pašto są
junga, Pasaulinė elektros 
ryšių sąjunga, SNO organi
zacija švietimo, mokslo ir

kultūros klausimais (JU’N 
ESKO), Tarptautinė darbo 
organizacija ir t. t.

2. TIKSLAI IR 
PRINCIPAI

SNO Įstatų įžanginėje 
dalyje įrašyta, kad ši orga
nizacija sukurta, siekiant 
apsaugoti busimąsias kar
tas nuo karo nelaimių; už
tikrinti tarptautinę taiką 
ir saugumą; vystyti drau
giškus santykius tarp tautų, 
gerbiant jų lygiateisiškumą 
ir laisvą apsisprendimą; 
skatinti žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių užtik
rinimą, nepaisant rasės, ly
ties, religijos ir kitų skirtu
mų, būti visų valstybių su
derintų veiksmų centru, 
įgyvendinant tuos tikslus.

SNO nariai savitarpio 
santykiuose įsipareigojo va
dovautis valstybių nepri
klausomumo ir lygybės, są
žiningo SNO Įstatų vykdy- 
m o, tarptautinių gin č ų 
sprendimo tik taikiu būdų, 
valstybių teritorinės nelie
čiamybės gerbimo, nesikiši
mo į valstybių vidaus reika
lus principais. Tačiau gyve
nimo praktika parodė, kad 
imperialistinės v a 1 s t y bes, 
ypač JAV, grubiai pažeidi
nėja čia paminėtus SNO 
principus ir tikslus, mėgin
damos paversti šią tarptau
tinę organizaciją didžiųjų 
imperialistinių šalių agre- 
sysyvios užsienio politikos 
įrankiu.

3. SNO VEIKLA
Pasaulio valstybių spau

doje daug kartų buvo ke
liamas klausimas, ar SNO 
pateisino savo paskirtį, ar 
jos nelaukia negarbingas 
buvusios Tautų Sąjungos 
likimas? Tarybų Sąjungoje 
šiuo klausimu niekada ne
buvo dviejų nuomonių. Mū
sų vyriausybė visada rėmė 
SNO, kovojo už jos princi
pų ir tikslų įgyvendinimą, 
siekdama padaryti SNO 
veiksmingu taikos ir sau
gumo pasaulyje užtikrini
mo įrankiu.

Iš tiesų, tenka tik pa
žvelgti į šios organizacijos 
nueitą kelią, kad matytume 
neabejotinai žvmų indėlį į 
taikos reikalą. Štai 1956 me
tais SNO Generalinės 
Asamblėjos nepaprastoji se
si j a pasmerkė Anglijos, 
Prancūzijos ir Izraelio ag
resiją prieš Egiptą, 19 5 8 
m. buvo pasmerkta JAV ir 
Anglijos agresija prieš Li
baną ir Jordaniją, 1960 m. 
SNO priėmė Deklaraciją 
dėl nepriklausomybės' su
teikimo kolonijų šalims ir 
tautoms. Reikšmingi yra 
praėjusios XX SNO Genera
linės Asamblėjos sesijos nu- 
tarimai n u si ginklavimo 
klausimais, dėl uždraudimo 
kištis į valstybių vidaus 
reikalus.

Antra vertus, Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija buvo 
b e jėgė suteikti pasaulio 
tautoms pagalba, spren
džiant tarptautinius kon
fliktus ir užkertant kelią 
agresijai, kai ii įvairių tam
sių machinacijų dėka tap
davo imperialistų įrankiu. 
Tain atsitiko, pavyzdžiui, 
1950 m. Korėjos karo metu, 
1960 metais Kongo (Kinša
sa) ivykiu metu, svarstant 
Kinijos Liaudies Respubli
kos atstovavimo SNO klau
simą, ir kitais atvejais, 
kada praktiškai SNO dar
bas buvo imperialistų su
žlugdomas.

Dabartinės SNO Genera
linės Asamblėjos sesijai SN

O Sekretoriatas siūlo ap- 
svartyti 90 klausimų. Jie 
apima beveik visus šio me- 
t o tarptautinės padėties 
bruožus. Tačiau, nepriklau
somai nuo SNO Sekretoria
to valdininkų valios, Gene
ralinė Asamblėja svarstys 
klausimą, kaip užkirsti ke
lią Jungt. Amer. Valstijų 
agresijai, kuri sukėlė karus 
ir tarptautinį įtempimą 
visuose be išimties žemės 
rutulio kontinentuose, už
drausti kišimąsi į valstybių 
ir tautų vidaus reikalus, 
likviduoti kolonializmo lie
kanas, sumažinti tarptauti
nį įtempimą. Be abejonės, 
daugumos SNO narių dele
gatai XXI Gen. Asamblėjos 
sesijoje pasmerkė JAV 
vykdomą itin puavojingą 
agresyvų karą prieš Viet
namo liaudį.

TSRS, dalyvaudama SNO 
visų organu darbe, siekia 
sustiprinti šią organizaciją, 
užtikrinti, kad būtų vyk
domi jos Įstatai, kuriuose 
atsispindi viso pasaulio tau
tų troškimas taikos, reika
lavimas užkirsti kelią ka
rams. Šioje SNO Generali
nės Asamblėjos sesijoje mū
sų delegatai toliau stiprins 
antiimperiali s t i n į frontą, 
kovos už tautų suverenumo 
ir laisvės interesus.

A. Burkauskas
Teisės mokslų kandidatas

Cranford, N J.
Padėka

Noriu per “Laisvę” pra
nešti apie mano sveikatą. 
Jau 4 mėnesiai, kaip užsi
gavau koją ir šlaunį. Bu
vau ligoninėje ir ten padarė 
operaciją.

Laike ligos gavau labai 
daug užuojautos atviručių 
ir laiškų. Tas pridavė 
man daug stiprybės nuga
lėti ligą. Dėkui už dova
nas ir lankymą.

Širdingai ačiū draugėms 
in draugams, kaip tai: iš 
Miamio, San Leandro 
(Cal.), Flint (Mich.), Stam
ford (Conn.), Cleveland 
(Ohio), daug iš Brooklyno 
ir Niujorko Moterų klubo.

Ačiū mano sesutei Aldo
nai, marčiai Thelmai ir sū
nui Albertui už patarnavi
mą. Tuoj būsiu visai svei
ka.

Išsiilgau ir trokštu grei
tu laiku sueiti su geriau
siais ir mylimiausiais drau
gais.

Bronė Makutėnienė

Brighton, Mass.
Atlankiau sergantį John 

Poznioką, vieną iš tų, ku
rie pasirašė čarterį dėl 
Bridgewaterio Darbininkų 
Kooperatyvės dra u g o v ė s 
(batelių išdirbystės) 1915 
metais. Jis pergyveno viso
kių nelaimių ir susirgimų. 
Ir dabar skundėsi su nesvei
kata, turės eiti pas gydy
toją. Džiaugiasi, kad ko
operatyvas, dar gyvuoja. 
Užsirašė laikraštį “Laisvę.”

Pozniokas gyvena pavie
nis, 710 N. Montello St.

Linkiu jam pasveikti.
Geo. Shimaitis

(Atkelta iš I-mo psl.)
AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI: 

jos vajininkams pasidarbavo K. Paciūnas, elizabethietis, 
ir S. Radušis, bayonnietis, prisiųsdami atnaujinimų.

M. Valilionienė, iš Miami, Fla., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Pittsburgho LLD 87 kp. vajininkai pasidarbavo su 
atnaujinimais—tai J. Purtikas, P. J. Martin ir J. K. 
Mažukna.

S. Puidokas, iš Rumford, Me., prisiuntė atnaujinimų, 
jis savo punktus kredituoja Geo. Šimaičiui, brockto- 
niečiui.

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė Vero 
nika Kvetkas, Arlington, Mass., ir V. Kralikauskaas, 
Lawrence, Mass.

Į vajų su atnaujinimais įstojo P. Šlajus ir A. Lip- 
čius, Chester, Pa., ir M. Aranuk, Detroit, Mich., jai pa
gelbėjo Marytė Smalstienė su nauja prenunmerata it 
atnaujinimais.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
K. Kilikevičius, kanadietis; S. Penkauskienė, Lawrence, 
Mass.; R. Merkis ir P. Walantiene, Philadelphia, Pa.

J. Krapavickas, Auburn.....................  $11.00
Po $1: A. Plioplis, Mexico; J. Bartash, Rumford; A. 

Stukas, Lewiston.

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $20. 
Aukojo:

J. Pakutkas, Chesire ..
V. Ruginis....................
F. Kemežis, Torrington
L. Kukėnienė ..............

$11.00 
. 6.00 
. 2.00 
.. 1.00

Stanley Kuzmickas, Cleveland, Ohio, prisiuntė blan
ką ir $18. Aukojo:

Martin Sarulis
Martin Kazen .
J. W. Petraus
Po $1: Antanas žakys, Paul Boika, Andrew Salin, 

Walter Karsokai, Julius Krosin.

3.00
3.00
2.00

ir
S. Penkauskienė, Lawrence, Mass., prisiuntė blanką 

$32. Aukojo:
M. Virbickienė (Nashua, N. H.) .............
S. Penkauskienė ........................................ .
K. Markūnas ..............................................
A. J. Rodžiai ....... .......................................
P. Aleksonis ....... . ....................................
Frances Sharpe ..........................................
J. Melvidas .. ...............................................
P. Liupševičius...........................................
Po $1: R. Čuladienė, J. Šleivienė, P. Milus.

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

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė $18. Aukojo: 
Geo. Mikitas ....................................................  $11.00
V. J. Stankus ....................................................... 6.00
A. Armont ........................................................ 1.00

J. Kodis, Lawrence-Methuen, Mass., prisiuntė $184. 
Aukojo:

Nuo LLD 37 kp. ir Maple Parko parengimo $175.00
ALDLD 37 kuopa
P. Liupševičius ...
M. Balevičius .....

5.00
2.00
2.00

S. Puidokas, Rumford, Me., prisiuntė $14. Aukojo:

PHILADELPHIA, PA
Šių metų birrželio 17 d. | Antaną Pranaitį. Jo opera- 

mirtinai buvo nušautas cija buvo sėkminga ir jis 
teamsterių unijos lokalo 107 sveiksta gerai. Pasikalbėji- 
biznio agentas John Garey 
ir jo meilužė Mrs. Rita Jon- 
da. Jiedu buvo nušauti 
unijos raštinėje, Front ir 
Spring Garden St., einant 
unijos pareigas. Tai dar 
jauni žmonės — G a re v 48 
metų, o Mrs. Jonda 35 m. 
amžiaus. Jiem abiem su
varytos 9 kulkos dienos lai
ku. Policija dėjo daug pa
stangų suradimui žmogžu
džio, bet nepavyko. Kurie 
liudininkai daug žinojo apie 
tą tragediją, jiems buvo už
čiauptos lūpos mirties grės
me. Policija jau suėmė du 
įtariamus žmogžudys! ė j e 
sako, kieno tai papirktus.

me atrodo linksmas, šne
kus, kaip ir visados. Pilnas 
vilčių visiškai susveikti ir 
vėl griebtis už visuomeni- 
ninės veiklos. Jisai darbš
tus “Laisvės” vajininkas. 
LLD 133 kuopos protokolų 
sekretorius ir LLD Vl-osios 
apskrities veikiančiojo ko
miteto sekretorius. Visi jo 
draugai labai pasigenda jo 
ir linki kuo greičiausiai su
sveikti.

Po poros metų atkaklios 
kovos, pagaliau, Philadel- 
phijos kvakeriams pavyko 
gauti iš valdžios leidimą, 
nors netiesioginiam siunti
mui medikamentu į Šiau
rės Vietnamą teikimui me
dicininės pagalbos amerikie- 
č i u bombomis sužeistiems 
civiliniams žmonėms. Sako
ma, jau išsiųsta, medicinos 
ir bandažų už apie $6,000. 
Renkamos aukos ir drabu
žiai trečiai siuntai. Vis
kas siunčiama per Kanadą 
ir Šveicariją.

Woodcliff Lake, N. J., .15 
metų jaunuolis pavojingai 
pašovė 17 metų jaunuolį, 
gabų mokinį ir sportinin
ką. Sakoma, jog pašautasis 
su šovėju nepažįstami. 
Nužiūrima, kad jis šovė 
vaikiną tikslu pasigauti jo mais. 
merginą.

Daugelis parengimų lan
kytojų nerimauja, belauk
dami rudeninio linksmo po
būvio šio menesio 27 d. A. 
M. salėje, 6024 Wayne Ave. 
Kiek girdėjau iš rengėjų, 
tai bus šaunus parengimas 
su ’programa ir užkandžiais 
ir draugiškais pasikalbėji-

Anglų pažangioji liaudis 
vėl pradėjo ruošti moksli
nius forumus, kuriuose ir 
lietuviams patartina atsi
lankyti ir pasisemti daug 
mokslinių žinių.

Šiemet paminėsiu tiktai 
du. Lapkričio 18 diena Ho
tel Philadelphia, 314 North 
Broad St., 8 vai. vakare, 5- 
ame aukšte. Prelegentas 
plačiai išryškins, kaip Ta
rybų Sąjungos liaudis kuria 
socializmą ir deda pagrin
dus komunizmui.

Gruodžio 2-ą dieną, tuo 
pačiu laiku ir toje pačioje 
salėje, kitas prele g e n t a s 
dar plačiau paaiškins apie 
naujojo pasaulio kūrimąsi, 
apie ekonomika ir militari- 
nes jėgas socialistinių kraš
tų.

1967 metų forumai bus 
paskelbti spaudoje.

“Laisvės” Reporteris

Miesto kontrolės pareigū
nai Elmhurst ligoninės rū
syje radę sugrūsta nenau
dojamų apie $140,000 vertės

Aukų nuo kitų gauta sekamai:
Pijušas Valaitis, Brooklyn, N. Y.....................$50.00
Juozas ir Genovaitė Jordan,

Three Bridges, N. J........................
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va.............
Raziūnė Pakšienė, St. Petersburg, Fla. .
E. Rakita, Pittsburgh, Pa.........................
F. Milvid, Bayonne, N. J............... ...........
A. Dovydas, Pittsburgh, Pa. .................
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y 
N. Dudonis, Chester, Pa...........................
H. Lyben, Detroit, Mich............................
Ursula Simolunas, Binghamton, N. Y. .. 
P. Šlajus, Chester, Pa..............................
J. Viskočka, Trenton, N. J.......................
Vincas Kazakevičius, Hillside, N. J........
D. Norwich, Montreal, Canaada.............
A. Paciūnas, Clark, N. J.......................
Helen Trusk, Chicago, Ill......................   •
D. Yoky, Redley Park, Pa.......................
T. Bačanskas, Philadelphia, Pa. ..........

25.00 
20.00 
15.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

. 3.00 
3.00 

_ ________ 2.00
Po $1: Ona Jasulaitienė, Shelton, Conn.; B. Koval

chuk, M. Rainys, Philadelphia, Pa.; Joseph Simel, Scotch 
Plains N. J.; P. Poškus ir L. Slančiauskas, Rahway, N. 
J.; P. Grigutis, Clark, N. J.; A. Benson, Anna Norkienė, 
Detroit, Mich.; J. Mauragienė, J. Rudis, M. Ribartas, 
Pittsburgh, Pa.; Anna Lenis, Lawrence, Mass.

Aukų dabar įplaukė $435.00. Iš anksčiau gauta 
$4,249.33. Viso gauta $4,684.33. Dar reikia $5,315.67.

Ačiū viršminėtiems pavieniamas ir organizacijoms 
už jų finansinę paramą laikraščiui. Laiškai plaukia, su 
sekančiu pranešimu turėsime pusę nustatytos fondo su
mos, o gal ir daugiau pusės $10,000.

Dėkojame ir viršminėtiems vajininkams už jų pa
sidarbavimą. Pirm negu vajus prasidėjo, išsiuntėm va
jininkams aukų blankas. Prašome jas naudoti. Prenu
meratas galite pirma pasiųsti, o aukas, kai užpildysite 
blanką.

Mięli vajininkai, priminkite savo “kostumeriams,” 
kad laikraštis “Laisvė” švenčia 55 gyvavimo metų su
kaktį. Lai ta. proga užrašo giminei ar pažįstamui laik
raštį kaip dovaną.

A . .. . , brangių įrankių,’kurių ki-tus vajaus pabaigoje.
Aplankiau ligoninėje drg. toms ligoninėms stokoja.

ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Hartford, Conn.....................................
Waterbury, Conn..................................
Worcester, Mass....................................
Brooklyn, N. Y...................................
San Francisco—San Leandro, Calif. ..
Lawrence-Methuen, Mass....................
Stamford, Conn....................................

! Detroit, Mich.........................................
Chester, Pa...........................................
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A. Petriką

Atostogos Tarybų Lietuvoje
(Tęsinys)

Paklausiau, kodėl negali
ma sumontuoti vietoj 6 tur
binų — 12? Jėgainės di
rektorius, inžinierius Pra
nas Noreika atsakė, jog 
Punkino ežere nepakanka 
vandens tokiai jėgainei 
įruošti, jog daugiau kaip 
6 turbinas paleisti negalima. 
Susidariusio garo aušinimui 
reikia gana daug vandens. 
Iš turbinų, savo darbą at
likęs, garas eina į tam tik
rą rezervuarą, kuriame jis 
ataušinamas ir sukonden- 
suojamas į karštą van- 
denį. Dalis jo grąžina
ma į katilą, naujam ga
rui daryti, dalis eina į 
miestelį butams šildyti ir 
karštu vandeniu juos aprū
pinti, o perviršis suleidžia
mas į ežerą. Šis procesas 
reikalingas daug šalto van
dens. Taigi viskam yra ri
ba.

Elektrėnuose gaminama! 
elektra jau dabar pasiekia 
Rygą, Leningradą, Suomi
ją, Ukrainą ir Baltarusiją. 
Ji sujungta su visos Tary
bų Sąjungos energetikos 
sistema. Kurui Elektrėnų 
VRES vartoja mazutą (tir
štą aliejų, vartojamą namų 
šildymui bei laivų varymui) 
arba natūralias dujas, gau
namas didžiuliais vamz
džiais iš Dušavos, Ukrai
nos.

Elektrėnų VRES pilnai 
užbaigti atsieis apie 100 mi
lijonų rublių. Iki šiol jau 
išleista tos sumos pusė. 
Elektrėnų miestelis gražus, 
jaukus ir visais požiūriais 
modernus. Jo gyventojai 
nupelnytai juo didžiuojasi.

Vėl į Suvalkiją
Gavęs žinią, jog Vilkaviš

kio meistrai jau pastatė 
paminklą ir reikiamus ant
kapius Paežerių kapinėse, 
patraukiau antrą kartą j 
Suvalkijos lygumas. Išvy
kome automobiliu iš Vil
niaus per Kauną, Kapsuką 
ir Vilkaviškį į Paežerius. 
Ten radome darbą atliktą, 
pasimačiau su mokyklos di
rektorium, mokytojais, ko
lūkiečiais, užsukome atsi
sveikinti į tėviškę ir grįžau 
į Vilkaviškį sumokėti sąs
kaitą už kapinės^ atliktą 
darbą. Iš ten per Kudirkos 
Naumiestį ir Virbalį, pasie
kėme Kybartus. Papietavę, 
apžiūrėjome jų L. Prūsei- 
kos vardo kultūros namus 
ir grįžome į Virbalį, kuria
me yra L. Prūseikos vardu 
pavadinta vidurinė mokyk
la, prie kurios sienos pri
kalta memorialinė lenta, 
parodanti, kad šią mokyklą 
kadaise lankė minėtasis so- 
lemnizantas.

Virbalyje, matoma, iš 
anksto žinojo apie mano at
vykimą. Man tik iš auto
mobilio išlipus, mokinių or
kestras, išsirikiavęs prie
šais mokyklą, užtraukė 
skambų maršą. Gi mergai
tės, apsirengę para d i n ė m 
suknelėm, — įteikė man po 
gėlių puokštę. Tai buvo la
bai jaudinantis priėmimas! 
Nutilus maršo garsams, 
mo k y k 1 o s direktorius B. 
Kavoliūnas mane pasveiki
no ir parodė mokyklos pa
talpas. Teko su mokytojais 
ir mokiniais pas įkalbėti 
apie velionį L. Prūseiką ir 
pasirašyti į jų memorialinę 
knygą. Turi jie savo mo
kykloje ir Prūseikos vardo 
kampelį - muziejėlį. Atsi
rado ir oficialus fotografas 
okazijai užfiksuoti. Mokyk
los vardu man įteikta gra

ži dovana. Pasikalbėję grį
žome į K. Naumiestį. Ten 
stovi puikus skulptoriaus 
Vinco Grybo sukurtas V. 
Kudirkai paminklas, pasta
tas gražiai gėlėmis apsodin
tas bei apravėtas. V. Ku
dirkos paminklą ir kapą 
prižiūri jo vardo mokyklos 
mokiniai. Kapinėse yra ir 
didžulis paminklas praeita
me kare žuvusioms tarybi
niams laisvės kovotojams. 
Kapinės gražiai prižiūri
mos.

Grįždami matėme, kaip 
Naumiesčio apylinkės kol
ūkiečiai sunkvežimiais ve
žasi šieną iš Kaliningrado 
srities. Jie apsirūpina žie
mai pašaru. Rugiai, kvie
čiai ir kiti žiemkenčiai bei 
vasarojus Suvalkijoje atro
dė labai gerai, daug prana
šesni už Dzūkijos pasėlius. 
Mat, Suvalkijoje derlingas 
juodžemis, o Dzūkijoje 

i daugiau smėlėti laukai.
Grįžome per Alvitą, Ša

kius, Lukšius, Šelmius ir 
Vilkaviškį į Gižų kolūkį 
nakvynei. Mūs priglaudė 
kolūkietis Vladas Skrins- 
kas.

Šiai ir daugeliui kitų ma
no kelionių vadovavo Kul
tūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais draugijos parei
gūnas Vytautas Glovackas. 
Jis yra puikus “gidas” ir 
geras draugas: žino ne tik 
Vilnių, bet ir visą Lietuvą.

Iš Gižų grįžome į Vilnių, 
o iš ten sekamą dieną vy
kome į Druskininkus.

Druskininkai ir Gardinas
Liepos 2d. i š v y k au j 

Druskininkus. Po nuolati
nių viso mėnesio kelionių 
bei vizitų, norėjau truputį 
pailsėti. O Druski n i n k a i 
toks ramus kampelis! Ten 
sanatorijoje “Draugystė”, 
puikiausioje aplinkoje, išgy
venau visą savaitę. Jo
kiomis gydyklomis nesinau
dojau. Daug skaičiau ir ra
šinėjau. Protarpiais išeida
vau į parką pasivaikščio
ti ar jų mineralinio vande
nio atsigerti. Oras buvo vė
sokas, dažnai p a 1 y d a v o. 
Bandžiau pušynuose pagry
bauti, bet nesisekė. Svečiai 
—daugiausia kitatauč i a i. 
Miestelis švarus, jokios pra
monės, tai nėra nei suodžių, 
nei dulkių, oras tyras, svei
kas.

Pirmiausia noriu pri s i- 
minti to žavaus kurorto 
“valdžią”, kuri miestą ir sa
natorijas tvarko. Su šiais 
šauniais pareigūnais turė
jau laimę asmeniškai susi
pažinti, o su kai kuriais ir 
susidraugauti. Tai štai jie:

Druskininkų miesto dar
bo žmonių deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas (meras) yra Kazys 
Valutis; profesinių sąjungų 
kurorto valdymo ta r y b o s 
pirmininkas K. Pilėlis; vy
riausioji kurorto gydytoja 
ir administr atorė 
Aldona Baltuškonytė; ku- 
rortologijos sektoriaus ve
dėjas Henrikas Guobys; 
sveikatos apsaugos minist
ras J. Kleiza. Visi labai pa
reigingi ir sąžiningi žmonės.

Pastovių gyventojų mies
telyje yra suvirs 6,000, 
kurių dauguma lietuviai. 
Tačiau pats kurortas 
yra visasąjunginė gydykla, 
kurioje girdėti kalbant vi
sokiomis kalbomis, daugiau
sia rusiškai. Kurortas vei
kia apskritus metus, eina 
didelė naujų gydyklų ir gy
venamųjų namų statyba.

Šiuo metu statomas naujas 
12 aukštų viešbutis.

Druskininkai turi įdomią 
istoriją, prie kurios verta 
kiek ilgėliau apsistoti. Sa
koma, jog vietovė ga v u s i 
vardą nuo joje gyvenusių 
“druskininkų”, valg o m o- 
sios druskos (natrio chlori
do) ieškotojų. Jie manė, jog 
sūrus šaltinių vanduo ište
ka iš žemėje susitelkusių 
druskos klodų. Tačiau jiems 
tai rasti nepavyko.

“Mažoji lietuviškoji tary
binė enciklopedija”, tomas 
I, pusi. 432, apie kalbamąjį 
miestą sako:

Druskininkai — kurorti
nis miestas Lietuvos TSR 
pietuose, Nemuno dešinia
jame krante, 7 kilometrai 
nuo Baltarusijos TSR sie
nos; sąjunginės reikšmės 
kurortas... Druskiniu k a i 

'stovi Nemuno kranto tera
soje, prie Ratnyčios žio
čių. Iš visų pusių kuror
tą supa miškai, daugiau
sia sausi pušynai... Kuror
to pietinėje dalyje yra 
Druskonio ežeras, o netoli 
jo, miške, — Mergeles Akių 
ežerėlis”*).

Gana graži legenda!
Kurorte šiuo metu veikia 

10 sanatorijų ir romantiš
kais vardais pavadintų 
šaltinių: “Birutė,” “Spa
lis,” “Marytė Melnikaitė,” 
“Grožis” ir kt. Šaltinių 
vanduo yra chloro, natrio, 
kalcio ir angliarūgštės che
minio sąstato. Jis vartoja
mas gydymui širdies bei 
kraujagyslių sistemos, virš
kinamojo trakto susirgimų, 
nervų, reumato, moterų gi
nekologinėms ligoms ir kt. 
Vartojama ir gyd o m a s i s 
purvas, imamas iš Drusko
nio ežero pakrantės. Išvar- 
totas purvas (panašus į 
durpes) naudojamas kaip 
trąša parkų pievelėms pa
tręšti. Veikia ir gydomo
sios fizinės kultūros par
kas. Prie Ratnyčėlės upelio 
įrengtos kaskadinės mau
dyklės. Kurorte dirba apie 
100 gydytojų ir keli šimtai 
pagalbinio medicinos perso
nalo darbuotojų, kurie gali 
aptarnauti kasdien apie 5,- 
000 ligonių.

Druskininkų teri t o r i j a 
išsidėsčiusi 592 hektaru 
plote, kurio daugiau kaip 
pusę užima parkai bei pušy
nai. Miestas turi centrinį 
šildymą: viena šildykla, iš
vedžiotais vamzdžiais, apšil
do visą miestą.

Be kitos Druskininkų eg
zotikos, ten yra ir dailinin
ko velionies M. K. Čiurlio
nio namelis, kuriame jis 
brendo, augo ir kūrė sa
vo stebėtinus kūrinius. Da
bar jis įruoštas kaip me
morialinis muziejus, kurio 
vedėju yra Adelbertas Ne- 
dzielskis, lietuvis lenkiška 
pavarde. Yra- kultūros na
mai, biblioteka, buitinio ap
tarnavimo kombinatas, 3 vi
durinės mokyklos bei inter
natas ir darbo jaunimo vi
durinė mokykla. Yra Čiur-

*) Apie šį ežerėlį—Druskininkų- 
Varėnos miškuose — yra susidariu
si gana sentimentali legenda, kuri 
sako, jog labai seniai toje apylin
kėje gyvenusi nepaprastai graži 
mergelė, kurią mylėjo daugelis ber
nelių. Tačiau ji nemylėjusi jų nė 
vieno, tik juos viliojusi. Vieną kar
tą ji pakvietusi į pasimatymą juos 
visus kartu. Tam ji pasirinkusi 
gražų miškelį. Berneliai atvyko, bet 
mergelė nepasirodė, juos apgavo. 
Tuomet iš didelio sielvarto jie 
graudžiai pravirko ir verkė visą 
naktį. Iš jų ašarų ir susidaręs mi
nėtasis ežerėlis, kuris ir ligi šiol 
neišdžiūvo, . - 

lionio vardo septynmetė 
muzikos mokykla, 2 vaikų 
darželiai, lopšelis ir kitos 
kultūrinės įstaigos. Daržo
vėmis ir kitais ūkio produk
tais miestą aprūpina Drus
kininkų tarybinis ūkis.

19-tajame amž. Druski
ninkai buvo tik nedidelis 
Gardino gubernijos kaimas, 
nors jau 179 0 m. vietovė 
buvo žinoma turinti gydo
mųjų medžiagų šaltinius. 
1837 m. kaimas buvo ati
darytas kaip valdžios pa
tvirtinta gydykla, turėjusi 
14 vonių. Kurortinio gyd- 
mo darbui daug padėjo Vil
niaus gydytojų medicinos 
draugija.

Druskininkuose gyveno ir 
kūrė kompozitorius S. Mo- 
niuška, autorius dainelės 
“Temsta dienelė,” operos 
“Halka” ir kitų kompozici
jų. Su Lietuvos centru 
miestą riša Vilniaus-Gardi- 
no plentas ir geležinkelis. 
1863 metų sukilimo laiko
tarpiu Dubo miške, netoli 
Druskininkų, buvo įsikū
ręs sukilėlių štabas.

1865 m. Rusijos caro val
džia kurortą pardavė už 
31,156 rublius pulkininkui 
Strantmanui, o šis jį išpar
davė atskiriems asmenims 
bei bendruomenėms. 1931 
m. Lenkijos valdžia jį at
pirko. 1940 metais Druski
ninkai ir kitos lietuvių ap
gyventos vietos priskirtos 
Lietuvos TSR, o 1953 m. jis 
padarytas Respublikos pa
valdumo miestas.

Dabar Druskininkų ku
rorte ir parkuose gydosi 
bei poilsiauja kas metai 
daugiau kaip 50,000 žmo
nių. Tuo metu, kai aš ten 
buvau, atostogavo Partijos 
istorijos instituto direkto
rius Romas Šarmaitis su 
žmona, Laurino Kapočiaus 
žmona su dukrele Rūtele, 
teatro menininkė Audra 
Girdzij a u s k a i t ė ir kiti. 
Druskininkų - Varėnos miš
kai, tai didžiausias Lietuvos 
miškų masyvas, apimantis 
daugiau kaip 150,000 hekta
rų plotą.

Kelionė į Druskininkus 
buvo labai įdomi. Išvykome 
iš Vilniaus automobiliu ir 
patraukėme per Kauną, 
Kapsuką, Prienus, Biršto
ną, Alytų, Leipalingį ir ki
tas Sūduvos b e i Dzūkijos 
vietoves iki Druskininkų. 
Sugrįžti padėjo drg. L. Ka
počius, atvykęs savo įstai
gos mašina. Per Merkinę, 
Varėną (Antrojoje Varėno
je vakarieniavome), Bab
riškes, Valkininkus, Pirčiu
pį ir Paluknį pasiekėme 
Vilnių*

(Bus daugiau)

DALTONIKAS KARALIUS
Kadaise valdė kraštą toks karalius;
Jaunystėje valdovas geras,— 
Vėliau, deja, apsilpo akys žvalios, 
Visi regėjo, kaip jis darės

Daltonikas karalius.
Pilis neteko spindesio auksinio, 
Išbluko dekoruotos salės;
Skaisčioms gėlėms giedoti himnus gynė
Verčiąs klausyti savo valios 

Daltonikas karalius.
Aplink vaizbūnais džiaugės kitos šalys, 
Eldijomis margavo marios,—
Čia liaudžiai pasipriešint stigo galios, 
Kietai ją laikė užsidaręs

Daltonikas karalius.
Ir toj ne- revoliucijų gadynėj
Usnim užžėlę pilin kelias;
Ilgėjosi spalvų vaivorykštinių 
Visi, kol valdė tas bezdalius,

Daltonikas karalius.
J. Subata

Hartford, Conn.
Spaudos parengimas lap

kričio 6 d. tikrai buvo pa
sekmingas, kaip skaičiumi, 
svečių, taip programa, ku
rią atliko New Yorko cho
ro Moterų kvartetas; vai
dinimas veikaliuko, kurį at
liko Nastutė Buknienė ir 
Jonas Lazauskas; solistai 
V. Beckeris ir Elenutė įBra- 
zauskienė. Visi labai gra
žiai atliko savo užduotį, 
kaip gražiu turiniu, taip 
linksmu ūpu, rodos, klausy- 
tumeis ilgai.

Laisvės choras, vadovau
jamas Wilmos Hollis, sudai
navo 4 daineles. Atliko gra
žiai. Didžiai pagelbėjo Ele- 
nutės Brazauskienės solo 
vienai dainelei, padarė įvai
rumo. O. Silks labai pasek
mingai pasakė A. Venclovos 
“Aliasodas.” Pergyveni sy
kiu su autorium tuos gi
lius troškimus gyvenimo, 
kad tik dar toliau gamta 
leistų džiaugtis.

Po to Edenu te su V.
Beckeriu dar padainavo 
dhetą iš operetės “Vestu
vės.” Tas buvo “extra”
priedas, iš tikro gražiai
• v — •
išėjo.

Su dovanomis prisidėjo 
šie: O. Visotskienė $10,
Hartfordo svečias — $5, 
Viešnia — $2; O. Giraitie- 
nė—butelį šiltos, Mrs. Kli-
šiėnė iš Wallingfordo—sū- 
rį, L. Butkevičienė ir L. Že- 
amitienė — kugelius, O.
Silks ir V. Kazlau —- pyra
gus, M. Lukštienė — daržo
ves, A. Latvin — keptus ry
žius. Pirmąja gaspadine 
buvo L. Žemaitienė.

Visiems, kas tik prisidė
jo prie šio didelio darbo, 
kad būtų pasekmingas, ta
riu didelį lietuvišką ačiū! 
Be visų pagalbos ir nuošir
dumo nebūtų buvę galima 
padaryti tokį didelį ir gra
žų parengimą. V* K.

Brockton, Mass.
Draugiškas 

vakaras
Jį rengia LLD 6 kp. Įvyks 

šeštadienį, lapkričio 19-ą 
Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 8 Vine St., Montello. 
Pradžia 6 valandą vakaro. 
Turėsime arbatos, pyragų. 
Kurie norės ,galės atsinau
jinti “Laisvę” arba naujai 
užsisakyti. Būkite ir tie 
“Laisvės” skaitytojai, kurie 
atsinaujinote, ir visi mūs- 
sų progresyvios spaudos rė
mėjai. Visi draug i š k a i, 
linksmai laiką praleisime. 
Įėjimas nemokamas. “Lais
vės” vajininkas ką nors už- 
fundys.

Komitetas ir 
George Shimaitis

Brockton, Mass.
Lapričio 6 d. atsibuvęs 

piknikas po stogu Lietuvių 
Tautiškame Name, dėl blo
go oro nepavyko. Publikos 
turėjome suvirš pusę šim
to. Pikniko rengėjai, Vyrų 
Dailės grupė, vadovybėje 
Alb. Pociaus, sudainavo tris 
dainas, publikai patiko. Da
lyvavo Charles ir Atylijos 
Andrutis sūnūs Wayne ir 
Carl grojo akordeono solo 
ir abudu pritarė su daina. 
Publikai patiko, buvo iš
šaukti po kelis sykius.

Mūsų laisviečiai ligoniai
K. Railienė gydosi jau 

namie, eina geryn, bet jai 
dar nevalia nieko dirbti. Ją 
prižiūri A. Raila.

Mudu su M. Gutauskiene 
atlankėme jau seniai ser
gančią Mrs. M. Žaliukas, 
So. Braintree sanatorijoje. 
Dabar jos sveikata eina ge
ryn. Jos šeima jai atneša 
“Laisvę” ir ji myli ją skai
tyti. Atrodo, kad ne už il
go galės eiti namo.

“Vilnies” skaitytojas Geo. 
Januševičius po operacijos 
jau namie, eina geryn.

P. Orintienė sunkiai susir
go namuose ne g a 1 ė j i m u 
kvėpuoti. Nei gydytojas 

/ležino, kas tai do liga. Jai 
parūpins specialistą Bos
tone.

George Shimaitis

BALTIMORE, MD.
Sėkmingas parengi m a s 

spaudos naudai atsibuvo 
lapkričio 6 d., 1 vai. Mūsų 
gabios šeimininkės bei šei
mininkai draugai J. J. Sta
niai, J. F. Deltuvai, pa- 
gelbstint draugėms E. Bal
sienei, M. Antanaitienei ir 
kitoms, skaniais valgiais 
vaišino grupę puikiai nusi
teikusių f iladelf iečių ir apy
linkės draugų, taip pat ir 
vietinius baltimoriečius.

Padengti lėšas ir kad nors 
kiek pelno liktų, draugai 
aukojo sekamai: J. Les- 
čiauskas $20, Zambusevičiai 
iš Reading, Pa., $15.

Po $10: R. Merkiai, E. 
Mulokaitė, A. Lipčius, J. 
Bekampis, J. Valantai, J. 
Kasparas.

Po $5: Romikai t i e n ė , 
“Laisvės” bendradarbis iš 
Philadelphijos, Gustaitie- 
nė, Gužonienė,Šlajus, J. Del
tuva, J. Petraitis.

Po $4: E. Kunčienė, P. 
Paserskis, Vaišvilienė, Na- 
valinskienė.

Po $3.50: J. Balsys, E. 
Balsienė, P. Zinkus, A. Že
maitis, O. Žemaitienė, S. 
Raymond, O. Treinienė, J. 
Bitkauskas, Draugė, Pet
rauskiene, Mikušauskienė, 
Medelienė, M. Antanaitienė, 
Antanaitienė, J. Deltuva, J. 
Stanys.

Viso suaukojo $203.50.
Kad krautuvėse mažiau 

reikėtų pirkti valgių, šei
mininkai ir komisijos na
riai irgi aukojo pagal išga
lę. Be to, drg. J. Deltuva 
dovanojo gero dydžio 
“flashlight,” d. Valantienė, 
iš Philadelphijos, keiksą; 
Antanaičių šeima pyragai
čius, pyragą; Medelienė bu
telį vyno; mūsų On utė 
Žemaitienė gardaus kuge
lio.

Visiems aukojusiems, dir
busiems ir atsilankiusiems, 
ypatingai draugams filadel- 
fiečiams, kurių pribuvo 
gražus būrys, varde komisi
jos nuoširdus ačiū. Likusis 
pelnas nuo šio parengimo 
bus pilnai panaudotas mū
sų spaudos paramai.

Kuopos korespondentė

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6-os kuopos 

susirinkimo
Lapkričio 7 d., Sokol Hali, 

įvyko LDS 6 kuopos susi
rinkimas. Narių dalyvavo 
nedaug.

Kuopos valdybos rapor
tai buvo trumpi. Finansų 
sekretorė Adelė Kampan 
pranešė, kad dabar yra du 
kuopos nariai užsimaldavę 
pašalpai. P. Jasilionienė po 
operacijos gydosi Wilson 
Memorial ligoninėj, ir I. 
Vėžys, gydytojo priežiūro
je, gydosi namuose. Linkiu 
ligoniams greito pasveiki
mo. O M. Kazlauskienė, po 
ilgo sirgimo sveikatai su
stiprėjus, atsisakė nuo toli
mesnės pašalpos. Susirinki
mas nutarė, kad jai pašal
pa būtų išmokėta.

Perskaityti du laiškai iš 
LDS Centro sekančio LDS 
vajaus reikale ir dėl drau
go A. Taraškos pas mus at
silankymo.

Plačiai buvo apkalbėtas 
kuopos rengiamas filmų ro
dymo vakaras. Jis įvyks 
šeštadienį, gruodžio 17 d. 
American Legion salėje. 
Užkandžiai-vakarienė bus 
duodama 6 vai. O po va
karienės — iš Tarybų Lie
tuvos filmų rodymas tęsis 
iki vėlumos. Už tą viską 
įėjimas tiktai 2 dol. asme
niui. Rengimo komisijos 
nariai: M. Lynn ir S. Dai
nys išdalinėjo nariams bi
lietus iš anksto paskleisti 
juos lietuviuose, tuo užtik
rinant, kad daugiau lietu
vių galėtų matyti savo gim
tąjį kraštą gražiuose fil
muose. Kaip tiktai ir ten
ka čia priminti, kad tokių 
gražių progų pas mus rete
nybė. O kada jos ateina, 
nepraleiskime nepasinaudo
ję,. kad paskiau nereikėtų 
gailėtis.

Apkalbėti ir kiti kuopos 
reikalai, ir d. A. Taraškos 
atsilankymas pas mus. At
rodo, kad turėsime kiek ke
blumų dėl vietos tokiemš 
susirinkimams. Darysime 
viską geriausia, kiek galė
sime.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks gruo
džio 5 d., Sokol Hall, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti.

Onytė Wellus

ALDLD REIKALAI
Visoms ALDLD III Ap

skrities, Connecticut vals
tijoje, kuopoms yra pasiųs
ti šaukimai konferencijon, 
kuri atsibus sekmadienį, 
lapkričio 20 d., 157 Hunger
ford St., Hartford, Conn. 
Pradžia 10 vai. ryto.

Kuopos ir jų valdybos 
prašomos prisiųsti skait
lingas atstovybes ir su ge
rais sumanymais konferen
cijai, taipgi priduoti savo 
kuopų veikimo raštiškus 
raportus.

Konferencija bus gera, 
jeigu visos kuopos bus at
stovautos. Laukiama ir 
svečių.

Būkite laiku, nes laiku 
pradėjus galėsime daug or
ganizacijos reikalų aptarti.

ALDLD III Apskr. 
komiteto rast.

J. J. Mockaitis

WORCESTER, MASS. 
Pranešimas-Pakvietimas

Sekmadienį, lapkričio 20 d., 
Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St., jvyks pradžios žiemi
nio sezono pietai. Pradžia 1-ą 
valandą.

Šeimininkės prašo visus bū
ti pietų vaišėse.

Moterų Komisija
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* Palaidojome J. Cedroną Maikio Grigo laiškutis
Praėjusį antradienį Aly- 

| . vų kalnelio kapinėse, Mas- 
pethe, tapo palaidotas pas 
savo žmoną Stepaniją Juo- 

( zas Cedronas.
Iš Shalins koplyčios į ka

il pines išlydėjome Juozą di
dokas būrys — giminių ir 

A' draugų, o kapinėse laukė 
dar keletas maspethiečių jo 
draugų.

Koplyčioje trumpą atsi- 
/ sveikinimo kalbą pasakė S. 

Večkys.
Palydovai buvo pakviesti 

i į White Horse taverną pie
tų ir puikiai pavaišinti.

Juozas paliko Didžiajame 
New Yorke gyvenančius 
brolvaikį Joną Cedroną 
su žmona, seserdukrą Mary 
Moughty, švogerką Gru- 
žinskienę, jos sūnų Ed war- 
da su žmona ir dukterį 01- 

į gą Schnok su šeima.
Prieš keletą metų Juozo 

žmonai mirus, jis, jau bū
damas diabetiku, greitai 
neteko regėjimo, ir šiaip jo 
sveikata buvo silpna.

Butą likvidavęs, jis gyve
no pakaitomis pas seser
dukrą Mary Moughty, pas 
Gružinskus ir Schnokus, il
giausiai—pas pastamosius. 
Jam padarius operaciją ant 
prostatinės liaukos, jis ta- 

i po jau lovos ligoniu, ir sa
viškiai jau negalėjo namie 

, jo prižiūrėti. Tapo išvež
tas į Clearview Nursing 

f Home Whitestone. Bet čia 
kiek pabuvus jam atsivėrė 
negijanti žaizda kojoje ir 
todėl tapo sugražintas į li
goninę. Šiuos žodžius ra
šantis aplankė jį ligoninėje 
užpraėjusi pirmadienį, šio 

(mėnesio 7 dieną. Sąmonę 
ir klausą jis dar turėjo, bet 

.* jo kalbos suprasti jau 
nebuvo galima. Grįžd a m i 

; namo su Petru Gustaičiu 
buvome vi e n o s nuomo- 

I n ė s: jo gyvybė gali 
* užgesti bet kurią valandą. 

Tačiau jis dar išgyveno iki 
praėjusio šeštadienio ryto.

Sakoma, sąmonę Juozas 
turėjo iki paskutinės savo 

j \ gyvenimo minutės. Slaugė 
J / patikrino jo temperatūrą, o 

po kelių minučių sugrįžusi 
jau rado jį negyvą...

Santaupų juodai dienai 
turėdamas, Juozas aimana
vo: “Ot, jei mano žmonelė 
būtų gyva, ko daugiau man 

į reikėtų! Jos netekęs, jau
čiuosi visko netekęs...”

Galop juodu susijungė 
amžinybei. Lai ji būna 
jiems rami.

Malonus, ramus, man
dagus jis buvo žmogus. Vi
sų draugų buvo mylimas. 
Abu Cedronai buvo “Lais- 

* vės” skaitytojai, rėmėjai ir 
progresyviškų paren girnų 
lankytojai. Žmonai mirus, 
Juozas paaukojo abu Lie
tuvių Namo Bendrovės Še
rus (po $25) “Laisvei.”

Palydovas

Skaitydamas “Laisvės” 
spalio 18 d. laidoje radau 
žinutę apie mano sveikatą 
ir kad neturima smulkesnių 
apie mane žinių. Na, tai 
aš čia biskį jų suteiksiu.

Sesuo man rašė daug 
laiškų, kad nori su manimi 
pasimatyti ir pasikalbėti. 
Aš jai pasižadėjau atva
žiuoti ir nurodžiau kurio
mis dienomis galiu tai at
likti, kad ji galėtų pasirink
ti dieną, kada jai patogiau, 
nes ji dirba. Bet ji dėl die
nų nieko neatsakė, tik nu
sidžiaugė, kad pasimatysim 
ir pasikalbėsim. Manęs ne
sulaukdama, paprašė savo 
sūnų, kad automobiliu at
važiuotų į Brooklyną, pa
imtų mane ir parvežtų į 
Broad Brook, Conn. Liepos 
20 d. taip ir padarė.

Pasimatėm, pasikalbėjom 
I ir susitarėm. Ji man pa- 
| sakė, kad ji jau atsistatydi
no iš darbo ir bus namie. 
Pasiūlė man gerą sąlygą 
gyventi pas ją. Sutikau.

Liepos 29 d. viską suė
mė į automobilį ir išvežė 
manę į Broad Brooką pas 
seserį.

Rugpiūčio 6 d. sesuo nu
vežė mane pas daktarą pa
tikrinti mano sveikatą. 
Daktaras, ištyręs, pasakė, 
kad turiu labai sveiką drū
tą kūną, tik širdis yra silp
na ir ant plaučių auga tu
moras. Širdį galima pagy
dyti tik gyduolėmis ir mais
tu. Tumorą galima išgydy-. 
ti, tik ims daug laiko, o gal 
ir operaciją reikėtų daryti.

Rugpiūčio 11 d. daktaras 
įsakė pribūti į St. Francis 
ligoninę,. Hartforde, Conn.

Rugsėjo 16 d. atėjo dak
taras pas mane į kambarį 
ir pasakė: “Jei viskas eis 
taip gerai, kaip iki šiol, tai 
už keleto dienų galėsi eiti 
namo.” Ir 17 d. atėjęs pa
sakė, kad 18 d. galiu eiti 
namo, jei noriu. Ir tą die
ną atvažiavo mano brolio 
dukra L. Gordon ir parvežė 
j Broad Brooką pas seserį.

Padėka
Ačiū visiems, kurie mane 

lankė ligoninėje ir kurie 
linkėjimus atsiuntė laiškais 
ir atvirutėmis. O labiau
siai ačiū broldukrai Lillian 
Gordon ir seseriai Elz. Ege- 
liavich, kurios mane lankė 
ir visais reikalais rūpinosi 
kasdien.

G. M. Grigas 
Broad Brook, Conn.

N. Y. miesto vyriausybė 
pakels ligoninėse pagalbi
ninkams algas po $600 me
tams. Mažiausia metinė bus 
$4,100. Paliečia 17 tūks
tančių darbininkų.

New Yorko YMCA Sloane 
House darbininkai lapkri
čio 23 balsuos pasirinkimui 
unijos.

HARTFORD, CONN.

MIKE BUTKEVICH
Mirė lapkričio 14, 1962

Jau ketvirti metai kai mirė mano mylimas 
vyras Maikis Butkevičius.

Ilsėkis ramiai, mielas, tavęs niekad nepamir
šiu!

— L. Butkevičienė, žmona

Liet. Literatūros Drau
gijos VLosios apskrities 
konferencija atsibuvo spa
lio 16 d. 339 E. 4th St., 
12:10 popiet. Perskaitytas 
konferencijos dienotvarkis, 
priimtas.

Mandatų komisijon pa
skirti d. J. Stanys ir E. Mu- 
lokaitė. Laike mandatų per
žiūrėjimo atsilankęs svečias 
V. Andrulis iš Chicago, Ill., 
kalbėjo LLD ir Vietnamo 
klausimais.

Mandatų komisija prane
šė, jog konf. dalyvauja 4 
kuopos, atstovaudamos 90 
narių.

10 kp., Philadelphia, Pa., 
atstovauja R. Merkis, P. 
Valanta, P. Valantienė, J. 
Kazlauskas, O. Zalneraitie- 
nė.

25 kp., Baltimore, Md., J. 
Stanys, J. Deltuva, F. Del
tuvienė, O. Kučiauskaitė.

30 kp., Chester, Pa., P. 
Šlajus.

133 kp., Camden, N. J., J. 
A. Bekampis, E. Bekampie- 
nė, J. Kaspariūnas. Viso 
dalyvauja 13 delegatų.

Suteikta balsavimo teisė 
Apskrities valdybai ir sve
čiams iš Chicagos, V. An
druliui ir J. Andrulienei. 
Konf. pirmininke išrinkta 
J. Stanienė, sekretore —O. 
Kučiauskaitė.

Atsistojimu pagerbti mi
rusieji mūsų kuopų nariai.

Protokolas skaitytas ir 
priimtas. Pirmininkė J. Sta
nienė pranešė, jog laikyti 3 
pasitarimai apskrities rei
kalais. Jie buvo vedami su
eigose, kad sutaupytų ke
lionės išlaidas. Parengimų 
apskrities naudai neturėta 
dėl vietos stokos. Plačiau 
tuo klausimu kalbėjo J. A. 
Pranait i s. E. Mulokaitė 
pranešė, jog negalint turėti 
parengimo, pavieniai drau
gai ir draugės aukojo pagal 
reikalą ir išgalę. A. Lipčius 
pranešė, kad ižde yra 
$137.40. Valdybos raportai 
buvo priimti.

Suppose God Is black?
In his article in “Look” 

magazine about his recent 
trip to South Africa, Sen. 
Robert F. Kennedy says:

“Apartheid, the Afrikans’ 
word for “apartness,” ri
gidly separates the races of 
South Africa — three mil
lion whites, twelve million 
blacks, and two million In
dian and “colored” (mixed 
blood) people. It permits 
the white minority to dom
inate and exploit the non
white majority completely.”

Sen. Kennedy and his 
wife visited many places in 
South Africa, talking to all 
kinds of people represent
ing all viewpoints.

At the University of Na
tal in Durban he was told 
the church to which most 
of the white population be
longs teaches ąpartheid as 
a moral necessity. A ques
tioner declared that few 
churches allow black Af
ricans to pray with white 
because the Bible says that 
is the way it should be, be
cause God created Negroes 
to serve.

“But suppose God is 
black,” Sen. Kennedy re
plied. “What if we go to 
Heaven and, after having 
treated the Negroes as our 
inferiors, look up to God 
and find that he ir not 
white. What then is our 
response?”

Use

Konrerencij a i sveikini
mai ir padėkos už aukas 
gauti iš Urugvajaus laik
raščio “Darbo” ir iš Kana
dos “Liaudies Balso”.

Kuopų raportai
10 kp., raportavo J. Kaz

lauskas. Kuopa narių turi 
45, mirė 4. Turėjo 4 paren
gimus, suorganizavo busą į 
“Laisvės” pikniką Baltimo- 
r ė j e. Aukota “Laisvei” 
$215, “Vilniai” 315, “Liau
dies Balsui” $60, Urugva
jaus “Darbui” $10. Viso iš- 
aukota $600. Su d. Rama
nauskų auka laikraščiams 
$772.55. susidaro spaudai 
$1,372.55. LLD suvažiavi
mui pasiųsta $25, “Laisvės” 
B-vės dalininkų suvažiavi- 
man pasiųsta delegatas ir 
pasveikinimas su $25, Mote
rims kovai už taiką $25. Vi
so kuopa ir nariai išaukojo 
$1,489.55. Ižde yra $177.69.

25 kp., raportavo O. Ku
čiauskaitė. Narių yra 23. 
Susirinkimų laikyta 6, pa
rengimų turėta 4. Kovos 
prieš nacizmą konferencijai 
aukota $25, Literatūros 
Draugijos 50 metų sukaktį 
minint ■— $50, knygų leidi
mui Draugijai $20, “Lais
vei” $.195, Gegužės Pirmo
sios demonstracijai New 
Yorko mieste $10, “Vilniai” 
$25, “Workeriui” $25, 
“Liaudies Balsui” $10, Wo
men Strike for Peace $15, 
vieti n i a m tarptautiniam 
veikimui, $37.50. Viso išau- 
kota $412.50. Kuopos tur
tas $218.87.

3(tkp., raportavo A. Lip- 
čius. Narių turi 8. Susirin
kimai įvyksta retai. Dirba
ma -apskrities naudai. Au
koja d. pavieniai.

133 kp., raportavo J. Pra
naitis. Narių turi 16. Susi
rinkimai ne dažnai vykdo
mi. LLD suvažiavimui pa
siųsta $22. ’ Viso išaukojo 
$175. Kuopų raportai pri
imti.

Nutarta parašyti rezoliu
ciją iš šio suvažiavimo rei
kale Vietnamo karo baigi
mo. Kopiją spausdinti laik
raštyje. Rezoliuciją pasiųsti 
prezidentui L. B. Johnsonui.

Knygų klausime buvo 
plačiai kalbėta, diskusuota. 
Prieita prie sumanymo, kad 
reikia daugiau knygų leisti 
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St. Petersburg, Fla.
Koncertas, Pietūs Šokiai

Thanksgiving Day

Lapkričio-Nov. 24 dieną
Laiškanešių salėje, 314 — 15th Ave. So

Pietūs 12 vai. Po tam Meninė Programa

Irene Janulienė Helen Smith-Januly te
■ sopranas altas-

------------ ---- ---------------------- ••

Viešnios iš Worcester, Mass., dainuos 
solo, duetus ir vietiniai Dainos Mylėtojai, vad. Adelės 
Pakalniškienės linksmins su žavėjančiomis dainelėmis

Kviečiame visuomenę atsilankyti.
LLD 45 Kp. Rengėjai

Saigonas. — Vietnamie
čiai liaudiečiai pašovė du 

I Amerikos helikop t e r i u s. 
j Tas įvyko netoli Danango. 
Kiti įvykiai Vietname:

Vietnamiečiai partizanai 
išsprogdino bombą name, 
kuriame gyvena amerikie
čių marinų komandantas 
Danange. Nors namas bu
vo t v ir t a i saugomas, jie 
kaip nors ten dasigavo. 
Komandantas nenukentėjo.

Virš Šiaurės Vietnamo 
vienos dienos bėgyje pa
šauti keturi dideli Ameri
kos bombonešiai.

Pietų Vietnamo Centri
nėje dalyje B-52 bombone
šiai bombardavo liaųdiečių 
pozicijas. Toje srityje liau- 
diečių junginiai smarkiai 
sumušė amerikiečius.

Londonas. — Princui 
Charlesui sukako 18 metų, 
ir jis tokiu būdu tapo pilnu 
įpėdiniu į sostą.

anglų kalba ir žurnalą 
“Šviesą” spausdinti pusiau 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Daug gerų sumanymų ‘da
vė d. V. Andrulis iš Chica
gos. Plačiau apie tai nutar
ta palikti apkalbėti kuopo
se.

“Laisvės” vajaus reikalas 
irgi buvo plačiai svarstyta.

Drg. V. Andrulis plačiai 
informavo apie kovos prieš 
nacizmą komiteto veiklą, 
nes to komiteto, centras yra 
Chicagoje.

Nutarta suruošti 6-osios 
apskrities parengimą Ches- 
teryje pradžioje 1967 metų.

Apskrities valdyba už
ginta ta pati: J. A. Pranai
tis, J. Stanienė, A. Lipčius, 
E. Mulokaitė; Baranauskas, 
Puodis, Stasiukaitis.

Meno ir spaudos reika- 
1 a m s apskritis išaukojo 
$200. Smulkmeniškiau apie 
aukas ir įvykusį tos dienos 
parengimą spaudoje aprašė 
draugai A. J. Bekampis ir 
A. Lipčius. Nuoširdus ačiū.

Sekanti konferencija at
sibus Chester, Pa.

Konferencijos sekretorė
O. Kučiauskaitė

Rezoliucija
To President
L. B. Johnson:

At the conference of the 
Amer. Lithuanian Litera
ture Society, 6th District, 
held on October 16, 1966, 
at 339 E. 4th St., Chester, 
Pa., the problems in Viet
nam were discussed among 
other issues.

It was decided to ask 
you, Mr. President, to help 
solve the conflict at confe
rence tables and avoid Uni
versal War.

Trumpai iš visur
Kansas City. — Ultra

dešiniųjų ginkluotos minut- 
manų organizacijos galva 
Robert Bolivar DePugh 
rastas kaltu, nes pas jį su
sekta ginklų. Jis ir keli jo 
suokalbininkai apkal tinti 
konspiracijoje, ir jie gali 
gauti iki 15 metų kalėjimo, 
bet labai abejojama, ar jie 
gaus griežtas bausmes.

New Yorkas. — Antradie
nio Timese tilpo pilno pusla
pio skelbimas - pareiškimas, 
po kuriuo pasirašė šim-

PHILADELPHIA & VICINITY

Help Wanted Female

NURSE, R, N. Full or part time. 
Opp. foi' 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. Ni, Director of Nur
ses. Call SH 8-1000. Ext 102. Hos
pital of Phila. College of Osteopathy.

(85-98)

NOWACKI REPORTS 
ON POLAND

On Saturday evening, 
November 19th, at 7:30, 
Casimir Nowacki, by po
pular demand, will repeat 
his program of photo-re- 
portage about his recent 
visit to Poland, at the Polo
nia Club, 189 Second Ave. 
Things are happening in 
Poland—hear what’s going 
on and, also, through beau
tiful color slides, see what’s 
going no.

A.n added attraction will 
be color slides of what was 
seen in Moscow, Leningrad 
and Kiev.

Join your friends and 
have an enjoyable evening. 
Admission free. N.

tai žymių žmonių iš viso 
pasaulio. Jie pasisako prieš 
karą Vietname, reikalauja 
nutraukti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą.

Atėnai. — Čia prasidėjo 
dvidešimt aštuoniu karinin
kų teismo procesas. J i e 
kaltinami kaip kairiečiai, 
kurie organizavę slaptą or
ganizaciją armijoje, kuri 
vadinosi “A.spida.’’

Florencija. — Ekspertai 
apskaičiavo, kad ims apie 
20 metų, iki visi meno kū
riniai, kurie nukentėjo po
tvynių metu, bus restau
ruoti. Vien Florencijoje 
1,200 meno kūrinių, dau
giausia aliejinių paveikslų, 
nukentėjo. Santa Croce 
(Švento Kryžiaus) bažny
čioje vanduo beveik sunai
kino garsų Cimabue 13-ame 
amžiuje nutapytą Kristaus 
paveikslą.

Italijos valdžia jau asig
navo nemažai pinigų meno
kūrinių restauravimui, bet 
nemažai pinigų atplaukia ir 
iš užsienio. Amerikoje su
sidarė specialus komitetas, 
kuris renka tam aukas. Ko
mitetui vadovauja Kennedy 
našlė Jackie.

Help Wanted Male
CARPET Layer, Experienced, year 

round job. Good wages. Apply
McKEAN CARPET CO. 

729 McKean St., 
Phila., Pa.

(79-93)

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

ROOSEVELT DISTRIBUTORS 
HO 4-6300

(87-91)

MILLWRIGHT 
Mechanic

Experienced. Ability to 
read blueprints. 3rd shift.

NE Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatshcaf Lane, Phila, Pa.
(89-95)

FOREMAN
Shift work, mechanical aptitude, 
able to supervise people. Textile 
exp. helpful but not necessary.

Northeast plant location.
CROWN PRODUCTS 

2121 Wheatsheaf Lane, Phila, Pa.
(89-95)

TAILORS for alterations on the
atrical costumes. Good opportunity 
for retired men or women. Apply 

232 N. 11th St.,' 
BROOKS, VAN HORN COSTUME 

CO.
WA 5-0820 (89-90)

ENGRAVER—HAND, expd. 5 day 
wk., union, health ins. and pension 
plan, paid vacation. Apply —

JAMES A. KENNEY, INC., 
120 W. Norris St. RE 9-8290.

(89-93)

Help Wanted Female
SECRETERIAL OPPORTUNITY. 

Looking for a bright young secre
tary to Branch Manager of nation
wide firm. Excellent potential for 

i 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. (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)

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)

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūną ir Dukterų 
draugija rengia pietus lapkri
čio 20 d., 29 Endicott Street.

Kviečiame pereito sezono 
pietų lankytojus atsilankyti 
ant šių pietų. Gaspadinės pa
sirengusios jus priimti su “ka
rališkais” p i eta is.

Kviečia rengėjos

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.
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“Laisves” koncertas buvo gražus
Brooklyniečiai atlaikė sa

vo laikraščio “Laisvės” me
tini koncertą lapkričio 13 
d. Į koncertą susirinko 
daug žmonių, pripildydami 
didžiulę Lenkų salę. “Lais
vė” turi daug vietinių skai
tytojų, tai šie ir atvyko. 
Bet buvo ir ne vietinių 
čia jos svečių. Buvo atvy
kusių ir iš gan toli—J. Sta- 
siukaitis, abi Merkių šei
mos, Bekampiai ir Mulokai- 
tė iš Philadelnhijos; Lipčius 
iš Chester, Pa.; būrys niū- 
džerziečių; Vytautas Zen
kevičius iš Washington, D. 
C., kiti iš Connecticut ir 
Massachusetts. Gal buvo 
ir daugiau tolimųjų, bet ar
gi visus galima buvo suži
noti!

Rojus Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, sveikino šiltai, 
vardan laikraščio “Laisvės” 
leidėjų visus svečius, dėko
damas jiems, kad jie taip 
gražiai palaiko savo 1 a i k - 
raštį “Laisvę”. Dėkojo jis 
ir programos dal y v i a m s, 
kurie jau per ilgą eilę metų 
mielai apsiima los koncertų 
programose dalivauti.

įdomu, ką jis priminė. 
Sako: “Mūsų lai k r a š č i o 
“Laisvės” koncertuose yra 
dalyvavę ir tokie artistai, 
kurie nesutikdavo su mūsų 
laikraščio politine dva s i a, 
kaip, pavyzdžiui, daininink- 
kas Jonas Butėnas, ir eilė 
kitų. Vienok jie pagelbėjo 
mums išlaikyti Amer i k o s 
lietu v i u o s e lietuvybę. O 
mes, juos priimdami, pagel- 
bėjome išlaikyti lietuvybę 
juose.” Tai gražiai pasa- 
kvta.

Dabar būnant “Laisvės” 
fondo sustiprinimo valui, 
Rojus prisiminė ir anie tai, 
paprašydamas iš svečių, po 
kiek kas išgali. Paskiau gir
dėjau, kad supla ūkė d a il
giau kaip pusė tūkstančio 
dolerių ant vietos.

Kalbėjo ir svečias iš toli
mo Washington©. Tarybų 
Sąjungos ambasados narys, 
Vytautas Zenkevičius. Jis 
sveikino “Laisvės” koncer 
to svečius ir dėkojo jiems, 
kad jie nepamiršta savo 
prigimties — nepam i r š t a 
lietuvybės, remia gimtosios 
žemės kultūra, dalyvauda
mi šitokiame koncerte, kaip 
šis, ir remdami savo moti
nos kalbos laikraštį, kaip 
“Laisvė”.

Zenkevičius prisiminė šį 
idomų dalvką, surištą su 
lietuvybe. Sako “Būdavo ir 
tebėra pas vadinamus na
cionalistus toks samprota
vimas, kad jeigu tu nesi 
nacionalistas, ir neprakti
kuoji Romos katalikų tikv- 
bos, tai tu negali vadintis 
lietuvybės išlaikytojų.”

Toks anų samprotavimas, 
sakė kalbėtojas, perdėm 
klaidingas. Juk šio laikraš
čio, “Laisvės,” leidėjai nei 
nacionalistai, nei Romos ka
talikų tikybos praktikuoto- 
jai, o visgi jie išlaiko lietu
vybę puikiausiai, skleisdami 
lietuvišką kultūrą tarp 
Amerikos lietuvių.

Muzikalinė programa bu
vo nuostabiai gera. Visą 
šią programos dalį atliko 
Aidai — Brooklyn© ir Wor- 
cesterio — ir jų solistai ir 
vaidintojai.

Brooklyno Aido choras ir 
jo solistai dainavo pasi
rinktas dainas. Pirma cho
ro daina—“Nemunas,” ant
ra — Joninių daina. Abi 
išėjo gerai ir taktingai, bet 
be reikalingo entuziazmo. 
Vienok, kai choras pradėjo 
dainuoti iš operetės “Grigu-

tis” Saulė leidžias, o Alek
sandras Velička išstojo solo 
su savo gražiu, aukštai mu- 
zikališku .tenoro balsu, tai, 
rodosi, jis įpylė kokio gyvy
bės eleksyro į visą chorą. 
Dabar visam chorui sekėsi 
taip jau gražiai ir skonin
gai atidainuoti visą užsi
brėžtą užduotį, Mildred 
Stensler diriguojant.

Aido choro kvartetas — 
susidedąs iš Nastės Buknie- 
nės, Nelės Ventienės, Onos 
Čepulienės ir Kastės Ru- 
šinskienės — žavėjo širdį 
kiekvienam labai nusiseku
siai dainuodamos “Naktis 
svajonėm papuošta,” “Ateis 
tamsi naktužė” ir “Ramu
nėlė,” su priedu.

Nelė Ventienė, soprano, 
nuostabiai gražiai sudaina
vo “Kilk, saulute iš už 
miško,” ir kitas net kelias 
dainas.

Victor Becker turėjo rū
pestingai organizuotą gru
pę angliškų dainelių, su lie
tuvišku priedu “Eiva, bo
ba.” Pagal gausumą aplo
dismentų, visiems labai pa
tiko jo dainavimas “Man of 
La Mancha,” “Somewhere 
My Love.” “OF Man River.” 
O komiškas priedas “Eiva, 
boba,” deginančiai patiko I 
visiems.

Bet jis gražiai dainavo 
solo rolę ir Aido chore, kur 
ir pats tas choras gražiai 
dainavo.

Nors Ann Saly k buvo vi
sų pianistė, vienok neapsi
eita be pačios choro vedė
jos Midredos, kuri akom
panavo tiems, kuriems jos 
reikėjo. Sekėsi jai.

Worcester™ Aido choras 
suvaidino St. Šimkaus ope
retės “Išeivis” ištraukas. 
Visai neperdėjus, šito cho
ro rankose, vadovaujant 
mokytojui Jonui Dirveliui, 
ši operetė virto opera! 
Kaip jie gražiai dainavo, 
tai vertė visus tik žavėtis. 
Vaidinimo rolėse buvo šie: 
Irene Janulis, soprano; Jo
nas Sabaliauskas, tenoras; 
Ona Dirvel i e n ė , lyriškas 
sopranas: Albinas Daukšvs, 
tenoras: Richardas Janulis, 
bosas, ir Billv Dunsha, Kiek
vienas gražiai žinojo -savo 
rob’n žodžius.

Tiesa, kai kurie, toliau 
sagėje sėdėjusieji, skundėsi, 
kad aktorių kalbų žodžių 
negirdėio. Čia buvo estra
dos problema. Mat, estrada 
išdabinta draperuotėmis lu
bose, kaip ir sienose. Tas 
gadina akustiką, sugeria 
garsą. Kad tos negerovės 
išvengti, vaidintojai turi 
veikti, kai kalba, kuo ar
čiausiai estrados krašto.

“Bet tai bus nenatūra
lu,” sako aktoriai.

O poetas J. Juška, ilgame
tis scenos veikėjas, sako: 
“Tebūnie ir nenatū r a 1 u . 
Menas—ne gamtos darytas 
dalykas, o žmogaus sukur
tas. Kas žmogaus dailei 
tinka, jis gali ansilenkti su 
natūra, patenkinant daile, 
kai prisieina perduoti kal
ba vaidinimo metu klauso- 
vams-žiūrovams.”

Gai ir taip.
Reiškiant savo jausmus, 

man labai patinka Onos Dir- 
velienės ir Jono Sabaliausko 
duetas. Juodviejų balsai 
taip sutampa i malonia har
monija, kad tik klausykis ir 
gėrėkis.

Worcesterieciams pianu 
akompanavo, sąjungoje su 
Jono Dirvelio balsinguoju 
smuiku, Bernadette Dupsha, 
sakoma, prancūzaitė. Kaip 
puiku! Ji tokia gabi pia
nistė.

Tai bus antroji prancū
zaitė pas mus, Amerikos 
progresyvius lietuvius, ku
rios dalyvauja mene. Juk 
kitą žinau — ir daugelis ją 
jau žino — tai Hartfordo 
Laisvės choro vedėja, kuri 
net lietuviškai dainuoja su 
gražiu lietuvišku žodžių iš
tarimu. Tai Wilma Hollis. 
Kaip gražu!

Vive la femme francaise!
Suflioriavo M. Sukackie

nė. Gabi sufliorė, kaip ir 
kalbėtoja.

Gėlių ir dar gėlių gavo 
visi šio koncerto scenos da
lyviai, kurias iteikė jiems 
Magdalena Juškienė, Ona 
Cibulskienė. Julia Lazaus
kienė ir Č i u r 1 i e n ė . O 
tas rudenines gėles, tuos 
chrisant emus padovanojo 
dailės mėgėjas Povilas Be
eis.

Koncertui pirmininkavo 
Steponas Večkys. Dainą jis 
šitaip aptarė: “Daina—tai 
priemonė, tarnaujanti tam, 
kam ji sukurta, ir tam, kas 
ją dainuoja. Jei liūdesiui 
reikšti daina atliekama tin
kamai, ji sujaudina pačias 
žmogaus širdies gelmes. 
Jei džiaugsmui reikšti dai
na atliekam gyvai, jausmin
gai, ii pradžiugina žmogų 
iki širdies virpesio. O jei 
kovos daina atliekama 
s k a m b iai, entuziastingai, 
trenksmingai, tai ji, kaip 
uraganas vandenyną, kovo
jančią minia įsiūbuoja per
galingomis bangomis.”

A. Gilman

Grįžo iš Lietuvos 
Jonas Gasiūnas

Lapkričio 13 dieną lėktu
vu grįžo iš Lietuvos Jonas 
Gasiūnas, buvęs LDS pre
zidentas. Lietuvoje jis išbu
vo apie keturis mėnesius. 
Su A. Bimba (jiedu gimi
naičiai) važinėjo kartu po 
savo gimtąjį kraštą aplink 
Rokiškį pas gimines. Apie 
tai “Laisvėje” rašė, be ki
tų, Juozas Baltušis.

. ' Bet J. Gasiūnas grįžo... 
jau vedęs. Taip, Lietuvoje 
jis susituokė su vilniete 
Salomėjos Nėries vardo 
vidurinės mokyklos moky
toja. Valerija G r i ž i e n e . 
Abudu jiedu buvo našliai.

New Yorko vyriausybė 
pasiryžusi aprengti pada
vėjas į stalus kabaretuose— 
areštuoja už nuogų krūtų 
parodavimą.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

O®

STASYS TITAMS 
Mirė lapkričio 12, 1965 m.

Ilsėkis, mielasis, gražiose Cypress Hills kapi
nėse. Palaidojom laisvai, nes jis taip norėjo.

Mes tave ilgstamės.

Anna Titaniene, žmona ir šeima 
Julia Mažaliene, sesuo ir šeima 

Woodhaven, N. Y.

Įvyks žiniomis turtinga 
ir įdomi popietė

Džiugu pranešti, kad pir
moji kuopa rengia įdomią 
popietę. Ji ruošiama pami
nėti 100-ją sukakti kai gimė 
Dr. St. Matulaitis. Jubi
liejinis jo prisiminimas bus 
gruodžio H-tą, Laisvės sa
lėje. Įėjimas nemokamas.

Literatūros Dr a u gija 
1931-1932 metais išleido jo 
parašytą knygą “Religija” 
dviejuose tomuose. Jo kny
ga suteikė lietuviams daug 
žinių tuo klausimu. Dakta
ras Matulaitis buvo keletos 
knygų ir daugelio moksli
niais klausimais straipsnių 
autorius. Jis buvo akstinas 
inteligentijai būti naudingu 
savo tautai, o ne vien tik 
asmens karjerai.

Referatą apie Matulaitį 
duos “Laisvės” redaktorius 
Rojus Mizara, daugelio re
feratų ir knygų autorius.

Visus prašome minėtą 
dieną būti mūsų svečiais ir 
savo draugus - kaimynus 
kviesti ateiti.

Rengėjai

Aido choro žinios
Sugrįžęs iš ligoninės, niū- 

džerzietis M. Klimas, (buvo 
apsilankęs pas kai kuriuos 
brooklyniečius ir ta proga 
iteikė Aido chorui dovanų 
$5. Dėkui!

Kelionė į Waterburi pasi
sekė labai gerai. Lilija Ka
valiauskaitė išdavė raportą 
iš kelionės su autobusu ir 
tik dėka Lilijos rūpestingu
mo ir tvarkos, viskas pui
kiai navvko.

Ižd. W. Keršulis patiekė 
finansini raportą iš šios ke
lionės. Jis taip pat padėko
jo draugei J. Lazauskienei 
už iškepimą karvojaus ir 
Lilijai už pyragą ir sūrį, 
kurie puošė “Vestuvių” sta
lą” scenoje vaidinimo, metu. 
Aido choras 'joms taip pat 
dėkoja.

*" • “ *** • •
Sofija Petkienė, gera cho

ro prietelka, buvo padova
nojusi aidiečiams $20 ir sū
rį, kad pasivaišintume. Pra
ėjusį penktadienį taip ir pa
darėme.

Dėkui Sofijai ir linkime 
jai greito pasveikimo.

• • - *»
Sekančiose pamokose tu

rėsime aptarti einamuosius 
reikalus ir sudaryti planus 
pavasariniam parengim u i. 
Susirinkime visi.

H. F.

Tysliavos mirties 
minėjimas

Lapkričio 11 d. “Vieny
bės” namuose įvyko jos bu
vusio redaktoriaus - leidėjo 
Juozo Tysliavos penkmeti- 
nis mirties minėjimas, ku
riu atsilankė nemažas būrys 
velionies gerbėjų, laikraš
čio skaitytojų, kaimynų ir 
k t.

Pobūvį pradėjo įžangine 
kalba “Vienybės” leidėja 
Valerija Tysliavienė, o pro
gramą pravedė visuomeni
ninkas Jonas Valaitis. Di
delė programos dalis atlik
ta perdavimu juostelėje įre- 
korduotų pomirtinių apie J. 
Tysliavą kalbų ir jo paties 
kalba, pasakyta 75-metinia- 
me jo laikraščio koncerte 
Brukline. “Vienybės” ang
liško skyriaus redaktorė 
D. Jonaitienė padeklamavo 
ilgoką J. Tysliavos poemą, 
remtą prūsų malda “Tėve 
mūsų,” ir jos pačios padarytą 
vertimą Į anglų kalbą. Solis
tė L. Juodytė, A. Mrozins- 
kui akompanuojant, padai
navo A. Vanagaičio sukom
ponuota Tysliavos parašytą 
dainą “Mamytė.”

Pobūvis baigtas pasikal
bę j i m a i s bei pasivaišini- 
mais. P.

Niujorke lankėsi 
V. Zenkevičius

Praėjusį savaitgalį tarny
biniais reikalais Niujorke 
lankėsi TSRS ambasados 
Washingtone darbuotojas 
Vyt. Zenkevičius su žmona 
Maryte. Abudu jiedu atsi
lankė ir i “Laisvės” koncer
tą pasigėrėti lietuvių liau
dies daina. V. Zenkevičius 
čia publiką gražiai pasvei
kino.

Zenkevičiai į Washingto- 
ną grįžo praėjusį antradie- 

• Inp

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko lap
kričio 8 d. “Laisvės” salėje, 
2 vai. popiet.

Kuopos valdyba pranešė, 
kad kuopos iždas turi ne
mažai pinigų. Todėl nutar
ta sekamą susirinkimą, tai 
yra gruodžio 13 dieną, duo
ti susirinkusiems nariams 
pietus — valgyti ir minkštų 
gėrimų. Bet tas bus duota 
Jik tiems nariams, kurie 
bus užsimokėję už šiuos 
metus, tai yra 1966.

Valdyba pranešė, kad ma
žai narių yra, kurie už 
šiuos metus dar neužsimo
kėję. Daug narių jau už
simokėjo už 1967 metus.

Raportą išdavė iš Antro
sios Apskrities konferen
cijos, pareikšdami, kad ji 
buvo pasekminga. Taipgi 
buvo balsuota Centro val
dyba.

Draugijos nariai prašomi 
lankyti kuopos susirinki
mus. C. N.

SOLISTĖ JANULIENĖ
— I FLORIDĄ

Praėjusį sekmadienį, tuo
jau po “Laisvės” koncerto, 
Worcester™ Aido choras lai
mingai grįžo autobusu į na
mus, bet čia liko Irena Ja- 
nulienė, solistė. Pernakvo
jusi pas J. ir J. Lazauskus, 
dainininkė išskrido lėktuvu 
į Miami, Floridą, kur ji tre
čiadienį dainavo lietuvių 
koncerte.

Pašėlęs policistas 
nušovė lietuvį

Lapkričio 10 d. naktį 
Richmondhille 36 metų po
licistas Percy E. Mack mi
nėjo savo gimtadienį. Jis 
taip įsismagino, kad, atro
do, neteko proto.

Apie 11:30 vai. vakare 
jis įėjo į barrūmį ant Liber
ty Avė. netoli 125 gatvės, 
pasidėjęs falšyvą dešimkę 
norėjo fundyti visiems ten 
esantiems, bet jam nepavy
ko ir jis supykęs išėjo. Iš
ėjęs pradėjo daužytis į du
ris kito namo prie karčia- 
mos, o po to staiga nubėgo 
skersai gatvės į kitą kar- 
čiamą ir ten kaip pasiutęs 
įsiveržė į virtuvę. Savinin
kas nuėjo pažiūrėti, ko jis 
ten nori. Kai tik savinin
kas įėjo j virtuve, pasigir
do keturi šūviai iš revolve
rio. Nubėgę ten esanti žmo
nės, rado savininką negyvą.

Užmuštasis Antanas 
Milker (Milka) buvo Mas- 
pethe gimęs ir augęs lietu
vių tėvų sūnus, 54 metų 
amžiaus. Buvo pašarvotas 
August Kodžio šermeninė
je Maspethe.

Užmušėjas Percy E. Mack, 
dvieju vaikų tėvas, ištarna
vęs 11 metu policijos sky
riuje, anksčiau buvo gavęs 
tris pažymėjimus už gerą 
darbą.

Apie 50 policininkų 
gaudė vagį

Brooklyne prie 63 Bergen 
Street policija pamatė du 
vyrus kažkaip neekspertiš- 
kai išnešant iš namo fono
grafą. Susidomėjo. Pama
te poličila vyrukai leidosi 
bėgti. Vienas "paspruko, 
kita sugavo, surakinę vežė 
į Manhattana areštuotų pa
veikslu galerijon.

Vedamasis staiga polici
ninką stumtelėjo ir ištrūko. 
Vedėjas paleido du šūvius. 
Juos išgirdo vietos policija, 
keliasdešimt jų subėgo gau
dyti tą vieną “kiškį.” Su
sirinko šimtai vėpsotojų. 
Pagaliau bėgli rado slypint 
namo koridoriuje.

APSIEITA' BE DURŲ
Jersey City naktiniai va

gys iškirto skylę sienoje į 
vaistinės firmos įstaiga ir 
susiglemžė apie keletą tūks
tantėliu. Bet atidaromos 
saugiosios šėpos aliarmo 
žvangesys juos taip išgąs
dino. kad išbėgdami jie 
$600 pametė.

Ant Dovanų

SPECIALES ŠVENČIŲ NUOLAIDOS 
AUTOMAŠINOS Į U.S.S.R.

.Mums džiugu pranešti apie speciales švenčių kainas. 
Įvykdomos dabar. Mes priimsime užsakymus dovanų 

dėl automašinų sekamai:
GAZ-21 R 
GAZ-21 US 

408 E 
408 

ZAZ-965A

2101 - “VOLGA”
2102 - “VOLGA”
2103 - “MOSKVITCH”
2103 - “MOSKVITCH”
2104 - “ZAPOROZHETZ

Šios specialės kainos įvykdomos tik iki

GRUODŽIO 15,1966
Greitai siųskite užsakymus pas:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 
Ar pas bile mūsų autorizuotus atstovus ar skyrius.

Tel. 212-228-9547

Atminčiai Rožės 
Laukaitienės

Lapkričio 22 d. sukanka 
vieneri metai nuo Rožės 
Laukaitienės mirties. Ro
žė buvo ilgametė pažangių- 
jų draugijų narė. Ji pri
klausė Niujorko Lietuvių 
Moterų klube, LLD moterų 
kuopoje. Mes niekad nepa
mirštame Rožės veiklos di
džiojo karo metu, kai ji už- A 
sitarnavo vardą čempionės 
mezgime kojinių, pirštinių, 
megztukų kariams.

Liūdi jos vyras, Jurgis f 
Laukaitis, jos dukra ir sū
nus, jos sesutė Ona KaL 
vaitienė. Liūdime ir mes 
klubietės ir visi pažangie
ji lietuviai.

Praė jusi s e k m a d i eni, 
“Laisvės” koncerte, Jurgis 
Laukaitis įteikė man $20 
ir sako: atminčiai mano 
mielosios žmonelės perduo
kite $10 “Laisvei” ir $10 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubui.

Ačiū jam.
Ieva Mizari.ene

SVEIKINA
Woodhavenieciai Petras 

ir Elena Siauriai, šiomis 
dienomis svečiuojasi Flori
doj. Gavau dvi pasveikini
mo atvirukes. viena iš Key 
West, antra iš Miami Beach. 
Jiedu matyt patenkinti sa
vo kelione. Sveikina visus f 
laisviečius. Apart Floridos, r 
mano nuvykti į Mexico. 
Ačiū, Petrai ir Elena,'už 
sveikinimus, ir linkiu jiems 
geros kelionės, daug ką pa- k 
matyti, ir laimingai grįžti 
į namus. — L. K—te

KĄ ČIA TURĖTU 
SPALVA?

/J’.. . 1

Ulster apskrityje italų 
kilmės" amerikiečiu pora no
rėjo įsavinti jų kurį laiką w 
prižiūrimą • betėvi vaiką, 
anie 4 metu. Valdžios par
eigūnas jiems pareiškęs, 
jog negalima, jie esą per 
seni. Auklėtojai abu yra * 
48 metų ir turi 3 savo vai
kus tarp 13 ir 18 metų.

' Šeima oro testuoja. Jie ų 
sako, kad jiems neduoda 1 
vaiko dėl to, kad jie tamsia
odžiai, o vaikas blondinu- 
kas. > 

15 MINUČIŲ ANT DIRŽO
Dviem langų valyto jam 

dirbant pastato 8 aukšte 
apsivertė pastolis. Pasili
kę kaboti tik ant savo sau
gumo diržo jiedu taip iš
buvo 15 minučių iki gais
rininkai atvyko į pagalbą.

$2365.19
$2553.70
$1954.88
$1759.39

$957.60




