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KRISLAI
Po trejų metų.
Ką daryti?
Svarbus pobūvis. 
Adomas Bušas.

Rašo R. Mizara

Lapkričio 22 dieną sukako 
treji metai, kai piktadariai už
mušė prezidentą John Kenne
dy. Užmušėjystė buvo atlikta 
Dallaso miesto centre, saulė
tą dieną, stebint tūkstančiams 
žmonių, bet ir po šiai dienai 
dar nėra žinoma, kas ir už 
ką prezidentą užmušė!

Tiesa, Warreno komisija, 
tyrinėjusi užmušėjystę, pa
skelbė raportą, kurtame pre
zidento užmušėju skaitomas 
Lee Oswald as.

Girdi, Oswald as paleido šū
vį į prezidentą iš užnugario: 
kulka perėjusi prezidento 
kaklą pataikiusi Į gubernato
rių Connallį, ten pat mašinoje 
sėdėjusį, ir jį sužeidė.

Bet gubernatorius Connally 
sako, kad buvo du taiklūs šū
viai : pirmasis mirtinai sužei
dė prezidentą, o antrasis su
žeidė jį, gubernatorių.

Na, o advokatas Mark Lane, 
kuris visapusiškai tyrinėjo 
prezidento užmušimą ir tuo 
reikalu parašė įdomią knygą, 
skelbia, kad prezidentas buvo 
užmuštas ne iš užnugario, o 
iš priešakio, kad šūvį į pre
zidentą paleido kaž kas ne iš 
to namo, kuriame buvo Os
waldas, o iš kitos vietos, nuo 
kalnelio, iš tarp medžių.

Na, ir vėl kyla žmonėms tas 
pats klausimas: Kas užmušė 
prezidentą Kennedį?!

žurnalas “Life” ir dienraš
tis “The New York Times” 
reikalauja, kad būtų kas nors 
daroma kylantiems klausi
mams paaiškinti. . .

Pagerbsime mūsų šaunų 
bendradarbį — Nusipelniusį 
Kultūros Veikėją — d-rą A. 
Petriką. Jo bičiuliai iš ALDLD 
1-osios kuopos, iš ALDLD 
Centro Pild. Komiteto, iš 
“Laisvės” pastogės ruošia jam 
pagerbti pobūvį, kuris įvyks 
sekamą šeštadienį Winter 
Garden salėje, Brooklyne. Dėl 
smulkmenų žiūrėkite 6-jame 
“Laisvės” puslapyje.

Prieš apie tris savaites Los 
Angeles mieste mirė Adomas 
Bušas, sulaukęs arti 80 metų 
amžiaus, ilgametis mūsų vi
suomenės veikėjas, kilęs nuo 
Alytaus.

Dar per Pirmąjį pasaulinį 
karą velionis buvo vienas va
dovaujančių mūsų veikėjų 
Worcesteryje. Po karo su 
žmona Marija išvyko į Kali
forniją ir ten apsigyveno.

Amato—siuvėjas, Adomas 
Bušas buvo plačiai apsiskai- 
tęs-apsišvietęs žmogus, geras, 
nuoširdus draugas. Prieš apie 
50 metų šių žodžių rašytojui 
teko gerai su juo susipažinti.

Tegu Adomas ilsisi ramiai. 
O Tau, Marija, ir visiems ar
timiesiems, liūdesio valando
je—nuoširdi mūsų užuojauta!

Lapkričio mėnuo baigiasi.O 
tai reiškia, kad jau praėjo du 
mūsų vajaus mėnesiai.

Atsiminkime, mieli skaityto
jai, kad šis vajus vainikuoja 
mūsų laikraščio 55-rių metų 
sukaktį.

Aną dieną Čikagos marijo
nų “Draugas” išgarbino Lie-

“Times’’ rašo apie Kinijos 
ir Tar. Sąjungos santykius

Net Warreno komisijos 
narys dabar jau abejoja

New Yorkas. — Praeitos 
savaitės antradienio nume
ryje tilpo pran e š i m a s iš 
Washingtono, kuriame gvil
denamas Tarybų Sąjungos- 
Kinijos konfliktas. Laikraš
čio bendradarbis Beecheris 
sako, kad remiantis patiki
mais šaltiniais, jis žino, kad 
Gromyko pasikalbėjimai su 
Amerikos valdžios vyrais 
plačiai lietė Kinijos klausi
mą. Esą, Gromyko atvirai 
sakęs, kad Tarybų Sąunga 
susirūpinusi dėl Kinijos 
agresingumo. (Tiesa, kitą 
dieną Vals t y b ė s departa
mentas paneigė Beecherio 
rašta.)

“Times” sako, kad rube-

! Amerika pritaria 
italų pasiūlymui

Jungtinės Tautos. — Kaip 
jau buvo pranešta, Italijos 
delegacija pasiūlė, kad bū
tų sudarytą^ speciali Jung
tinių Tautų komisija, ku
ri tyrinėtų Kinijos priė
mimo į JT klausimą. Italai 
siūlo, kad ta komisija susi
siektų su Liaudies Kinijos 
vyriausybe ir iš jos išgau
tų tiklesnę informaciją, ko
kiomis sąlygomis Kinija no
rėtų stoti j Jungtines Tau
tas, kaip ji dabar atsineša 
i JT ir t. t. 
ir

Dabar paaiški, kad Ame
rika pritaria Italijos siūly
mui. JAV delegatas Gold- 
bergas sako, kad jis pilnai 
pritaria tokios komisijos 
sudarymui. Daugelis stebė
tojų sako, kad tai kaip ir 
pirmas Amerikos “persilau
žimas” Kinijos priėmimo 
klausimu, nors tas nereiš
kia, kad Amerika nori Ki
nijos priėmimo. Kinija be 
abejo reikalaus, kad ji bū
tų vienintelė savo šalies at
stovė, tai yra, kad Taiva- 
ne esanti Čiango klika būtų 
išmesta. Amerika, iš kitos 
pusės, geriausiomis sąlygo
mis, reikalautų, kad Jung
tinėse Tautose liktų “dvi 
Kinijos.”

Nors Italijos delegato Pi
ero Vinci siūlymas labai 
švelnus, Čiango delegacija

tuvių Katalikų Susivienijimą, 
buvusį LRKSA, kuris buvo į- 
kurtas 1886 m. lapkr. 22 die
ną Plymouthe, Pa.

Garbintojas “pamiršo”, kad 
ir Susivienijimas Lietuv. Ame
rikoje ten pat tuo laiku gimė. 
Iš tikrųjų, tai buvo vienas Su
vienijimas, kurį vėliau kuni
gai perskėlė į du.

“Draugas” primena LKS 
nuopelnus: jis padėjęs “lietu
vių vienuolijoms Amerikoje”, 
“yra daug prisidėjęs prie pa
rapijų steigimo ir kitų religi
nių bei kultūrinių darbų.”

Gal dėl to, kad LKS tokius 
“nuopelnus” yra atlikęs, šian
dien jis labai mažėja nariais. 
Pagalvokime: išgyvenęs 80 
metų, LKS neturi nei desėtko 
tūkstančių narių!.. 

žius tarp Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos dabar žymiai 
stropiau saugomas. Jis 
taipgi sako, kad tarybinė 
žvalgyba dabar nemažai pa
švenčia pastangų Rytuose.

Iš kitos pusės, sako 
“Times,” kinai irgi sutrau
kė daug jėgų prie pasienio. 
Jie iškraustę visus gyven
tojus iš plataus ruožo pasie
nyje ir ten dabar esą tik 
kariai ir ginkluoti statybos 
batalionai.

Anot “Times,” Tarybų 
Sąjunga siekia gerinti san
tykius su Amerika visais 
atžvilgiais, bet apgailestau
ja, kad Vietnamo klausimas 
stoja kelyje.

smarkiai prieš ją užprotes
tavo. Tokiu būdu Amerika 
dabar remia siūlymą, ku
riam čiangininkai priešingi. 
Suderinta Washin g ton o- 
Taipei politika jau negalio
ja pilnai.

——r-—

Jungtinės Tautos.—Ame
rikos ‘delegacijos būstinėje 
skersai gatvės nuo JT rū
mų laikytos memorialinės 
pamaldos trys metai po 
Kennedy užmušimo. Daly
vavo ir svečiai iš kitų mi
sijų.

Amerika duoda ginklą 
Izraeliui ir Jordanui
Washingtonas, — Ameri

ka planuoja duoti daugiau 
karinės pagalbos ginklų ir 
kitokių reikmenų pavidale 
Jordanui. Pranešama, kad 
paskutinių kelių dienų bė
gyje pats Jordano karalius 
Hfiseinas atsiuntė prašymą, 
kad Jordanui būtų duota 
daugiau ginklų.

Amerika, kaip žinia, duo
da karinės pagalbos Izrae
liui. Jordanui ji irgi da
vusi tokios pagalbos, nors 
mažiau. Dabar Amerikos 
Valstybės departame n t a s 
yra labai susirūpinęs. Izra
eliečių agresija Jordano te
ritorijoje žymiai susilpnino 
Huseiną. Jordane sustip
rėjo nacionalistiniai elemen
tai, kurie nori glaudesnių 
santykių su radikališkomis 
arabiškomis valstyb ė m i s , 
kaip tai, su Egiptu ir Siri
ja. O Amerika labai suin- 
teres uotą, kad Huseinas, 
kuris pro-vakarietiškas, lik
tų prie vairo.

Taigi, atrodo, kad artimo
je ateityje Amerika vienu 
metu ginkluos ir Izraelį, ir 
Jordaną.

Pittsburghas. — čia mirė 
David L. Lawrence, buvęs 
Pennsylvanijos gubernato
rius ir, per keturis termi
nus, Pittsburgho meras. 1

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31, 1966 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
Brooklyno vajininkai ........................................ 4432
Connecticut valstijos vajininkai .................... 3262
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla................. 2920
New Jersey valstijos vajininkai ......................  2052
George Shimaitis, Brockton, Mass.................. 1770
Miami, Fla..........................................  1394
Great Neck, N. Y............................................... 1356
Philadelphia, Pa............ ...................................... 1276
L. Tilwick, Easton, Pa...................................... 1228
So. Boston, Mass..................................................  1032

Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 1016 
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa. 1008 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. 796
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. .. 732
Chester, Pa............ ...................... 876
S. Penkauskienė,

Lawrence. Mass.................. 684
V. Kralikauskas, Lawrence, Mass. 660
B. Sutkus—V. Taraškienė,

San Francisco, Calif........... 610
Ą. Račkauskienė—M. Kazlaus-

skienė, Haverhill, Mass...... 516
V. Kvetkas, Arlington, Mass 492

Brooklynas tvirtai laikosi pirmoj vietoj. Vajininkas 
Valys Bunkus gerokai padirbėjo po Brooklyną ir apy-

(Nukelta į 4-tą psl.)

Baltas šerifas nukankino 
negrą Alabamos kalėjime

Wetumpka, Ala.— Elmer 
apskrities šerifo padėjėjas 
Harvey Connoris ir dar ki
tas baltas vyras netoli nuo 
čia sulaikė automobilį, ku
riuo važiavo grupė jaunų 
negrų. Automobilį vaira
vo jaunas aviacijos karei
vis. Connoris pareikalavo, 
kad visi išeitų iš automobi
lio ir “įrodytų, kad jie ne
girti.” Vienas važiavusių, 
27 metų James Earl Mot
ley, pareiškė, kad jie va
žiuoja iš Montgomery, ir 
Elmer apskrities pareigū
nai neturi teisės jų klausi-

TRUMPAI IŠ VISUR
Maskva. — Čia atsidarė 

mirusio dailininko Roberto 
Falko kūrinių paroda. Sta
lino ir paskui Chruščiovo 
laikais jo kūriniai nebuvo 
ekspon u o j a m i, nes buvo 
skaitomi per daug forma
listiniais.

Amanas, Jordanas.—Nab- 
luso mieste įvyko demonst
racijos, prieš kurias jorda- 
niečių policija naudojo 
ginklus. Demonstra c i j o s 
pras i d ė j o kaip protestas 
prieš Izraelio agresiją, bet 
taipgi pavirto protestu 
prieš karalių Huseiną. De
monstrantai daugumoje bu
vo palestiniečiai-arabai bėg
liai.

Jungtinės Tautos. — 129 
žymūs liberališkai nusitei
kę Amerikos visuomeninin
kai pasiuntė viešą laišką 
JT generaliniam sekreto
riui U Thantui. Jie ragina 
jį neatsistatydinti.

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 404
Los Angeles, Calif. .................. 398
L. Bekis, Rochester, N. Y. 348
M. Aranuk, Detroit, Mich.......... 324
LLD Moterų 20 kp., Bing

hamton, N. Y. ...................  264
C. K. Urban, Hudson, Mass...... 244
J. Stanienė, Baltimore, Md....... 240
Kanada .......  220
G. Žebrys, Cleveland, Ohio ..... 172
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 144
M. Žiedelis, Nashua, N. H........ 144
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich. 120

nėti, ką jie darė Montgo
mery mieste.
. Connoris, sako kiti ke
leiviai, pradėjo Motley muš
ti ir tempti į savo automo
bilį. Tuo tarpu atsiskubino 
du valstijos policininkai, 
bet jie tik stebėjo mušimą.

Motley buvo nuvežtas į 
vietinę daboklę, iš kur po 
nekurio laiko jo lavonas nu
siųstas laidojimo įstaigon. 
Motley draugai, kurie buvo 
nuėję daboklėn, sako, kad 
Connoris begailestingai mu
šė Motley ir jį pagaliau nu
kankino.

Kuba. — Tarybų Sąjunga 
laimėjo tarptautinį šachma
to turnyrą, kuris įvyko Ku
boje. Amerika laimėjo ant
rą vietą. Beveik visas ki
tas vietas po to laimėjo Ry
tų Europos socialis t i n i a i 
kraštai.

Contonou. — Mažiukėje 
Togo respublikoje bandyta 
pravesti sukilimą, bet jis 
nepavyko. Dabartinis pre
zidentas, Nicholas Grunitz- 
ky, lieka prie valdžios vai
ro. Sukilimą bandė praves
ti Informacijos direktorius 
Noe Kutuklui, kuris dabar 
suimtas.

Stokholmas. — Eigipto ir 
Alžirijos delegacijos neda
lyvaus Nobelio premijos iš
davimo ceremonijose, nes 
literatūros premiją laimėjo 
Izraelio rašytojas Agnonas.

Maskva.—čia atvyko Bri
tanijos užsienio reikalų mi
nistras Brownas.

Washing tonas. — Tre
jiems metams praslinkus po 
prezidento Kennedy nužu
dymo, net vienas Warreno 
vadovaujamos tyrinę j i m o 
komisijos narys dabar pa
skelbė, kad jis nesutinka 
su komisijos išvadomis. Jis 
sako, kad daug kas dar liko 
neištirta, daug kas nedasa- 
kyta.

Tas narys yra senatorius 
Richard B. Russell, konser
vatyvus demokratas iš 
Georgia. Klaustas, kodėl jis 
pasirašė po raportu, senato
rius atsakė, kad jis prašė 
Warreno. jog po tam tikro
mis išvadomis būtu pridėta 
pastaba: “Richard B. Rus

Katalikų vyskupai
"sėdi ant tvoros"

Washingtonas. — Ameri
kos katalikų, aukštoji hier
archija baigė savo konfe
renciją praeitą savaite. Jo
je dalyvavo vyskupai iš vi
sos Amerikos. • Konferenci
ja nutarė, tarp kitko, kad 
katalikai jau gali valgyti

Paryžius. — Pikaso dar
bų didžiulę parodą kasdien 
lanko dešimtys tūkstančių 
žmonių. Parodoje išstatyti 
Pikaso paveikslai, kurie su
traukti iš daugelio šalių 
muziejų, įskaitant Lenin
grado Ermitažą.

Davė švelnią bausmę 
rasistiniam žudikui

Hernando, Miss. — Rasis
tas Aubrey James Nor well, 
kuris praeitą vasarą šovė į 
negrų laisvės judėjimo vei
kėją Meredithą ir jį sužei
dė, dabar gavo labai švel
nią bausmę. Nors Norwell 
prisipažino, kad jis taikė 
nužudyti Meredi t h ą , jam 
duota penkerių metų kalėji
mo bausmė, nuo kurių treji 
metai atskaityti kaip “įspė
jami.” Jam lieka tik dveji 
metai kalėjimo, bet ir nuo tų 
bus atskaitytas tam tikras 
laikas “dėl gero elgesio.” 
Jis tokiu būdu gan greit 
vėl bus laisvas. Beje, dar 
laisvas, randasi po kaucija, 
nes bausmę atlikti pradės 
tik gruodžio 2 d. j

Meredithas vadovavo ne
grų laisvės žygiui po Mis
sissippi praeitą birželio mė
nesį, kuomet Norwell iš pa
salų paleido į šį salvę me
džioklinio šautuvo kulkų.

Patronas kirpėjams
Vatikanas.—Popiežius pa

skyrė Šventą Martyną de 
Porresą, peruvietį, kirpėjų- 
barzdaskučių patronu. Ta 
proga popiežius priėmė apie 
1,000 kirpėjų audiencijoje, 
gyrė juos kaip “mandagiau
sius žmones pasaulyje.” 

sell su tuo n e s u t i n k a.” 
Warrenas, betgi, jį nuo to 
atkalbėjo, o visai nepasira
šyti jis nenorėjo, nes su 
dauguma išvadų sutiko.

Daugelis Kennedy‘o arti
mųjų, tarp jų brolis Rober
tas, sukaktuvių proga ap
lankė kapą.

“Nebombarduoti naivu”
Washingtonas. — Ameri

kos karinių pajėgų koman- 
dantas Vietname generolas 
Westmore landas lankosi 
čia. Užklaustas, kaip jis 
žiūrėtų i Šiaurės Vietnamo 
bombardavimo sustabdymą, 
jis atsakė: “tai būtų nai
vu... ” 

mėsą penktadieniais (žuvų 
prekybininkai dėl to labai 
susirūpinę). Paskutinė kon
ferencijos diena buvo pa
švęsta taikos-karo klausi
mui. Vyskupai priėmė re
zoliuciją, kuri balansuoja' 
tarp Johnsono politikos ir 
labiau taikingos politikos, už 
kurią pasisakė dauguma 
Amerikos protestantų, or
todoksų ir žydų dvasininku. 
Kai kurie stebėtojai išsi
reiškė, kad vyskupai “sėdi 
ant tvoros,” tai yra—jie nei 
šen. nei ten.

Rezoliucijoje jie pasisako 
už Amerikos “buvimą Viet
name.” Kitaip sakant, jie 
prieš pasitraukimą. Bet, jie, 
iš kitos pusės, sako, kad 
reikia siekti “de-eskaliaci- 
ios.” tai yra, “aršinimo ma
žinimo.” Rezoliucijoje tarp 
kitko sakoma:

“Tuo tarpu, kai mes są
žiningai remiame mūsų ša
lies pozicija dabartinėse 
sąlygose, kiekvieno parei
ga vra ieškoti kokios nors 
išeities.”

Visi komentatoriai sako, 
kad Amerikos katalikų vys
kupų stovis Vietnamo klau
simu žymiai skirtingas nuo 
Vatikano stovio, kuris aiš
kesnis už taiką, už karo pa
baigimą.

• ■ ■ 4——-.

Londonas.—Kairus dien
raštis “Morning Star,” ku
ris anksčiau vadinosi “Dai
ly Worker,” padidino savo 
cirkuliaciją.

Scarsdale miestelio tary
ba pareiškė, kad ji kaimy
niškai pasitiks visus gerus 
kaimynus “be skirtumo ra
sės. spalvos, tikybos ar tau
tinės kilmės.”

Brownsvillei areštuotas 
Larry Bell, 18 m., įtartas 
sykiu su dviemis penkioli
kamečiais užpuolus ir api
plėšus du praeivius.

Philadelphia. — Policinin
kas J. Tilgham nuteistas 10 
metų kalėjimo už keturių 
moterų išniekinimą.
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Ką daryti del kiną 
komunistą kly stkeli y ?

BULGARIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS devintasis 
suvažiavimas, įvykęs š. am. lapkričio mėnesio viduryje, 
turės didžiulės reikšmės visam komunistiniam judėji
mui.

Bet pirmiau negu kalbėsime, kodėl jis toks svarbus, 
susipažinkime su jo sąstatu.

Suvažiavime dalyvavo 1,526 delegatai su sprendžia
muoju balsu ir 104 su patariamuoju. Greta pačių bulga
rų, suvažiavime dalyvavo svečių-delegatų net iš 70 šalių!

Suvažiaviman atvyko tvirta Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos delegacija, vadovaujama Leonido Brež
nevo, generalinio sekretoriaus.

Ir čia buvo visapusiškai svarstyti ne tik pačios Bul
garijos reikalai, o ir viso pasaulio komunistinis ju
dėjimas. 

»
KOMUNISTINIAME JUDĖJIME, kaip kiekvienam 

galvojančiam asmeniui gerai žinoma, nūnai yra ką svars
tyti. Niekas negali užginčyti to fakto, kad šiandien ko
munistiniame judėjime yra nelemtų reiškinių. Jie, ži
noma, išplaukia iš tos klaidingos politikos, kurią bando 
pravesti Kinijos Mao-Tse-tungas su savo šalininkais, 
komunistinio judėjimo skaldytojais. Kur link visa tai 
veda? Supraskime, veda ne į gerą.

Irstai, šiame suvažiavime į tai dėmesį atkreipė Bul
garijos Komunistų partijos pirmasis sekretorius Todoras 
Živkovas. Jis pasakė, kad pasaulio komunistinis judėji
mas negali užsimerkti prieš tai, kas darosi Kinijoje, ką 
išdarinėja Mao Tse-tungo palaiminti “raudongvardie- 
čiai.” Živkovas ragino komunistines partijas susirinkti, 
dalykus apsvarstyti ir aiškių aiškiausiai tarti atvirą 
žodį kinams.

Bulgarai komunistai Živkovui pilnai pritarė. Bet 
kaip svečiai-komunistai ? Vieni jų karštai sutiko, kad 
reikėtų šaukti tokią konferenciją, kokią siūlo Živko
vas, kiti—nutylėjo, dar kiti abejojimu ir nutylėjimu visa 
tai praleido.

PASAULIS SUŽIURO Į TARYBINĘ delegaciją, 
laukdamas, ką ji pasakys tuo reikalu. Tenka priminti, 
kad L. Brežnevas, kalbėdamas tarybinės delegacijos var
du, labai atsargiai šiuos reikalus svėrė. Verta kiekvie
nam susipažinti su tuo, ką jis pasakė. O Brežnevas pa
sakė:

“Kalbant apie pagalbą, kurią socialistinės šalys tei
kia Vietnamo kovai, negalima nutylėti to vaidmens, kurį 
vaidina Kinijos Kompartijos vadovybė šiame dideliame 
ir kiekvieno komunisto širdžiai artimame reikale. Labai 
apgailestaudami mes priversti pažymėti, kad Kinijos 
vadovybė kategoriškai atmeta visas broliškųjų partijų 
pastangas pasiekti veiksmų vienybę su Kinija nors vie
nu iš šių svarbių klausimų.

Įnirtingai atmesdami pačią veiksmų vienybės idėją, 
siekdami kurstyti kinų tautos nesantaiką su socializmo 
šalimis ir atkakliai tęsdami skaldytojišką veiklą tarp
tautiniame komunistiniame judėjime, KLR vadovai vis 
labiau pajungia savo partinę ir valstybinę politiką siau
riems nacionalistiniams tikslams, pamindami bendrus 
socialistinės sandraugos ir viso pasaulinio revoliucinio 
judėjimo interesus.

Visa eilė šiuo metu Kinijoje vykdomų priemonių, ži
noma, daro nemažą žalą mūsų bendram reikalui—socia
lizmo ir komunizmo reikalui. Kartu mes esame tvirtai 
įsitikinę, kad dabartiniai sunkumai bus įveikti, ir kinų 
tauta, jos Komunistų partija vėl užims savo vietą su
telktos socialistinės s a n d r a u g o s ir pasaulinio komu
nistinio judėjimo gretose. Leiskite užtikrinti jus, bran
gūs draugai, kad Tarybų Sąjungos Komunistų partija 
kartu su kitomis broliškomis partijomis darys viską, 
kad stiprėtų visos socialistinės sandraugos ir pasaulinio 
komunistinio judėjimo vienybė ir susitelkimas.

Draugai, 81 šalies komunistų ir darbininkų partijos 
savo 1960 metais priimtame Pareiškime paragino “karo 
jėgoms priešpastatyti galingą visų tarptautinio proleta
riato būrių ir organizacijų valią ir vieningus veiksmus, 
suvienyti visas jo jėgas, kad būtų užkirstas kelias karui 
ir išsaugota taika.” Sprendžiant šį istorinį uždavinį, di
džiulis vaidmuo tenka socializmo šalims.”

REIKIA MANYTI, kad ir visos komunistinės parti

jos Sofijos suvažiavime iškeltus klausimus visąpusiškai 
apsvarstys ir padarys atitinkamas išvadas. O tos išva
dos, kaip dabar vėjas pučia, turėtų būti tik vienokios: 
Šaukti tarptautinę konferenciją ir dar kartą tarti žodį 
Mao Tse-tungui ir jo pasekėjams—griežtesnį, žinoma, 
žodį!

“PASAULIO 
GELBĖTOJAI”
. Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” rašo:

Kansas City teisme, kur bu
vo teisiami trys taip vadinami 
“minutemenai”, vienas buvęs 
tos slaptos organizacijos na
rys pasakojo, kad 1965 me
tais jie diskusavę, kaip įdėti 
į oro vėsinimo sistemą nuodų 
Jungtinių Tautų pastate New 
Yorke. Jeigu jie būtų tai įvyk
dę, tai būtų veikiausiai nu- 
nuodyję visus Jungtinių Tau
tų asemblėjos atstovus. Nuo
das “cyanide” yra labai veik
lus ir lengvai būtų užmušęs 
visus Jungtinių Tautų atsto
vus.

Kansas City teismas teisė 
tris “minutemenus”, lyderius, 
kurie buvo suimti kartu su 17 
kitų, kuomet jie buvo pasiruo
šę išeksploduoti tris privatiš- 
kas kempes New Yorko apy
linkėj.

Ir šitie pabaisos yra užsimo
ję “gelbėti” pasaulį nuo ko
munizmo ir kitų tariamų “blo
gybių”. Tai tikri bepročiai, 
iškrypėliai, žmoniškumo ne
tekę sutvėrimai.

PRASTAI 
NABAGĖLIAMS

Lapkričio mėn. viduryje 
Paryžiuje įvyko NATO 
parlamentarų konferencija. 
Įdomiai ją aprašo tarybinis 
korespondentas A. Krasi
kovas.

NATO yra didžiulėje kri
zėje, nes Prancūzija iš to 
karinio1 bloko organizacijos 
pasitraukė, įsakydama iš
traukti iš Prancūzijos visas 
NATO ginkluotas jėgas bei 
militarines bazes. Taigi ir 
ši konferencija buvo labai 
liūdna. Korespondento Kra- 
sikovo žodžiais:

Neslepiamo pesimizmo ap
linkoje vakar Paryžiuje prasi
dėjo metinė NATO šalių par
lamentarų konferencija. šis 
pesimizmas buvo jaučiamas 
visose kalbose. Portugalijos 
atstovas Soaresas da Fonseka, 
pirmininkavęs konferencijoje, 
tiesiog pareiškė, kad “negali
ma nuslėpti krizės, kurią šiuo 
metu pergyvena NATO”. Jis 
netgi nemėgino duoti receptų, 
kaip įveikti Atlanto karinio 
bloko krizę.

Nors paprastai NATO par
lamentarų konferencijos daly
vius sveikina vyriausybės at
stovas tos šalies, kur jie posė
džiauja, šį kartą tradicija bu
vo pažeista — nė vienas Pran
cūzijos vyriausybės narys ne
pagerbė konferencijos savo 
apsilankymu.

. NATO generalinis sekreto
rius Manlijas Erozijas, nepa
sakęs nieko naujo apie šio 
bloko krizę, skundėsi Prancū
zija, kad ji nutarusi atsiimti 
jungtinės NATO karinės va
dovybės žinioje esančią savo 
kariuomenę. Aiškiai nerimau
damas dėl to, kad kiti nariai 
gali pasekti Prancūzijos pa
vyzdžiu, jis pasakė, jog šis 
faktas “negali būti pavyzdys 
mūsų organizacijai”.

Vakarų Vokietijos gynybos 
ministras fon Kaselis savo 
ruožtu pakartojo nuvalkiotą 
temą, kad Bonos generolai 
siekia gauti šiuolaikinį (skai
tyk branduolinį) ginklą. . .

DAR APIE PROF.
PAULIŲ SLAVĖNĄ

Andai “Laisvėj” trumpai 
minėjome, kad žymusis Lie
tuvos mokslininkas P. Sla
vėnas buvo išrinktas Tarp
tautinės mokslų istorijos 
akademijos nariu-korespon
dentu. Tai didelė garbė 
prof, daktarui Slavėnui, o 
per jį ir visai lietuvių tau
tai!

“Tėvynės Balsas (num. 
45) paduoda smulkesnių 

apie šį mokslininką žinių, 
kurias mes čia pateikiame 
mūsų skaitytojui:

Lietuvą neseniai pasiekė to
kia žinia: Mokslų akademijos 
narys-korespondentas, fizikos- 
matematikos mokslų daktaras 
profesorius Paulius Slavėnas 
išrinktas Tarptautinės mokslų 
istorijos akademijos nariu- 
korespondentu.

Profesorius astronomas P. 
Slavėnas, be savo tiesioginio 
darbo, labai daug laiko ski
ria mokslų istorijai. Jis vie
nas pirmųjų Lietuvoje susirū
pino šia mokslo šaka, jo pa
stangomis senoji Vilniaus as
tronominė observatorija res
tauruota ir joje įkurta muzie
jus. Profesorius domisi ne tik 
astronomijos, bet ir iš viso 
gamtos mokslų bei technikos 
istorija. Jis yra Gamtos mok
slų ir technikos istorijos ko
misijos prie Mokslų akademi
jos Prezidiumo pirmininkas. 
P. Slavėno redaguotas 1960 
metais išleistas specialus rin
kinys “Iš mokslų istorijos Lie
tuvoje”.

P. Slavėno rūpesčiu mokslų 
istorijos darbai žymiai išsiplė
tė, aprėpdami daugelį gamtos 
mokslų ir technikos sričių. 
Profesoriaus iniciatyva sure
gistruoti Lietuvoje esą istori
niai moksliniai prietaisai.

1957 metais P. Slavėnas iš
rinktas Pabaltijo respublikų 
Organizacinio komiteto moks
lų istorijos klausimams nagri
nėti nariu. Profesorius palai
ko ryšius su daugeliu Tarybų 
Sąjungos ir užsienio moksli
ninkų, besidominančių įvairių 
mokslų istorija.

MOKSLININKAS 
Z. JANUŠKEVIČIUS 
BUVO INDIJOJE

Vilniaus “Tiesoje” Z. Gai
galas -praneša:

šiomis dienomis Indijos sos
tinėje Delyje pasibaigė dvi 
savaites trukęs penktasis tarp
tautinis kardiologų kongre
sas. Jame dalyvavo 45 šalių 
žymiausi kardiologai. Mūsų 
šalies mokslininkų delegacijos 
sudėtyje buvo ir TSRS Medi
cinos mokslų akademijos na
rys korespondentas, Kauno 
Medicinos instituto rektorius, 
medicinos mokslų daktaras, 
profesorius Z. Januškevičius.

Kongrese buvo perskaityti 
265 pranešimai. Kauniečio 
profesoriaus Z. Januškevi
čiaus pranešimas buvo skirtas 
nagrinėti pavojingoms širdies 
ligų komplikacijoms.

šį pranešimą profesorius Z. 
Januškevičius paruošė drauge 
su medicinos mokslų daktaru, 
taip pat kauniečiu A. Smailiu.

Lapkričio 21 d. Wall stry- 
toi biržoje Šerai vėl nėrė že
myn. Šis kritimas buvo di
džiausias bėgiu pastarųjų 
7 savaičių, v

Gintarėlį Tau nešu ant delno, 
Baltijos lašelį tą nublankusį. 
Lietuvos aš vardą švelnų 
Tau nešu kaip Saulę rankose.

Tokiais kiekvieno lietu
vio, nežiūrint kur jis begy- 
v e n t ų , širdžiai brangiais 
poetės Salomėjos Nėries žo
džiais buvo pasveikinti šiau
liečių svečiai Vilniaus Vals
tybinio Vinco Kapsuko var
do universiteto istorijos 
mokslų garbės daktaras 
Antanas Bjmba, Jonas Ga- 
siūnas ir argentinietė Ma
rija Gašlūnaitė - Palionienė. 
Paskutinių lietuviško dar
želio rudens gėlių puokštės, 
tautinės juostos, lietuviško 
aukso - gintaro ir medžio 
raižinių suvenyrai — viskas 
mūsų svečius-ta u t i e č i u s 
jaudino, primindami, kad 
čia jų tėvų žemė, kad čia 
jie gimė ir augo, kad čia 
jie yra savi, laukiami ir 
brangūs. Motina-Tėvynė vi
sada jų išsilgusi laukia su
grįžtant pasisvečiuoti, visa
da sugrįžtančius savo vai
kus dosniai apdalina nau
jomis jėgomis, naujiems di
deliems darbams.

Mūsų svečiui Antanui 
Bimbai pirmieji vaizdai, 
matomi važiuojant automo
biliu, padarė gerą įspūdį.

Antanas Bimba Šiauliuo
se ne pirmą kartą. Matė jis 
mūsų miestą tuoj po karo— 
1946 metais. Karo audrai 
praūžus miesto vietoje liko 
griuvėsių ir pelenų krūvos. 
Juk 80% miestas buvo su
griautas! Sunku tada bu
vo patikėti, žiūrint į aima
nuojančią nuo karo žaizdų 
ir pokario sunkumų Lietuvą, 
žiūrint į motinas, raudan
čias savo žuvusių sūnų, žiū
rint į našlių ir n a š 1 a i č i ų 
pablyškusius, sielvarto pa- 
pažymėtus veidus, kad gim
toji žemė prisikels.

Nors dar Vakaruose te- 
begraudėjo patrankos, bet 
Šiauliai pamažu kėlėsi. Oi, 
kaip pamažu! Nebuvo lėšų, 
statybinių medžiagų. Pūtė 
vėjas, pakeldamas pelenų 
debesis, mirties balsu žvan
gėdavo nuplėšti stogų skar
dos lakštai, šiurpas nubėg
davo nugara. Visur kėpso
jo dūmtraukiai vidury iš
degusių žemės plotų. Vi
sur pelenai, griuvėsiai..,. 
Visi galvodavo, kada gi at
sikelsime.

O vis dėlto miestas kėlėsi! 
Šiauliečiai kiekvie nerius 
metus pažymėdavo vis nau
jomis darbo pergalėmis. 
1950 metais Šiaulių miesto 
statymas iš esmės buvo už
baigtas. Metai po metų 
miestas pradėjo augti. Jei
gu šiandien paklausite šiau

Šiauliečiu svečiai
liečio, kuo žymus jo gimta
sis miestas, jis, be abejo, 
atsakys: Pirmiausi a— 
pramone. Pramoniniai Šiau
liai iš esmės buvo sukurti 
pokario metais. Dabar dvi
račių gamykla “Vairas” sa
vo produkciją — vaikiškus 
dviratukus “Kregždutė” ir 
“Ereliukas” eksportuoja į 
daugiau kaip 40 užsienio 
valstybių. Štai kokia ga
mykla išaugo toje vietoje, 
kur fašistai buvo įrengę ta
rybinių karo belaisvių sto
vyklą. Į visas puses iš Šiau
lių keliauja traukiniai su 
odos ir avalynės kombinato 
“Elnio” produkcija, “Verps
to” trikotažo fabriko' ga
miniais, precizinėmis stak
lėmis, ..uėsos kom b i n a t o 
produkcija. Televizorių ga
mykla tebeauga toliau.

Kitoks ir šiandieninis 
žmonių gyvenimas. Užgydę 
karo padarytas žaizda^, 
nušluostę nelaimių ašaras, 
šiandien šiauliečiai gyvena 
naują, prasmingą gyveni
mą. Įvairios mokyklos, ku
rių šiandien mieste yra 
virš 20-ties (tame tarpe ir 
dvi aukštosios mokyklos, 
įsteigtos tarybiniais metais 
—pedagoginis institutas ir 
Kauno politechnikos insti
tuto vakarinis filialas), dra
mos teatras, kino teatrai, 
kultūros namai, bibliotekos 
—visur pilna jaunimo ir pa
gyvenusių žmonių. Visi sie
kia mokslo, kultūringai ir 
įdomiai leidžia laisvalaiki.

Tokie šiandieniniai Šiau
liai!
—Prisipažinsiu, kada ma

čiau jūsų miestą'tuoj po ka
ro, nesitikėjau taip greit 
pamatyti neatpažįs tarnai 
pasikeitusius, naujai atsta
tytus Šiaulius, — džiaugia
si Antanas Bimba.

Patys pirmieji svečių lau
kia pagalbinės mokyklos-in- 
ternato moksleiviai ir jų 
mokytojai. Sveikina mo
kyklos direktorė B. Skrip- 
kauskienė. Tautinių juos
tu koridoriumi svečiai įei
na į mokyklą. Skamba vai
kų orkestro muzika, visiems 
prisegamos juostelės ir lie
tuviškų rūtų šakutės.

B. Skripkauskienė pasa
koja apie mokyklą, pedago
gų kolektyvo darbą, ruo
šiant gyvenimui didelį būrį 
jaunimo. Apžiūrėję klases, 
kabinetus, gyvenam ą s i a s 
patalpas svečiai buvo nu
džiuginti, kad pas mus taip 
rūpinamasi besimokančiais.

— Jūs esate jautriai, tė
viškai globojami, turite pui
kias sąlygas mokytis. Nau
dokitės tuo. Šviesi ateitis 
laukia jūsų, — kalbėjo mo

kytojų ir moksleivių susiti-J 
kime A. Bimba.

Vakare svečiai susitiko 
su maisto pramonės įmonių , 
darbuotojais. Pieno kom- * 
binato laboratorijos vedėja 
M. Dukštienė papasakojo 
apie produkciją, kurią da
bar gamina kombinatas. 
Svečius pakvietė čia pat 
paragauti lietuviškų sūrių/ 
grietinėlės, pieno.

Apie savo įmonių darbą 
kalbėjo pieno kombinato 
direktorius Lenino ordinin- * 
kas M. Survila, “Guberni
jos” alaus daryklos direk
torius V. Stuina, duonos - 
mak a r o n ų kombinato di
rektorius L. Turauskas, sal
dainių fabriko “Rūta” di
rektorė Z. Šuopienė, mėsos 
kombi n a t o direktorius Č. 
Krivickas.

—Krenta į akis tai, kad 
įmonių vadovai, inžinieriai 
(ir ne tik Šiauliuose) jau
ni žmonės. Laabi džiugu, 
kad jūs jau išsiugdėt savo 
nacionalinius jaunus kad
rus, — pastębį svečiai.

Likusį laiką svečiai pra
leido lankydamiesi vaikų 
lopšelyje-darželyje (o tokių 
Šiauliuose yra 27), televizo
rių gamykloje, maloniai bu
vo sutikti ir kelias valandas 
praleido Kazio P r e i k š o s 
vardo pedagoginiame ins
titute. Gi paskutiniosios 
dienos vakare, o tai buvo 
šeštadienis, mūsų svečiai 
dalyvavo tame pačiame ins
titute diplomų įteikimo va- , 
kare ir studentiškose ves
tuvėse.

Svečiai aplankė ir padėjo 
gėles ant šiauliečio P. Ga- 
siūno (J. Gasiūno ir M. Ga- 
siūnaitės - Palionienės bro
lio) kapo. , ;

'Visur, kur bevažiuotų, 
brangūs svečiai buvo lau
kiami, visi norėjo pasikalbė
ti, kartu pasidžiaugti savo 
laimėjimais, pasidalinti sa
vo ateities planais, išgirsti 
apie Amerikos lietuvių gy
venimą. Mums atrodo, kad 
JAV pažangių lietuvių tiks
las — kuo daugiau pama
tyti, suvokti protu ir pajus-' 
ti širdimi tą naują gyveni
mą mūsų Tėvynėje — Ta
rybų Lietuvoje, kad grįžę į 
JAV tą džiaugsmą galėtų 
perteikti savo žemiečiams, 
pildosi.

O. Šulcaite 
Šiauliai

Iš laiškų
Gerb. Laisviečiai,

Čia rasite $10. Tai LLD 
50-oš kuopos paskirti laik
raščio palaikymui. Skyrė po 
10 visiems trims: “Laisvei,” 
“Vilniai” ir “L. Balsui.” Tai 
labai maža, bet, kaip ir vi
sur, čia visi susenėję, dar 
daugiau sutingo ir nebega
lima nieko didesnio nuveik
ti.

Dabar visi seniai ir se
nės daugiausia dirba kaip 
nors išlaikyti Gedimino sa
lę kol bus galima parduoti, 
išsaugoti nuo bankruto. Dėl 
tos priežasties visiems ki
tiems veikimams maža be
lieka laiko, nes kožnas cen
tas reikalingas palaikyti sa
lę saugia nuc bankruto.

F. Kontenis 1
Rochester, N.Y.

Londonas. — Anglijos jė
zuitų galva kunigas Joseph 
Christie iš sakyklos kritika
vo Vatikaną. Jis sakė, kad 
Vatikanas ne trak tuo j a jė
zuitų su pakankama pagar
ba.
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Levas Vladimirovas apie savo kelionę po 
Italiją, Austriją ir kitur

Jungtinių Tautų bibliote
kos Niujorke direkto r i u s 
Levas Vladimirovas su žmo
na Irena ir dukrele Marija 
praėjusią vasarą pakeliavo 
po Europą ir neseniai iš ten 
grįžo atgal į Niujorką ir 
stojo vėl savo tarnybon.

Kadangi šiuos žodžius ra
šantysis su žmona tą liepos 
23 dienos rytą “Leonardo 
da Vinči” laive Niujorko 
uoste paspaudė šiai trejukei 
rankas, linkėdami laimingos 
kelionės, tai dabar užėjo no
ras paklausti L. Vladimiro- 
vo, kaip sekėsi visa kelionė. 
Manau, kad ir visiems mū
sų laikraščio skaitytojams 
taip pat būtų įdomu susi
pažinti su tuo, ką keliau
tojai matė, ką patyrė. Dėl 
to mes pateikėme kai ku
riuos klausimus ir prašė
me, kad Vladimirovas į juos 
atsakytų. Ir štai turime.

Redakcija

L Kaip sekėsi vandeniu 
kelionė, būvant tokiame jū
ros palociuje, koks yra ita
lų padarinvs “Leonardo da 
Vinči”?

Būti tokios pasaulinės or
ganizacijos, kaip Jungtinės 
Tautos, darbuotoju ir ne
pamatyti kuo daugiau pa
saulio, būtų didžiausias pra
sižengimas. Štai kodėl, 
vykdami šią vasarą atosto
gų į Lietuvą, mes nutarė
me padaryti tą kelionę kuo 
įdomesnę ir įspūdingesnę. 
Kelionė per Atlantą vyko 
italų keleiviniu laivu 16.000 
tonų “Leonardo da Vinči.” 

J

Šis laivas, kaip Jūs tei
singai pastebėjote, tikrai 
gali būti pavadintas jūros 
palociumi.

Mus ypač maloniai nutei
kė geras aptarn avimas, 
švara, skalsūs ir skanūs 
italų kulinarijos patiekalai. 
Tarp kitko, prie stalo mums 
patarnavo studentas iš Tri
esto, kuris tokiu būdu va
saros metu užsidirba s a u 
pinigus studijoms. Vande
nynas buvo labai draugiš
kas ir ramus. Laive buvo 
organiz u o j a m o s įvairios 
pramogos, veikė kino teat
ras, biblioteka. Laivo or
kestras kasdieną organi
zuodavo geišos klasikinės ir 
modernios muzikos koncer
tus. C

Pakely laivas užsuko į 
Gibraltarą, kadaise svarbią 
Britų tvirtovę, kuri dabar 
prarado savo strateginį 
vaidmenį. Vienas bendra
keleivis, buvęs seniau Gib
raltare, juokėsi, kad Gibral
taras dabar apgyventas be
sikivirčijančių tarp u s a v y 
anglų ir ispanu bei neutra
liai besilaikančių beždžio
nių. Vis dėlto Gibraltaro 
uola veikia vaizduotę, o ki
toje pusėje sąsiaurio matai 
Afrikos kalnus. Vidurže
mio jūra, mėlyna kaip pa
vasario dangus, sutiko mus 
taip pat labai draugiškai.

Pakely į Italiją sustojome 
Mallorcos saloje P a 1 m o s 
uoste, kuris yra priklausan
čių Ispanijai Balearų salų 
sostinė. Čia buvo suorga
nizuota ekskursija po mies
tą. Šis miestas buvo mums 
įdomus tuo, kad čia kele
rius metus gyveno didysis 
lenkų kompozitorius F. Šo
penas ir prancūzu rašyto
jas žorž Zand. Palmoje ap
žiūrėjome senąjį 13-ojo am
žiaus vienuolyną, aplankė
me areną, kur pravedamos

bulių kautynės, užsukome į 
turtuolių vilų rajoną, suda
rantį ryškų kontrastą su 
vargingais darbo žmonių 
kvartalais.

2. Kokius miestus Itali
joje aplankėte?

Mūsų maršrutas Italijoje 
buvo toks: Pirmiausia Ge
nuja, kur laivas buvo susto
jęs vienai dienai, ir mes 
suspėjome apžiūrėti tik ar
timus prie uosto rajonus, 
nusifotografuoti prie Ko
lumbo paminklo (juk jeigu 
jis nebūtų Amerikos atra
dęs, mes gal būt nebūtu
me joje atsidūrę). Genujo
je pirmą kartą mes išvydo
me nešvarą, būdingą dau
geliui Italijos miestų, pama
tėm uosto rajono “slumus.” 
Uoste greta Amerikos ka
rinio laivo stovėjo gražus, 
didingas tarybinis turisti- 

| nis laivas “Taras Ševčen- 
ko,” užsukęs čia savo ke
lionėje aplink Europą.

Kitą dieną mes pasiekėm 
Neapoli, ir čia prasidėjo 
mūsų kelionė sausuma. Per 
dvi dienas mūsų buvimo 
Neapolyje mes spėjome nu
važiuoti į Pompėjus—mies
tą, kuris prieš 2,000 metų 
per vulkano Vezuvijaus iš
siveržimą buvo palaidotas 
po pelenų ir lavos sluoks
niu. Dabar jis didele dali
mi atkastas ir duoda mums 
vaizdą, kaip gyveno senie
ji romėnai. Antrą dieną 
našventėm Kapri salai ir 
jos gamtos grožybėms. Ap
lankėme garsųjį “Mėlynąjį 
grotą” ir žymaus rašytoio- 
humanisto Axelio Munthe 
vilą Sorento miesteli, ku
riame gyveno ir kūrė didy
sis tarybinis rašytojas 
Maksimas Gorkis.

Vakare pavaikę č i o j o m 
po Neapolio senam i e s č i o 
siauras gatveles, kai kurios 
ju primena senąjį Vilnių, 
tačiau, nenal y g i n a n t su 
Vilnium, jos yra be galo 
purvinos ir apleistos. Jau 
praėjo dvidešimt su viršum 
metu po karo pabaigos, o 
kai kuriose gatvėse dar 
matyti sąjungininku bombų 
sugriauti ir neatstatyti pa
statai. Šio vakarinio pasi- 
vaikščioiimo romantika ga
dino ir Neapolio kvapai.

Didžiuli i s p ū d į paliko 
mums “amžinasis” miestas 
Roma. Visas prabūtas čia 
dienas mes užpildėm Ro
mos senienų ir muziejų pa
žinimu. Pradėjom savo 
Romos tvrinėiimą nuo se
niausios ios dalies — Forui- 
mo aikštės. Kapitolijaus ir 
Palatino kalnų, nuvažiavo
me j imperatoriaus Hadri- 
ano vila ir kardinolo d’Este 
rūmus Tivolvie spalvinguo
se Aneninu kalnuose. Kaip 
tikri turistai nusifotografa
vome prie Kolizėiaus, ne
pamiršom ir Vatikano su 
šv. Petro bazilika, garsiaia 
Siksto koplyčia su Mikel- 
anželo freskomis ir, žino
ma, Vatikano biblioteka.

Jaunystėje daug skaičiau 
apie Florenciją, pasižymė
jusią Renesanso enochoie 
kain meno, architektūręs ir 
mokslo centras. Dabar ši 
sena sva.ionė narna tvti Flo
rencija išsipildė. Šio mies
to turtingose galerijose, gal 
turtingiausiose pasaulyje, 
pamatėme didžiųjų Italijos 
meno meistru Rafaelio, Le
onardo da Vinči, Mikelan- 
želo ir kitų kūrinius.

Kelyje į Veneciją, prava

žiuodami Padujos miestą, 
prisiminiau, kad čia vieti
niame universitete mokėsi 
didysis lenkų astronomas 
Kopernikas ir žymus balta
rusių m o k s 1 įninkąs, Vil
niaus spaudos pradininkas 
Pranciškus Skorina.

Venecijoje, išlipę iš trau
kinio, pasisamdėm gondolą 
ir siaurais vingiuotais ka
nalais, kurie yra šio miesto 
gatvės, pasiekėme savo 
viešbutį prie, pat garsiosios 
San Marko aikštės. Šios 
aikštės architektūrinis gro
žis yra neapsakomas. Ta
čiau gyventi šiame, lyg 
plaukiojančiame vandeniu 
mieste, nesinorėtų. Jis pil
nas turistų ir, atrodo, tik 
turistams ir tarnauja.

3. Kas buvo įdomiausia 
Italijoje?

Viskas buvo nauja ir įdo
mu. Ir didingi Romos isto
rijos p a m i n k lai, ir nepa
prastai graži gamta, pini- 
jos, kiparisai, palmės, ir 
Viduržemio jūros mėlynu
mas, toks skirtingas nuo 
mūsų Baltijos jūros pilku
mo, ir Italijos žmonės, 
linksmi, betarpiški ir ma
lonūs.
4. Kaip atrodė Austrija ir 

josios sostinė Viena?
Vieną pasiekėm persikė

lę per Alpių kalnyną. Iš 
traukinio lango grožėjomės 
uolų ir slėnių besikeičian
čiais peizažais. Vienoje ap
sistojome miesto centre, ir 
iš mūsų kambario langų 
grožėjomės gotikine šv. Ste
pono katedros architektūra.

Vienoje mus labai svetin
gai priėmė d-ras Štumfolis, 
Austrijos nacionalinės bib
liotekos generalinis direkto
rius. Jis prieš mane va
dovavo Jungtiniu Tautų 
bibliotekai Niujorke. Vieno
je jo vadovaujama bibliote
ka užima didelę dalį Habs- 
burgų imperatoriškųjų rū
mų. Štumfoliui pasisekė 
gauti iš valdžios lėšų savo 
bibliotekos modernizavimui, 
ir jis su pasididžiavimu ro
dė mums naujas skaityklas 
ir knygų saugyklas. Vaka
re jis mus nuvežė į Vienos 
priemiesti Grincingą, kur 
pagal seną austrų paprotį 
vaišinomės šių metų der
liaus vynu.

5. Išvykdami sakėte, kad, 
be atostogų, turėsite kai ką 
atlikti ir tarnvbiško. Ar 
nebus “paslapčių išdavi
mas,” jei mūsų skaityto
jams pasakysite šiek tiek 
ir apie tai, ką atlikote?

Mano kelionė nebuvo vien 
pramoginė. Turėjau atlikti 
ir keletą tarnybinių užda
vinių. Pirmiausia, turėjau 
aplankyti ir patikrinti dvie
jų mūsų sistemos agentūrų 
bibliotekas: Tarptaut i n ė s 
Maisto ir Agrikultūros Or- 
g a n i z a c i j o s Romoje ir 
Tarp tautinės Atominės 
Energijos Agentūros Vie
noje. Šių agentūrų bibliote
kos ir dokumentacijos cent
rai yra kontroliuojami ma
no vadovaujamos JT bibli
otekos.

6. Sakėte, jog palikę 
Vieną sustosite Prahoje. Ar 
galėtumėt pasakyti, koki 
įspūdį daro Čekoslovakija?

Savo kelionę po užsienius 
baigėme Prahoje. Čia mus 
sutiko kitas senas pažįsta
mas Čekoslovakijos nacio
nalinės bibliotekos direkto

rius Vinarekas, kuris šių 
metų pradžioje lankėsi Niu
jorke JT bibliotekoje. Di
džiausią įspūdį Prahoje 
mum padarė virš miesto 
iškilę senieji čekų karalių 
rūmai. Dabar čia randasi 
prezidentūra ir muziejai. 
Čekų valdžia rūpinasi mies
tu, restauruoja senus pa
status. Visa Praha pasken
dusi pastoliuose, atrodo, 
kad visame mieste atlieka
mas kapitalinis remontas. 
Miestas gyvas, pilnas turis
tų. Čia jautiesi Ivg namie, 
socialistinio pasaulio atmos
feroje.

7. Pernai buvote parvy- 
kę į Lietuva jubiliejinėms 
šventėms, o šiemet vėl ten 
užsukote. Kaip atrodė Lie
tuva šiemet, palyginti su 
praėjusiais metais?

Kai aš grįžtu i Vilnių iš 
užjūrio, pirmą dieną po at
vykimo skiriu miesto ap
žiūrėjimui. Taip ir šimet 
su savo broliu Andrium 
mašina apvažinėjom visas 
naujas statybas, gėrėjomės 
naujais miesto rajonais, ku
rie pernai dar buvo stato
mi, naujomis magistralė
mis. Prisimenu miestą, kaip 
jis atrodė pirmais pokario 
metais, sugriautą ir nualin
ta. c

Tada eidamas jo gatvėmis 
svajodavau, kad štai vietoj 
šios griuvėsių krūvos iškil
tų gražūs daugiaaukščiai 
namai, o štai čia koks nors 
teatras arba muziejus. O 
tikrovė žymiu mastu pra
lenkė mano svajones. Nė
ries pakrantėje statomas 
didžiulis univermagas, o jo 
kaimynystėje kasama duo
bė daugiaaukščiam viešbu
čiui “Lietuva.” Pradėti 
tain pat operos ir sporto 
halės statybos darbai. Vil
nius sparčiais tempais tam
pa ne vien pačiu romantiš
kiausiu (jis tuo ir anksčiau 
buvo), bet ir vienu gražiau
siu ir moderniausių miestų 
Rytų Europoje.

Kaip tas miestas auga, 
įsitikinau aplankęs senąjį 
Vilniaus universitetą. Jo 
studentų bendrabučių mies
telis padidėjo vienu nauju 
dideliu ir gražiu pastatu, 
kuriame šiais metais apsi
gyveno 500 studentų. Daly
vavau naujų Fizikos-Mate
matikos fakulteto rūmų ati
darymo iškilmėse.

Iš universiteto rektoriaus 
prof. dr. J. Kubiliaus sužino
jau, kad greitai Antakalnio 
rajone prasidės naujojo 
Vilniaus universiteto mies
telio statyba. Pirmuoju pa

LEVAS VLADIMIROVAS

statu čia b u s Ekonomikos 
fakulteto rūmai. Teko būti 
ir iškilmingame Imokslo me
tų atidaryme Vilniaus uni
versitete, dalyvaujant 2,000 
naujai priimtų studentų. 
Tokio didelio priėmimo 
universitetas niekad nema
tė per visą savo ilgaamžę 
istoriją. Šiose iškilmėse su
sitikau su draugais A. 
Bimba ir J. Gasiūnu, ku
riems visa tai padarė dide
lį įspūdį.

8. Girdėjau, kad Vilniaus 
universiteto biblioteka, ku
rios anksčiau Jūs buvot di
rektorium. pradėjo akty
viai ruoštis savo keturių 
šimtų metų jubiliejui?

Teisingai. Vilniaus uni
versiteto biblioteka yra se
niausia biblioteka Tarybų 
Sąjungoje. Ji 1970 metais 
atžymės savo keturių šim7 
tų metų garbingąsias meti
nes. Ir, kas įdomiausia, ši 
biblioteka yra unikali viso 
pasaulio bibliotekų tarpe 
tuo. kad ji nuo pat savo 
isteigimo pirmos dienos 
kain Stepono Batoro privi
legijos pagrindu įsteigtos 
Vilniaus kolegijos bibliote
kos laiku ir iki didžiulės 
tarnvbinio univ e r s i t e t o 
knvgų saugyklos gyvena 
tose pačiose skliautuotose 
senojo universiteto patalpo
se. Tiesa. XVI-XVIII am
žiais ji užimdavo tik viena 
sale, ten, kur dabar vra 
studentų skaitykla. Tada 
šių patalpų visiškai užteko 
bibliotekai, juk ii turėjo 
tada vos apie 50 tūkstančiu 
knygų ir labai nedaug skai
tytojų.

O dabar biblioteka užima 
beveik trečdali did ž i u 1 i o 
centrinio universiteto 
pastato plotą ir turi ten
dencija plėstis ir toliau, 
juk bibliotekos fondas 
dabar siekia 2 milijonus 400 
tūkstančių knygų. Ji ap
tarnauja apie 15 tūkstan
čių skaitytojų. Savo kny
gų lobiais universiteto bib
lioteka yra turtingiausia 
ne vien Lietuvoje, bet ir 
visame Pabaltvie. Biblio
teka sahgoja pilniausią pa
saulyje lietuviškos knygos 
rinkini, pradedant pirmaia 
lietuviška knyga — 1547 
metų Mažvydo katekizmu, 
kurią bibliotekos darbuoto
jai surado vienoje Ukrai
nos bibliotekų ir pargabeno 
i Vilnių. Senos kartogra
fijos kolekcija yra viena 
turtingiausių Rytų Euro
poje. Gausus šiuolaikinės 
mokslinės literatūros rinki
nys sudaro visas sąlygas 
universiteto mokslininkams 

spręsti mokslines proble
mas, o skaitlingai studenti
jai ruoštis savo būsimai 
specialybei.

9. Ar pradėjo universi
tetas ir jo biblioteka jau 
ruoštis šiam jubiliejui ir 
kaip ji tai daro, juk liko 
treji metai, o laikas greit 
bėga ?

Biblioteka jau seniai 
pradėjo ruoštis savo 400- 
osioms metinėms. Ji restau
ravo keletą savo gražiau
sių salių, atkūrė išgrobs
tytą vokiečių okupantų A. 
Mickev i č i a u s muziejų, o 
taip pat senąją universite
to observatoriją, kuri prieš 
porą metų buvo įkurta da
bartinėse bibliotekos patal
pose. Ji surado ir atgabe
no atgal į savo saugyklas 
senojo universiteto bibliote
kos rinkinius, kurie, užda
rius 18 3 2 metais universi
tetą, buvo išskirstyti tarp 
caro Rusijos mokslo įstai
gų. Ji išleido visą eilę gra
žių leidiniu, užmezgė ryšius 
su plačiuoju pasauliu. Taip, 
pvz., ji palaiko mainų ry
šius su 30 JAV bibliotekų, 
ji tapo plačiai žinoma vi
same pasaulyje kaip kultū
ros ir švietimo židinys, pa
darė nemaža indėli vystant 
mokslą, tokiu būdu ji ne 
tik savo ilgaamže istorija, 
bet ir savo darbais tapo 
verta garbingo jubiliejaus.

Iki jubiliejaus dienos bib
lioteka gaus naują didelį ir 
moderniškai įrengtą knygų 
saugyklos pastatą pusantro 
milijono knygų sutalpinti, 
numatoma taip pat restau
ruoti karo metu išgriautą 
Jono bažnyčios pastata. ku
ris jungiasi su universiteto 
ir bibliotekos patalpomis.

Čia numatoma organizuo
ti koncertu sale, kur uni
versiteto ir miesto visuo
menė galės klausyti klasiki
nės muzikos koncertų. Ta
me pačiame pastate bus 
tain pat organizuotas moks
lo ir universiteto istorijos 
muzieius. Jau dabar tūks
tančiai turistu iš viso pa
saulio aplanko bibliotekos 
rūmus, po jos restauravi
mo. prapiėtimo ir moderni
zavimo darbu ji nasidarvs 
ne vien geriausiai su tvar
kytu bibliotekų, bet vienas 
gražiausiu architektūros ir 
istorijos pam i n k 1 ų Rytų 
Europoje.

10. Kuo galės lietuviu iš
eivija prisidėti prie šios is
torinės mūsų kultūros šven
tės?

Materialinės paramos bib
liotekai nereikia, ji yra rū
pestingai globojama mūsų 
vyriausybės, tačiau nuo bib- 
liofiliškos pagalbos jokia 
biblioteka niekad dar neat
sisakė. Kai kurie Vilniaus 
universiteto bibliotekos bi
čiuliai iš išeivių tarpo ne
kartą pado v a n o d a v o jai 
vertingų leidinių. Lietuvos 
išeivijos kolonijose JAV 
tarp atskirų žmonių 
vra dar nemaža vertingų 
knygų ir rankraščių, 
kurie jų šei m i n i n k a m s 
jau nebereikalingi ir laikui 
bėgant žus, tuo metu kaip 
bibliotekoje jie bus išsaugo
ti ilgiems amžiams.

Bibliotekai reikalinga ir 
mokslinė knyga arba žur
nalas, ir laikraščio komp
lektas, ir senas lietuviškos 
spaudos leidinys, ir auto
grafas žymios asmenybės, 
ir neišspausdinta studija, 
turinti pažintinę arba isto
rinę reikšmę.

11. Kaip dabar jaučiatės, 
kaip Jūsų sveikata ir ką 
turite savo darbų progra

moje, apart kasd i e n i š k ų 
bibl i o t e k o s direktoriaus 
pareigų?

Grįždami atgal į Niujor
ką, keturias dienas buvome 
sustoję Paryžiuje. Čia ap
lankėme keletą muziejų, jų 
tarpe garsųjį Antropologinį 
muziejų, kuriame sukaup
ta visa žmogaus vystymo
si istorija. Buvome taip 
pat nuvykę į Versalį ir į 
Sen Žermeno tvirtove. Be 
to, aplankiau UNESCO or
ganizaciją ir tariausi čia su 

į kai kuriais vadovą ujan- 
čiais darbuotojais dėl nau- 

j jai steigiamo departamento 
i bibliotekų, archyvų ir do- 
i kumentacijos re i k a 1 a m s 
funkcijų ir ateities galimy
bių. Iš viso savo kelionės 
metu aplankiau ketvertą 
nacionalinių bibliotekų, jų 
tarpe Maskvos didžiulę Le
nino vardo biblioteką.

Grįžęs i Niujorką, pate
kau į patį darbo sūkurį. 
Vvksta Generalinės Asamb
lėjos sesija, daug tenka po
sėdžiauti, dalyvauti konfe
rencijose. prie m i m u o s e . 
Protar p i a i s stengiuosi šį 
ta atlikti ir iš savo moks
liniu darbų. Esu pakvies- 

■ tas B altar u s i j o s Mokslų 
' Akade m i j o s dalyvauti jų 
leidžiamoje monografijoje 
apie Pranciškų Skoriną.

Straipsnių prašo ir Tary- 
i bų Sąjungos ir Amerikos 
moksliniai žurnalai. Turiu 
pakvietimu skaityti paskai
tas iš įvairiu Amerikos 
universitetu. Kartą, snalio 
7-9 dienomis, buvau Flori
dos sostinėje Tallahassee, 
kur vietiniame universitete 
skaičiau dvi paskaitas, vie- 

iną iš tarptautinių bibliote- 
• kų darbo patyrimo, o ki- 
j ta apie tarybinius univer- 
. sitetus ir jų bibliotekas.

Baigdamas norėčiau Jus 
paprašyti perduoti nuošir
džiausius mano linkėjimus 
visiems jūsų laikraščio skai
tytojams, kurių daugeli jau 
spėjau pažinti ir pamilti.

L. Vladimirovas

Hartford, Conn.
Iš trečiosios apskrities
LLD trečiosios apskrities 

konferencija įvyko sekma
dienį, lapkričio 20 d., Lietu
vių svetainėje, Hartforde.

Konferenciją atidarė ap
skrities pirmininkas J. J. 
Kunca, 10:30 vai. ryte. Pir
mininkas paskyrė mandatų 
komisiją iš trijų draugių. 
Iki mandatų komisija pri
ruošė raportą, jis pakvietė 
keletą delegatų pakalbėti.

Iš LLD centro buvo atvy
kusi Centro pirmininkė K. 
Petrikienė, kuri plačiai pa
aiškino LLD stovį ir orga
nizacijos svarbą.

Mandatų komisija prane
šė, kad penkios kuopos pri
siuntė 16 delegatų, o pri
skaičius penkis apskrities 
valdybos narius, pasidarė 
viso 21 delegatas.

Konferencija buvo gyva, 
delegatai plačiai diskusavo 
draugijos reikalus. Padary
ta daug gerų tarimų, ir bū
tų labai gražu jei visi tari
mai būtų įvykinti. Nariai 
turi stengtis, kad jie būtų 
įvykdyti.

Sekanti konferencija bus 
šaukiama Bridgeporte. Už- 
girta senoji apskrities val
dyba eiti pareigas ir sekan
tiems metams.

J. Strižauskas

Episkonalų vadovai išlei
do pareiškimą, jog užgiri a 
valdinę gimdymo kontrolės 
programą.
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linkę, priduodamas daug atnaujinimų ir vieną naują 
prenumeratą.

Connecticut valstijai pasidarbavo su atnaujinimais 
J. Staugaitis, W. Suffield; M. Strižauskienė, Bridgeport, 
ir M. Valinčienė, New Haven.

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla., gerokai pašoko 
punktais. Jis prisiuntė šešis naujas prenumeratas ir 
atnaujinimų.

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimą. Atnaujinimų pridavė ir George 
Stasiukaitis, Cliffside Park, N. J.

Į laimėtojų skyrių įėjo brocktonietis Geo. Shimaitis, 
prisiųsdamas naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Miamietė M. Valilionienė prisiuntė atnaujinimų.
Great Neckui pasidarbavo su atnaujinimais F. Klas- 

tauskas, huntingtonietis, ir P. Beeis.
Philadelphiečiai P. Walantiene, J. Bekampis, E. Mu- 

lokaitė, R. Merkis pridavė atnaujinimų.
Naują prenumeratą prisiuntė A. Taraška, važinė

damas rytuose filmų reikalais. Jo žmona Violeta, San 
Francisco, Calif., prisiuntė atnaujinimų.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: Vera 
Smalstis, Livonia, Mich.; LLD 87 kuopa (A. Pipiras), 
Pittsburgh, Pa.; A. Račkauskienė ir M. Kazlauskienė, 
Haverhill, Mass.; S. F, Smith, Los Angeles, Calif.; J. 
Stanienė, Baltimore, Md.; K. Kilikevičius, Toronto, Ca
nada; J. Žebrys, Cleveland, Ohio, ir O. Žilinskienė, Ply
mouth, Pa.

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Pataisa: Aukotojų skyriuje buvo pažymėta pa

vardė Angliai, o turėjo būti J. ir A. Augliai, E. Bille
rica, Mass. $6.

Bridgeport, Conn., M. Strižauskienė rašo: Keturi 
laikraščio “Laisvės” skaitytojai, matydami laikraščio 
sunkią finansinę padėtį, nusitarėm paaukoti nors kele
tą dolerių pagal savo išgalę, o toliau gal surasime dau
giau tam svarbiam reikalui. Čia randate $27. Aukojo:

M. Valatkienė .................................................. $11.00
J. M. Strižauskai ..............................................11.00
Draugė bridgeportietė ........................,....... .... 5.00

S. Rainard, So. Boston, Mass., prisiuntė $23: Au
kojo:

Monika Dawnis .............................   $10.00
D. Marciulaitis..................  2.00
Ver. Alukonis ..........................(............ 2.00
Po $1: LAP Klubas, A. Barisas, K. Kazlauskas, Ste

ve Einingis, F. Ramanauskas, J. Gabriūnas Frank Ivan, 
A. Valukonis (Los Angeles, Calif.).

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. prisiuntė $14. 
CĮara Stasiulis, Clearwater......... ..................... $10.00
J. Stukas, Largo ...............................  2.00
Po $1: A. Jocis, Clearwater, ir P. Narus, St. Pete. 

Pereitame numeryje turėjo būti: J. Davidonis ir J. Blaš- 
kis, St. Petersburg, po $1 ir L. Valančius, Valrico, $1.

Valys Bunkus, Jamaica, N. Y., prisiuntė $74. Au
kojo:

M. Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y. ..................... $26.00
N. lešmantienė, Queens, Village, N. Y. ..... 10.00
J. Anskienė, Brooklyn, N. Y............................. 6.00
Frank Bush, Brooklyn, N. Y............................ 6.00
Walter Grannas,, Ozone Park, N. Y.............. .  5.00
V. Lisajienė, Woodhaven, N. Y. *........................ 5.00
A. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y.....................4.00
F. Budronis, Bayside, N. Y.................................... 3.00
Helen Samanick, New Hyde Park, N. Y. ..... 3.00 
A. Waznis, Richmond Hill, N. Y.................... 3.00
Po $1: G. D i r ž u v a i t i s, D. Mažilis, M. Stakoff,

Brooklyn, N. Y.

. .George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė blanką 
ir $21.

Elsie Zalesky .................................   $6.00
P. O. Chestnut........................................................5.00
A. Kukaitienė.................................................  5.00
P. Orintienė ........................................        2.00
Po $1: Mrs. B. Lapinskis, G. Budrikienė, W. Stul- 

gaitis, Stoughton.

A. Račkauskienė, M. Kazlauskiene, Haverhill, Mass., 
prisiuntė $19. Aukojo:

Popierinis .............................     $11.00
W. Ęovell, Lawrence .........................................  6.00
Po $1: P. Galinis, Lawrence, ir B. Gumauskas, Ha

verhill.

George Shimaitis, Brockton, Mass, (antra blanka) 
prisiuntė $38. Aukojo:

Karai Valent, Stoughton......................... $11.00
F. Kaulakis ......................................................... 6.00
Laisvietis M.........................................   6.00

• J. Vaitekūnas ...................................................... 6.00
Peter Kmaras ............................................   3.00
A. Sikorski .. .................   2.00
Po $1: J. Grigas, J. Stočkus, J. Stoškus, J. Valutke- 

vich.

K. Paciūnas, Elizabeth, N. J. prisiuntė blanką ir $28. 
Aukojo:

LLD 54 kp............................................. $10.00
A. Saulėnas, Somerville .. .............     3.00
K. Paciūnas ........   2.00
B. Barkauskas .........  2.00
Marg. Gasparaitis, Hillside ........................... .  • 2.00
Po $1: P. Poshkus, Rahway; J. Beeis, W. Simons, 

Union; B. Makutėnas, Cranford; St. Milevas, Marijona 
Užkurėnas, G. Kardauskas, Linden; V. Paulauskas ir A. 
Skairus. •

Nuo kitų gauta sekamai:
Per “Liaudies Balsą” palikimas vieno 

gero spaudos rėmėjo ......................  $280.00
Per O. Žilinskienę, Plymouth, Pa. 

(korespondencijoj tilpo) ....... ............  58.00
LDS 142 kp. (per A. Pipirą),

Pittsburgh, Pa................................................ 25.00
Petras Gudelis (Vertelga), Miami, Fla............ 25.00
LDS 48 kp. (per J. Stanienę),

Baltimore, Md........ ........................................20.00
Marie ir Juozas Judžentai, Gulport, Fla.......... 20.00
V. Valangevičius, Maspeth, N. Y........................11.00
John Shatkus, Peoria, Ill.................................. 11.00
Petronėlė Šidlauskienė, Gilmanton, N. H.......... 10.00
LLD 32 kp. (per M. Valinchus),

New Haven, Conn...................................... 10.00
LDS 127 kp. (per J. K. Stalioraitį), Chicago, Ill. 10.00 
M. Adomonis, Great Neck, N. Y......................... 10.00
Senas Parapijonas, Brooklyn, N. Y..................... 10.00
V. Degutis, Albany, N. Y................................. 9.00
A. Brazys, Baltimore, Md..................................... 6.50
Sue Kazokytė, Frackville, Pa..................   6.00
John Ella, Butte, Montana ............................... 0.00
F. Klaston, Huntington Sta., N. Y................. 6.00
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn.....................   5.00
J. Laukaitis, Maspeth, N. Y............................... 5.00
B. Simonavičius, Providence, R. 1..................  5.00
Alek Glebo, Gardner, Mass............................... 5.00
W. Mikulėnas, Miami Beach, Fla..........................5.00
Ona Dudonis, Worcester, Mass. .......................... 5.00
M. Virbickas, Great Neck, N. Y...................... 5.00
O. Titanienė, Woodhaven, N. Y........................ 4.40
A. Deikus, Maspeth, N. Y.....................................4.00
N. J. Anglis, Huntington Sta., N. Y...................4.00
Anna Prankaitis, Brooklyn, N. Y........................4.00
M. B. Liukšhes, Woodhaven, N. Y. ....................2.00
J. Webra, Cleveland, Ohio ................................... 2.00
George Sidaras, Miami, Fla.............. . .......... ... 2.00
Po $1: Joseph Valiukas, Detroit, Mich,; J. Bub-

liauskas, Dearborn, Mich.; Mrs. M. Chaponis, Livermore, 
Calif.; P. Petraitis, Brooklyn, N. Y.; J. Deveikis, Phila., 
Pa.; W. J. Petraus, Cleveland, Ohio; S. Molejus, Somer
ville, N. J.; EL Gavėnas, Pittsfield, Mass.; Anna Ba- 
nulis, Billerica, Mass. ; B. Dominauskas, Brooklyn, N. Y.; 
W. Marinas, Los Angeles, Calif.; A. Trask, San Leandro, 
Calif.; K. Derenčius, Cliffside Park, N. J.; M. Masys, St. 
Clair, Mich.; P. Valenta, Egg Harbor, N. J.

Aukų dabar įplaukė $866.50. Iš anksčiau gauta $4,- 
684.33. Viso gauta $5,550.83. Dar reikia $4,449.17.

Didelis ačiū viršminėtiems prieteliams už jų gra
žias dovanas laikrašičui, ir vajininkams už jų nenuils
tantį darbą vajaus reikale. Laiškai plaukia, ir kaip 
tik viskas bus sutvarkyta, paskelbsime laikrašty.

“Laisves’ Administracija

Artinasi Sezoninės Šventės
Naujieji Metai ir Kalėdos jau netoli. Ameri

kiečių tradicija yra tomis šventėmis sveikinti vie
ni kitus. Siunčia vieni kitiems gražiai išpieštus, 
sezonui pritaikytus atvirukus ir visokias dovanas, 
kaip giminystės, draugiškumo bei artimo meilės 
išraišką.

Pas pažangiečius Amerikos lietuvius yra 
įprasta per spaudą išreikšti savo giminėms, 
draugams ir šiaip geriems bičiuliams širdingą sa
vo sielos jausmą. ... 1

Per spaudą išreikšti linkėjimai švenčių proga 
taipgi yra reikšmingi, nes vienu kartu yra visi 
pasveikinami, ir niekas negali išmėtinėti, kad jis 
ar ji nebuvo pasveikinti.

Aišku, kad kaip kiekvieneriais metais, taip ir 
šiemet per spaudą pasveikinimų bus. Todėl mes 
prašome nesivėluoti prisiųsti spaudai savo sveiki
nimus, nes yra daug darbo juos techniškai pri
rengti spaudai. Kai pavėluotai ateina skelbimų 
tekstai, dažnai negalima suspėti juos laiku ap
dirbti.

Spausdiname sveikinimus tik paskutinėmis sa
vaitėmis prieš šventes, tačiau techniškai juos rei
kia Apdirbti, prirengti spausdinimui iš anksto. 
Rašykite sveikinimus ir siųskite spaudai jau da
bar. Už jūsų kooperaciją būsime dėkingi.

“Laisvės” Administracija

LLD REIKALAI
APIE III APSKRITIES KONFERENCIJĄ

Lapkričio 20 d. turėjau 
progą dalyvauti LLD 3- 
osios apskrities konferenci
joje, Hartforde, Conn. Ne
didelė jų apskritis, ■— vos 4 
kuopos, bet savo veikimu 
jie gal pralenkia kitas ap
skritis, apimančias didesnes 
ribas.

Konferencija buvo gyva, 
įdomi. Ilgai diskusuota LLD 
ir spaudos reikalai. Kal
bant apie LLD leidžiamas 
knygas, nekurie atstovai 
išsireiškė, kad būtų dau
giau knygų leidžiama anglų 
kalba. Jie motyvavo tuo, 
kad dauguma senosios kar
tos LLD narių gali skaityti 
anglų kalba ir jaunuoliai' 
galėtų jomis pasinaudoti.

Apie laikraščių turinį, 
manau, tai autentiškiausiai 
gali kalbėti vajininkai, nes 
jie asmeniškai apsilanky
dami pas skaitytojus, pati
ria jų mintis — jų pagei
davimus. Vajininkai pabrė
žė, kad skaitytojai nemyli 
ilgų raštų. Daugiau turė
tų būti rašoma iš Amerikos 
gyvenimo. Negrų klausimu 
du draugai “pasibarė” ir 
vėl ramu, o dar daug mūsų 
žmonių, nors teoretiškai už
taria negrus ir portorikie- 
čius, bet praktikoje — “jie 
nenorėtų kaimynystėje su 
negrais kartu gyventi.”

Didžiuma konferencijos 
dalyvių pasireiškė prieš il
gų kelionių įspūdžių raši
nius. Minėjimas daug var
dų, smulkmeniški vietovių 
aprašymai užima daug vie
tos, o svarba —tik rašyto
jui ir tiems, kieno vardai 
pažymimi.

Hartfordo pažangiečiai 
turi kuo didžiuotis. Jie iš
laiko gražią svetainę ir šau
nų chorą. Jų choras atei
nančiais metais švęs 40 me
tų darbo-dainavimo sukak
tį. Jie mano padaryti di
džią iškilmę, kokios toje 

CLEVELAND, OHIO
Iš C. L. M. Klubo Į

Susirinkimas įvyko lap
kričio 10 d. Skaitytas laiš
kas iš “Laisvės” su pade- j 
ka už gautas dovanas—du 1 
šėrus po $25 klubas aukojo 
“Laisvei.”

Išrinkta komisija aplanky
ti V. Daraškienę, taipgi M. 
Mason ir U. Sledžiuvienę. 
Ligonės eina geryn, o J. ♦ 
Werner ir O. Petruki e n ė 
dar vis ligoninėj, jaunystės 
liga.

Nutarta turėti sekamą I 
metinį susirinkimą su vai
šėmis. Teko girdėti, kad d. 
M. Mačutienė vaišins visus 
dalyvius ir pati priruoš 
maistą.

Link dovanėlių, bus taip 
kaip ir kitais metais—kas 
atsineš, tai tas ir gaus ap
sikeitimą ne mažiau kaip 
dolerio vertės.

Susirinkimas prasidės 11 
vai. ryto. Toj pačioj svetai
nėj po susirinkimo bus vai
šės.

Lauksime visų atsilan
kant. A. S.

apylinkėje dar nėra buvę. 
Choras yra linksminęs dai
nos mylėtojus daugelyje 
kolonijų ir palaiko glau
džius ryšius su LDS veikė
jais, laukia atvykstant iš 
Kalifornijos Taraškos, ku
ris savo plačiu filmų paro
dymui maršrutu yra pasi
ryžęs aplankyti visas lietu
vių kolonijas.

Man buvo džiugu tai, kad 
konferencijos dalyvių dau
gumą sudarė moterys, ir 
jos ten nebuvo tik stebėto
jomis. Hartforde sėkmin
gai darbuojasi Moterų Klu
bas. Dauguma narių yra 
ir LLD narėmis. New Ha- 
vene pažangios moterys 
veikia vietos tarptautinia
me moterų klube. Tame klu
be priklauso moterys skir
tingų tautų ir rasių; visos 
gražiai bendrauja. Jų klu
bas laiko kas mėnuo po du 
susirinkimus. Kiekviename 
susirinkime, apart techniš
kų reikalų, yra skaitoma ir 
diskusuojama įvairūs visuo
meniniai klausimai.

Žvelgiant į mūsų visuo
meninę darbuotę, turime 
džiaugtis, kad mūsų drau
gės visur sugeba parodyti 
savo moterišką širdį. Be 
jokių oficialių nutarimų, be 
paraginimų, kur tik įvyksta 
konferencija, jeigu vietoje 
nėra viešos valgyklos, visa
da jos pasirūpina, kad da
lyviai neišalktų. Jų darbas 
nelengvas: reikia suplanuo
ti, supirkti, pagaminti tuos 
šventadieniškus patiekalus. 
Gerai žinau, kad tos drau
gės nereikalauja padėkų, 
bet dalyviai turi pamislyti, 
kaip būtų, jeigu ir jos ne-, 
liestų puodų ir 1 ė k š č i ų ? 
Gerbkime tyliąsias šeimi
ninkes, nes jos savo triūsu 
ne tik skaniai pavaišina, o 
ir papildo organizacijų iž
dus.

K. Petrikienė

St. Petersburg, Fla.
Lapkričio 20 įvyko Lietu

vių klubo 5 metų sukakties 
paminėjimo pietūs. Pirmi
ninkas p. Karinus pristatė 
svečius ir iš šiaurės sugrį
žusius narius. Publikos pri
sirinko dikčiai.

Dr. Jonas Jasaitis kalbė
jo, kad reikalinga ir nau
dinga. lietuviams turėti sve
taines, jos kelia lietuvių 
vardą.

Vietinis choras sudainavo 
5 dainas, A1 e n u t ė pianu 
akompanavo.

Mudu su daktaru — kai
mynai, pasiginčijome apie 
religiją. Kai kurie dalyviai 
mūsų pokalbiu domėjosi, 
klausėsi mudviejų ginčo.

St. Petersburgietis

So. Boston. Mass.
ALDLD 7-os apskrities 

metinis suvažiavimas įvyko 
lapkričio 20 d. Jį atidarė 
apskrities sekret orius J. 
Jaskevičius, paskird amas 
į mandatų komisiją M. Su
kackienę ir J. Daugirdą. 
Kol komisija sutvarkė man
datus, buvo iškviestas senas 
apskrities veikėjas George 
Šimaitis pakalbėti. Manda
tų komisija raportuoja, kad 
dalyvauja 6 kuopos su 24 
delegatais. Suvaž i a v i m o 
pirmininku išrenka R. 
Niaurą. Sutvarkymui fi
nansų paškirtas S. Rainar- 
das, sekretorium — J. Jas
kevičius.

Perskaitytas protokolas iš 
praeito metinio suvažiavi
mo, taipgi iš pavasarinio 
komiteto posėdžio, priimtas 
su maža pastaba.

Skaityti sveikinimų laiš
kai: So. Bostono kuopa 
sveikina suvažiavimą su 
penkine, Račkauskai su $3, 
Šarskin ar Skersonai $3, 
Kalvelienė $2, Kazlauskai 
$2.

Apskrities komitetas ra
portavo, kad turėjo suva
žiavimą apkalbėti vasarinių 
piknikų ir iš filmų rodymo, 
kurie paliko dėl patogesniu 
laiku suruošimo ‘ maršruto.

Apskrities piknikas įvyko 
birželio mėnesį Maple Par
ke, buvo pasekmingas, davė 
gražaus pelno.

“Laisvės” piknikas įvyko 
Montello liepos 3-4 dieno
mis* Pasitaikė tomis die

nomis dideli karščiai ir 
daug žmonių sulaikę namie. 
Montello kuopa raportavo, 
kad piknikas per dvi dienas 
davė gražaus pelno mūsų 
spaudai.

Kuopų raportai
So. Bostono kuopos dele

gatai raportavo, kad kuopa 
veikė gerai ir įvairiems rei
kalams sukėlė $370, ižde 
randasi $163. Narių turi 53.

Norwoodo kuopa veikė 
gerai, įvairiems reka- 
lams virš dviejų šimtų do
lerių išaukojo. Narių turi 
22, ižde 100 dol.

Haverhillio kp. nors narių 
turi mažai, bet veikė kiek 
sąlygos leido, turėjo pas 
Kazzl a u s k u s parengimą, 
kuris davė gražaus pelno 
pažangiai spaudai.

Worcesterio kuopa visus 
metus veikia sutartinai, tu
rėjo geras pasekmes, dėl 
įvairių reikalų — spaudai 
ir gynimui svetim kalbių 
nuo deportacijos — sukėlė 
arti astuonių šimtų dolerių 
ir dar ižde randasi arti 
trijų šimtų dol.

Lawrencio ir L o w e 1 i o 
kuopų atskirų raportų ne
buvo, jos abi bendrai vei
kia prie įvairių parengimų, 
kurie vyko Maple Parke.

Apskrities specialis komi
tetas veikė dėl nupirkimo 
Vilniaus Kapsuko universi
teto enciklopedijų. Komi
tetas raportavo, kad buvo 
nupirkta Britanica enciklo

pedija, taipgi ir lietuviška 
enciklopedija, darbas neuž- v 
baigtas. Taipgi apskrities 
ribose randasi dvi draugės 
pagerbimui savo mylimų 
mirusių vyrų yra nupirku- 
sios tų moksliškų knygų-en- 
ciklopedijų ir pasiuntė Lie
tuvos aukšto mokslo įstai
goms.

Skaitytas atsišauk imas 
nuo Gombat nazism and 
antisemitism • ša u k i a m o s 
konferencijos, kuri įvyks 
New Yorke. Apkalbėjus 
nutarta pasiųsti pasveikini
mą su auka $25.

Baigiant suvažiavimą S. 
Rainard raportavo, kad ap
skrities ižde yra $264. Nu
tarta išaukoti įvairiems rei
kalams 200 dol.

Nauja dėl 1967 m. valdy
ba: org. A. Kandraška, 
iždininkas R. Niaura, fin, 
sekr. S. Rainard, nutarimų 
sekr. J. Jaskevičius; komi
teto nariai: O. Kazlauskie
nė, Tamašauskienė, Niau- 
rienė, Penkauskienė ir J. 
Daugirda.

Suvažiavimas baigėsi 4 
vai. po pietų.

Pirm. R. Niaura
Sekr. J. Jaskevičius r

Paterson, N. J. — Carl 
Danzy, 18 metų, sulaikytas S 
kaip žmogžudys. Jis kar- 
čiamoj mirtinai perdūrė 
Leo Marcus, 16 m. Barnis 
kilęs už nukritusį ant as
los dolerį, abu norėjo jį sa
vintis.



Antradienis, lapkričio (November) 29, 1966 5 pusk. ...... —

San Francisco, Cal
Entuziastiškas pareigūnas 
Lapkričio 13 d. American- 

Russian Institutas suruošė 
masinį parengimą atžymėji- 
mui Tarybų Sąjungos 49-tų 
metinių ir kartu 34-rių me
tų gyvavimo American- 
Russian Institute. Įvyko 
puošniame Jack Tar vieš- 
būtyje. Gan erdvi sa- 
lė buvo kimšte prisikimšu
si inteligentiškos publikos. 
Buvo apsčiai studentų.

Kalbėtojų buvo gerų, ypa- 
tingai pasauliniai garsus 
profesorius Dv. F. Fleming. 
Profesorius Fleming yra 
autorius knygos “The Cold 
War and Its Origins, 1917- 
1960.”

Pirimausia kalbėjo Insti
tuto pirmininkas profeso
rius Holland Roberts. Ant
ra drąsuolė kalbėtoja Kali
fornijos universiteto stu
dentų vadovė Bettina Ap- 
t h e k er. Trečias kalbėto
jas sekė iš Washingtono j turėjome arti 30. 
diplomatas Igor Rogochew 
ir jauna mokytoja Isobel 
Cerney. O šio didelio, įspū
dingo vakaro pirmininkė 
buvo Ks. Karosienė. Jai 
puikiai vyko pirmininkauti.

Prie to, minimos sueigos 
publikai teko puikiai pasi
gėrėti artistų studentų me
nine programa.

Žymėtina, kad laike šio 
I nepaprasto pobūvio entuzi- 
į ązmas buvo didelis. Laike 

profesoriaus Flemingo kal
bos, kurio tema buvo “Ko
dėl Tarybų Sąjunga neno

ri ri trečiojo pasaulinio ka
ro,” nepaprasta publikoj 
tyla įsiviešpatavo. Rodėsi, 
kad ji sustojo alsavusi.

Profesorius sakė, kad jei 
žmonės miegos, tai lengvai 
galėsim visi sudegti atomi
niame kare. Aukų A. 
Institutui surinkta arti 
kos šimtų dolerių.

Lietuvių sueigėlė
Lapkričio 20 d. įvyko 

eigėlė bei tradiciniai padė
kų dienos pietūs. Nepai-

* sant, kad Kalifornijos mie
los vasarėlės išdžiovintą že
melę gausiai vaišino sezoni-

,t nis lietus, jis daugumos mū- 
Z su nuolatinės publikos ne

išgąsdino. Atsilankė iš gan 
toli svetys, tai C. Friberg iš 
Chicagos. Jau antrą sezoną 
Friberg atvyksta pažiema- 
voti pas mus. Friberg yra 
“Vilnies” knygvedės Mild- 
redos vyras.
Atvykęs į So. Francisco, 

Friberg dykai laiko nelei
džia. Jis savo laiką auko
ja viršuj minimam Institu
tui, kur jis labai reikalin
gas.

Beje, teko nugirsti, kad ir 
mūsų Adomas Dagys pusė
tinai darbuojasi minimame 
Institute. Prie to, mūsų 
Ksavera, gavusi progą, 
vyksta į talką minimam 
Institutui.

Žodis apie mūsų judrias, 
mielas ir darbščias šeimi
ninkes, pobūvių ruošėjas. 
Iš tikrųjų, be jų rūpesčių 
ir pasiaukojimo būtų visur 
tuščias nemalonus gyveni-

* mas. Ypatingai maisto ruo
šime pobūviams. Dažnai jos

• perdaug nusikamuoja, pri
vargsta ir rūpinasi, kad tik 
visus svečius pilnai paten
kintų maistu ir patarnavi
mu. Rodos, vėl perdaug yra

* to rūpestingumo, ypač kas 
liečia maistą...

Keli žodžiai apie vardų 
L rašymus korespondencijose. 

Dažnai vengiu žmonių var
dų dėti. Yra buvę pasta
bų iš redakcijų, Kad vieta 
laikrašičui brangi. Bet skai
tant nekuriu kolonijų ko
respondencijas, tenka rau-

donuoti: tik vardai, vardai 
su padėkomis už mažos ver
tės dovanėles bei mažus pa
tarnavimus. Rodos, daugiau 
tiktų susirinkimuose padė
koti draugams bei atviru
kais.

Pav., prisimena pereitais 
metais turėta proga pasi
matyti su profesorium J. 
Kubilium iš Vilniaus. Jis 
buvo užklaustas, kaip jam 
patinka mūsų spauda? Pro
fesorius, patylėjęs, sakė, ar 
galiu būti atviras? Atsaky
ta—taip. Visij pirmiausia 
profesorius sakė, kad mū
sų spaudoj perdaug randa
si žmonių vardų ir pavar
džių. L—ma

12-
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Brockton, Mass.
Iš draugiško parengimo
Jis atsibuvo lapkričio 19 

vakarą Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Simp atikų

Patarna
vo prie valgių A. Markevi
čienė, K. Kalvelienė, A. Jo- 
kubavičienė, T. Kaminskie
nė.

Mūsų geros draugės do
vanojo pyragų, kugelių, 
bandukių. Ačiū joms už do
vanas. Jų vardus priminsi
me LLD 6 kp. susirinkime. 
Turėjome sūrių, arbatos ir 
įsigėrimų. Pelno paliko 
$21.25. “Laisvės” fondui su- 
kėlėme $289.25.

“Laisvės” skaitytojas A- 
domas Sikorskis lapkričio 
19 civiliškai susituokė su 
Janina Nowak, pirmiau gy
venusia Providence, R. L Po 
sutuoktuvių turėjo pietus 
Adomo Sikorskio namuose, 
buvo jo šeima ir dar arti
mieji. Linksmai praleido 
laiką. Ją jau mačiau, atro
do rimta moteris.

Linkiu jiedviem sėkmės ir 
laimingo sugyvenimo.

Geo. Shimaitis

1
TUNKHANNOCK, PA.

Mirė

Julija Mankauskiene
Mūsų širdinga užuojauta Pranui Mankauskui, 

dukterims ir anūkams, netekus mylimos žmonos
Julijos, motinos ir močiutes.

M. Sinkevičienė V. Kazlauskienė
A. Globičius Grigaičiai
E. Krutulienė M. ir O. Čerkauskaįtės
M. Balukonienė J. Liepa
O. Krutulienė S. ir L. Rauduviai
Alb. Mack M. Truikienė
E. Kasparienė P. Pėstininkas
M. Kasparaitė L Klevinskas
O. Žilinskienė K. Genys.

1

BROCKTON, MASS.

Liūdni Prisiminimai
Prieš 19 metų prasidėjo mirimai mūsų šeimoje. Per

gyvenome didelius širdies skausmus.
Mano žentas JOSEPH’ PETRICK (Petrukaitis), mi

rė sausio 16, 1947.
Sūnus ALBERT GUTKAUSKAS, mirė vasario 14, 1949..

Mano vyras (tėvas) GEORGE GUTKAUSKAS, mirė 
sausio 2, 1952.

Paliko mus dideliame nuliūdime, mes jų negalime 
pamiršti iki šiai dienai. , - ,

Barbora Gutkauskienė, motina.
Betta Petrick (Gutkauskaitė), duktė.

Anūkai: Elizabeth L. Moore, Albert Gutkauskas, 
Lorraine Petrick, dabar gyvena Morokoje. Pro-anūkai: 
Gwendolyn, Diane, Lynda ir Wayne.

Barbara Gutkauskienė,
Betta Petrick,
Nanumitt Hjghts., RFD No. 3
Buzzards Bay, Mass.

Cliffside, N. J.
A. Bakūnienė turėjo rim

tą operaciją praėjusį mėne
sį ir išbuvo ligoninėje 13 
dienų. Paskiau per dvi sa
vaites gydėsi pas sūnų, ku
rio žmona yra slaugė (nur
se). Dabar A. Bakūnienė, 
sugrįžusi į savo namus, sa
ko, jaučiasi gerai.

K. Derenčius taipgi turė
jo operaciją ant galvos. Jau 
apie 14 metų kaip Deren
čius serga, turėjo 10 opera
cijų. Tai geležinis žmogus, 
kad tiek galėjo pakęsti 
skausmo. Jis gana stiprus 
ir po šios operacijos. De
renčius eina pareigas sek
retoriaus LDS ir LLD kuo
pų. ,

Rusgienė buvo susirgu
si. Ji dabar eina sveikyn, 
bet buvo labai sumenkėjusi, 
nors jau atgavo 20 svarų. 
Ruzgis jau turi 82 metus 
amžiaus, bet jaučiasi gerai.

S. Pečiulienė nelabai ge
rai jaučiasi. Pereitą metą 
palaidojo savo mylimą vy
rą ir vis dar negali apsira
minti.

Lapkričio 20 d. mirė F. 
Griciaus d u k t ė, sulaukusi 
virš 40 metų amžiaus. Ji tu
rėjo tris vaikučius - du ber
niuku ir vieną mergaitę, ku
rių metai 14, 10, o mergaitei 
7. Gaila vaikučių, neteku
sių motinėlės, taipgi gili 
mūsų užuojauta tėvams 
Griciams, netekus brangios 
dukrelės. Palaidota lapkri
čio 23 d. Cz

Už leidimą kelti elektros 
kainas valdinė Public Serv
ice Commission susilaukė 
kritikos iš vartotojų, val
džios pareigūnų ir politikie
rių.

CLEVELAND, OHIO
Svarbus Priminimas

Sekmadienį, gruodžio 4 d., 
LDS 55-ta kuopa rengia 
Lietuvos filmų rodymą. 
Draugas net iš Kalifornijos 
čion bus ir parodys vėliau
sius liaudies Lietuvos fil
mus. Kviečiami visi atsilan- 

j kyti į Italų svetainę, 15901 
St. Clair Ave., 2-rą vai. po 
pietų. Ateikite visi pietus 
pasivalgę, nes svetainėje šį 
kartą niekas pietų nega
mins.
Gruodžio 3-čią dieną įvyks 

LLD 22 kp. metinis susirin
kimas, jame turėsime pra
vesti Centre Komiteto bal
savimus, išrinkti kuopos 
valdybą 1967 metams, iš
klausyti raportą iš įvyku
sios kuopos pramogos lap
kričio 6 dienos ir, be abejo
nės apkalbėti tolimesnį 
kuopos veikimą. Susirinki
mas įvyks E.O.U.V. svetai
nėje, 12618 Shaw Ave., 4-tą 
valandą po pietų. Kadangi 
šios kuopos yra tradicija 
po metinio susirinkimo tu
rėti vaišes, tai ir po šio su
sirinkimo jas turėsime. To
dėl kviečiami visi kp. nariai 
atsilankyti, o kartu ir nau
jų narių atsivesti.

Lapkričio 20 dieną LDP 
Draugija surengė savo me
tinį bankietą, kuris buvo 
gražus-skaitlingas.

Jo pasekmingumui daug 
prisideda ir draugijos nariai 
ši tą prisidėdami, paauko
dami. Šiam parengimui su 
aukomis prisidėjo sekami 
nariai: J. Werner, J. Sle- 
džius ir A. Petriškienė au
kojo po butelį stipriosios. 
Mrs. Liutkus butelį vyno, o 
draugės A. Palton ir U. Bo- 
tirienė gardžių skanėsių 
prie pietų.

Kadangi iš anksti nenu
tarta, kam skirti pelną, tai 
reikia tikėtis, kad susirinki
mas paskirs šiek tiek spau
dai už patarnavimus.

Draugijos metinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 21 
d., 1 vai. 
vaišėmis, 
draugijos 
ti.

po pietų, irgi su 
Kviečiami visi 

nariai atsilanky-

Glevelando spauda ir ži
nių pranešėjai pakartoja
mai rašo apie juodąją rin
ką Vietname. Sako, jau su
sekta, nemažai valdžios tar
nų su mažomis algomis, 
kurie nemažai spėjo pasiųs
ti saviškiams po $20,000 ir 
po daugiau “santaupų.” O 
vienas, matomai, didesnė 
žuvelė, jau pasidėjęs “san
taupų virš milijono dolerių.

Senatorius McLellan jau 
buvo pasimojęs tą šmuge
lį tyrinėti, bet, spaudžia
mas iš Washingtono, atidė
lioja. Saigono militaristai 
prisipažįsta, kad 40% visų 
siuntinių patenka į juodąją 
rinką.

Vietname randasi apie 
750 amerikiečiu moterų. 
Aišku, joms reikia šiek tiek 
gražmenų, bet joms kas 
mėnesį siunčiama nuo 100 
tūkstančiu iki 200 tūkstan
čių “kenų” plaukams toni
kų, kurie, matomai, eina 
tiesiog į juodąją rinką.

Įvairių rūšių degtinės ten 
nusiųsta tiek, kad visi Ame
rikos kareiviai gali pasi
gerti ir dar visos neišgers 
per 20 metų. Netolimoje 
praeityje ten buvo pasiųs
ta už 4 su puse milijono, do
lerių tabako.

Matant tokią betvarkę, 
tokius nepateisinamus šmu
gelius, visai nenuostabu, kad 

diena iš dienos girdime apie 
įvairių taksų pakėlimą. Tai, 
rodos, kiekv i e n a m taksų 
mokėtojui turėtų atidaryti 
akis, kad turėtų dėti visas 
pastangas baigti šį bereika
lingą karą. Su karo baigi
mu pranyktų ir visi pelna- 
grobiai, ir, be abejonės pa
lengvėtų ir1 mūsų taksų 
našta..

J. žebrys

Atsiprašymas
“Laisvės” Nr. 90-ame til

po įrėmintas maspethiečių 
Bojalių sveikinimas cleve- 
landiečiams Eitučiams. Ja
me padaryta klaida, kad 
Eitutienė į šią šalį atvyko 
tik 12 metų būdama. O tu
rėjo būti, kad ji atvyko 
1912 metais.

Klaida įvyko todėl, kad 
originale buvo parašyta ne 
1912 metais, o “12 metais.” 
Sveikinimo priėmėjui raš
tas buvo labai neįprastas, 
tai prie skaitmenų 12 žodis 
metais buvo suprastas kaip 
metų — tai ir išėjo 12 metų.

Sveikinimo priėmėjas už 
klaidą abejis atsiprašo.

Kaltininkas

PRANEŠIMAI
MIAMI, FLA.

LLD 75 kuopos bazaras jau 
čia pat — gruodžio (Dec.) 7 
ir 8 dienomis, šeimininkės jau 
ruošiasi gaminti kuo skaniau
sius pietus. Per abi dienas 
pietūs 12:30 Meninė progra
ma po pietų. Vieta LDS Klu
bo salėje, 2610 N. W. 119th 
St., Miami.

Kviečiame visus atsilankyti. 
Vietinius ir svečius.

Rengimo Komisija 
(93-94)

HARTFORD, CONN.
žaislų vakaras su užkan

džiais įvyks gruodžio (Dec.) 
4 d., sekmadienį, Laisves cho
ro svetainėj, 157 Hungerford 
Street.

Taipgi pranešam, kad drau
gijos metinis susirinkimas bus 
gruodžio 8 d., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti. —Valdyba

WORCESTER, MASS.
Pranešimas

Aido choras kviečia—prašo 
visus Worcesterio ir apylin
kės kolonijų dainos mylėtojus 
atsilankyti į jų rengiamus pie
tus, sekmadienį, gruodžio 4, 
1 valandą, 29 Endicott Street. 
Prie šaunių vaišių duos aidie- 
čiai ir dainų. —Rengėjai

STOUGHTON, MASS.
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks gruodžio 8 d., kuris bus 
su kalėdų dovanomis. Praeitą 
mitingą nutarė turėti kalėdų 
,,grab bag”. Visos narys 
turės nupirkti dovaną $1.00 
vertės. Prie to dar turėsime 
užkandžių. Prašomos visos da
lyvauti ir naujų narių atsi
vesti.

Mirė draugė Adolpienč Ma
lakauskienė. Ji buvo 
klubo narė per daug

Moterų 
metų.

Narė
(92-93)

BALTIMORE, MD.
LLD 25-tos kuopos metinį 

susirinkimą turėsime gruodžio 
(Dec.) 3-čią dieną, šeštadie
nį, 2-rą vai. popiet, visiems 
žinomoje vietoje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Turėsime išrinkti kuopos 
valdybą 1967-iems metams.

Komitetas 
(92-93)

Minutemenų advo k a t a i 
sako, būk jų klientai apkal
bami, kad jų pokalbiai tele
fonu esą nelegaliai perima
mi.

St. Petersburg, Fla.
Atmatų rinkėjų streikas 

baigėsi
Pensininkų mieste atma

tų rinkėjų streikas baigėsi 
be žymių laimėjimų. Su lap
kričio 21 diena visi darbi
ninkai grįžo prie darbo. 
Miesto administracija pa
darė pareiškimą, kad 180 
atvežtų iš Oak Ridge, Tenn., 
skebų bus aprūpinti dar
bais. Kur jie dirbs, tikrai 
nepasakoma. Nepasakoma 
ir tas, kiek iš ten atvežtų 
darbininkų nesutiko dirbti 
skebinį darbą, o jų buvo ne
mažai.

Skebinis aptarnavimas 
ėjo per 4 dienas, jį saugojo 
miesto policija. Administra
cija giriasi, kad jei dar nors 
keletą dienų, tai skebinis 
aptarnavimas būtų pilniau
sia pavykęs. Ar miesto gy
ventojai būtų tą pakentę? 
Sunku pasakyti, bet kol kas 
nieks nieko nesakė; o čia 
ne milijonierių miestas, di
džiuma čia gyvena tų, ku
rie būdami jaunesni turėjo 
amatus ir priklausė darbo 
unijoms.

Kaip pranešimai nusako, 
tai atmatų rinkėjai neturė
jo unijos, o tik kokį tai klu
bą. Pasitarimuose su mies
to atstovais, streikieriai su
tiko ateityje atlikti tiek pat 
darbo per 40 vai. į savaitę, 
kiek pirmiau atlikdavo per 
44 vai. Kodėl neišreikalavo 
5 dienų į savaitę vietoje 6 
dienų? Nuo dabar pati di
džiausia (dvisav aitinė) 
mokestis bus $175, o pati 
žemiausia $150, taigi $75 — 
žemiausia savaitėje. Kas 
sutiktų dirbi visą savaitę už 
ta mokesti? u t

Iš šios sumos dar turi bū
ti atskaityta Socialė ap- 
drauda, Sveikatos apdrau- 
da, mokestis nuo uždarbio 
(income tax; vėliau einant 
į krautuvę ir mokant pirki
mo mokesčius (sales tax). 
Kas lieka dėl namo nuomos, 
dėl gydytojo, dėl ligoinnės? 
Kas tada lieka įdėti į bur
ną?

Kalbama, kad Amerikoje 
pastovus žmonių gyvenimas 
yra aukštesnis negu bent 
kur kitur, nepasitenkinkim 
žodžiais, padarykim jį auk
štesniu. Čia jo nematoma. 
Todėl, sudėjus viską kartu, 
tenka daryti išvadas, kad 
atmatų rinkėjai streiką ne
laimėjo, o nelaimėjo todėl, 
kad neturėjo nei kokios 
unijos. Nesudarė nei pikie- 
to linijos; persigando žinių, 
kad Mr. L. Andrews parsi
gabeno ginklų. Žiūrėjo ir 
stebėjosi, kad tiek daug 
skebų, bet nekliudė pasta
riesiems eiti ir užimti jų 
darbus. Argi taip galima 
streiką laimėti? Ne.

Dainavos Sūnus

Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

Pranešimas ir užkvietimas 
vietiniams ir iš apylinkės, kad 
A. Taraška, LDS organizato
rius bus pas mus gruodžio 7 
ir 8 dienomis. Aštuntą dieną 
bus rodomi paveikslai iš Lie
tuvos tik ką atvežti, ir labai 
įdomūs. Taigi nepraleiskite 
šios progos. Po paveikslų bus 
pasikalbėjimas su organiza
torium ir užkandžiai. Tas vis
kas bus veltui. Kviečia visus, 
kurie tik galite ir esate svei
ki, atsilankyti.

LDS 8 Apskr. Komitetas
P. S. Vieta, kur bus rodo

mi paveikslai — LDS 160 kp. 
namas ant pirmo aukšto, 1317 
Reedsdale St. N. S. Pittsburgh 

(92-93)

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

Help Wanted Male
CARPET Layer, Experienced, year 

round job. Good wages. Apply
McKEAN CARPET CO. 

729 McKean St., 
Phila., Pa.

(79-93)

MILLWRIGHT
Mechanic

Experienced. Ability to 
read blueprints. 3rd shift.

NE Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane, Phila, Pa.
PI 4-4452. (91-97)

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

Northeast plant location.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatshcaf Lane, Phila, Pa.
PI 4-4452 (91-97)

FORK LIFT MECHANIC 
Exp. required. Must be able to 

work shift work.
N. E. Plant location 
CROWN PRODUCTS

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

(91-97)

ENGR'AVER—HAND, oxpd. 5 day 
week, steady work, union, health 
ins. and pension plan, paid vacation. 
Apply —

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

(91-95)

Help Wanted Female
NURSE, R. N. Full or part time. 

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

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

(85-98)

HOUSEKEEPER sleep in Tues, 
thru Sat. Gen. housework, good 
plain cooking, must love child, own 
rm, bth, TV, other help kept. Must 
have good references and be able to 
go away 1 mo. in summer. $55.

TR 7-8551. (91-92)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Žaislų pare su užkandžiais.
Durys atdaros 12 valandą. 

Rengia liet. Sūnų ir Dukterų 
pašalpos draugija 

Gruodžio 4 d., sekmadienį, 
157 Hungerford Street.

Pietūs 1 valandą, po to bus 
žaislai

Kviečiame visus praleist gra
žiai popietį. Bus geri pietūs, 
pagaminti gerų gaspadinių.

Komisija 
(91-92)

BROCKTON, MASS.
Mūsų draugijų kuopų susirinki

mai — LDS 67 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks ketvirtadienį, gruo
džio (Dec.) 1-mą, 7 vai. vakare. Bus 
išduotas metinis raportas, valdybos 
rinkimas, prisirengimas prie A. Ta- 
raškos maršruto; pas mus bus sau
sio (Jan.) 8 ir 9 dienomis, 1967m.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, gruodžio 5, 
7 vai. vakare. Bus valdybos rinki
mas ir raportas iš 7 Apskr. konfe
rencijos.

Liet. Taut. Namo draugovės mė
nesinis susirinkimas įvyks antradie
nį, gruodžio 6-tą. Bus apkalbėta 
naujų metų laikymų veikalai; ti- 
kietai jau gatavi, tik reikia pradėti 
platinti.

Šių organizacijų susirinkimai at- 
sibūna Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 8 Vine St.

Šv. Roko pašalpinės draugystės 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, gruodžio 7-tą, Piliečių klube, 
128 Ames St. salėje.

Liet. Piliečių klubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtad., gruo
džio 8-tą, minėto klubo salėje 128 
Ames St. , Z'

Šių organizacijų nariai prašomi 
dalyvauti susirinkimuose, nes yra 
paskutiniai šių metų sutrinkimai.

George Shimaitis
(91-93) 4
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Laiškas iš Varšuvos
Lėktuvu iš Maskvos į 

Varšuvą ėmė tiktai 1 vai. 
ir 45 minutes. Maskvoje 
šį rytą oras buvo gan mig
lotas ir lynojo, o Varšuvo
je nors ir šaltokas, bet gra
žus, saulėtas.

Labai džiaugiuosi, kad 
Maskvoje Lenkijos konsu
lato žmonės labai greitai iš
davė vizą įvažiavimui į Len
kiją, apsilenkdami su viso
kiais formalumais, kurie 
siejosi su vizų išdavimais. 
Konsulato darbuotojas drg. 
Mroz ne tik skubiai viską 
sutvarkė, bet dar pasisodi
nęs prie stalo smarkia ka
vute pavaišino. Širdingai 
jam ačiū.

Varšuvos aerodrome ra
dau manęs belaukiant porą 
lenkų veikėjų ir draugą 
Mykolą Kmitą, geografijos 
mokslų daktarą, Varšuvos 
universiteto dės t y t o j ą ir 
Lietuvių visuomeninės 
Draugijos Varšuvos sky
riaus pirmininką. Tai labai 
malonus vyras, ir mudu 
tuo i susidraugavome. Jis 
pasisiūlė mane šefuoti ir 
palydėti i Seinus ir Puns
ką pas lietuvius.

Pačioje Varšuvoje žadu, 
pabūti tiktai porą dienų. 
Tiktai pasidairysiu po mies
tą ir užteks. Geriau ir gi
liau pažinti šį modernų 
didmiesti trumpu laiku vis- 
tiek nesitikiu.

Apsistojau labai gerame, 
gražiame viešbutyje “Bris
toje,” kuriame suranda pui
kų patarnavimą visi užsie
niečiai. “Inturisto” organi
zacija su šiuo viešbučiu pa
laiko rvšius ir apgyvendi
na svečius.

Nespėjus nė kojas sušil
ti socialistinės Lenkijos sos
tinėje, d. Kmita man sako: 
“Žinote, kad šiuo tarpu 
Varšuvoje eina Lietuvos 
grafikų kūrybos paroda. 
Gal norėtumėte ją pama
tyti?” Ir kaip nenorėsi!

Turiu pasakyti, kad iš pa
rodos išsivežiau labai, labai 
gražų įspūdį. Tai iš tikrų
jų buvo ko pasiž i ū r ė t i. 
Garbė Lietuvos grafikams! 
Sako, kad apie šia parodą 
labai gražiai atsiliepė ir 
aukštai vertino visa lenkų 
spauda.

Girdėjau, kad iš čia ši pa
roda bus perkelta j kitus

socialistinius kraštus. La
bai puiku ! Tegu visas pa
saulis pamato, ką šioje dir
voje gali parodyti mažytė 
Hetuviu tauta! v

Čia jau susipažinau su 
kitu įžymiu pažangiu vei
kėju. būtent su drg. Zig
mu Stobierskiu, žurnalo 
“Aušros” redaktoriumi. Tai 
didelės energijos vyras. Jis 
man prisipažino, kad jis 
uoliai renka medžiagą to
kiai knygai, kokios dar nė
ra, bet kokios labai reikia. 
Ji galinti pasirodyti vienu 
kartu net keliose kalbose: 
“Vertėių Poveikes j Pasau
linės Kultūros Vystymąsi.”

Iš gilumos širdies aš pa- 
linkėiau jam sėkmės šiose 
didelėse pastangose.

Draugas Stobierskis sa- 
’ I ko, kad jis reguliariai gau

na mūsų “Laisvę” ir su pa- 
mėgiu ją skaito.

Tai tiek šiuo tarpu. Ge
riausi mano linkėjimai vi
siems laisviečiams iš baisių 
karo griuvėsių tikrai didin
gam ir nauiam gyvenimui 
pakilusios Varšuvos!

A. Bimba
1966 m. lapkričio 17 d.

7th Avė.

informa- 
nacizmo

Organizacijoms
Svarbi kelių rytinių vals

tijų organizacijų' atstovų 
konferencija įvyks New 
Yorke gruodžio 3 ir 4 die
nomis. Sesijos šeštadieni 
nuo 1 vai. iki 5. sekmadienį 
nuo 10 iki 5. Vieta: Hotel 
Governor Clinton, 
ir 31st St.

Tikslas: skleisti 
Ciją apie naujojo
pavojų demokratijai ir tai
kai : apsvarstyti galimybes 
prieš jį kovoti.

Komitetas kovai prieš na
cizmą ir anti-semitizmą, ku
ris organizuoja šią konfe
renciją, prašo organizacijas 
atsiųsti po porą atstovų. 
Kviečia ir stebėtojus iš or
ganizacijų ir atskirus as
menis. Prašo paremti ko
miteto darbą ir finansiniai.

Lietuviams, kurių gimta
sis kraštas tiek daug nu
kentėjo nuo nacizmo, reikė
tų neatsilikti nuo šių veiks
mų. D

Iš Lietuvių moterų 
klubo susirinkimo

Lapkričio 16-os vakarą 
“Laisvės” salė klubietės su
sirinko skaitlingai. Klubo 
pirmininkė I. Mizarienė pa
kalbėjo apie, klubo veiklą. Ji 
plačiai p apasakojo klubie- 
tėms apie lapkričio 5-os di
delę demonst raciją New 
Yortye prieš karą Vietna
me. Sakė, dalyvavo daug 
jaunimo, matėsi ir kariškių.

Iš LLD1 2-os apskr i t i e s 
konferencijos, iv y k u s i o s 
spalio 26, klubo atstovės A. 
Rainienė ir M. Kruglienė 
pateikė gražų raportą.

Spalio 29 Sveturgimiams 
gintį komitetas turėjo po
sėdį, klubietė A. Rainienė 
dalyvavo. Ji pateikė klu- 
bietėms raportą iš komiteto 
veiklos, įteikė auką nuo 
klubo komiteto reikalams 
$10.

Nutarta užsisakyti iš Lie
tuvos keletą kopijų 67ųjų 
metų kalendorių.

Moterų klubas atnaujino 
dvi “Laisvės” preinumera- 
tas Lietuvon: Kuršėnų Vai
kų auklėjimo namams ir 
Kapsuko Senelių namams.

Nutarta ū7-ųjų metų pra
džioje suruošti banketą pa
gerbimui seniausių amžiu
mi klubiečių. išuo klausimu 
bus vėliau parašyta pla
čiau.

Pranešta, kad yra sergan
čių klubiečių, klubo sekre
torei. V. Nevins pavesta 
pasiųsti užuojautos atviru
kus.

Onutė Kalvaitienė pado
vanojo darbininkų Spaudos 
bazarui savo rankų darbo 
du megztinukus. Ačiū jai.

Per M. Krunglienę j klu
bą įsirašė Konstancija Mil
ler; per J. Lazauskienę — 
Adelė Petraitienė.

Susirinkimą užbaigus, kilų- 
bietės O. Titanienė, J. Ans- 
kieėn, A. Vaznienė, M. 
Jakštienė pavaišino klubie- 
tes. Ačiū joms.

Turininga ir įdomi 
bus prakalba

Gruodžio 2-os vakaro 7 
vai. New Yorke įvyks ne
paprastas masinis mitingas. 
Gus Hali, Amerikos Komu
nistų partijos sekretorius, 
pateiks platų pranešimą iš 
apsilankymo daugelyje ša
lių ir miestų, iš susitikimų 
su tų šalių komunistais ir. 
bendrai su darbo žmonė
mis, o kai kur ir su aukš
tais valstybių pareigūnais.

Savo šalyje Amerikoje 
Hali yra kalbėjęsis dauge
lio universiteto studentams, 
kurie kovomis išgavo teisę 
Hali yra kalbėjęs dauge- 
bas sakyti, į klausimus at
sakinėti. Šiame mitinge po 
kalbos taipgi Hali atsakinės 
į klausimus.

Mitingas bus Riverside 
Plaza Terrace, 253 W. 73rd 
St., netoli Broadway linijos 
72nd St. stoties. E.

Pakels elektros kainas

NEW YORK CITY, N. Y. 
Mirus

Anicetui Vildžiui
Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms, artimie

siems ir draugams, Amerikoje ir T. Lietuvoje.
M. Stakovas
G. Diržuvaitis
M. E. Liepai
B. N. Sublickai

R. I. Mizarai 
Adelė Rainienė
S. Vetchkis

Sugrįžo P. ir E. Siauriai
Po trijų savaičių viešna

gės Miamyje ir St. Peters- 
burge woodhavenieciai Pet
ras ir Elena Siauriai pra
ėjusio sekmadienio vakarą 
sugrįžo labai gerai nusitei
kę. Jiems labai patiko abie
jų miestų mūsiškiai “mili
jonieriai.” Visi esą labai 
draugiški, gražiai įsikūrę. 
Elena labai norėtų pasi
rinkti savo namais Floridą, 
bet Petrui, atrodo, niekur 
nėra geresnės vietos už 
Woodhaveną. Na, tai ir 
Elenai namai—tik su Pet
ru.

Laisviečiams jie parvežė 
pilną automobilį floridiečių 
linkėjimų. V

Užsisakykime vietas
Prašome visus, kurie ma

note dalyvauti daktaro A. 
Petrikos pagerbimo pobū- 
vyj, nedelsiant užsisakyti 
vietą. Skambinkite Lilijai 
Kavaliauskaitei-MI 1-6887, 
arba rašykite laišku “Lais
vės” adresu: 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Vieta: Vytauto Belecko 
Winter Garden salėje, 1883 
Madison Street, Brooklyne 
(Ridgewoodo dalyje). Die
na: gruodžio 3, šeštadienis; 
5:30 vai. vakare.

V. Belecko salė randasi 
Madison St. kampas Wood
ward Ave. Privažiuoti ga
lima Myrtle Avenue eleva
torių, išlipti ant Forest 
Ave. stoties ir eiti atgal į 
Madison Streėt.

’ Dr. Petriką daug pasidar
bavęs LLD ir kitoms orga
nizacijoms, nekalbant apie 
jo raštus mūsų laikraščiuo
se, už kurinės jis niekad 
nėra ėmęs jokio atlygini
mo. Tikimės, tai atsimins 
mūsų judėjimo žmonės ir 
dalyvaus gausiai.

Rengėjai

REIKIA SKUBĖTI 
DARBAN

Queens teisėjas Wein- 
field tikėjosi tris įtartus 
kišenvagy s tėję asmenis 
sulaikyti nuo “biznio” bent 
iki švenčių, padėdamas juos 
po $1,000 kaucijos kiekvie
ną. Bet turint pelningą 
biznį nėra kada gaišuoti. 
Nepraėjo nei pusvalandis 
kai jie rankoves pasiraito
ję, vėl buvo ant gatvės pa
siruošę “darbui.”

Majoras Lindsay ketina 
daryti daug pakaitų savo 
kabi n e t e ir vykdomajame 
štabe.

Miestui planuoti komsija 
užgyrė planą statyti Coney 
Islande 944 šeimoms viduti
nėmis nuomomis apartmen- 
tus vieton ten dabar stovin
čių sukiužusių nameliūkš
čių.

Mirus

Teklei Zmitraitei
I

Kuršėnų mieste, Tarybų Lietuvoje 
Mirė spalio 10 d., 1966 

sulaukusi 63 m. amžiaus.
Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiai jos 

mamytei Teodorai Zmitrienei, jos broliui Jonui 
Zmitrui ir jo šeimai, jos pusbroliui Povilui Rim
kui ir jo šeimai, ir visiems giminėms ir artimie
siems.

Bronė Zmitraitė-Keršulienė, pusseserė 
ir vyras Volteris Keršulis

Brooklyn, N. Y.

Mirė

Tillie Graibus
Bellmore, New York

Reiškiame gilią užuojautą Joseph Graibus ir 
šeimai, motinai Amelia Raulušaitis, broliui Hen
ry Rolin ir šeimai, taipgi giminėms ir artimie
siems.

N. A. Žukai U. Zakarevičienė
A. Jašiūnai K. Dizerkienė
V. M. Juozaponiai

Stengsis Bowery 
“nusausinti”

Miesto pareigūnai jau 
turi planus atidaryti Man- 
hattane specialų centrą, 
kuriame teiks patarimus ir 
pagalbą girtuokliams, kurie 
norėtų pasigelbėti, tai yra, 
savanoriškai sutiktų išban
dyti centro pagalbą, su 
centru kooperuoti.

Įstaiga turės 50 lovų. Iš
bandymui girtuokliauj a n - 
čius ten laikys porą, treje
tą dienų. Tai pradžiai. To
limesniam, sudėtingesniam 
gydymo centrui yra numa
tytas planas, bet dar nėra 
pastato, nei jam statyti iž
do. Tame centre numatoma 
besigyda n t i e m s išbūti il
giau. Ten teiks patarimus, 
pamokys užsiėmimu, pla
ningai vykdvs gvdvmą ir 
atsparumą alkoholiui.

Apskaičiuoja, jog Bowe
ry srityje yra apie 7-8 tūks
tančius pagirtai! j ančių (ka
da turi) .pusgvvių žmonių. 
Kai kurie dar išsigali pasi- 
nuomoti komerciniuose lau
žynuose kamputį, jei ne 
kasdien, tai bent retkar
čiais gerai, išmiegoti. Ge
ro oro vakarais ir dieno
mis daugelis pamiega tarp
duriuose. Bet užėjus šal
čiams, jų padėtis tragiška, 
nes net tų 95 centų “vieš
bučiui” pasimokėti stoka.

Tos pirmosios 50 lovų 
tikriausiai tų tūkstančių 
varganų žmonių padėties į be kitų, pastate buvo ir vie- 
neišspręs, tačiau tai visvien 
žingsnis pirmyn. Didelis 
priedas prie seniau įkurto 
Men’s Shelter, kuriame nė
ra nakvynių, bet visiškiems 
benamiams porą kartų per 
dieną duoda maisto ir po 
95c nakvynei privatiniuose 
laužynuose.

gyvenamuose namuose
Consolidated Edison Co., 

kuri tiekia New Yorko 
miesto gyventojams elekt
rą, išsiderėjo iš valdžios lei
dimą pakelti elektros ir ga
ro kainas, bet dujų (gaso) 
kainas žada biskelį nuleisti.

Pakėlimas numatomas po 
apie 55 c. mėnesiui per my- 
terį gyvenamuose namuo
se. Numatoma naujas kai
nas imti pradedant lapkri
čio 25 d.

Kompanija sako, kad ji 
negauna tiek atpildo už sa
vo įdėtus pinigus, kiek val
džios nuostatais leista: val
džios leista 6% suvirš, fir
ma tegalinanti mažiau.

Lubos įprato lūžti
New Yorke dviejų aukštų 

pastatas (545 W. 145th St.) 
staiga sutraškėjo ir lubos 
trenksmingai įgriuvo. Pa
state buvusieji bėgo kur 
kuris galėjo. Kai kurie spė
jo ištrūkti lauk, bet daugu
ma išbėgti nespėjo, spruko 
po deskomis, už šėpų, kur 
mažiau prislėgtų.

Įgriuvimo metu pastate 
buvo 35 asmenys, kelių 
miesto agentūrų tarnauto
jai, įskaitant ir Bildingų 
departamento; 18 asmenų 
daugiau ar mažiau sužeista.

Pastatas yra plytinis, tik 
60 metų. Nelaimės metu,

nas bildingų inspektorius, 
kuris išgirdęs tratėjimą pa
matė lubas prasiži o j a n t, 
spėjo surikti įspėjimą ki
tiems bėgti ir pats suspėjo 
po deska palįsti. k

J. Juškos veikalai 
pavyko

Daugelis atėjo pažiūrėti 
Jono Juškos šešių komiškų 
veikalų, kurie buvo pasta
tyti Ozone Parke, “Laisvės”

Pastatymą surengė LLD 
24 kuopa.

Pakalbėsime daugiau apie 
tai kitame “Laisvės” nume
ryje.

A. Gilman

Dėl ko puolė šėrai?
Lapkričio 21 d. Wall Stry

to Šerams gerokai kritus, 
kilo visokiausių spėliojimų. 
Tarpe didžiausių priežasčių 
skaito sekamas:

Paskelbta, kad auto fab
rikai mažiau gamins auto
mobilių, nes sunkiau, ma
žiau mašinų beparsiduoda;

Žinia, kad General Mo
tors per vienerius metus 
turėjo 12 (suvirš) milijonų 
nedatekliaus;

Du Pont numažino divi
dendus 25 centais per Še
rą;

Pasikartojo raportai apie 
spalvinių televizijų parda
vimų mažėjimą, taipgi pa
sigirdo įvairios problemu- 
kės daugelyje kitų įmonių.

Kai kurių firmų šėrai ki
lo — tokių buvo 212, bet 
puolė 1,026 firmų šėrai.

Randa nelegaliai 
pakeltų nuomų

New Yorko miesto Rent 
and Rehabilitation įstaigos 
viršininkas Berman sako, 
kad jo inspektoriai suranda 
daugelyje apartmentų nele-

Atidarė naują tiltą
Su iškilmingomis apeigo

mis atidarytas automobi
liams tiltas iš Astorijos į 
Rikers Island. Tiltas yra 
5,000 pėdų ilgio, trijų lini
jų pločio. Kainavo ,9 mili
jonus dolerių.

Saloje šiuo metu veikia 
vyrams kalėjimas. Netoli
moje ateityje manoma ten

galiai pakeltas nuomas. Jis įrengti: 20 milijonų kainuo- 
sako, jog tik pabandymas 
pažiūrėti jį įtikino, jog val
dinė priežiūra yra būtina.

Berman sako, jog atei
nantį kovo mėnesį, kuomet 
ateis rendų įstatymo per
svarstymas, jis reikalaus 
“įstatymo dantis paaštrin
ti,” nes be to nėra tvarkos. 
Iš 372 nuomininkų, kurie 
buvo užklausti, 22 atsakė, 
kad iš jų pareikalauta ir 
imta perdaug mokesčio už 
butą. Perviršiai siekė įvai
riomis suomomis nuo 25 c. 
iki $39.20 per mėnesį.

centrą; 22 milijonų kainos 
jaunukams laikinai pasau
goti centrą; 2 milijonų jė
gainę; taipgi tilto kontro
lės stotį; modernišką kop
lyčią ir auditorijąJ

Perkirpdamas kaspiną, 
N. Yorko majoras Lindsay 
sakė, kad laikotarpiu tų 
naujų statybų tilto pastaty
mo iškaštis pasidengs san
taupomis nuo pervežimų 
reikalingų medžiagų ir dar
bo jėgų į salą.

Antanas rašo:
Antanas writes from Vil

nius: .
“ I attended the 49th an

niversary celebration of the 
Soviet Union. The hall was 
packed. I was called upon 
to greet the audience. And 
as one of the professors 
presented to me a three 
volume collection of old 
songs of Lithuania, the au
dience greeted with a rous
ing cheer. I was so thrilled 
and moved that for a min
ute or so I could not say a 
word. Of course, the gift 
and the cheer was not so 
much for me personally as 
for the progressive Lithua
nians of America, however 
I could not help of being 
very deedply moved.”

Progressive Lithuanians 
like the other progressive 
groups in the United States 
have leaders they can be 
proud of. They have pro- 
duced them. In our leaders 
we see ourselves. And may 
this what we see please us, 
give us a feeling of ac
complishment, and new 
strength to go on to new 
tasks.

Ilse

MIESTO TERŠĖJAMS 
PADIDINO PABAUDĄ
Maioras Lindsay pasirašė 

miestinį įstatymą, kuriuo 
pakeĮiamos pabaudos mies
to teršėjams. Aukščiausia 
pabauda pakelta nuo $25 iki 
$100 ir kalėjimas nuo 10 
iki 30 dienų.

Sakoma, kad majoras 
planuoja panaudoti ir poli- 
iiją neklauž adorns teršė
jams gaudyti.

Jau yra planai Brookly- 
ne prie Kosciuško St. ir 

j Marcy Ave. statyti apskri
tiems metams žaismavietę 
su didžiuliu maud y n ė m s 
prūdu.

Wall stryto biržoje susi
rūpinusiai spėliojama dėl 
ko General Motors produk
tų pirkimas sumažėjo ir vi
sai prekyvietei ūpą gadina.

Pranešimas
** •

LDS 13-tos kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio 7, Lais
ves salėje, 7:30 v. v.

Malonėkite atsilankyti, nes 
paskutinis šių metų susirinki
mas. Reikia daug dalykų ap
tarti. Sekretorė

(92-93)

Anglų-Lietuvių Kalbų
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50 
Gaunamas “Laisvės” knygyne 

Užsisakydami kartu prisiųskite Ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite: 

“LAISVĖ” 
102-02 Liberty




