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KRISLAI
Po 22-ojo suvažiavimo. 
Programa, šviečianti 

kelią j komunizmą.

Visj į jubiliejinę šventę!

— Rašo R. Mizara —

Tarybų Sąjungos KP 22-asis 
suvažiavimas baigėsi.

nas svarbiausių tos partijos is
torijoje suvažiavimų. Jis pri
ėmė naują partijos programą 
—programą, pagal kurią visos 
tarybinės tautos statys komu
nistinę santvarką, apie kurią 
ligi šiol geriausieji žmonijos 
pre ta i tik svajojo!

Kai kurie žmonės stato klau
simą : ar reikėjo suvažiavime 
atsukti didžiąsias kan u o 1 e s 
prieš asmenybės kulto garbin
tojus, prieš anti-partinius ele
mentus, tokius, kaip Moloto
vas, Malenkovas, Kaganovi
čius? Ai- reikėjo pasmerkti 
Staliną ir stalinizmą?

Mums rodosi: taip, reikė
jo! Partija, vesdama liaudį Į 
komunizmą, turi būti švari, vi
siems atvira, turinti visų dir
bančiųjų pilną pasitikėjimą. 
Jeigu praeityje buvo padaryta 
nusikalstamų klaidų, jas reikia 
viešumon iškelti ir pasmerkti, 
kad ateityje jų nebūtų.

N. Chruščiovui priklauso di
delis nuopelnas ir už tai, kad 
jij atviras, juodą vadina juo- 

o baltą — baltu.

Prieš penkerius metus N. 
Chruščiovas iškėlė kai kurias 
J. Stalino laikais atliktas ne
dorybes. Bet toji jo kalba 
20-ajame suvažiavime buvo 
pasakyta prie uždarų durų.

Vėliau ji, kalba, buvo skai
tyta ir analizuota tik parti
niuose mitinguose. Plačiau ji 
nebuvo tarybinėje 
skelbta.

Tarp 1956 ir 1961 
tijos CK tyrinėjo 
žiūrėjo, kas ir kur prikišo prie 
nekaltų žmonių sulikvidavimo 
savo nagus.

Surasta, kad Malenkvoas, 
Molotovas, Kaganovičius ir 
tūli kiti buvo Berijos talkinin
kai. 1957 metais jie išstojo 
prieš N. Chruščiovą, vyriausiai 
dėl to, kam jis “praeitį viešu
mon kelia.” Jie žinojo, kuo 
tai kvepia!..

spaudoje

metų par- 
archyvus,

Tūli skaitytojai gal atsime
na, kad šitoje pačioje kojum- 
noje, prieš penkerius metus, 
buvo pasisakyta, jog, akiregy- 
Je viso to, ką N. Chruščiovas 
pasakė 20-ajame suvažiavime, 
Stalinui ne vieta būti Lenino 
mauzoliejuje.

Tačiau, visiems turėtų būti 
aišku, kad be neigiamų, Stali
nas atliko ir teigiamų, svar
bių, naudingų žygių Tarybų 
Sąjungai. *

22-asis suvažiavimas 
nutarė Salino palaikus iš mau
zoliejaus išimti; jie palaidoti 
palei Kremliaus sieną, kur il
sisi daug liaudžiai nusipelniu
sių kovotojų.

A. Sniečkus, kalbėdamas šia
me suvažiavime, pasakė, jog 
asmenybės kulto laikotarpiu 
buvo padaryta nemaža žalos 
ir Lietuvoje. Jo žodžiais:

“Neteisėtai elgdamiesi su 
nekaltais žmonėmis, Berijos 
tipo avantiūristai mėgino su- 
komprorrtituoti Tarybų val
džios politiką, sunkino kovą 
prieš išdavikus ir kartais duo
davo galimybės išvengti atsa
komybės tikriesiems liaudies ir 
socializmo priešams...

a “Likvidavus asmenybės kul- 
fą, pasidarė lengviau alsuoti. 
Žmonės visuose darbo baruo
se eime dirbti pasitikėdami, ži
nodami, kad jie gali drąsiai

Žymiai padidėjo 
slėptuvių gamyba

Washingtonas. — Frank 
B. Ellis, Civil Defense Mo
bilization direktorius, sako, 
kad nuo to, kai prasidėjo 
Berlyno krizė, žymiai pa
daugėjo užsakymai ant 
slėptuvių. Prie to daug pa- 
akstino ir kandidatai, ku
rie laike rinkiminės kam
panijos žadėjo “aprūpinti j 
žmones išsigelbėjimo slėp-Į 
tuvėmis, jeigu jie 
rinkti”.

Glendo, Wyo., 
Amickas pažadėjo

slėptuves. Miami 
viršininkai

bus

majoras

buvusius 
Indiana- 
išdalinta

bulviu sandėlius.
polis mieste buvo 
dėl 18,000 gyventojų bro- 
šiūraitšs su patarimais apie' lavimui.

mieste 
pasiūlė įrengti Į 

didelę slėptuvę po “Orange! 
Bowl”.

Gi Mass, valstijoje Socie-j 
ty for Prevention of Cruel- Į 
ty to Animals susirūpino 
gyvūnų gelbėjimu ir išlei-, 
do brošiūraitę “Survival of1 
Pets After the Blast”.

Omaha pieno paruošimo 
kompanija planuoja statyti 
slėptuvę apsaugojimui 100 
karvių nuo atominių bom-i 
bu.

Štai prie ko privedė nau-
jo karo kurstytojų politika i LLD 20 kp..Mot. skyl, 
ir prieštaravimas nusigink-i

J.
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Kas daugiau bandė 
atominių bombų?

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos žinių agentūra TASS 
pareiškė, kad iki dabar 
TSRS padarė 86 atominius 
bandymus, Jungtinės Vals
tijos 157, Anglija 22 ir 
Prancūzija — 4 bandymus.

TASS sako: “Jeigu Jung-

Toliau TASS sako: “Mes 
esame įgalioti pareikšti Ta
rybų Sąjungos vyriausybės

vardu, kad TSRS yra pasi
rengus ir šiandien pasira
šyti visiško nusiginklavimo 
sutartį ir tuojau nutraukti 
visokius atominių ginklų 
bandymus... Ar tam yra 
pasiruošus Jungtinių Vals
tijų vyriausybė priešakyje 
su prezidentu Kenedžiu? 
Pasaulio žmonės laukia at
sakymo”.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis turėjo kon
ferenciją su spaudos kores
pondentais. Jis sakė, kad 
diplomatiniais keliais ban
doma išspręsti nesutikimus 
dėl Berlyno ir Vokietijos.

$375,000’000 už Ekvadore įvyko 
laivo pastatymą perversmas

Newport News, Va. —i Quito. — 'Kas darosi 
Baigtas statyti lėktuvnešis! vadoro sostinėje, tai sunku, 
“Enterprise” ir jau išban-. pasakyti, 
dytas jūroje. Jis greitas, ■ 
kaip naikintuvas. Tai pir-i 
masis atominės jėgos Jung-' 
tinių Valstijų lėktuvnešis. ,

Jis yra 1,040 pėdų ilgio,’ 
85,000 tonų įtalpos, turi Į 
200,000 arklių jėgos varik
lius. Jį pastatė Newport 
News Shipbuilding & Dry 
Dock Ko. Už pastatymą 
kompanijai sumokėta $375,- 
000,000.

Ek

Gatvėmis zuja. __ 
tankai, daug yra karių, vie- Į 
nur, kitur girdisi susišau- Į 
dymų. i

Vieni tvirtina, kad pręzi-1 .
1 j f K- -T -Y / v * 'l » ’

Iš Waterburio gauta pranešimas (buvo ir koresp.! 
Įrašyta), kad Connecticut valstijos miestų vajininkai 
! nusitarė susivienyti. Tad, kaip matome, Connecticut val- 
j stija jau stovi pirmoj vietoj. M. Strižauskienė, waterbu- i 
Į rietė, prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Į antrą eilę laimėtojų skyriuje įstojo Jurgis Šimai-!
(Tąsa 5 tame puslapyje)

Apie vėliausius 
įvykius Konge

Leopoldville. — Kongo 
centralinės vyriausybės ka-

Nuskendo laivas ir 
žuvo 58 žmonės

Tunisas. — Apie 15 my
lių nuo Tunisijos kranto 
nuskendo anglų laivas 
“Clan Keith”, kuris plaukė 
su prekėmis į Ceilono vals
tybę. Laivas “Clan Keith” 
buvo 1,130 tonų įtalpos.

Viduržemio jūroje siautė 
galinga audra. Laivo vidu
je įvyko koks tai sprogi
mas. Iš 68 jo įgulos 
išsigelbėjo tik 10. 
įgulą daugumoje 
pakistaniečiai.

dentaš M. V. Ibarra ardš 
tavo viceprezidentą Carlo- į 
są Julio Arosemeną, kaltin- į 
damas, kad jis pirmiau vei- Į 
kė išvien su komunistais.

Kiti tvirtina, kad prezi
dentas Ibarra pabėgo į Ar
gentinos ambasadą ir ten 
pasislėpė, o prezidento par
eigas eina Arosemenas.. Ki
ti tvirtina, kad preziden
tas ir viceprezidentas areš
tuoti. o galią pasiėmė ka
rininkai.

Suomių prezidentas peikia Į 
Vakarų spaudos išmislus

narių
Laivo 

sudarė

Roma. — Kasant tunelį 
po Blanko kalnu jau žuvo 
12 žmonių. Tunelis bus 8 
mylių ilgio. Iš vienos pusės 
dirba italai, iš antros — 
francūzai. Baigs 1963 me
tais.

dirbti, siekti, kurti su nauda 
bendram komunizmo reika
lui...”

Taip, tai žino kiekvienas, 
kuriam 
kuriam 
bet i su 
nėmis!

Plačiai minėjo TSRS 
44 mėty sukaktį

Maskva. — Maskvoje 
įvyko militarinis ir liaudies 
paradas proga paminėjimo 
44-ių metų sukakties nuo 
Spalio revoliucijos. 
Panašūs paradai įvyko vi
sose tarybinių respublikų 
sostinėse ir didmiesčiuose.

Revoliucijos sukaktis bu
vo minima Kinijoje, Čeko
slovakijoje, Bulgar i j o j e, 
Rytų Vokietijoje ir kitose 
liaudies respublikose.

TSRS Spalio revoliuci
jos sukaktį darbo žmonės 
minėjo ir kapitalo šalyse— 
surengdami masinius susi
rinkimus bei kitokius pa
rengimus.

Helsinkis. — Sugrįžo iš 
užsienio Suomijos preziden
tas Urho K Kekkonenas. 
Jis sakė, kad nemato jokio 
pavojaus Suomijai iš Tary
bų Sąjungos pasiūlymo tar
tis dėl bendro abiejų šalių 
saugumo. Kalbėdamas 
apie tai, kad Vakarų spau
da pradėjo “užtarti mažytę 
Suomiją”, rašyti, būk jai 
“TSRS grąsina”, Kekkone
nas sako, kad tai “grynas 
absurdas ir tušti Vaka
rų spaudos prasimanymai”. 
Jis pareiškė:

kad Vakarų 
užsigaus, 
pasakyti:

dar nėra

“Aš žinau, 
spaudos žmonės 
bet turiu jiems 
Nepardavinėkite meš k o s 
kailio, kol meška 
nušauta”.

Suomija yra šiaur-vaka- 
rinis Tarybų Sąjungos kai
mynas. Tarybų Sąjunga sa
ko, kad NATO yra įtrau
kus Norvegiją — Suomijos 
kaimyną, taipgi labai pa- 
skubiai ginkluoja Vakarų 
Vokietiją, sudaro Suomijai 
ir TSRS Baltijos jūros sri
tyje pavojų.

tangos provinciją — numal
šinimu i nepaklusnių 
Tshombe jėgų ir provinci
jos prijungimui prie bend
ros Kongo respubli k o s.

Kongo yra milžiniška ša
lis. Ji užima 904,760 ketvir
tainių mylių plotą ir turi 
15,000,000 gyventojų.

Katanga provincija tur
tinga gamtiniai. Ten įsiga
lėjo užsienio imperialistai, 
o jiems paklusnus Tshombe 
pasiskelbė prezidentu ir sie
kia provinciją atplėšti nuo 
Kongo.

Kapitalistinių 
šalių gamyba

Tokio. — Konferencijoje 
tarp Jungtinių Valstijų 
viršininkų ir Japonijos in- 
dustrialistų paaiškėjo apie 
atskirų šalių gamybą. Nuo 
1953 metų iš kapitalistinhį 
šalių, Japonija daugiau
siai padarė progreso.

Imant už 100 nuošimčių 
1953 metų gamybą, tai 1960 
metais Japonijos gamyba 
buvo 260 procentų, Vaka
rų Vokietijos — 180, Fran- 
cūzijos — 140, Anglijos —- 
130, o Jungtinių Valstijų 
tik 120 procentų.

Vėliausios žinios
Quito. — Ekvadoro karo 

orlaivynas privertė reakci
ninkus ir militaristus nusi
leisti. Prezidento vietą už
ėmė viceprezidentas Carlos 

i Julio Arosemenas, kurį pa- 
i laiko liaudis.

Richmond, Va. — Susi
daužė didelis lėktuvas. Ne
laimėje žuvo 77 žmonės, jų 
tarje74 jaunuoliai, kuriuos 
vežė į militarinę tarnybą.

Maskva. — Proga TSRS 
44-ių metų sukakties Kon
gresų palociuje įvyko ban
ketas. TSRS premjeras kal
bėjosi su spaudos atstovais. 
Jis sakė, kad reikalingas 
kantrumas reikale padary
mo taikos su Vokieti jum is 
ir stvarkymo vaka r i n i o 
Berlyno reikalų.

teko būti Lietuvoje, 
teko smulkiau išsikal- 
Tarybų Lietuvos žmo-

Draugai laisvieČiai 1
Labai labai prašome jus vi

sus sekmadienį, lapkričio 12 
d., būti mūšy laikraščio jubi
liejiniame koncerte. Jis įvyks 
Schwaben salėje, Brook lyne.

Atsiminkite, broliai ir sesės, 
jog tai bus jubiliejinis kon
certas su labai turininga pro
grama.

Visi gerieji lietuviai nuošir
džiai esate kviečiami dalyvau
ti šoje mūšy šventėje!

GRAIKIJOJE BUVO 
BAISI AUDRA

Atėnai. — Per keturias 
valandas baisiai lijo. Miesto 
gatvėmis plaukė upės 8-ių 
pėdų gylio. Nelaimėje žu
vo 40 žmonių, apie 200 yra 
sužeistų, o desėtkų dar ne
suranda. Audra sugriovė 
3,300 namų. Yra tūkstan
čiai benamių.

Washing tonas. —CH. Ja- 
ganas, Britų Gvinėjos 
premjeras, pareiškė, kad 
jeigu jis negausu finansinės 
pagalbos Jungtinėse Valsti
jose, tai jos gaus kitur.

Teheranas. —Irano (Per
sijos) šakas (karalius) nu
sigando augančio darbo 
žmonių judėjimo. Jis prašo 
iš Jungtinių Valstijų pa
galbos “kovai prieš komu
nistus”.

Brazilijoje sprogo 
JAV ginklų sandėlis

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Įvyko sprogimas ginklų 
ir amunicijos slaptame san
dėlyje. Užmušė 2 ir sužeidė 
37 žmones. Ginklai buvo 
JAV gamybos, bet kam jie 
buvo skiriami, tai dar poli
cija nenustatė.

Po sprogimo policija su
rado 7 tankus, daug kanuo- 
lių, kulkosvaidžių, milijonus 
šovinių ir kelis tūkstančius 
rankinių granatų.

Vieni sako, būk ginklai 
buvo gabenami “į kitas ša
lis komunistams”, o kiti, 
kad tai reakcijos jėgoms 
kovai prieš Brazilijos vy
riausybę.

Generolas Salanas 
turi slaptą armiją

Alžyras. — Jau kelis kar
tus francūzai reakcionie
riai darė sukilimus prieš 
Francūzijos prezidento De 
Galle valdžią. Eilė genero-; 
lų buvo suimta ir nubaus
ta, bet svarbiausias jų va
das generolas Raoul Sa
lanas pasislėpė.

Dabar jo pasekėjai slaptai 
nusigabeno Dovidą Scho- 
enbrunną, Columbia Broad
casting System korespon
dentą, pas generolą Salaną.

Generolas pasakojo, kad 
turi slaptą armiją, kuri su
tvarkys De Gaullę”, “iš
laikys Alžyrą Francūzijos 
dalimi” tai yra, jos koloni
ja.

Pekinas, — Priešlėktuvi
nė artilerija nušovė Čiang 
Kai-šeko lėktuvą, kuris 
skraidė virš Kinijos.

Houston, Texas. — Sude
gė čiangkaišekinių kinų lai
vas, kuris susidūrė su tan- 
keriu. Nelaimėje ž u v o 3 
žmonės ir 7 buvo sužeisti.

Helsinkis. — A. K. Kar- 
jalainenas, Suomijos užsie
nio ministras, išvyko į 
Maskvą tartis su TSRS rei
kale bendro apsigynimo.

SUSIDAUŽĖ NET 35 
AUTOMOBILIAI

Riverside, Calif. — Ant 
California viešk e 1 i o, iš 
priežasties dulkių, vienu 
kartu susidaužė 8 sunkve
žimiai ir 26 automobiliai. 
Vėjas sukėlė dulkių debesį, 
užnešė vairuotojų akis ir 
įvyko nelaimė. Nelaimėje 
susižeidė 40 žmonių.

Atėnai — K. Karamanlis 
suorganizavo Graikijos mi
nisteriją.

Los Angeles. — Per ke
lias dienas siautęs gaisras 
sunaikino 470. namų.

New Yorkas. — Atvyko 
Indijos premjeras Nehru. 
Jungtinėse Valstijose 
svečiuosis 13 dienų.

jis

Vo-Bonna. — Vakarų 
kietija pasigamino devynis 
būrius naujų karo lėktuvų.

Bonna. — Vėl išrinko K. 
Adenauerį Vokiečių Fede
ralinės Respublikos (Va
karų Vokietijos) kancleriu.

Atėnai, Ga. — Sulaukęs 
76 metų amžiaus mirė eko
nomistas A. P. Haake.

BAISUS GAISRAS 
KALIFORNIJOJE

Los Angeles. — Per ke
lias dienas siautė baisus 
gaisras Santa Monica sri
tyje. Jis apėmė virš 6,000 
akrų plotą. Sudegė dauge
lio žymių artistų namai. 
Nuostoliai dideli. P r i e $ 
gaisrą kovojo apie 2,000 
ugniagesių. Nemažai jų nu
kentėjo.

Damaskas. — Sirijos ka
rių būrys perėjo į Libaną 
ir arti Helvos sunaikino 
radijo stotį, iš kurioas bu
vo vedama Nasserio pro
paganda prieš Siriją. Susi
rėmime 3 radijo stoties 
operatoriai užmušti ir 7 su
imti.
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TYSLIAVA SAKO: 
DR. TRIMAKAS 
IR “NAUJIENOS” 
MELUOJA!

Aną dieną “Vienybėje” 
Tysliava paskelbė apie A- 
merikos vyriausybės ruoši
mąsi uždaryti “Lietuvos at
stovybę” Washingtone. Jis 
apie tai sužinojęs tiesiai iš 
VLIKo pirmininko Dr. Tri
mako.

Bet Chicagos menševikų 
“Naujienos” tuoj susisieku
sios su Trimaku ir sužinoju
sios, kad jis,, Trimakas, 
“niekam nereiškė nuomo
nės, kad Lietuvos atstovybei 
Washingtone gręsia pavo
jus.” Vadinasi, Juozas Tys
liava apsimelavo!

Tas, matyt, “Vienybės” 
redaktorių smarkiai Įžeidė. 
Dabar jis esąs priverstas 
viską viešai pasakyti. Ir 
pasako. Lapkričio 3 d. “Vie
nybėje” visos redak c i j o s 
vardu Tysliava išdėsto vis
ką, kaip ten buvę. O štai 
kaip buvę:

1. VLIKo pirmininkas dr. A. 
Trimakas spalio 13 dieną pa
skambino j Vienybės redakci
ją ir pranešė, kad jis iš “au
tentiškų šaltinių” sužinojęs, 
kad anglosaksai (anglai ir 
amerikiečiai) yra sutarę Pa
baltijo valstybes pripažinti So
vietų Sąjungai.

2. Dr. A. Trimakas taip pat 
pasakė, kad Pabaltijo valsty
bių pasiuntinybėms Washing
tone gresia uždarymo pavojus 
ir kad dėl to jau dabar reikė
tų mūsų visuomenę įspėti—ra
šyti spaudoje ir t. .t.

, , . I

3. Dr. A. Trimakas, be to, 
pareiškė, kad jis apie tai Jau 
pranešęs visai, eilei visuomenės 
teikėjų, 'jį tairpe — ’Ameri
kos Lietuvių Tarybos1 reikalų 
yędėjui J. /Tai alų i, prašydamas, 
painformuoti dr. Grigaitį.

Kadangi apie tai, kaip vė
liau paaiškėjo, dr. A.Trimakas 
iš tikrųjų buvo' kalbėjęs su 
daugeliu mūsų veikėjų, kurie 
buvo lygiai “pritrenkti,” tai 
Vienybės redakcijoje neliko 
abejonės, kad dėl to tuojau 
reikia “užaliarmuoti” visuo
menę.

Spalio 23, pirmadienį, kai 
VLIKo pirmininkas jau buvo 
grįžęs iš Washington©, Vieny
bės redakcija kreipėsi į Lie
tuvos Laisvės Komitetą, kur, 
vietoj dr. A. Trimako, atsi
liepė P. Vainauskas. “Aš visą 
naktį neužmigau dėl to, ką 
man dr. Trimakas pasakojo,’’ 
pareiškė P. Vainauskas. Se
kančią dieną dr. A. Trimakas 
paskambino į Vienybės redak
ciją ir žodžiu patvirtino tai, 
kas jau Eltos buvo pranešta, 
būtent, kad “šiuo metu JAV 
nesiruošia savo ligšiolinio nu
sistatymo Lietuvos atžvilgiu 
keisti...” Ta pačia proga dr. 
A. Trimakas Vienybę painfor
mavo apie kitus dalykus, lie
čiančius pavergtąsias tautas, 
čia pat įspėdamas, kad “tai 
ne spaudai.”

Jeigu dr. A. Trimakas, prieš 
vykdamas į Washin^toną, būtų 
pasakęs, kad visa tai, ką jis 
pasakojo Vienybės redakcijai, 
yra “ne spaudai,” apie tai ne
būtų buvę nei užsiminta. Bet 
tąsyk dr. Trimakas elgėsi prie
šingai—prašė rašyti.

Dėl to dabartinis dr. A. Tri

ni a k o elgesys nebesupranta
mas.

Vadinasi, ne Juozas Tys
liava ką nors iš piršto iš
laužė, bet Dr. Trimakas ir 
Pijus Grigaitis susiriesda
mi dabar meluoja. Aišku, 
kad susilaukę tokio kaltini
mo jiedu netylės.

Naujasis Jungtinių 
Tautų sekretorius

PO GANA ILGŲ IR SMARKIŲ ginčų pagaliau 
Jungtinės Tautos išsirinko naują generalinį sekretorių. 
Juomi yra burmietis U Thant. Už jį balsavo visi. Tai 
puiku! Tai įrodymas, kad su kantrybe ir gerais norais 
didžiosios valstybės gali rasti išeitį net iš labai sudė
tingos padėties.

Kai Dag Hammarskjold žuvo lėktuvo nelaimėje, 
buvo balsų, kurie reikalavo tuoj be jokio susitarimo 
dauguma rankų išsirinkti bet kokį sekretorių. O tai bū
tų reiškę išrinkimą tokio sekretoriaus, kuris ištikimai 
tarnautų kapitalistinio pasaulio diplomatijai, nesiskai
tytų su socialistinio pasaulio nuomone. Tai būtų buvęs 
išrinktas žmogus, kuris būtų ėjęs Hammarskjoldo pėdo
mis.

Gerai, kad sveikas, blaivus protas paėmė viršų ir 
tapo surastas žmogus, kuris, bent jau reikia tikėtis, tą 
aukštą vietą pasaulinėje organizacijoje išnaudos gerini
mui, švelninimui tarptautinių santykių, vykdymui or
ganizacijos čarterio. nuoširdžiam siekimui pašalinti ka
ili grėsmę.

Bet, žinoma, čia ne tik asmens klausimas. Tokios 
galios sukaupimas į vienas rankas, kokias turėjo Ham- 
marskjoldas, yra pavojingas. Ilgose ir karštose disku
sijose toks pavojus aiškiai išryškėjo. Naujasis sekreto
rius tokių galių nebeturės, jeigu jis laikysis susitarimo 
ir savo pareiškimo, padaryto Asamblėjoje tuoj po išrin
kimo. Jis turi turėti patarėjus, su kurių norais ir min
timis turės skaitytis. Jau savo pareiškime Mr. Thant 
pasakė, kad jis savo vyriausiais patarėjais pasiskiria 
amerikietį Dr. Bunchę ir Tarybų Sąjungos diplomatą 
Arkadjevą. Vadinasi, susidaro , tam tikra neformali 
“troika” Pagal sutartį, Mr. Thant dar turės pasiskirti 
keturis ar penkis pagalbininkus. Taip susidarys platus 
ir galingas sekretoriatas.

Mums atrodo, kad toks Jungtinių Tautų vadovybės 
perorganizavimas yra geras, naudingas, praktiškas 
žygis. Naujojoje vadovybėje atsispindės norai ir porei
kiai'įvairių tautų grupuočių, įvairių pasaulio dalių.

Socialistinės šalys, kurios kovojo už vadovybės per
organizavimą, gali didžiuotis didžiuliu laimėjimu, pui
kiu pasitarnavimu pasaulinės organizacijos ateičiai.

Žmonių apgaudinėjimas 
su kumpiu

EISENHOVVERIO PREZIDENTAVIMO laikais 
buvo legalizuotas biaurus Amerikos žmonių apgaudi
nėjimas. Buvo leista mėsos kompanijoms kumpį pasun
kinti grynu vandeniu, — pasunkinti net iki 10 procen
tų ! Reiškia, kai pirkdavai kumpio svarą, tai mėsos gau
davai tik 90 procentų, o 10 procentų vandens, ir mokė
davai už visą svarą! Ar gali būti baisesnis žmonių api
plėšimas? Ir šitą apiplėšimą buvo valdžia legalizavus.

Dabar naujasis Agrikultūras sekretorius Freeman 
patvarkė, kad pardavinėti žmonėms vandenį už mėsą 
nebeleidžiama. Kilo baisus triukšmas. Maisto trustas 
neriasi iš kailio. Žada su savo reikalu eiti net į Aukš
čiausią teismą.

Dar toli gražu 
nepasivijo Amerikos

KAIP MŪŠŲ ŠALIES KOMERCINĖ spauda moka 
nuodyti amerikiečių protą su sukčiausia propaganda 
dar kartą tapo puikiai įrodyta šiomis dienomis. Per ke
lias savaites kasdien ir kasdien didžiausiu srautu liejo
si prakeikimas Tarybų Sąjungos adresu už atominių 
ginklų bandymus. Atrodė, kad ji su tais savo bandy
mais jau labai, labai toli pralenkė Ameriką, ir kad jei
gu radioakcija “tapo užnuodyta” visa mūsų atmosfera, 
tai padėkokite už tai tik Tarybų žemei.

Tie patys laikraščiai, kurie tiek purvų pridrabstė 
ir iki desperacijos išgąsdino daug amerikiečių, tiktai 
šešiolika smulkučių eilučių kur nors viduryje laikraš
čio tarp daugybės garsinimų, lapkr. 5 d. įdėjo didžiulės 
istorinės svarbos Jungtinių Valstijų Atomic Energy 
Commission pranešimą. Tai pranešimas, kuris turėjo 
didžiausiomis raidėmis nuskambėti ištisai visą Ameri
ką,'ištisai vsą kapitalistinį pasaulį. Kodėl jis buvo taip 
palaidotas, jog gal tik vienas iš tūkstančio skaitytojų 
jį tegalėjo pasebėti?

Todėl, ir tik todėl, kad jis, šis Atominės Enargijos 
Komisijos pranešimas, siejasi su komisijos padarytu 
•apskaičiavimu apie pravestų bandymų kiekį. Iš jo su- 
.žįiiome, kad iki šiol Jungtinės Valstijos yra prąvedu
sios net 157 bandymus, o tuo tarpu TaryJnj Sąjunga — 
tik 86... Na, o jeigu pridėsime Anglijos ir Francūžijos 
bandymus, tai juk su savo bandymais Tarybų Sąjunga 
dąr labai, labai toli atsilikusi. Ji turi visokią teisę pra
vesti tiek bandymų, kiek turi pravedusi Amerika, ar ne ?

Šitas mūsų šalies Atominės Energijos Komisijos

DAR VIENAS 
AMERIKOS LIETUVIS 
APIE VILNIŲ

Čikagietis Kazys Ūkelis 
praėjusią vasarą buvęs nu
vykęs į Lietuvą. Jis, matyt, 
vyko į Vilnių su gera doze 
savo galvoje prietarų. Da
bar jis pasakoja Chicagos 
“Naujienose” savo įspū
džius. Štai keletas jo pa
stabų:

Vilniuje praleidau penkias 
dienas. Turėjome progos pa
ilsėti ir miestą pamatyti, — 
toliau pasakoja iš kelionės į 
Lietuvą sugrįžęs Kazys Ūkelis.

Aš pasinaudojau proga Vil
nių pamatyti. Naktimis ne
mėgstu ilgai trankytis, amžius 
jau neleidžia. Bet rytais man 
patikdavo išeiti j miestą ir pa- 

| sižvalgyti.
Atsikeldavau apie penktą 

valandą ryto ir išeidavau į 
gatvę. Vaikščiodavau vienas. 
Nemačiau, kad kas mane se
kiotų. Gal kas ir sekė, bet aš 
nepastebėjau. Man teko ma
tyti dar neatsikėlusį miestą. 
Vaikščiodavau gatvėmis, žiū- 
rinėdavau į krautuvių langus. 
Vietomis matydavau išstatytų 
prekių pavyzdžius, o vietomis 
būdavo ir kainos užrašytos. 
Skaitydavau lietuviškai ir ru
siškai užrašytus Vilniaus gat
vių pavadinimus.

Vilniuje niekad anksčiau ne
buvau buvęs. Man buvo įdo
mu patirti, kaip ta sena lie
tuviškoji sostinė atrodo, kas 
joje gyvena, kaip žmonės ap
sirengę,! ką jię įdirba, kur sku
ba. Vilnių pažinau tik iš pa
veikslų, spausdintų. Amerikos 
laikraščiuose. Kai kurias vie
tas esu matęš knygose.

Keliais atvejais iš rimtų 
žmonių buvau girdėjęs, k a d 
Vilniuje, toje senoje ir dabar
tinėje Lietuvos sostinėje, labai 
mažai lietuvių tebuvę. Vieni 
tvirtino, kad Vilniuje buvę 
daugiau lenkų, negu lietuvių. 
Antrieji pasakojo, kad Vil
nius esąs žydų miestas. Da
bar tretieji tvirtina, kad ten 
įsiviešpatavę rusai. Man rū
pėjo šis klausimas kiek geriau 
patirti’.

Prisimenu, man buvo labai 
smagu gatvėje užgirsti mažus 
vaikus kalbant lietuviškai. Ma
žais būreliais jie ėjo įmokyk- 
lą ir tarp savęs lietuviškai kal
bėjo. Jeigu jau vaikai kalba 
lietuviškai, tai galvojau, kad 
turi Vilniuje gyventi ir jų tė
vai, kurie taip pat kalba lie
tuviškai.

Girdėjau ir suaugusius kal
bant lietuviškai, bet jau re
čiau. Iš viso, turiu pasakyti, 
kad žmonės gatvėse mažai te
kalba. Kurie' iš namų išeina, 
tai skuba į darbą. Jie bėga 
prie busų, lipa ir važiuoja. 
Vienas kitas keliais žodžiais 
pasikeičia prie autobuso susto
jimo ivetos, bet ir ten mažai 
jiems laiko lieka. Visi sku
ba. Bušai taip pat skuba, tai 
ten nėra ir laiko. . Gatvėse 
girdėjau žmones rusiškai kal
bančius, girdėjau lenkiškai, 
bet girdėjau ir lietuviškai kal
bančius.

oficialus apskaičiavimas ir pranešimas, reikia tikėtis, 
turės didelį poveikį į tuos žmones, kurie į tarptautinius 
santykius nori žiūrėti teisingomis akimis.

Prieš jėgos demonstravimą
PREĖJUSĮ PIRMADIĘNĮ Niujorko laikraščiuose 

žinia iš Vak. Vokietijos sostinės Bonnos turėjo tokias 
antraštes:

“Talkininkai nepasitenkinę Jungtinių Valstijų tak
tika dėl Rytinio Berlyno. Raportuojamą, kad dauguma 
NATO narių labai susirūpinę rodymu ant rubežiaus jė
gos. Rizikavimas karu apgailestaujamas. Washingtonas 
buvo persergetas prieš pakęi^m^ politikos apgynimui 
Vakarų teisių Berlyne”.

Ypač mažosios NATO narės reiškia susirūpinimą. 
Jos nenorį karo. Jos bijo karo. Jos mano, kad Jungti
nių Valstijų rodymas jėgos Bęrlynę sudaro taikai pa
vojų. ‘ J T.Z .. ...

JEIGU TAIP, TAI VISI 
KITI EINA PEKLON

Brooklyno pranci š k o n ų 
“Darbininke” J. Venckus 
praneša, kad “katalikų baž
nyčios sąraše yra "7,000 
šventųjų.” Nemaža armija.

Bet ne tas mums rūpi. 
Mums daug įdomiau tas, 
kas kali būti šventuoju, o 
kas negali. “Teologiškai 
kalbant, sako Venckus, “tas 
yra šventas, kuris neturi 
mirtinos nuodėmės.” Na, o 
pagal tą pačią katalikų baž
nyčios teologiją, nuo mirti
nos nuodėmės jokio atsipir
kimo nebėra. Mirtiną nuo
dėmę papildęs žmogus jau 
turės važiuoti į pragarą.

Vadinasi, iki šiol per be
veik du tūkstančius metų 
tik 7,000 katalikų pasirodė 
be mirtinos nuodėmės, tapo 
“šventaisiais” ir pateko- į 
dangaus karalystę! Visi ki
ti, šimtai milijonų, randasi 
katalikų pekloje!

Beje, iš tų 7,000 šventų
jų, kiek žinoma nėra nė vie
no lietuvio. Tai reiškia, kad 
visi broliai katalikai lietu
viai, kurie jau mirę, ran
dasi kur kitur, o ne dan
gaus karalystėje!

Tai matote, kur per šim
tus metų lietuviški kunigai 
ir davatkos nuganė savo 
“aveles.”

TURĖTŲ
SUSIVALDYTI

Kanadiečiu “Liaudies bal
sas,” kalbėdamas apie įvy
kius Berlyne, sako:

Amerikiečių ginkluoti karei
viai buvo perėję sieną Berly
ne net kelis sykius demonst
ruodami savo teises lankytis 
Rytiniame Berlyne. Bet koks 
gi “biznis” jiems landyti po 
Rytinį Berlyną? Juk jie netu
ri jokių reikalų tenai. Jų nie
kas tenai nekviečia ir nelau
kia.

Tai dar vienas įrodymas, 
koks kvailas amerikiečių nu
sistatymas. Tiesiog kiauliškas. 
Ne tik kiauliškas, bet ir labai 
pavojingas. Ir kas gi būtų at
sitikę, jeigu Rytinio Berlyno 
policija būtų panaudojus sa
vo teises? O jie tai tikrai turi 
savo teises neleisti svetimų į 
savo miestą. Amerikiečiai te
nai yra svetimi, jiems Ryti
niame Berlyne vietos nėra. Jų 
miestai šioje pusėje Atlanto.

Jeigu amerikiečiai bus tokie 
priekabūs, tokie nachalai, tai 
Amerikos prestižas labai nu
puls. Galingas tai kraštas, nie
kas neginčija, bet tas nereiš
kia, kad jiems leistina landy
ti durtuvus atstačius visur, kur 
tik jie užsimano.

NORI, KAD 
IŠPROVOKUOTŲ 
NAUJĄ KARĄ

Clevelando smetonininkų 
“Dirvos” redak t orius B. 
Gaidžiūnas esąs labai nepa
sitenkinęs nūdiene Ameri
kos politika. Jam atrodo, 
kad “be perėjimo į puolimą 
nieko gero nebus.”

Betgi puolimas reikštų 
ginkluotą susikirtimą, 
reikštų karą, reikštų išpro- 
vekavimą karo. Tuo tarpu 
visa žmonija nenori karo. 
Kiekvienas padorus žmogus 
turi kalbėti ne apie puoli
mą, bet apie derybas, susi
tarimus ir tiku sugyvenimą.

Beje, “Dirvos” redakto
riai sakosi padarę naują iš
radimą, kaip kovoti prieš 
komunizmą abelnai. Jie sa
ko, kad kvailiai yra tie, ku
rie bando komunizmą su
prasti iš kokių ten teorijų. 
Niekas iš to neišeina ir ne
išeis. “Komunizmą supras
ti,” jie sako, “nereikia ieš
koti senų Markso teorijų, 
bet reikia sugebėti jį užuos
ti, kai .jis čia pat., prie jūsų

DĖL PETRO RIMŠOS 
“ARTOJO”

Rašydamas “Laisvės” re
daktoriui R. Mizarai kas 
link Petro Rimšos “Artojo”, 
padariau klaidą, pasakyda
mas, kad jis stovi ant “šva
raus stalelio”, kuomet rei
kėjo pasakyti, jog kadaise 
stovėjo.

Vėliau S. Zavis savo 
straipsnyje padarė tokią 
pat klaidą, kaip ir aš.

Gavęs nuo redakcijos to
kį mandagų ir platų atsa
kymą, nusprendžiau pasitei
rauti plačiau.

Nuvykau į Bostono Dai
lės muziejų, bet “Artojo” 
toje vietoje, kurioje jis bu
vo prieš kelioliką metų, ne
radau. Pasiteiravau pas 
tarnauto4 ° ir jis man atsa
kė, kad i to jas” čia bu
vo, bet kur jis dabar yra, 
nežinąs, patarė kreiptis 
pas kuratorių.

Nuėjęs ten, papasakojau, 
ko aš noriu sužinoti ir taip
gi priminiau, kad Petras 
Rimša jau yra miręs, bet 
už jo darbą jam nėra užmo
kėta.

Aš labai nudžiugau, kai 
jis užklausė manęs, ar aš 
mylėčiau “Artoją” pama
tyti. Keltuvu užsikėlėme į 
pačią pastogę, kurioje švie
sa buvo visai maža, ir ma
ne lyg kokia nematoma 
ranka supurtė., kai parodė 
man tą “Artoją”., nustumtą 
į pačią palėpę. Bandžiau 
išvilkti į geresnę šviesą, 
kur būčiau galėjęs gerai 
apžiūrėti ir įsitikinti, ar 
tikrai yra tas pats mūsų 
“Artojėlis”, kuris seniau 
taip gražiai atrodė, stovė
damas puošnioj ' eksponatų 
salėje. Senukas sudraudė 
mane, nes tai ne vieno vy
ro darbas tokią sunkią vo- 
gą kilnoti.

Jaučiau, kad tai gal bus 
paskutinis sykis man pasi
džiaugti, tai stengiausi ge
rai apžiūrėti ir apčiupinėti, 
kad tai niekad neišdiltu iš 
mano atminties.

Vienas dalykas, kurio aš 
negaliu suprasti, tai, ko
kiais sumetimais P. Rimša 
įkinkė tokią sukrypusią ir 
išbadėjusią kumelaitę trau
kti plūgą, kuomet jai ge
riau pritiktų arklas. Ant 
kiek aš prisimenu, tai tik 
turtingesni ūkininkai galė
jo įsigyti plūgus,, kurie tu
rėjo vieną gerą arklį arba 
daugiau...

Kai senukas pasakė, kad 
“Artojas” neturįs artistiš
kos vertės ir kad jis buvo 
padovanotas muziejui, tai 
aš, nežinodamas ką jam at
sakyti, prim i n i a u, kad 
mums jis turi labai didelę 
sentimentališką vertę ir 
mes norėtume jį atpirkti, 
jeigu būtų galima.

Patarė parašyti muzie
jaus valdybai laišką ir duo
ti pasiūlymą.

Paprašiau, kad jis pri
siųstų to komiteto vardus, 
kuris tą dovaną suteikė mu
ziejui taip, kad aš žinočiau, 
iš kur pradėti darbą, štai 
kopija laiško:

“Dear Mr. Niaura:
The bronze group by Pet

ras Rimša was given to the 

durų” (“D.,” lapkr. 3d.).
Vadinasi, nereikia nei gal

vos, nei smegenų. Užtenka 
gerų uoslių.

Mums jau seniai atrodo, 
kad “Dirvos” redaktoriai 
nesivadovauja smegenimis 
ir sveiku protu. Dabar pa
tys pasisakė, kad jiems už
tenka uoslių. Na, o uosles 
jie, matyt, turi puikias.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., lapkr. (Nov.) 10, 1961

Museum by The Friends of 
Lithuanian Art through^ 
Vincent A. Jenkins on Ap
ril 1, 1937.

Sincerely yours,
Hanns Swarzenski,

Curator”.
Artimos pažinties su V. 

A. Jenkins neturėjau, bet 
asmenys, kurie turėjo ką 
nors bendra su juo, perkant 
ir parduodant stubas ir di
delius apartmentus, pasa
koja, kad tai buvo didelių 
gabumų žmogus, bet tuos 
savo gabumus dažnai pa
vartojo blogiems tikslams 
pasiekti.

Tas didelis susirinkimas, 
kuriame buvo plačiai kalba
ma apie nupirkimą “Arto
jo”, buvo paskutinis Bend
ro Fronto susirinkimas, ku
riame daugiausia kalbėjo 
Steponas Minkus ir Anta
nas Kupstis (jau miręs). Iš 
Dr. A. Petrikos minimų a&> 
menu nebuvo nei vieno.

Kai jau Bendras Frontas 
buvo pakrikęs ir P. Rimša, 
grįžęs į Lietuvą, tada Ste
ponas Minkus per radio 
kreipėsi į savo klausytojus, 
prašydamas pinigų atmo- 
kėjimui P. Rimšai už “Ar
toją”. Tikrų skaitlinių ne
turiu, bet kiek, aš galiu pri
siminti, tai S. Minkus buvo 
pasimojęs surinkti 700 do
lerių ir pasiųsti P. Rimšai, 
bet surinko tik apie 400 do
lerių.

Per telefoną kreipiausi 
prie S. M in kaus, ir štai ką 
jis man papasakojo:

“Buvo susidaręs komite
tas rinkimui aukų. Pirmi
ninku buvau aš, o iždininku 
Dr. Pašakarnis, kiti tai bu
vo to komiteto nariai, kaip 
tai Dailydė, Gimbutienė ir 
kiti.

Norę aš buvau to koniiW 
tėtė pirmininkas, bet jie šu 
manim nesiskaitė ir darė, 
ką norėjo. Rimša tuom lai
ku sirgo, ir jam buvo rei
kalingi medikamentai.

Gimbutienė juos pirkda
vo ir siųsdavo i Lietuva ko
kiai ten moterei, kuri per
duodavo Petrui Rimšai. Aš 
labai daug dirbau, net ir 
pats savo pinigų išleidau, 
bet aš‘nepaisau. Ale ką čia 
aš galiu jums viską išpasa
koti, geriau gauk vėliausios 
laidos “Keleivį”', tai ten ra
si daugiau, negu kad aš ga
liu jums pasakyti.”

“Keleivi” gavau, bet pla
tesnių žinių, kurios man 
buvo reikalingos, neradau.

J. R. Niaura

Worcester, Mass.
Nemažas bankrūtas

Lapkričio 1 d. liko par
duotas iš varžytinių “White 
City” vasarinių pasilinka- 
minimų parkas, per daugelį 
metų gyvavęs prie Quinsi- 
gamond ežero visokių pasi
važinėjimų ir lošimų par
kas. Jis užima 18 akrų plo
tą. Liko parduotas iš var
žytinių už mažiau $71.700. 
Jo skolos už įvairius mo
kesčius (taksus) buvo 
$501,717.

Šį pavasarį parkas jau 
nebuvo atidarytas ir nevei
kė per visą vasarą.

Federalinis viršinink a s 
Foley kaltina parko savi
ninką Knohl, kad nesumo
kėjo valdžiai federalių with
holding taksų $6,844 ir apie 
$281,000 jo asmeninių mo
kesčių už pajamas.

D. J. I

Kodiak, Alaska. — Sutei- 
daužė JAV karo lėktuvai 
ir žuvo 4 lakūnai.
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
^Raudoniausia sostinė. 
Nereikia tai pamiršti. 
Kinijoje bado nėra. 
Mato turčiams pavojų. 
Kaip su Brazilija?

Dviejų milijonų gyvento-

.senoji feodalinė Kinija, ku
rioje beveik kasmet po ke
lis milijonus mirdavo nuo 
bado, ligų ir žūdavo nuo 
potvynių.

Dabar tie pavojai panai- 
Dabar Kinija turi

Klebono sugulovė ir 
“Žaliasis velnias”

Štai kas vaido V. Vokietiją

jų miestas Roma yra katali- kinti.
kų centras, kuriame randa- rpaist° rezervus sausros ^pa- 
si popiežiaus valstybė Va- bestoms r , r daug ligoninių.tikanas. Tuo pačiu kartu 
Roma yra raudoniausia sos
tinė Vakarų Europoje. Ant
roji raudoniausia Vakarų 
Europoje sostinė yra Pary
žius.

Daugelis todėl stebisi, ko
dėl pačiame katalikų cent
re komunistai yra stipriau
sia, skaitlingiausia ir įta
kingiausia partija. Jiems 
nesuprantama, kaip komu
nistai gali prieiti prie pla
čių katalikiškų minių ir iš 
jų eilių rekrutuoti savo par
tijai narius.

Didžiulę nuostabą reiškia 
ir Paul Hofman, “N. Y. 
Times” korespondentas Ro
moje. Jis rašo, kad kiek
vienas trečias Romos gyven
tojas esąs komunistas ar 
simpatikas. Prieš metus lai- , . , . . I

sritims, pristatė 
priruošė 

joms daktarų ir vaistų, upė
se pristatė tvenkinių, žy
miai sukontroliavo potvy
nius.1

“Tėvynės balse” (Nr. 74) 
straipsnyje “Kruvini pėdsa
kai” skaitome:

Elenos Rinkevičiūtės gy
venimas susiklostė ne taip, 
kaip ji pati tikėjosi. Jau
nystėje mylėjo, ruošėsi ište
kėti, svajojo apie šeimą, 
vaikus. Bet nebuvo l-emta 
svajonėms išsipildyti. Ji ta
po Gegužinės klebono Stepo
no Rudžionio šeimininke, 

l vėliau ir sugyventine, pa-
. | klusnia jo valios vykdytoja.

Buvusis Meksikos prezi-į Kartą Rudžionis pasakė, 
dentas Miguel Aleman nu- ^acĮ yra nelegalios nacio- 
sigandęs šaukia visus kovon nalistinės organizacijos na- 
prieš kairiuosius, kuriems ryS, įr pasiūlė Pinkevičiūteiprieš kairiuosius, J 
vadovauja taipgi buvusis 
prezidentas generolas Laza
ro Cardenas. Didžiulį pavo
jų jis mato iš pažangiojo 
veikimo pusės. Jam vaide
nasi Kubos revoliucijos dva
sia.

Visai nedyvai, kad jis nu
sigando revoliucinio judėji
mo. Mat, jis Meksikoje 
skaitomas vienu turtingiau
sių žmonių. Taipgi jis yra 
draugas amerikiečių bilijo- 
nierių, pas kuriuos jis tan

ko įvykusiuose municipa- kiai atvyksta pasitarimams, 
liuose rinkimuose komunis
tai ir kairieji socialistai 
gavo apie 41 procentą visų1 
balsavusių piliečių.

Komunistų partija Romo-1 
je turi apie 500 pilnai ap
mokamų funkcionierių, apie 
1,000 kuopų. . 
intelektualų yra partijos 
nariai. Mieste randasi apie 
40,000 partiečių ir apie 10,- 
000 jaunųjų komunistų. Vi
soje šalyje partija turi apie 
1,700,000 narių. Tai di
džiulė jėga, turinti milijo
nus simpatikų.' Tai didžiau
sia ir veikliausia partija 
(Ualijoje. Su ja priverstos 
įimtai skaitytis kitos par-

Senioras Aleman ir kiti 
i turtuoliai mato, kad Meksi- 
kos darbo žmonės, studen

tai, inteligentija kairėja; 
■ jie reikalauja pažangių re
formų, reikalauja iš kalėji- 

Apie‘10,000 Paleisti komunistus ir
kitus kovotojus. Štai kur 
turčiams pavojus.

Naujasis Brazilijos prezi
dentas Joao Goulart pasakė 
svarbią kalbą. Jis perser
gėjo valstybės pareigūnus, 
kam jie delsia su reikalin
gomis reformomis, kurios 
yra būtinos Brazilijos žmo
nių gerovei.

Reikia drąsių ir energin
gų žygių, kad panaudoti 
turtingųjų perteklių netur
tingiesiems. Jis nurodo, 
kaip užsieniečių įstaigos 
turtėja ir puikiai gyvuoja 
ant “Brazilijos žmonių 
sprando ir kančių.” Užsie
niečiai Brazilijoje turi in- 

i vestavę $3,500,000,000, ku- 
1 rių beveik pusė priklauso 
i Jungtinių Valstijų finansi- Į . M • . 1 •

Spalio 22 d. “New York 
Timese” tilpo Gretchen 
King laiškas, reiškiąs di
džiulę simpatiją iš Rytų 
Vokietijos bėgantiems vo
kiečiams. Jis net įtalpino 
verkiančios motinos pa
veikslą. .

Lapkričio 5 d. laidoje jaui - - --- -
tilpo keli protestai. Smar-i kapitaiui. 
kiaušiai protes t u o j a Del 1
Walker. Klausia, ar Miss
G. King verkia pusbadžių mių išnaudojimas ir Kubos 
ir pamirštų indėnų jų re- , revoliucijos pamokos verčia 
zervacijose? Ar ji žino, kad plačiąsias žmonių minias 
mes sunaikinome Amerikos ieškoti priemonių, kaip iš- 
indėnus, kad mes pirmieji 
metėme atomines bombas, ir 
jei neturime hitlerinių štur- 
mininkų, tai turime Ku 
Klux Klaną?

Šiuo metu yra svarbiau
sias klau simas, kaip Del 

XValker nurodo, pastoti ke
lią niukliniam karui, kuris 

jgali apimti visas tautas ir
rases.

Branduolinio karo pavojus 
šiandien yra pasibaisėtinas. 
Visuotinas nusiginklavimas, 
ką Tarybų Sąjunga siūlo, 
yra sveikiausia išeitis iš 
karo pavojaus.

Begailestingas darbo žino

Liaudiškos Kinijos vy
riausybė ir Indonezijos vy
riausybė susitarė artimai 
bendrauti. Kinija pasižadė
jo pasiųsti Indonezijai rei
kalingų ryžių ir drabužių. 
Pirmieji siuntiniai jau ruo
šiami.

O kiek čia priplepėta, kad 
Kinijoje siaučiąs badas. Jei
gu ten badas siaustų, mais
to truktų, tai Kinija nega
lėtų Indonezijai maistu pa
dėti.
i Tiesa, pastaraisiais dvė- 

Jfcis metais Kinijoje siautė ; 
%ausra, kuri daug žalos der

liui padarė. Bet Kinijoje 
niekas dėl to nebadauja, 
nors ir pertekliaus neturi.

Liaudiška Kinija, tai ne I

sikovoti geresnį gyvenimą. 
Jeigu socialinėmis reformo
mis nebus ekonominis gyve
nimas pagerintas, liaudis 
gali griebtis griež t e s n i ų 
priemonių. Todėl simpatija 
Kubai Brazilijos liaudyje 
yra milžiniška.

Prez. Goulart todėl ir 
įspėja valstybinius pareigū
nus ir turčius, kad politinės 
reformos be ekonominių re
formų mažai ką reiškia. 
Turėtų būti pravestos griež
tos ekonominės reformos, 
finansinė infliacija turėtų 
būti sulaikyta, “ekonominė 
demokratija” būtinai reika
linga.

“Ekonominė krizė dar te
bėra nenugalėta,” teigia 
prez. Goulart. Pinigų vertė 
dar vis puola žemyn, šių 
metų pradžioje 200 kruzei- 
rių buvo lygūs vienam 
Jungtinių Valstijų doleriui. 
Dabar už dolerį jau galima 
gauti net 355 kruzeirų. Tai 
pavojinga padėtis.

Brazilija yra didžiausia 
Lotynų Amerikos respubli
ka, šiuo metu turinti apie 
70 milijonų gyventojų. Bra
zilijos žodis užsieninėje po
litikoje labai daug reiškia. 
Šaltojo karo politikai ne
pritaria, taipgi nesutinka

įstoti į šią organizaciją. Ji 
gavo slapyvardį “Radasta.”

Kartu su “Radasta” į kle
bono organizuojamą gaują 

v buvo užverbuotas vargoni
ninkas Juozas Dovydaitis, 
gavęs “Gaidžio” slapyvardį, 
ir jo sūnus Gediminas.

Padedant Pinkevičiūtei ir 
vargonininkui Dovydaičiui, 
Rudžionis užmezgė ryšius 
su gaujos vadeiva Jonu Mi
siūnu, pasivadinusiu “Ža
liuoju velniu.”

Tai buvo bandidtas, pasi
žymėjęs ypatingu žiaurumu. 
To jis išmoko tarnaudamas 
smetoninėje pasienio polici
joje ir hitlerininkų bei ge
nerolo Plechavičiaus dali
niuose. 1944 metų rudeni 
kada, baigę hitlerinės žval
gybos mokyklas, dvarininkų 
ir buožių sūneliai organiza
vo banditines gaujas, vienai 
iš jų ėmėsi vadovauti Mi
siūnas.

Pirmąjį kartą Rudžionis 
susitiko su Misiūnu kleboni
joje. “Žaliasis velnias” at
ėjo su 16 banditų, kuriuos 
klebonas susodino už val
giais apkrauto stalo. Prie 
to stalo “Žaliasis velnias” 
pakrikštijo Rudžionį, duo
damas jam banditinį “Vė
jo” vardą.

Misiūnas papasakojo Ru- 
džioniui, kad jam pavesta 
sudaryti apygardos bandi
tinę gaują, o klebonui pa
siūlė verbuoti į bandą prie
šiškus tarybinei santvarkai 
ir vengiančius mobilizacijos 
į Tarybinę Armiją žmones 
Žaslių valsčiuje.

Vis daugiau ir daugiau 
pasaulis sužino apie tuos 
sutvėrimus, kurie dabar 
valdo Vakarų Vokietiją. 
Tai buvę hitlerininkai., tai 
pikčiausios pabaisos.

Štai dar vienas tų pabai
sų ir žmogžudžių. Apie jį 
skaitome Vilniaus “Tiesoje” 
(spalio 27 d.) straipsnyje 
“Tik šeši liko gyvi”:

Neseniai, nuleidžiant pir
mąjį po karo pastatytą Va
karų Vokietijoje povandeni
nį laivą, kalbą pasakė Oto 
Krečmeris. Šis žmogus, pa
laimindamas atgimstančio 
plėšikiško laivyno pirmagi
mį, pagal tradiciją į laivo 
korpusą dargi sudaužė šam
pano butelį. Ta proga bu
vo iškeltos vėliavos, ir fašis- 
t i n i ų organizacijų nariai 
entuziastingai šaukė “Va
lio !”

Kas gi šis žmogus, kuriam 
teko garbė pradėti Vakarų 
Vokietijos povandeninio, lai
vyno naujo gyvavimo erą?

Oto Krečmerį, dabartinį 
NATO kariaunos amfibinių 
dalinių karininką, štai kaip 
pristato savo skaitytojams 
Demokratinės Voki e t i j o s 
spaudos organas “Berliner 
caitung.”

...Tai įvyko lygiai prieš 
dvidešimt vienerius metus. 
Kryžiais pažymėti laivai 
siautė visose jūrose. Kaip 
vilkai jie šniukštinėjo ir 
apie Anglijos pakrantes. 
Vienam šių laivų vadovavo 
Oto Krečneris. Už ypatin
gus nuopelnus jis apdova
notas geležiniu Riterio kry
žiumi ir ąžuolo lapais.

...Tą 1940 metų rugsėjo 
dešimtosios naktį nacistinis 
piratas Oto Krečmeris, ty
kodamas grobio, šniukštinė
jo apie Anglijos pakrantes. 
Vienas iš jo sėbrų, dabar 
jau sunku pasakyti kuris, 
pastebėjo horizonte laivą. 
Tai buvo laivas, atliekantis 
humanišką misiją. Jis va
dinosi “City of Benares/’

83 vaikai buvo šiame lai
ve., Iš jų vyriausias buvo 
ne daugiau kaip penkioli
kos, o jauniausias — penke- 
rių metų. Iš Londono, Li
verpulio, Niuporto Anglijos 
vyriausybė evakavo vaikus, 
stengdamasi anapus vande
nyno išsaugoti juos nuo žvė
riškų nacistinių oro antpuo- 
lių.

Buvo tamsu. Vaikai mie
gojo savo kajutėse. Pira
tai tai žinojo. Tačiau tor
pedos vis tiek susmigo į lai
vo korpusą.

Dvidešimt minučių tetru
ko ši drama. Laivo palydo
vai dar spėjo pažadinti vai
kus, išvesti juos ant denio 
ir susodinti į gelbėjimo val
tis — ir jau viskas 
baigta.

Krčmeris stengėsi 
greičiausiai pasprukti,
čiau vaikų narsa nustelbė 
nacistinio kapitono niekšy
bę. Pakėlę galvas, dainuo
dami, per liepsnas jie ėjo į 
gelbėjimo valtis. Jie nar
siai atsakė į atsisveikinimo 
žodžius, kuriuos kalbėjo 
anglų kapitonas, stovėdamas 
veidu į vaikus, pridėjęs ran
ką prie kepurės, begrims-

valandas mėtė 
mažytes gelbė- 
0 vaikai dai

buvo

kuo
Ta-

Kas dar gerai pagyvenusiam
Atitinkamą dieta — pa

grindinis dalykas. Nevar
tok jokių gyvulinių rieba
lų, bet vartok augalinį alie
jų—mazolą. Duona kokia 
geriau tinka, tik gerai 
kramtyk, su seilėmis mai-

kąsnį, žalos nepadarysi, 
ypač jei vartosi kasdien ma-

MAMAI
Tavo žvilgsnis kaip saulė rytinė, 
Jis man skaidrina dangų dienos. 
To audrų, rūpestėlių krūtine 
Tenurlms prie tavęs, prie vienos.

Kai pavasarį oš vėl berželiai, 
Kai gegužis miegot vėl neleis, 
Aš išeisiu į didelį kelią.
Siaus vyšnaičių pūga pakeliais...

Vėjas debesį balzganą vyjsis...
Ap apsvaigsiu plačiuoju toliu.
Aš tau nuoširdžius laiškus rašysiu 
Ir atsiųsiu tau savo eilių.

Jas beskaitant, pajusi neramų 
Mano ilgesį savo širdy...
Ak, kaip gera, kad tu, miela mama, 
Taip pajust greitai viską gali!

Violeta Rukšaitč
Ukmergės II vid. mokykla, XI 

(Iš “Moksleivio’')
ki.

Laivų sudužimo amžius
XVI irXVII šimtmečius 

galima pavadinti laivų su
dužimo amžiais. Neseniai 
nusausinant Ziodor-Ze są
siaurį užtikti 232 laivų li
kučiai, kurie paskendo įvai
rių avarijų ištikti. Dau
giausia jų paskendo XVI 
ir XVII amžiais. Aptiktieji 
radiniai teikia turtingos 
medžiagos tų amžių jūrei
vystei, laivų statybos lygiui 
pažinti ir avarijų priežas
tims nustatyti.

gu tais,, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu norėtų revo
liucinę Kubą pasmaugti.

3 p.-Laisve (Liberty)—Penk t., lapkr. (Nov.) 10, 1961

Vitaminą ir mineralų la
bai reikia. Amerikoj mais
tas labai gadinamas viso
kiais erzacais, sintetiškais 
mišiniais, skoniui, kvapui, 
spalvai paaštrinti. Tie pre- 
zervatai ir erzacai gadina 
vidurius, gadina ir maiste 
vitaminus. Būtinai vartok 
kokį stipresnį daugelio vi
taminų preparatą: polyvita
mins, multiple vitamins, po 
1 (ir daugiau) kapsulę po 
valgio.

Amrikoj gaunami kviečio 
daigai — wheat germ. Imk 
po šaukštą triskart kasdien.

Cukrų vartok rudąjį, tam
siai rudą (brown sugar). 
Labai kvailai daro fabri
kantai, “valydami,” rafi
nuodami natūraliai išspaus
tą cukrinių švendrių su- 
tirštėjusį sirupą. Rudasis 
cukrus tebeturi švendrių 
saldumą, vitaminus ir mi
neralus, o tai labai ir labai 
naudinga. Man net apmau
du ir pikta, kad Lietuvoje 
iš Kubos atvežtą rudąjį cuk
rų bei sirupą irgi procesuo- 
ja, “valo,” rafinuoja, išmes
dami patį tą natūralųjį ge
rumą.

Black strop syrup ir yra 
tas gerasis nerafinuotas, ne
valytas sirupas. Gali jo im
ti po šaukštą kitą vietoje 
“civilizuotojo” cukraus — 
baltojo cukraus.

Jei esi mažakraujingas, 
anemikas, tai išsivirk kepe
ny (jeknų) ir valgyk po ga- 
gabaliuką (gerą kąsnį) kas 
kelios dienos. Tiesa, kepe
nys irgi turi gyvulinių rie
balų, bet po truputį varto
damas virtų kepenų, kas
dien ar kas trys dienos po

Džiovintos alinės mielės 
(brewers yeast) — geras 
maistas, pridedamasis. Po 
3-5 ir daugiau tablečių 
triskart kasdien. Mielės tu
ri truputį vitamino B komp
lekso. Bet vistiek vitaminų 
preparatų irgi vartok. Ge
rai turėti ■ ir sojos miltų 
(soy bean flour). Gali išsi
kepti kokių sklindžių, džio
vimų, sausainių. Maistingi, 
augalinio baltymo turtingi 
valgiai. • ■

Rudieji ryžiai gerai, daug, 
daug geriau už rafinuotus 
baltuosius, ryžius.

Daryk rytas vakaras 
gimnastiką, po 10-15 minu
čių pasiųiankštink. Eik 
kasdien pasivaikščioti po 
valandą, arba mažiau, bet 
pakartojamai. Vis bandyk 
eit greičiau, nors ir pa
laipsniui pratinkis. Giluti 
pakvėpuok kada tik atsime
ni, keletą kartų keliais at
vejais kasdien.

Darbuokis,, truskis kas
dien, gal kiek lengviau, 
vengdamas nuovargio. Bet 
nepavirsk tinginio maišu. 
Jei jau pensininkas, tai, 
girdi, pasilsėsiu sočiai. Il
sėkis, bet nuosaikiai, ne
perdėk. Jei menkai miego
jai, gali pagulėti pogulio, 
g a 1 pusvalandį, valandą. 
Geriau miegosi, jei eidamas 
gulti gerai ištuštinsi vidu
rius. Gali paraginti su supo- 
zitorija (glycerin supposit- 
or),arba baltojo muilo pirš
tu.

Būtinai dalyvauk pažan
giajame judėjime, nebūk 
savanaudis, tai tau sąžinė ir 
savijauta bus geresnė, ra
mesnė. Nepamesk idėjingu- 
rao, idealų. Skaityk geras 
knygas. Teatras, kinas, kon
certai tai gyvenimo prie
skonis.

J. J. Kaškaitis, M. D. 
Vilnius

damas su savo laivu į jūros 
vandeni.

Aštuonias 
įšėlusi jūra 
jimo valtis,
navo. Aplink juos buvo mir
tis ir siaubas, tačiau jie ne
pasidavė. Vienas mažylių 
d a r g i išgelbėjo skęstantį 
jūreivį. Kitas laikė ant sa
vo kelių mirštančios medi
cinos sesers galvą ir karto
jo: “Aš matau laivus, se
sele, dabar jau nereikės il
gai laukti. Tuojau bus vis
kas tvarkoj-e.”

83 vaikai išplaukė jūron. 
Tik šeši buvo išgelbėti.

Po aštuonių dienų.
Ir Oto Krečmeris prie sa

vo riterio kryžiaus dar bu
vo apdovanotas ąžuolo la
pais. Prieš dvidešimt viene
rius metus. Už ypatingus 
nuopelnus.

Jau suaugę vyrai šiandien 
tie šeši išgelbėtieji vaikai. 
Jie jau atliko karinę prie
volę. Karo atveju jie turė
tų stoti į NATO kariaunos 
gretas. O gal jie priklauso 
karališkajam laivynui? Ta
da jie kartu su Bonos jūrų 
kapitonu Oto Krečmeriu tu
rės plaukti į jūrą. Jis da
bar “ginklo brolis.” Ir ne 
tik jis.

Ir tie visi kiti, kurie šian
dien Bonoje vėl planuoja 
naujus antpuolius, vaikų 
žudikai, kurie šiandien vėl 
šeimininkauja Vakarų Vo
kietijoje. Argi tie šeši tada 
išgelbėtieji vaikai norėtu 
šiandien mirti už žudikus?? 
O gal jie šiandien kartu su 
tūkstančiais demonstrantų 
miniomis Londone .ar k u r 
nors kitur Britanijos saly
ne protestuoja prieš kreč- 
merius, prieš jų povandeni
nius laivus, jų raketas, jų 
tankų bazes Anglijoje?

Gal būt. Tačiau kiekvie
nas kovojantis už taiką, už 
humanizmo pergalę visame 
pasaulyje žmogus sako kreč- 
meriams: “Ne!” Laivo 
“City of Benares” tragedi
ja perspėja, ir ji neturi 
sikartoti. /

Du lietuviai vėl
čempionai

pa-

Kas metai gerėja tarybi
nių irkluotojų rezultatai. 
Irklo meistrai vis dažniau 
iškovoja pergales stambiose 
tarptautinėse varž y b o s e . 
Geri ir Lietuvos respublikos 
irkluotojų pasiekimai. Kaip 
atmenate, pernai per Ro
mos olimpiadą, d v i v i e t -e 
valtimi su vairininku Zig
mas Jukna ir Antanas Bag
donavičius iškovojo sidabro 
medalius.

Rugpiūčio pabaigoje Čeko
slovakijoje vyko Europos 
vyrų irklavimo čempiona
tas. Čia vėl startavo Z. 
Jukna ir A. Bagdonavičius 
su vairininku G. Morkum. 
Ir šį kartą lietuviai pasiro
dė labai gerai. Jie 2,000 
metrų nuotolį įveikė per 7 
minutes 45.39 sekundės. 
Mūsiškiams įteikti žemyno 
čempionų aukso medaliai.

Komandinėje įsk a i t o j -e 
taip pat nugalėjo tarybi
niai irkluotojai. Aukso me
daliai dar įteikti V. Ivano
vui (vienvietė)., J. Tiukalo- 
vui ir A. Berkutovui (dvi
vietė). o sidabro medalius 
gavo TSRS keturviečių val
čių su vairininku ir be vai
rininko įgulos.

Atėnai. — Graikijos ka
ralius Povilas kviečia Ka- 
ramanlisą sudaryti šalies 
kabinetą.

Taipei, Formoza. —Siau
tė galingas taifūnas. Nuo 
jo žuvo apie 800 žmonių.

Laiškas iš Lietuvos
Lawrenciete Dvareckienė 

gavo savo giminaičio iš Vil
niaus laišką, kalbantį apie 
visuomeninius reikalus. Že
miau jį spausdiname.—Re
dakcija.

1961 m. spalio 17 d.
Dėkoju Jums už sveikini

mus. Labai malonu, kad 
Jums patiko dovanos—ma
no pasiųstos knygos. Su lai
ku atsiųsiu jų ir daugiau, 
tik man sunku išrinkti, ne
žinau ar Jums patiks.

Nuoširdžiai dėkoju už ma
no vardu užrašytą laikraš
tį, bus miela susipažinti su 
Amerikos lietuvių gyveni
mu. Rašote, kad domitės 
Lietuvos gyvenimu karo 
metu, apie banditų siautė
jimus. Į šį klausimą atsa
kys pasiųstos knygos, kurios 
pasakoja apie tikrus atsiti
kimus. Jeigu Jus domins 
ir toliau, tai atsiųsiu ir dau
giau panašių arba kitokių. . 
Perskaitę, parašykite laiš
ką, žinosime, ką parinkti.

“Keleivio,” kurį redaguo
ja iš Lietuvos pabėgėliai, 
man skaityti neteko, bet jis 
manęs ir nedomina, nes te
ko susipažinti ir savo aki
mis matyti fašizmą ir jų 
darbus, ir niekada nenorė
čiau su jais turėti reikalo. 
Apie vieną iš jų daugybės 
darbų sužinosite knygutėje 
“Pirčiupio tragedija.” Ži
noma, būdami Amerikoj, jie 
gali pasakoti kaip tik nori 
ir vaizduoti tikrus žemės 
angelus.

Šiais metais Lietuvoje la
bai gražus ruduo, šilta, oras 
sausas, lietaus mažai, visai 
nėra purvo. Tokio gražaus 
rudens niekas nepamena. 
Šiaip gyvenimas slenka 
įprasta vaga, netoli Spalio 
revoliucijos 44 metų sukak
tis.' Tai bus didžiulė šven
tė, jai pradedama ruoštis 
jau dabar. Šiandien prasidė
jo Kmunistų partijos suva
žiavimas Maskvoje. Mes vi
si nekantraudami jo laukia
me, nes ten bus priimta 
daug svarbių nutarimų. Vi
sa būtų gerai, tik labai ne
norime, kad prasidėtų vėl 
karas, kad ugnis sunaikintų 
žmonių prakaitu sukurtas 
gėrybes ir milijonus vyrų, 
moterų ir mažamečių vaikų. 
Būtų gerai, kad žmonės jo 
daugiau niekada nesulauk
tų. Juk Žemėje vietos ir 
duonos užteks visiems.

Mūsų šeima visa sveika 
Aš dirbu valstybinėje įstai
goje, žmona su uošviu na
muose, o Damas mokosi čia, 
Vilniuje. Jam beliko paskui 
tiniai metai mokytis, baigs 
ir po to užsidirbs pragyve
nimą. Tai bus džiaugsmas 
jam ir geriau gyvensime 
mes visi.

Nežinau, ką Jums rašyti 
ir apie ką pasakoti. Būtų 
gera Jums pamatyti dabar
tinę Liętuvą, aplankyti sa
vo gimtinę. Gaila, kad bran
giai kainuoja kelionės ir ne
labai gražiai kalbasi Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
vadovai, o mes Jus mielai 
priimtume ir kuo galėdami 
pamylėtume. Jeigu turė
čiau laisvo laiko ir galimy
bių, mielai aš aplankyčiau 
Jus, įdomu pabuvoti sve
čiuose. Jeigu sveiki gyven
sime, kartais galime ir pa
simatyti., juk pereitą vasa
rą daug buvo iš Amerikos 
pas mus, o mūsų gyventojai 
lankėsi Amerikoj.

Likite sveiki, siunčiame 
daug, daug linkėjimų nuo 
visos mūsų šeimos, ir lauk
sime laiško iš Jūsų. Dova
nų tuo tarpu siunčiame tik 
savo nuotraukas, kitą kar
tą atsiųsime ką nors dau
giau. Geros sveikatos!

Vytautas



Jurgis žetirys (Žebrauskas?

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
HARTFORD, CONN

(Tąsa)
Už kelių savaičių po šio 

įvykio į Naumiestį tapo 
prisiųsta 100 kazokų, taip, 
kad vėliau jokių viešų pa
sirodymų nebuvo galima tu
rėti.

Kratų ir areštų pradžia
Naumiestyje gyveno Vin

cas Leveckas. Iš amato jis 
buvo knygius — uždėdavo 
įvairioms knygoms virše
lius, ir neva iš to darė sau 
ir šeimai pragyvenimą. Bu
vo pažangus žmogus, tai 
mūsų visų parti j iečių bu
vo nuolatinė užeiga. Pas jį 
ir šiaip visokiais reikalais 
daug žmonių užeidavo. Taip 
pas jį užeidinėdami papra- 
tome pet svarbius pasitari
mus jo kambariuose turėti.

I Ne vieną s e k m a d ienį jo 
i kambariuose pralei dome.
I Kuomet žmonės 'sueina į 

bažnyčią, mes būrelis drau- 
k gų suėję apkalbėdavome bė-
į gančius reikalus. Pamal

doms pasibaigus, po vieną, 
( kad nebūtų nuožiūros, išei

davome.
Už kiek laiko tai pas vie

ną, tai pas kitą iš draugų 
buvo padarytos kratos. Bet 
kuomet nieko įtartino nėra- 
do, jų n-eareštavo. Tai bu- 

> vo ženklas visiems būti visu 
kuo atsargiems, o ypatin
gai su nelegalia literatūra, 
kurios visi turėjome.

Vieną sekmadienį žiemos 
laiku visa šeima grįžtame iš 
bažnyčios. Privažiavę Pa- 
tronkėlių kelią (taip vadi
nome kelią, einantį palei 
rubežių), vedantį i mūsų 

f kiemą, pamatėme, kad ka
reiviai iš visų pusių apsto
ję namus. Reiškia, daro 
kratą. Aš, nujausdamas, 
kad ką nors jie gali rasti, 
nušokau nuo rogių ir nuė- 

1 jau tuo keliu tolyn. Karei
viai matė mane keliu einan
tį, bet gal nematė, kad aš 
nuo tų rogių nušokau, ir 
manęs nesivijo. O jeigu ir 

I būtų vijęsi, nebūtų paviję, 
nes rubežius nuo to kelio 
vietomis tik keletas žings
nių, — būčiau perbėgęs į 
Vokietiją.

Šeimai įvažiavus į kiemą, 
tuoj juos apstojo ir pir
miausia klausė, kur Jurgis. 
Pasakius, kad aš dar pasili- 

l kau mieste, areštavo tėvą ir 
brolį ir pasodino į Vilka
viškio kalėjimą ir žadėjo 
laikyti iki paims mane. Ta
čiau palaikę 5 dienas palei- 

Ido. Taipgi keletą dienų bu
vo pastatyti kareiviai prie 
namų ir laukė manęs parei
nant.

* Nežiūrint, kaip stropiai 
toji krata buvo daroma, ma
žai ką rado—tik du revol- 

į: verio šovinius mano brus- 
loto kišenėje. Tuos radę vi
są kratą panaujino, ypatin
gai klėtyje, kur buvo mano 
lova. Viską išvartė, o virš 
mano lovos kabojo ant vi
nies ' sena nudėvėta ameri
koniška kepurė, kurioje bu
vo įdėtas mano revolveris. 
Bet jo nerado. Kadangi 

, nieko tokio svarbaus įtarti
no nerado, už poros savai- 

, Čių sugrįžau namo ir lau
kiau, kada jie ateis manęs 
pasiimti. Bet nesugrįžo, 
piatyti, visas tas reikalas li
ko bevertis.

Minimų kratų priežastys
Kodėl tos kratos vyko pas 

Įmanė ir kitus mano drau- 
į gus, man pilnai paaiškėjo 

tik po spalio revoliucijos. 
Man jau gyvenant Kanado- 

! je, vienas geras parti j ietis
i Vytautas Viedriniaitis, gi

męs ir augęs Naumiestyje, 
tuoj po revoliucijos pervers-

mo man rašė: “Revoliucijai 
įvykus, kaip kitų miestų, 
taip ir Naumiestyje buvu
sieji caro valdžios pareigū
nai išbėgiojo, taip, kad ne
spėjo nė visų rekordų su
naikinti. Vėliau tuos re
kordus patikrinus, surasta, 
kad V. Leveckis per eilę 
metų tarnavo slaptajai po
licijai. Reiškia, mes visi, 
kurie nuo tų kratų bei areš
tų nukentėjome, buvome jo 
“draugiškumo” aukomis.”

Pokalbiuose jis buvo vie
nas iš didžiausių laisvama
nių ir revoliucionierių, o 
darbuose buvo išdavikas. 
Kad tiesą man rašė minė
tas partijietis, liudija ir vė
lesni jų darbeliai. Iš Lie
tuvos laikraščių pranešimų 
žinome, kad Hitleriui oku
pavus Lietuvą, V. L. ir jo 
du sūnūs veikė bendrai su 
Hitlerio gaujomis ir sulik- 
vidavo nemažai nepalankių 
Hitleriui Naumiesčio gy
ventojų. Karui pasibaigus, 
bijodami liaudies keršto,, at
sidūrė JAV globoje—Bosto
ne. Teko patirti, jog tėvas 
1960 m. mirė.

Koks jis buvo revoliucio
nierius., liudija jo dar vie
nas veiksmas. Čion atbė
gęs parašė savo atsimini
mus, kurie ėjo net per 10 
“Draugo” numerių. Pradė
jo su 1956 metų pirmu nu
meriu, o baigėsi su 10-tu. 
Skaitant tuos jo atsimini
mus, atrodo, jog jis buvo 
tikru caro valdžios kanki
niu. Buvęs nuolatos perse
kiojamas ir kalinamas. Tie
sa, jis buvo ne kartą neva 
areštuotas, bet žinant tą vi
są procedūrą, 'jį įmetus į 
kalėjimą pro vienas duris, 
pro kitas buvo išleidžiamas. 
Kontrabandų nešimo bėdos

Parubežio gyventojai la
bai retas kuris gali išveng
ti bent kokių reikalų turėti 
su kontrabandomis. Paim
kime pasažierių pervedimą 
per rubežių. Tai buvo pel
ningas amatas, kol jis sekė
si.

Kartą mano brolis gauna 
pernešimui 4 nemažus neši
mus. Susitarė su kareiviu 
ir kaimynu Grubertu, kurio 
namai yra dar arčiau prie 
rubežiaus. Visus pernešėme 
dienos laiku ir sudėjome 
kaimyno rugiuose. Kitas 
kaimynas, gal iš pavydo, 
kad ne pro jį nešėme., apie 
tai pranešė praeinančiam 
kareiviui. Kareivis per die
ną slankiojo aplink kaimy
no namus, kol surado tuos 
nešimus ir juos paėmė, o 
kartu areštavo Grubertą ir 
mudu su broliu. Kad nerei
kėtų sėdėti kalėjime iki teis
mo, du ūkininkai už mudu 
pasirančijo, ir mus paleido. 
Tai buvo 1906 m. birželio 
mėn.

1907 metų pavasarį gavo
me žinią, kad mūsų teismas 
įvyks pradžioje balandžio 
mėn, Vilniuje. Mat, šią by-4 
lą turėjo spręsti kariškas 
teismas, neš tame buvo kal
tinami ir keli kareiviai.'

Teismo belaukiant, kas tai 
paleido paskalus, būk Žeb- 
rauskutis dėl susidėjusių 
įvairių komplikacijų, ruo
šiasi pabėgti.

Ūkininkai, kurie buvo už 
mudu pasirančiję, matomai, 
tiems paskalams patikėjo ir 
atsakė paranką. Tuomet 
policija atvažiavo vidurnak
tį mane areštavo ir etapu 
varė į Vilnių. Kadangi eta
pai kursuoja tik tam tikro
mis dienomis, tai prisiėjo 
po keletą dienų pabūti, vi
soje eilėje kalėjimų ir ko
voti su juose -esamais vi
sokių rūšių parazitais. Vie

nas iš nešvariausių, tai bu
vo Kauno kalėjimas.

Taip bekeliaudami, Vilnių 
pasiekėme dviemis dienomis 
pavėluotai, tad mūsų teis
mas buvo atidėtas virš dvie
mis mėnesiais. Tai visą tą 
laiką pirsiėjo sėdėti Vil
niaus Lukiškių kalėjime.

Lukiškių kalėjimo 
patyrimai

Sėdint kalėjimo vienutėje, 
atrodė, jog esi visiškai at
skirtas nuo pasaulio, bet 
vistik surandami būdai ne 
tik susipažinti su kitais ka
linas, o ir žinias ar šiaip ką 
perduoti vieni kitiems. Tuo 
laiku Lukiškių kalėjime bu
vo apie 12 šimtų kalinių, 
apie pusę jų buvo politiniai 
kaliniai. Netrukus susipa
žinau su dviemis žymiais 
politiniais kaliniais. T a i 
buvo Juozas Gobikas, nu
teistas ketveriems metams 
katorgos, ir Vincas Vazne- 
lis, nuteistas 8 metams ka
torgos. Abiejų kojos jau 
buvo retežiais sukaustytos. < 
Kadangi mūsų kameros bu
vo artimos, tai galėjome ne 
tik pro langus pasikalbėti, 
bet retkarčiais papuldavo 
būti kartu išleistiems 15 
minučių į kiemą pasivaikš
čioti. Kieme buvo tokia 
tvarka: eiti ratu ir ne dau
giau kaip du šalia vienas 
kito ir nekalbėti. Šito tai 
mažai paisėme, nebent pro 
sargus praeinant.

Minėti kaliniai laiks nuo 
laiko gaudavo šiokių tokių 
dovanėlių iš lauko pusės, tai 
jų rūpesčiu ir man kartą 
prisiuntė visą dėžę papiro
sų. Nors, nebuvau nuolati
nis rūkorius, tik sekmadie
niais vieną kitą sudeginda
vau, bet tuomet, tam gra
žaus laiko turėdamas, su
degindavau jų bent porą de- 
sėtkų per dieną. Ryte iš
budęs jaučiu lyg kad būtų 
koks sunkus akmuo ant 
krūtinės užristas. Mečiau 
tą kuklią dovaną į kampą, 
ir dėka šio patyrimo ir po 
šiai dienai šio nuodo nevar
toju.

Lukiškių kalėjimas, 
palyginus su kitais, buvo 
gana švarus, kiek liečia 
įvairius parazitus. Be to, 
kartą į savaitę leisdavo į 
pirtį. Ji buvo nemaža—leis
davo1 iki 30 žmonių.

Vieną dieną pasigedo vie
no kalinio. Vėliau rado jį 
negyvą ant pačių viršutinių 
laiptų pirtyje su perpjautu 
pilvu. Kas tą darbą atliko, 
kaltininko negalėjo surasti.

Kaip žinoma, tais laikais 
plačiai buvo praktikuojama 
kalėjimuose šnipų sistema, 
ypatingai prie politinių ka
linių įleisdavo šnipus, kurie 
nuduodavo didžiausiais re
voliucionieriais, kad išgauti 
kitų kalinių paslaptis. Pa
sirodė, kad ir tas žuvęs ka
lėjimo maudynėje buvo vie
nas iš tų “gudruolių.” Bet, 
matomai, buvo ir už jį gud
resnių, kurie susekė jo žy
gius ir tinkamai už jo dar
bus atlygino.

Pirmosios Gegužės 
minėjimas

Kai kam gali atrodyti, jog 
Gegužės Pirmosios minėji
mas kalėjime neįmanomas. 
Tačiau taip nebuvo 1907 m. 
;Per dieną ėjo visokie pra
nešimai, kad. vakare įvyks 
: prakalbos. Mums, kaip nau
jokams., visa tai buvo neaiš
ku ir abejotina. Bet vaka
re prasidėjo prakalbos ir 

j jos tęsėsi iki vėlumos. Ži
noma, pertraukomis, kuo
met vieną, kalbėtoją sargai 
nutraukia, nuo lango ir iš
veda į išlaukinę nuo kiemo

Philadelphia, Pa.
visi turėsime progą nuvyk-Spalio 29-tą Chesteryje 

įvyko LLD 6-tos apskrities 
konferencija. Delegatais ne
buvo skaitlinga, kuomet ap
skrityje yra tik 4-rios kuo
pos. Savo laiku apskrityje 
buvo 13 kuopų su geru skai
čiumi narių ir geru veiki
mu. Dabar veikime pasiro
do tik trys kuopos.

Bet suteikus veikiančiam 
komitetui ir nedelegatam 
LLD nariam sprendžiamą 
balsą, tai susidarė gražus 
skaičius delegatų. Pirmi
ninkavo Bekampis, sekreto
riavo B. Banys. Delegatų 
raportai geri. Kiekviena 
kuopa surinko nemažai pa
ramos mūsų spaudai. Trys 
kuopos narių skaičiumi pa
kilo, išskiriant Chesterio. 
Philadelphijos kuopa nuo 
pereitos konferencijos iki 
šiai paaugo 11 narių.

Apskrities komiteto ra
portai priimti, ir tas pat ko
mitetas paliktas veikti ki
tiems metams.

Konferenciją pagyvino 
atvykusi. Centro Komiteto 
pirmininkė draugė K. Pet- 
rikienė, kuri pasakė gerą 
kalbą ir apibūdino Centro 
Komiteto praeities ir pasi- 
brėžtus ateičiai darbus, 
taipgi dalyvaudama iškel
tuose klausimuose diskusi- 
se.

Paaukota $15 draugo Le
ono Pruseikos antkapio 
statymui.

Priimta rezoliucija, kuri 
sako:

LLD 6-tos apskrities me
tinė konferencija, išklausiu
si Centro pirmininkės d-gės 
Petrikienės pranešimą, už
giriu knygų leidimą; “švie
sos“ turinį, ’ir pageidau
ja, kad ateityje knygos 
būtų leidžiamos lengvesnio 
pasiskaitymo. Konferencija 
sveikina centro sekretorių 
Joną Grybą ir jo bendra
darbius, aplankiusius lietu
vių kolonijas su filmais iš 
Lietuvos.

Konferencijoje padisku- 
suota spaudos turinys, pa
liesta korespondencijos. Pa
sireiškė nesutikimas redak
cijomis, kurios pakeičia 
Amerikos miestų vardus,— 
sulietuvindamos. Buvo išsi
reiškimų, kad kartais ne
galima surasti, kokis mies
tas ir kokioje valstijoje. 
Tas liečia ir Lietuvos spau
dą, kurią geras skaičius 
amerikiečių jau skaitome.

Norisi tarti draugei Ku- 
čiauskaitei ačiū, kuri taip 
gražiai, taktiškai pereitos 
konferencijos protokolą pa
rašė ir perskaitė. Baltimo- 
riečiai turi kuomi pasidi
džiuoti.

Pasibaigus konferencijai 
įvyko vakarienė. Dalyvavo 
gražus svečių būrys. Buvo 
pasakyta gražių kalbų. Mai
stą paruošė draugės phila- 
delphietės: Žalnieraitienė 
ir Pletienė. Padengimui iš
laidų svečiai sudėjo $80. 
Ačiū jiems.

Chesteriečiai turi kuo pa
sigirti, turėdami gražų na
mą ir gražiai susiklausyda
mi.

Philadelphijos ir apylin
kės Lietuvos mylėtojai pasi
žymėkite 18-tą lapkričio. 
Visi prašomi būti Republi- 
konų klube, 2530 N. 4th st., 
7:30 v. vakare. Bus rodo
mu vėliausi iš Lietuvos fil
mai. Prisiminkime, kad ne 

kamerą, kalbą tęsia kitas 
kalbėtojas, ir taip į keletą 
valandų pasikeitė apie porą 
desėtkų kalbėtojų. Jų buvo 
lietuvių, rupų ir lenkų kal
bomis.

(Bus daugiau) 

ti, aplankyti savuosius Lie
tuvoje. 1,

Tai čia bus proga susi
pažinti su Lietuvos jauni
mu, su daromu gyvenime 
progresu.

Su 28-ta spalio prasidėjo 
medžioklė. Pirmomis dieno
mis žuvo trys medžiotojai. 
Pirmas laipsnis pasibaigs 
su 2-ra diena gruodžio, vė
liau prasidės antras, ir ant 
kitų žvėrelių. Medžiojimas 
leidžiamas tik paskirtomis 
valandomis. Sekmadieniais 
draudžiama. Daromi žings
niai, kad medžiotojai perei
tų daktaro akių patikrini
mą, kad išvengus nelaimių. 
Neturinti 16-kos metų vie
ni be tėvų negali medžioti.

Rinkimų kampanijoje iš- 
demokratų 

ir respublikonų kaltinimai. 
Dilworthas kaltina respub
likonus, kad Pennsylvanijos 
“Almanac ir Buyers Guide” 
skelbimų pelną, sumoje 
$114,620, paskyrė respubli
konų rinkimams, kas, pagal 
įstatymus, neleistina. Dil
worthas pažymi įvairias 
kompanijas, kurios įstaty
mų neprisilaiko, aukodamos 
dideles sumas respublikonų 
rinkimų kampanijai. Res
publikonai sako, kad jie įs
tatymų nelaužo.

Pilietis

keilama įvairūs

kirčiais

Philadelphia, Pa.
Sužvėrėjo jauna motina
Vakarinėje miesto dalyje 

Frazier, arti .Catherine 
gatvės, Mrs. Marilyn Mes- 
mith, 21 metų amžiaus, pen
keto vaikų motina, supykusi 
ant savo jauniausios dukre
lės Denisės, 2 metų am
žiaus, per kokį laiką nebe
galėdama užmušti kūdikio 
stora elektros viela
per visą jos kūnelį, dabaigė 
ją, daužydama į grindis jos 
mažą galvelę, kol užmušė.

Po to Mesmith, atsipeikė
jusi, suprato padariusi ką 
tokio biauraus, negyvą duk
relę nusinešusi į maudynę 
prausė ją šaltu vandeniu, 
bandydama ją atgaivinti.

Žudikės vyras Sidney 
Mesmith laike žudynės snū
duriavo lovoje. Pabudęs, ei
damas į maudynės kambarį, 
jis apalpo, pamatęs žmog
žudystę. Pagaliau, atsipei
kėjęs, pašaukė policiją. M. 
Mesmith suareštuota ir kal- 
t i n a m a pirmo laipsnio 
žmogžudystėje.

•

Neseniai į mūsų miestą 
buvo atsibastęs Amerikos 
hitlerininkų nacių partijos 
šulas George L. Rockvell. 
Tikslas: pasimedžioti savo 
partijai daugiau narių. 
Rockvellis buvo uniformuo
tas ir apsisagstęs svastiko
mis. Kai kurie komerciniai 
laikraščiai labai palankiai 
pasitiko tą nacių vadovą- 
organizatorių. Mat, jisai 
pasigyrė kovojąs prieš A- 
merikos komunistus. Todėl 
jis ir yra gerbiamas ir 
aukštinamas buržua z i j o s 
šulų ir karo troškėjų...

Amerikos valdančioji kla
sė,' atgaivinusi nacizmą Va
karinėje Vokietijoje, jiems 
leidžia laisvai organizuotis 
ir mūsų šalyje.

Tai, mat, ko susilaukė
me!.. L. R.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., lapkr. (Nov.) 10, 1961

Iš Laisves choro pastoges
Laisvės choras lapkr. 12 

d. rūpestingai ruošiasi va
žiuoti į Brooklyn, N. Y., 
dainuoti laikraščio “Lais
vės” koncerte. Vedėja Wil
ma Hollis chorą moko dai
nuoti visu atsidavimu, kad 
nuvykus viešnagėn Brook- 
lynan sektųsi atsirekomen- 
duoti geriausiai kaip gali
ma. Pašaliečiams pamokų 
klausantis išrodo, jog ten 
choras klausovų nesuvils.

Berods su choru važiuos 
ir meno mylėtojų, “Lais
vės” rėmėjų. Žmonės va
žiuos į koncertą ir iš kitų 
šios valstijos miestų.

Paskiausiame choriečių 
suėjime pamokom, pasigir
do daina “Happy birthday”, 
tai Rožytės Gailen gimta
dienio proga.

Choro ir abelnai pažangio
se organizacijose ilgametė 
darbuotoja draugė O. Girai- 
tienė povaliai priversta 
trauktis iš atsakomingų or
ganizacijose pareigų. Per 
virš 35 metus ji Laisvės 
choro iždą tvarkė ir kitus 
darbus atlikdavo. Vyrui 
mirus, užduotas jai didelis 
smūgis. Pagaliau susilpnė
jo, net prisiėjo jai keltis 
pas dukrą apsigyventi, o 
pamiltą savo lizdelį prisiėjo 
perleisti į svetimas rankas 
— tai antras smūgis.

Kaip ji pati šiam rašė j ui 
skundėsi, nervai neduodą 
ramybės; būtinai reikalas 
mažiau darbuotis; sveikata 
brangi. Tad iš iždininko 
vietos ji pasitraukė. Cho- 
riečiaį atjautė jos likimą, 
kad susidėjęs gražus skai
čius metų ją vargina. 
Savo aktyvistei suteikė kuk-
lią dovanėlę, visą šimtinu- 
kę, su linkėjimais tvirtos 
sveikatos ir ilgo gyvenimo. 
Ji dar neapleidžia choro; 
dainuosianti kol jėgos leis. 
Gražus pasiryžimas.

LLD reikalai
Dalyvaujant LLD 3 Ap

skrities konferencijoje, džiu
gu buvo matyti tokią skait
lingą atstovybę, kokios se
niai nesimatė Apskrities 
konferencijose. Be to, Cent
ro Komiteto pirmininkės K. 
Petrikienės dalyv avimas 
taipgi daug įnešė gyvumo, 
svarstant organizacijos rei
kalus. Ji pateikė platoką 
paryškinimą apie tai, kokį 
CK sudaręs planą dabar ir 
ateičiai leisti knygas ir jo
mis apdovanoti narius. 
Knygos būsiančios labai įdo
mios, kai kurių vardus at
žymėjo.

Draugui B. Medley pirmi
ninkaujant, delegatai gy
vai, be užmetinėjimų, svars
tė šių dienų liečiančius žmo
niją klausimus. Delegatai, 
sugrįžę į kolonijas, turės 
medžiagos tuos iškeltus 
klausimus svarstyti kuopose 
ir pravesti juos gyvenimam

Smarkiai diskus uotą 
“Laisvės” vajaus reikalas. 
Kai kurie vajininkai spyrė
si už centralizuotą vajaus 
vedimą, kad laimėjus pri
zą, kaip kitose valstijose 
daroma. Tarimas nepraėjo. 
Bet vajininkai bendrauja 
su mūsų nenuilstančia ak
tyviste M. Strižauskiene ir 
tikimasi laimikio, jei visi 
drąsai pasileisime darban, 
ieškodami naujų “Laisvei” 
skaitytojų.

Apylinkės vajininkai ak
tyvūs, bet ne jauni, jėgos 
apribotos. Prašome “Lais
vės” skaitytojų vajininkams 
prigelbėtį, kuo tik galite.

Beje, sekantiems metams 
renkant LLD Apskrities ko
mitetą ilgus metus buvusi

iždininko vietoje O. Girai- 
tienė jau nepalaikė kandi-
datūros. Ši draugė visados 
glaudžiai kooperavo su vi
sais komiteto nariais, iždą 
prižiūrėjo tvarkingai. Tad 
didelis O. Giraitienei dėkui 
už ilgų metų darbuotę!

LLD Centro Komiteto rin
kimo blankos jau kuopose. 
Išnominuoti kai kurie esan
ti CK nariai, kai kurie — 
nauji. Mūsų apylinkėj vy
rauja mintis pas narius iš
rinkti sekamus į Centro Ko
mitetą:

Jonas Grybas, Antanas 
Bimba, Ieva Mizarienė, Pr. 
Buknys, Katrina Petrikie- 
nė, Povilas Beeis, Jurgis Ši
maitis.

I alternatus visi balsuo
sime už newhavenietj Bruno 
Medley.

Ilgokai sirguliavus drau-* 
gė V. Staugaitienė jau tru
putį pagerėjo.

L. Butkevičienė šiek tiek 
sutvirtėjus, išvyko kartu su 
vyru Miku į saulėtąją Flo
ridą porai savaičių.

Linkime abiem greito su- 
sveikimo! Vikutis

Rochester, N. Y.
Apie taradaika

Mūsų miesto lietuviška 
taradaika vėl prapliurpo. 
Dalykas tame: Iš mūsų 
miesto B. Černiauskas lan
kėsi Lietuvoj ir sugrįžęs 
darė pranešimą Literatūros 
Draugijos parengime. Man 
B. Černiausko pranešimas 
pasirodė vienas iš geriausių. 
Jis kalbėjo trumpai ir aiš
kiai. Papasakojo, kokie ten 
dar yra trūkumai ir kokie 
pagerinimai, padaryti dan-* 
bininkams ir valstiečiams. 
Pagerinimai labai dideli.

Mūsų poniai taradaikai 
pasidarė karšta sėdynė. Ir 
ji pradėjo šokinėt, kaip se
niau dipukai per Andrulio 
prakalbas. Bet mūsų tara
daikai nei šokinėjimas nei 
kiek negelbėjo.

Ji pradėjo girtis, kad jį 
dabar Černiauską sumals į 
miltus. Na, mes ir laukia
me, kada ji pradės malt. 
Bet mes apsirikome, nes po
nia taradaika vietoje grįžt 
į svetainę ir pradėt “malt” 
draugą Černiauską”, išbėgo 
iš barrūmio ir nulapatojo 
pas poną Čepinskį. Bet po
nas Čepinskis nėra toks 
žioplas. Išklausęs taradai- , 
ką, pasakė, kad jis nerašys 
jos plepalų ir nesųs į pran
ciškonų organą. . Taradai
ka nenustojo vilties: parla*4 
patojus namo, papasakoja 
savo Kaziukui, kad jai ne-^ 
pasisekė taip padaryt, kaip 
norėjo.

Kaziukas, kaipo “didelis 
politikierius”, davė patari
mą. Pasikvietė dipuką, tad 
taradaika pliurpė, o dipu
kas rašė, ir nutarė pasiųst 
plepalą į “Keleivį”. Mes visi 
žinome, kokie yra “Keleivio 
redoktoriai. Jie tik ir lau
kia, kad kaip nors apšmeižt 
dabartinę Lietuvos tvarką 
ir tuos žmones, kurie tenai 
lankėsi ir, sugrįžę, papasa
koja teisybę.

Man labai gaila, kad ta
radaika taip apsimelavo, ir 
daugiausiai apie draugą 
Černiauską. Mums, Roches- 
terio lietuviams, draugas 
Černiauskas yra gerai žino
mas kaipo rimtas žmogus, 
ir su plepalais jis neužsiL 
ma O iš taradaikos vist 
juokiasi, ir visi žino, kas ji * 
yra. Dabar ponia taradaika 
sarmatinasi užeit į lietuvis-' 
kas užeigas.

Rochesterietis



/'LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

tis, Brockton, Mass., su nauja prenumerata ir atnauji
nimais. Brocktoniečiai, stokite į pagalbą tam darbščiam 
vyrui.

Brooklynas irgi žengia aukštyn. J. Kalvaičiui į pa
galbą šį sykį atėjo K. Rušinskienė ir J. Juška su atnau
jinimais.

Mūsų nenuilstantis darbuotojas S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass., prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimų. Kitas Lawrence’o geras vajininkas irgi prisiun
tė pluoštą atnaujinimų, tai V. Kralikauskas.

Philadelphijos vajininkai įstojo į vajų gražiai pasi- 
rodydami. P. Puodis prisiuntė naują prenumeratą, R. 
Merkis ir A. Matulis atnaujinimų. Laukiame daugiau 
gerų žinių iš Philadelphijos.

Gavome pranešimą nuo Wm. Patten iš Gloucester 
Hts., N. J., kad jis savo punktus skiria V. Žilinskui, Ply
mouth, Pa.

Kaip matote “Laisvės špaltose telpa vieno gero vei
kėjo raštai iš jo gyvenimo, tai J. Žebrio, clevelandiečio. 
Jis stojo j vajų su dviem naujom prenumeratom ir at
naujinimais.

■ Į P. Beeis, Great Neck, N. Y., irgi prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Beeis rašo, kad tai dar ne 
viskas, tiktai pradžia.

L. Bekešienė, Rochester, N. Y., prisiuntė pluoštą 
atnaujinimų. Kol kas ji viena darbuojasi vajuje. Dar nie
ko negirdėti nuo kitų veteranų-vajininkų iš Rochesterio. 
Laukiame, vyrai!

Nuo Pacifiko kranto gauta atnaujinimų. Šiais me
tais Los Angeles mieste darbuojasi S. F. Smith. Daug 
sėkmės jam vajaus darbe.

J. Kazmer, Pittsburgh, Pa., įstojo į vajų su atnau
jinimais. Laukiame ir nuo kitų pittsburghiečių vajininkų.

Šiais metais A. Kuzmickas, Girardville, Pa., kuris 
visuomet vienas darbuodavosi, prisideda prie Shenan
doah, Pa. Prisiuntė atnaujinimų.

Iš Bostono apylinkės Veronica Kvetkas, Cambridge, 
Mass., prisiuntė pluoštą atnaujinimų. Kol kas dar nieko 
negauta nuo paties centro, Bostono. Ką sakote?

Brockton, Mass.
Spalio 29 d. Montellos 

Vyrų Dailės grupė, po savo 
praktikų, turėjo susirinki
mą. Nutarė surengti “šu- 
rum-burum” pareng i m ą. 
Jis įvyks šeštadienį, lapkri
čio 18 d., Lietuvių Tautiško 
Namo žemutinėje salėje, 8 
Vine St., Montelloje. Pra
džia 7 vai. vakare. Surengi
mui išrinkta komisija, į ku
rią įeina W. Yuodeikis ir 
Geo. Steponauskas.

Mirimai
Spalio 19 d. savo namuo

se mirė Antanas Bravis. 
Paliko liūdesyje savo žmo
ną Katheriną (Paliulienas), 
dukterį Olgą ir žentą Jo
seph Falcon, tris anūkus ir 
brolį Joną Debsą. Velionis 
priklausė prie Sandaros 
klubo. Palaidotas laisvai 
Melrose kapinėse.

Spalio 19 d., Local Nur
sing namuose, mirė Micha
el Mazgelis. Buvo pavienis. 
Priklausė prie Šv. Roko ir 
Kazimiero draugysčių. Pa
liko nuliūdime brolį Kle
mensą Mazgelį, brolienę, jų 
vaikus ir Lenkijoje seserį 
Evą Szwidko. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Spalio 26 d. mirė Alek
sandras strumskis. Jis mirė 
Bostono ligoninėje nuo gys
los trūkimo galvoje. Palai
dotas Melrose kapinėse. 
Priklausė prie Sandaros, 
Piliečių klubo ir SLA. Pali
ko liūdesyje savo žmoną 
July (Šidlauskaitę), sūnų 
ir seserį Madeline Aksten, 
gyvenančią Sou t h h o 1 d. 
Long Island. Iš amato buvo 
laikrodžių taisytojas.

G. Shimaitis

ir

MIAML FLA

11.00
. 6.00

6.00
. 6.00

6.00
. 6.00
, 6.00

6.00
. 6.00
. 5.00
. 5.00

5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 4.00
. 3.00
. 3.00

. 2.00

. 2.00
. 2.00
. 2.00

ir

I JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Agnes Grigaitis, Los Angeles,1 Calif.............. $25.00
Juozas ir Nellie Kairiai. Brooklyn, N. Y........ 15.00
V. Baltušis, Roslindele, Mass.......................
J. Getzus, Bedford, Mass.............................

i G. Kvetkas, Cambridge, Mass.................. ..
* r I. Lisajus, Seymour, Conn...........................

V. Ruginis, Waterbury, Conn......................
J. ir E. Bekampiai, Avalon, N. J........
W. Lyles, Murrysville, Pa...........................
Kazys Senkus, Minersville, .Pa,. ...........
K. Valent, Brockton, Mass.......... ..............
C. Peculis, Los Angeles, Calif.....................
M. Virbickienė, Nashua, N. H....................
P. Šlajus, Eddystone, Pa...........................
A. R. Antanavičiai, Toronto, Canada.........
Charles ir Marie Yuodis, Detroit, Mich. .
S. Matoniai, Easton, Pa..........................
Ą. Raskauskas, Waterbury, Conn..............
J. Rutkus, Philadelphia, Pa. ....... . ..........
P. Mickevičienė, Edgewood, R. I.................
K. Buinauskas, Philadelphia, Pa...............
D. Yokis. Redley Park, Pa....................... .
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio ..................  .
E. Duobienė, Rochester, N. Y....................
Po $1: M. Dvareckienė, Lawrence, Mass.; P. Šid

lauskas, Laconia, N. H.; F. Kvetkauskas, So. Boston, 
Mass.; M. Stašienė, J. Gritz, Cambridge, Mass.; M. Sho- 
lis, Girardville, Pa.; J. Laurinaitis, J. Dvilinskas, Water
bury, Conn.; V. Barkauskas, Oakville, Conn.; Mary 
Rinkus, A. J. Maiga, A. Žutautą, Thomaston, Conn.; j. 

VKreipaviČius, McAdoo, Pa.; H. Gedvill, Collingdale, 
ra.; K. Dočkus, A. Paukštys, E. Tureikis, Philadelphia, 
Pa.; J. Kaucevičius, F. Mikantas, S. Perikis, A. Luko- 

4has, Pittsburgh, Pa.; A. Baltuškoms, Lawrense, Mass.;
S. Jablonskienė, Avalon, Pa.; J. Webra, Cleveland, Ohio; 
F. Gricius, A. Gužauskienė, A. Bekešius, RochesteT, N. 
Y.; P. Kamarauskas, So. Barre, Mass.; W. Jurkevičius, 
Brockton, Mass.; Amelia Yukon, Stoughton, Mass.; Jo
nas Rulis, Rockford, Ill.; Nastazija Borish, Danvers, 
Mass.; K. Kizulis, V. Mikulienė, P. Aleksonis, Lawrence, 
Mass.; K. Peslis, Inglewood, Calif.

Miami, Fla.
Piknikas

Pranešame Miamės
apylinkės lietuviams, kad 
LLD 75ta kuopa rengia 
šaunų spaudos naudai pik
niką, kuris atsibus sekma
dienį, lapkričio 19-tą dieną, 
Žekonio sode.

Mūsų darbščios gaspadi
nės pasirengę paga minti 
įvairiausio ir skani a u s i o 
maisto, kad patenkinus sve
čius.

J. W. Thomscnas yra pa
sirengęs skaityti iliustruotą 
prelekciją temoj-e: “Virški
nimo, valymo organai ir 
maistas.” Prelekciją yra la
bai svarbi, ką kiekvienas 
žmogus turėtų žinoti.

Menininkas K. B. Kriau
čiūnas pasižadėjo savo pa
rašytas juokingas eiles skai
tyti. Kviečiame visus atsi
lankyti. Komisija

Lapkričio 5-tą, sekmadie
nį, Žekonių sode, Lietuvių 
Socialio Klubo įvyko mi
tingas ir piknikas. Gaspa
dinės paruošė skanius pie
tus , o po pietų sekė klubo 
mėnesinis susirinkimas.

Klubo padėtis vis gerėja. 
Veik kiekviename mitinge 
SLK paauga nariais ir fi
nansais. Ir šiame mitinge 
įstojo 3 nauji nariai, taip 
pat ir finansinės skaitlinės 
paaugo.

'Šiame piknike jau sutiko
me keletą parlėkusių narių 
iš nortų. Smalenskas iš 
Baltimorės jau kelios savai
tės čia šildosi. Mūsų daini
ninkas Vaineikis jau irgi 
parskrido. Greitai grįš ir 
Žekoniai iš šaltojo Bostono. 
Iš Michigano rezortų sugrį
žo Krupas ir žmona. Kru- 
pai atrodo ne taip linksmi, 
kaip pirmiau, nes jų myli
mas sūnus pereito balan
džio mėnesį labai nelaimin
gai buvo sužalotas auto ne
laimėje. Jų sūnus, ir jau 
praėjus šešiems mėnesiams 
nuo nelaimės, dar neatgavo 
pilną savo sveikatą. Visi 
klubo nariai reiškia širdin
gą užuojautą Krupams ir 
jų sūneliui linki greitai pa
sveikti.

Klubo darbšti ir dosni 
narė7 Birštonienė irgi ligos 
parblokšta, negalėjo daly
vauti šiame piknike ir mi
tinge. Ji turi bėdą su aki
mis. Klubo susirinkimas 
pareiškė užuojautą ser
gantiems nariams ir įgali
no valdybą susirgusius na
rius aplankyti su visų klu
bo narių linkėjimais.

Teko sužinoti, kad ir 
darbščioji LSK sekretorė 
M. Valilionienė buvo susir
gus ir turėjo mažą opera
ciją. Bet Margaret daly
vavo susirinkime, atliko 
savo pareigas. Ji taip jau 

nebuvo 
jog ji

tančius nekaltų žmonų 
senų ir mažų kūdikių.

Didžiulėje iškaboje 
piešta simbolis mergaitės, 
sudegusios Hirošimo trage
dijoj, o sale jos išspausdin
ta žodžiai, vadinami 
kos daina”. Laisvai 
čiant, daina skamba 
mai:

Tai aš beldžiu į jūsų du
ris, — aš, kaip ir pirmiau, 
prie durų jūsų visų. Jei 
jūs nematote manęs — ne
sijaudinkite, nes ir negali
te matyti.

Aš jau mirusi mergaitė 
maža. Prieš šešiolika metų 
aš buvau čia — atmenate? 
Įbėgau į mirtį aš Hiroši- 
me. Aš dar tik kūdikis — 
septynerių metų amžiaus, 
bet mirę vaikai neauga to
liau. Pirmiausia užsidegė 
mano plaukai. Sudegė mano 
rankos, taip ir akys. Kūnas 
mano pavirto į saujelę pe
lenų. O vėjas nupūtė mane 
į debesius, į erdves.

Ir tikrai nieko aš sau ne
noriu iš jūs ir nieks iš jūs 
neįdainuos man miegą. 
Tas kūdikis sudegė kaip 
lakštas popieriaus ir nera
gaus jūsų, ponas, saldai
niu.

Aš tik beldžiu jūsų du
ris, — prašau, girdėkite 
ir prižadėkite man duoti tik 
vieną dovanėlę, kad jūs 
daugiau nežudysite kūdi
kių, kurie ateina pabelsti 
saldainių į jūsų duris.

Nežinome, kąs tos mote
rys, kokių jos1 politinių ir 
religinių įsitikinimų, bet 
jos kalba už mus visus. Jų 
išstojimas reikalauja už
jautos ir paramos. Karo 
pavojus gresia visiems, vi
sai žmonijai, nepaisant kas 
mes nebūtume, kaip tikė
tume ar ekonominiai stovė
tume. ..

riniai diegai, buvo Ann Ar
bor ligoninėje, padarė ope
raciją, kojoje sudėjo plas-

iš-

“Tai- 
ver- 

seka-

rius metus nėjo iš stubos. 
Per pastaruosius du metu 
pradėjo vaikščioti, ateidavo 
į Porter svetainėlę ir į ki
tas vietas, pradėjo apie stu- 
bą dirbinėti, ir atrodė svei
kas.

Steponkevičius rėmė dar
bininkiją, skaitė “Laisvę,” 
“Vilnį,” ir atėjęs į D. L. 
Klubą pažiūrėdavo ir į ki
tu sroviu laikraščius, v v

Sužinojau iš prisiųstų 
konsulinių dokumentų, kad 
Steponkevičius mirė nuo 
“peritonaitis.”

Jį paėmė iš Ostonkino 
viešbučio ir, gydytojams 
padarius tyrimą, buvo pa
tarta jam pasiduoti opera
cijai; jis nesutiko ir mirtį 
pasitiko.

P. S. Kurie pridavėte 
Step onkevičiui parvežti į 
Lietuvą savo giminėms ko
kių dalykėlių, galite juos at
gauti, — man taip atro
do. Reikalaujami raštai 
padaryti ir pasiųsti ten, kur 
jų prašo.

Pasirodo, kad Stepcnkevi- 
čiaus pasportas nebuvo iš
pildytas taip, kaip turėjo 
būti Jei pasportas būtų 
buvęs išpildytas tinkamai, 
viskas buvę seniai užbaig
ta. V. Z.

Varšuva. — Tarp Lenki
jos ir Čekoslovakijos didėja 
bendravimas, kaip kultūri
nių ryšių, taip ir prekybos. 
Jeigu 1957 metais jų meti
nė prekyba siekė $125,000,- 
000 vertę, tai šiemet bus 
dvigubai didesnė.

Lenkija ir Čekoslovakija 
kaimyniškos ir slaviškos 
valstybės.

New Haven, Conn.
Gerai lietuviams pažįsta

mas draugas Antanas Nai- 
nis, Putnam, Conn., mirė 
spalio 21 d. Jis buvo ap
siskaitęs žmogus, mylėjo 
darbininkišką spaudą ir 
skaitė iki mirties. Prieš 
mirtį ilgai sirgo. Reiškame 
jo artiniems užuojautą.

Areštavo Clarą Wiggins, 
28-ių metų amžiaus, už ne
teisingai išėmusią $6,000 iš 
pašalpos skyriaus. Jos vy
ras, 29 metų amžiaus, taip
gi areštuotas už neužlaiky- 
mą vaikų. Jie laukia teis
mo.

Mūsų “Laisvės” vajinin- 
kas Jonas Petkus sako, kad 
nors nevisai gerai jaučiasi, 
bet dirba kiek gali. Jis ra
gina lietuvus, kurie dar ne
skaito,, u ž s i r a syti “Lais
vę,” o kurių prenumerata 
pasibaigus — atsinaujinti. 
Taipgi pagal išgalę parem
ti aukomis.

“Vilnies” vajininkė M. 
Valinčius sako, kad nors ji 
nedaug laiko gali pašvęsti, 
bet turi pasisekimo — gavo 
naujų skaitytojų ir aukų.

Yra tokių dipukų, kurie 
nepaiso lietuvių tautos ir 
Lietuvos. Girdėjau vieną 
dipukę, kuri keikė “Laisvę” 
už tai, kad ji skelbia var
dus tu, kurie bendravo su 
hitlerininkais ir kan kino 
Lietuvos žmones. Mano su- 
p r a t i m u, kad kriminalis
tams neturėtų būti vietos 
kitose šalyse — jie turėtų 
būti grąžinami ten, kur 
prieš liaudį prasikalto ir 
turi būti teisiami.

J. Kunca

Dabar įplaukė $170. Iš anksčiau gauta $864.67. Viso 
gauta $1,034.67. Balansas $3,965.33.

Tai taip stovi vajaus rezultatai, kaip matote aukš
čiau.

Prašome tų, kurie užrašė į Lieuvą laikraštį, atnau- 
" jinti šiais metais dėl 1962. Galite į raštinę atsiųsti pini

gus ar atnaujinti per savo miesto vajininką. Tas daug 
pagelbės Administracijai ir jūsų vajininkas gaus punk
tų. Dėkojame iš anksto.

Ačiū už dovanas viršmifiėtiems, ir vajininkams už 
gražų pasidarbavimą.

“Laisves” Administracija

į Pekinas. — Kinija dau- 
4?giaii pasigamino mėsos, 

kiaušinių, ž u v ų maisto, 
šalies’ mitybiniai reikalai 
pagerėjo.

Bonham, Texas. — Kon- 
gresmanas Sam Rayburn, 
kuris yra 79 metų amžiaus 
ir serga vėžio liga, jau la
bai silpnas.

Cleveland, Ohio
LLD 190 kuopa, pradėda

ma šio sezono veikimą, tu
rės vakarienę, šokius ir pa- 
marginimų lapkričio 11 d., 
LDS klubo svetainėje, 9305 
St. Clair - Ave. Vakarienės 
pradžia 6 vai. o po jos vyks 
šokiai prie geros Pleikio 
muzikos.

LLD 190 kuopa yra vie
na iš veikliausių kuopų, to
dėl ją reikia pagerbti ir pa
gelbėti išsilaikyti. Mūsų vi
sų užduotis — gelbėt tiems, 
kurie veikia.

Mūsų gaspadinės paruoš 
skanią vakarienę už priei
namą kainą—$1.75 su vi
sais priedais ir pamargini- 
mais. Kuopos komisija yra 
pasiryžus visus patenkinti 
ir prašo visus narius, drau
gus ir pažįstamus atsilan
kyti.
/ Matysimės lapkr. 11 d. 
pramogoje.

Rengimo Komisija

sustiprėjusi, kad 
galima pastebėti, 
būtų sirgusi.

Susirinkime svarst y t a 
naujų metų sutikimas, kul
tūrinių sueigų ruošimas, 
naujų filmų iš Lieuvos ro
dymas ir kiti reikalai. Jo
nas Thomsonas praneš, 
kaip eina reikalai už medi- 
kalės šalpos įstatymo pra- 
vedimą. Tad mitingas ėmė 
daukiau laiko, negu tikė
tasi. Todėl ir prelekciją 
apie sveikatą tapo atidėta 
kitam suėjimui. Taip pat 
yra nuomonė, jog' kultūri
nes programas reikėtų per
kelti iš mitingų į sueigas- 
piknikus, kuomet svečiai 
turi daugiau liuoso laiko 
po pietų.

Vienok vėliau, sode po 
medžiais, kur didesnis bū
relis svečių šnekučiavo, iš
stojo Antanuko pakvies
tas ‘Kriaučiūnas su dviem
humoristiniais eilėraščiais, kiekvieną velionį, taip Vin- 
Vykusiai Kriaučiūnas de
klamavo P. Raščiaus eilė
raštį “Anatomijos pamo
ka” ir savo sukurtą eilė
raštį “Kalėdų giesmė”. Iš
ėjo gerai.

Taikos daina
Ir ‘Miami mieste kai ka

da sužiba kibirkštėlė švie
sos. Lapkričio 
cayne bulvare 
grupė moterų 
mis iškabomis,
Ką jos kalba, ko rėikalau- 
ja? Jų iškelti obalsiai pa
tys už save atsako: “Mo
terys 'priešingos karui” 
“Bombos daromos žmonių 
žudymui.” “Šaukite už 
taiką”. O didžiuliame pos- 
teryje pavaizduoja Hirosi
mą, ant kurio miesto 1945 
metų rugpiūčio 5 d. buvo 
mesta pirmoji atominė 
bomba, kuri išžudė tūks

Miamiečiai, nepamirški
te ir kitiems pasakykite, 
kad lapkričio 19-ą vėl įvyks 
šaunus piknikas Žekonių 
darže. Veikiausia ir kultū
rinė programa bus.

Ramstis

Detroit, Mich.
Apie mirusį Vincą 

Steponkevičių
Nors jau daug laiko pra

ėjo nuo jo mirties, bet ne
buvo parašyta apie įvykį, 
tai, kaip patarlė' sasako, 
geriau vėliau negu niekad.

Steponkevičius mirė 1961 
m. liepos 3 d., 12:30 popiet, 
Sokolnaja Goro ligoninėje, 
Maskvoje.

Buvo atsiklausta sūnaus 
ir žmonos, ar jie nori lavo
no ar pelenų. Pagal sutartį 
prisiuntė pelenus urnoje, la
bai puikioje. Pelenai buvo 
Paužos koplyčioje, ir kaip

Norwood, Mass.
LLD 9-ta kuopa rengia šaunius pietus sekmadienį, 

Lapkričio-November 26 d., 1-mą vai. popiet, Lietuvių 
Bendrovės salėje, 13 George Avė.

Šis banketas yra rengiamas mūsų pažangios spau
dos — “Laisves” ir “Liaudies balso” — paramai.

Kviečiame visus, vietinius ir iš apylinkės kolonijų, 
atsilankyti. Užtikriname, visi būsite pilnai paten
kinti, nes mūsų gaspadinės moka pagaminti skanius 
pietus, kad visi būtų patenkinti. Prie skanių pietų 
bus įvairių skanėsių, šiltos kavutės ir alučio.

Rengimo komisija

Ji t i i

1 d., Bis- 
pasir odė 

su įvairio- 
posteriais.

co pelenus nuly dėjome į 
Woodmere laisvas kapines. 
Graborius Pauža labai su- 
pratlyvai atliko laidojimo 
ceremonijas. Urną su pele
nais įdėjo į geležinę išce- 
mentuotą keturkampę skry
nią, uždarė ir įdėjo į duobę 
šalia Juozapo G a 1 i n s k o, 
Steponkevičiaus giminaičio. 
(Pie jo kapo yra užpirkta 
Steponkevičienei vieta, kai 
ji atsiskirs iš gyvųjų tar
po.)

Steponkevičius priklausė 
Literatūros Draugijoje, De
troito Lietuvių klube. Kai 
jis buvo pilnoje sveikatoje, 
dirbo spaudos piknikuose, 
Aido choro pramogose ir 
dalyvaudavo susirinkimuo
se, parengimuose; nebuvo 
skūpus duoti dolerį kitą se
ram reikalui.

x Apie šeši metai atgal Ste- 
ponkevičią pagriebė kėense-

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžiusi tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir primosimą dokumentų ?
1. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų ?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP j visus virftminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantj skyrių, priklausanti

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455

Greitai Savo Pakus Munis PRISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM

48% EAST 7th STREET 
NEW YORK 3. N. Y.
PHONE: GRaincrcy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2, N. J. 
PHONE: MAi’kct 3-1968

979 S. BROAD STREET 
TRENTON, N. J. 
PHONE: EXport 4-8085

3206 EASTERN AVENUE 
BALTIMORE 24, MD 
PHONE: DI. 2-2374

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL.
PHONE: FRontier 6-6399

6460 MICHIGAN AVE.
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: TAshmoo 5-7560 t

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS. 
PHONE: ANdrew 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHOI^E: BAker 5-5923

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CLEVELAND 3, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., lapkr. (Nov.) 10, 1961
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‘‘"Laisvės” koncerte turėsime' M. K. Čiurlionio mirties
svečių iš tolimų vietų

Juozas Bekampis rašo, kad Į “Laisvės” koncertą 
atvyks svečių iš Chester, Pa., ir iš Philadelphijos. 
Draugas Bekampis skundžiasi, kad jo sveikata, orui at- 
vėstant, žymiai pablogėjo. Jis pats jau negalėsiąs auto
mobilio vairuoti, bet abu su žmona atvažiuosią Į koncer
tą su philadelphiečiais.

A. Valinčius rašo, kad jis sužinojęs, jog iš Scran
ton, Plymouth, Pittston ir iš kitų Pennsyvani jos valsti
jos miestų daugelis rengiasi važiuoti i koncertą.

George Shimaitis iš Brockton, Mass., rašo, kad jis 
ir Antanas Raila atvažiuos, jei tik oras bus geras.

Iš Hartford, Conn., atvažiuos busas su 41 asmeniu. 
Girdėjome, kad iš Stamfordo, Stratfordo ir iš kitų 
Conn, valstijos miestų žmonės rengiasi atvažiuoti. Bus 
malonių pasimatymų su svečiais iš toliau.

Tad didžiojo New Yorko apylinkės žmones pasirū
pinkite ateiti į koncertą. Kaip matote skelbime, bus la
bai turininga programa.

Konceras įvyks šį sekmadienį, lapkričio (Nov.) 12 
dieną, Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 3-čią vai. popiet.

“Laisvės’’ Administracija

50 metų sukakties 
paminėjimas

Šiemet sukanka 50 me
tų, kai mirė didysis mūsų 

i tautos dailininkas ir muzi
kas Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis, ši sukaktis 
plačiai minima Lietuvoje ir 

i visur, kur gyvena lietuviai.
Lietuvių Meno Sąjunga 
ruošia šį paminėjimą, kad 

i pagerbti mūsų tautos didį 
I genijų. Paminėjimas bus 
l iliustruotas Čiurlionio ta- 
! pybos kūrinių egzemplio- 
I riais, rodomais ekrano pro- 
; žektorium.

KALBĖS.
Rašytojas Rojus Mizara 

j Dail. Robertas Feiferis
Dail. Rudolfas Baranikas

I MENINĘ PROGRAMĄ 
IŠPILDYS:

Elena Brazauskienė, solo 
Mildred Stensler
Aido choras 
Aido choro 
Moterų kvartetas

‘Laisves’ Koncertas
Rengia Laisvės Bendrovė —Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 12 NOVEMBER
Wagneris laimėjo 
N. Yorko rinkimus

New Yorkas. — Lapkri
čio 7 d. įvykę rinkimai dau
giausiai dėmesio kreipė į 
New Yorko miestą. Prieš 
dabartinio miesto majoro 
Roberto Wagnerio kandi-į 
datūrą Respublikonų par
tija pastatė New Yorko 
valstijos prokurorą L. J. 
Lefkowitzą. Agitacijai už i 
jį buvo atvykęs gubernato
rius Rockefelleris, buvęs i 
JAV prezidentas Eisenho- 
weris, buvęs vicepreziden
tas Niksonas ir kiti tos 
partijos vadai.

Prieš R. Wagnerį .išstojo 
ir New Yorko miesto De
mokratų partijos bosai. Jie 
atitraukimui balsų suorga-i 
nizavo Citizens partiją, ku
rios kandidatu buvo Gero
sa. Prieš Wagnerį išstojo 
ir vietos anglų komercinė 
spauda.

Bet Wagnerio kandida
tūrą palaikė darbo unijos, 
liberalų partija ir Demo
kratų partijos pažangesnis 
sparnas priešakyje su Roo- 
seveltiene, Lehmanu ir ki-| 
tais vadais. Sutvirtinimui 
jo kandidatūros buvo atvy-1 
kęs ir JAV prezidentas Ke
nedis.

Balsavimų rezultatai vi-; 
sus nustebino. Wagneris 
gavo 1,234,533 balsus, Lef-’

New Haven, Conn.
New Haveno moterys 

pradėjo kovoti prieš karą. 
Lapkričio 1-mą dieną po 
pietų suvirš du šimtai mo
terų ir vaikų susirinko 
miesto viduryje ir demons
travo. Jos nešė iškabas su 
įrašytais šūkiais prieš karą 
ir prieš atomines bombas.

Matėsi ir su tokiais šū
kiais iškabų: “Mes nenori
me gimdyti ir auklėti vai
kus, kad jie būtų išžudyti”.

Demonstrantės prie m ė 
rezoliuciją, kad mūsų šalies 
valdžia geruoju su TSRS 
susitartų ir visokias bom
bas sunaikintų.

Neabejoju, kad moterų 
kova prieš karą tik prasi
deda, ji tęsis ir toliau.

M. V.

kowitz — 836,553, Gerosa 
—321,996.

Y ra suprantama, kad 
Wagnerio laimėjimas pasi-
tarnaus Demokratų parti
jai ir prezidentiniuose rin
kimuose 1964 metais.

Kitas demokratu laimė
jimas buvo New Jersey 
valstijoje, kur į gubernato
riaus vietą išrinktas esą- . 
masis gubernatorius R. J. | 
Hughes, prieš kurį kandi-1 
datavo respublikonas Ja
mes P. Mitchellis, buvęs ; 
Eisenhowerio vald ž i o j e | 
darbo sekretorius.

PASIBAIGĖ STREIKAS
Vėlai pirmadienio vaka-Į 

ra pasibaigė pieno išvežio- 
tojų streikas. Jis tesėsi dvi 
savaites. Su antradieniu iš- 
vežiotojai pradėjo pieną 
pristatyti į krautuves, o 
vėliau ir į gyvenimo namus.

Kai kurie klausimai tarp 
pienu prekiaujančių kom
panijų ir unijos dar nebaig
ti, bet jie palikti derybų 
keliu baigti. Bendrai strei
ką laim ėjo darbininkai. 
Kompanijos irgi nesijaučia 
nuskriaustos, nes jos kels 
pieno kainas nuo cento iki 
dviejų už kvortą.

LLD 1 kp. Nariams 
Nepaprastas suf irin k i-

mas įvyks lapkričio 17-tą, 
7:30 v.v., Laisvės patalpoje. 
Turėsime atlikti Centro Ko
miteto rinkimus ir daug ki
tų reikalų. Prašome visus 
narius dalyvauti. —Valdyba

HiamWIIIMMMWIIIM IIllll ................ IMI M

MIRUS I
Vincui Kazlauskui |

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai, sūnui 
ir visiems giminėms.

Kazlauskas buvo didelis dainos-meno mylėtojas.

AIDO CHORAS

Ivyks sekmadienį, lap
kričio 19, 3 vai. p.p., Lais
vės salėje. 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Vėl buvo gaisras 
lėktuvnešyje

New Yorkas. — Prieš ke
lias dienas iš Brooklyno 
karo laivyno bazės išplaukė 
į jūrą išbandymams lėk
tų vneš i s “Constellation”. 
Bet tik 60 mylių nuo New 
Yorko laive vėl .įvyko gais
ras. Nelaimėje žuvo 5 jū
rininkai ir apie .10 apdegė. 
Laivas yra apie 60,000 tonų, 
įtalpos. Jame buvo 4,100 
karininkų, jūreivių ir lakū
nu.

li?60 m. gruodžio .19 d. 
“Constellation” laive, kada 
jis buvo arti pabaigos sta
tybos, kilo gaisras ir tada 
žuvo 50 žmonių.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
Lapkričio-Novcmbcr 10-tą d., Veng
rų klubo patalpose. 1148 N. 4th St. 
(šalia buvusio Rusų klubo), prasi
dės 7:30 vai. vakare. Reikės iš
rinkti kelis darbininkus Lietuvos 
filmų rodymo vakarui, lapkričio 18 
d., 7 vai. vak., Lietuvių Republikonų 
klube, 2530 N. 41h St. Turėsime ir 
daugiau svarbių re kalų aptarti.

Valdyba

WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos susirinkimas 
jvyks lapkričio 13 d., 7:30 vai. vak., 
29 Endicott St. Kivečiame narius 
būtinai dalyvauti, nes bus rinkimai- 
balsavimai Centro valdybos, taipgi 
turime ii’ kitų reikalų aptarimui. 
Jaskevičius, org. (88-89)

Po miestą pasidairius
Smarkiai buvo susikirtę 

kandidatai į New Yorko 
majoro vietą. Respubliko
nui kandidatui Lefkowitzui 
į talką buvo atvykę Eisen- 
howeris ir New Yorko vals
tijos gubernatorius Rocke
felleris.

Paramai dabartinio ma
joro ir Demokratų partijos 
ir kitų mažesnių partijų 
kandidato Roberto Wagne
rio talkon buvo atvykęs 
prezidentas Kenedis ir Tru
man as.

Įvairi programa, kurią atliks grupes ir paskiri asmenys—solistai:

Konstancija Menkeliūnaite- Campa, Dramat. Sopranas Estcllc Bogdc.n, Lyriškas Sopranas 1S ChicagOS 
Jos Dainuos Solus ir Priedo Duos Keletą Duetų

Aido Choro Moterų Kvartetas
Nellio Ventienė, Nastė Bukmienė, Ona Čepulienė, Koste RuSinskienė

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 
baritonas

Ona Dirvelienė
Sopranas

Mildred Stensler
Aido Choro ir Motoru v

Kvarteto Mokytoja
lyriškas sopranas

ELENA BRAZAUSKIENE

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Dovanos “Laisvei”
Julius Rutkus, Philadel

phia, Pa., dovanojo “Lais
vei” šešis Liet. Namo Ben
drovės šorus <$150.000 ver
tės.

A. Meškinis, Maynard, 
Mass., dovanojo “Laisvei” 
vieną Liet. Namo Bendro
vės serą $25.00 vertės.

“Laisvės” personalas už 
tai abiem draugam reiškia 
nuoširdžią padėką.

J. G.

Huntington, N. Y.
Draugė Klastausk lene 

praeitą savaitę buvo ope
ruota ant akies Huntingto- 
no ligoninėje. Neteko nu
girsti, kaip nusisekė.

Būtų gerai, kad Hunting
tone gyvenanti lietuviai ap
lankytų, o kurie gyvena to
liau, pasiųstų užuojautos 
laiškuti.

Linkiu ligonei sėkmingo 
ir greito pasveikimo.

N. V.

T. SĄJUNGOS MOKSLAS 
ŽENGIA P$RMYN

New Yorkas. — Po petį 
kių savaičių buvimo IxmkQ 
joje, Čekoslovakijoje ir Ta
rybų Sąjungoje sugrįžo 
profesorius G. Raznanas, 
Queens kolegijos pirminin
kas. Jis sako, kad socialis
tinių šalių mokslas dideliais 
žingsniais eina pirmyn, o 
ypatingai Tarybų Sąjungo
je.

Londonas. — NATO ka
rininkai laiko posėdį.

Red. atsakymai
J. Gaidžiui. — Kadangi 

apie tą knygą jau buvo 
platokai pasakyta, tai šiuo 
tarpu apie ją daugiau rašy
ti laikraštyje neverta, nes 
būtų it pasikartojimas. O 
kai dėl tų dokumentų: vė
liau kada nors kai kuriuos 
jų mes galėsime išspausdin
ti laikrašty ištisus. Dėkoja
me jums už triūsą ir pata
rimus.

SUSIRINKIMAS Už TAIKĄ IR DRAUGIŠKUMĄ 
SEKMADIENIO VAKARE, LAPKR. 12 NOV., 7:30 

CARNEGIE HALL 
GEN. HTTGH B. HESTER — DR. JEROME DAVIS 

MISS NATALIE DERU JINSKY 
(Koncerto Pianistė) 

ATSTOVAS NUO USSR AMBASADOS 
ROCKWELL KENT, Vakaro Vedėjas 

* * * 
Apvaikščiojimas Lapkričio menesio sukakčių: 

įsteigimas Sovietinės Respublikos (1917) 
įsteigimas Diplomatinių Santykių U.S..A — U.S.S.R. (1933) 

ĮŽANGA $1.00 
NATIONAL COUNCIL AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., lapkr. (Nov.) 10, 1961

Ukrainiečiai Šokėjai--“Dnipro Dancers”--Liaudies Šokiai 
Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas Wilma Hollis

Vietinis Aido Choras Vadovybėj Mildred Stensler
Schwaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn

Kaip matote iš aukščiau padavimų, koncertas b us labai įdomus. Būtinai ateikite jį išgirsti ir pama
tyti, nes negreit turėsite progos kito tokio koncerto susilaukti, nes čia dalyvauja programoje žvaigždės 
iš Chicagos ir Italijos. PRASIDĖS 3-čią VALANDĄ POPIET ĮŽANGA $1.50 ASMENIUI




