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KRISLAI Dar apie baisių budelių 
darbus Kaune ir apylinkėje
Kaunas —Dešimtis tūks- vo merginas ir! jas tuomet 

tančių žmonių Kaune nužu- nužudydavo.
dė okupacijos metais hitle- v. -^as aPrašys, kas apskai- 
rimnkai ir jų talkininkai 
lietuviškieji- buržuazin i a i 
nacionalistai iš Impulevi- 
čiaus, Šimkaus, Butkūno 
banditinių gaujų. Grupė 
šių budelių šiandien sės Į i 
kaltinamųjų suolą ir turės! ginti lavonus. Bet perdaug . . • -i • i v • • vi • 1 1 _ • _ — 1 __ . .’1 _ 1 i • _ . _ •

I _ >
! kad galima butų juos už- 
: maskuoti. Juo labiau, kad 
kruvinas susidorojimas su 
taikiais civiliais gyvento-

Ar daug laimėjome? 
Ne, nedaug!
Bloga.
H. Laksensas Maskvoje.

— Rašo R. Mizara —

Tai atrodo, kad Amerikos 
žmonės laimėjo kovą prieš 
pietinių valstijų diksi kratus, 
baltuosius šovinistus.

James II. Meredith, negras, 
buvęs Aviacijos saržentas, ta
po priimtas į Mississippi vals
tijos universitetą O k s f o rde, 
Miss. Jis buvo priimtas su di
dele jėga: prezidentas Kene
dis turėjo -pasiųsti federalinę atsakyti liaudžiai už krūvi- į baisūs buvo nusikaltimai, 
kariuomenę, kad tą žmogų ap- 
r a u gotų.

Gerai! Vienas negras iš 
tūkstančių pagaliau tapo pri
imtas į universitetą, kuriame 
mokosi tik baltieji.

Bet ar tai viskas?
žinoma, ne!

Kas aprašys, kas apskai
čiuos tas neapsakomas kan
čias, kurias teko pergyven
ti tūkstančiams žmonių 
Kauno fortuose!

Matydami artėjantį galą, 
žudikai ėmė slėpti savo nu
sikaltimų pėdsakus — de-
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JAV propaganda ir veikla 
prieš Kubos respubliką

New Yorkas.—JAV vals- apie žvejų laivelius, kuo- 
tybės sekretorius tarėsi su met JAV karo laivai slan- 
ČENTO sąjungos } -
rais veikimui prieš Kubą. Į Kastro, prie to, 
(CENTO sąjungą 
Anglija, Iranas, Turkija ir! jungos jėgos yra su mumis. 
Pakistanas).

Washingtone prezidentas 
Kenedis ilgai kalbėjosi su 
Anglijos užsienio ministru 
lordu Home. Home pasiža-

minist- ( kioja Kubos pakraščiais”.
‘ , pareiškė:

sudaro t “Mes žinome, kad Tar. Są-

nūs nusikaltimus.
O šie nusikaltimai tiesiog 

šiurpu sukrečia. Budeliai 
ne tik žudė. Jie nuožmiai 
kankino savo aukas. Kaip 
pan 
laužtuvais triūsk i n d a v o 
žmonėms galvas, guminė- j j^į^į^kai 

| mis žarnomis, naudojamo- 
i mis mašinoms plauti, 

Baltieji šovinistai visuomet švirkštė savo aukoms van- 
deni į vidurius iki tol, kol n- c c 7
viduriai plyšdavo Budeliai 
pinklu piovė galvas gy
viems žmonėms.

Žudikai tyčiodavosi iš 
nėščių moterų, išniekinda-1 biniai žmonės.

i r_ r . ! . \ v , niuių okupantu siautėjimo odo liudininkai, fašistai r ™ . c • * f ,x r n I n n H11 I o i iaT’! n o 1 a O r <i +•

JeiguPagalvokime ir taip: 
jėga žmogų įstatysi į mokyk
lą, tai kas bus vėliau ? 'imis mašinoms plauti,

valandų. Taip, prieš pat at
sitraukdami iš Kauno, hit- 
_______ i ir lietuviškieji 
nacionalistiniai ban d i t a i 
susprogdino ir padegė Vili
jampolės getą su ten dar 
mirties iki to laiko išvengu
siais pasmerktaisiais. Klai
kiose kančiose, prislėgti na
mų griuvėsių, laižomi lieps
nos liežuvių, čia žuvo tary-

žiūrės į šį kaip į priešą, 
persekios, jį bandys niekin
ti tik todėl, kad jis negras, 
kad jo oda yra biskį juodesnė 
negu kito žmogaus.

Amerikai iškyla problema: 
Ar mes užtenkamai turime ga
limybių, kurios galėtų mūsų 
žmones apšviesti, kad jie su
prastų, jog negras yra lygus •• • ■» • ..

^Turime! Bet prezidentas! minėjo savo
^Kenedis apie tai nekalba, ži-1

s. „ « 113-kos metu sukakti
vykdytojas. Bet formalumas 
čia—niekuo dėtas.

- o —
48 I Miami, Fla.
36 ’
- O —

Šiais metais Brooklyne darbuosis Valys Bunkus. 
Jis jau labai gražiai pasirodė įžengdamas į vajų, pri
duodamas 3 naujus skaitytojus.

S. bostonietis A. Dambrauskas irgi gražiai įžengė Į 
vajų prisiųsdamas didelį pluoštą atnaujinimų.

L. Tilvikas, iš Easton, Pa.,, prisiuntė atnaujinimų. 
Tai dar ne viskas, sako, bus daugiau.

M. Uždavinis, Norwood, Mass., ir J. žebrys, Cleve-
(Tąsa 4-tam pusi.)

Pittsburgh, Pa.
Rochester, N. Y.

Vilnius. •. 
dviejų mėnesių 
tėvų žemėje,

Labai labai skaudu, kad Ta- ... . . .
rybų Sąjungos vyriausybė at- kaktį nuo ^siisiorganiayimo 
sisakė dalyvauti Pasaulinėje į ir ; 
parodoje, kuri įvyks 1964-1965 
metais Niujorke. Mes dar vis 
galvojame, kad ji savo nuo
monę atkeis.

Nes, jeigu Tarybų Sąjunga 
parodoje nedalyvaus, tai pati 
paroda labai nukentės.

i Jeigu imperialistai mano, 
kad TSRS pareiškimai mus 

! ginti yra tik žodžiais, tai 
jie labai klysta”.

Bimini, Bahamas salos.— 
dėjo veikti, kad anglų pre- j JAV karo laivyno specia- 

; listai sako, kad už TSRS 
submarinus buvo palaikyti 
delfinai. Jie besinarstyda- 
mi po bangas išduoda tam 

* i tikrus garsus.

| kybos laivai negabentų pre
so i kiu i Kuba ir iš Kubos, u c- v

Bona. — Vakarų Vokie
tijos dvi laivų kompanijos: 
Columbus Line ir Hamburg 
South America Line, ku
rios turi 70 tankerių, pasi
žadėjo Jungtinėms Valsti
joms, kad jų laivai 
bens prekių į Kubą.

Havana. — Kubos 
j eras Kastro sakė: 
imperialistų propaga n d a 
prieš Kubą neturi nieko 
bendro su teisybe. JAV ko
mercinė spauda nusigandu
siai rašo apie žvejų bazę,

nega-

prem- 
“JAV

Jungtinės Tausos, N. Y.— 
Numatoma, kad atvyks 
Kubos prezidentas Osvaldo 
Dorticos Torrado į Jung
tinių Tautų asamblėjos se
siją ir įteiks skundą prieš 
JAV agresyvę politiką.

Washingtonas. — JAV 
duos Izraeliui karinių rake
tų “Hawks”.

■ '     . f    «■< ......*    —'

Amerikietis skriejo 
6 kartus aplink Žemę

Ks. Karosienė jau 
grįžta namo

■•■Beveikpo rinių ryšių su užsienio šali- 
viešėjimo mis draugijos pirmininkas 

su Tarybų L. Kapočius ir kiti visuo-
Lietuva atsisveikino pažan- i meninių bei kultūrinių or- 
gi Amerikos lietuvė, akty- ganizacijų darbuotojai, 
vi kovotoja už. taika Ksa- spaudos atstovai.
vera Karosienė. Vilniaus l Ksaveros petį papuošia 
aerouoste susirinko didžiu
lis būrys respublikos darbo 
žmonių, iš emigrącijos į tė
viškę sugrižusių lietuvių, 
naujų jos -draugų ir arti
mųjų.

Brangios viešnios išlydė
ti taip pat atvyko Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumo pirminin- 

jkas Justas Paleckis, Parti- 
Washingtonas. — Iš Bal-, jos Istorijos instituto di- 

tojo Namo dar neduotas rektorius R. Šarmaitis, Lie-1 
paaiškinimas apie Tarybų tuvos Draugystės ir kultū- 
Sąjungos kvietimą JAV I ...... .
prezidento Kenedžio į 
Maskvą. Balto jo Namo 
spaudos sekretorius White 
sako, kad Maskvoje buvo 
pasikalbėjimas tuo reikalu 
su JAV ambasadoriumi S. 
L. Udallu.

Washingtone vieni diplo
matai norėtų, kad Kenedis 
važiuotų į Maskvą ir tartų
si su Chruščiovu, kiti sako, 
kad “iš to nieko nebus”.

Yra nuomonių, kad ge
riausiai būtų: jeigu Chruš
čiovas atvyktų į Jungtinių 
Tautų asamblėją, o tada 
Kenedis ir Chruščiovas tu
rėtų pasitarimą.

AMERIKIEČIAI GRĘš 
SKYLĘ JŪROS DUGNE 
Washingtonas. — Moks

lininkai iš The National 
Science Foundation gręš | 
virš 1,000 pėdų gylio skylę 
jūros dugne. Vietą pasirin
ko Puerto Rico pakraštyje.

Pekinas. — Kinijos liau-j ta ir klaidų, bet kiekvienas 
dis minėjo 13-kos metų su- šalies gyventojas gali tik

pasiskelbimo Kinijos 
Liaudies Respublikos.

Sostinėje ir kituose mies
tuose įvyko masiniai para
dai. Pekine maršavo virš 
pusė milijono žmonių. Aikš
tė buvo išpuošta Markso,

I ta H 1X1CV1VA4, MVU ICllCVO

šalies gyventojas gali tik 
pasidžiaugti industrijo j e, 
žemdirbystėje, kultūros sri
tyje, kelių nutiesime ir ap- 
švietoje milžiniškais atsie- 
kimais bėgyje tik 13-kos 
metų laikotarpio.

Mes norėtum, kad Tarybų Ęnge]SOj Lenino, Stalino ir
Sąjunga parodoje dalyvautų, 
kad ta proga juo daugiau 
žmonių iš Lietuvos atvyktų pa-

Kinijos liaudies vadų pa
veikslais. Parodos apžiūrą 

matyti mūsų miestą ir mūsų darė liaudies vadas Mao 
šalį. . . Tse-Tungas. Tarp svečių

buvo Hartini 
žmona Indonezijos prezi
dento; Nguyen Van Jieu, 
Pietų Vietnamo Liaudies 
Biendro Flronto sekretorius 
ir eilė kitų.

Kalbą sakė maršalas 
Chen Yi, Kinijos užsienio 
ministras.;. Jis sakė, kad 
sunkiausius laikus Kinijos 
liaudis jau pergyveno. Da
bar su kiekvieneriais me
tais gyvenimas gerės, nes 
industrija ir žemdirbystė 
daro progreso. Jis sakė, 
kad šiemet vasarinis pasė
lių suėmimas buvo geres
nis, negu pereitais metais, 
to pat laukiama ir rudeni
niame., (Kinijoje per me
tus nuima du pasėlius, o 
vietomis ir tris.).

Užsienio reikalais jis sa
kė: “Tarptautinėje politi
koje mes neturime užsnūs
ti. Laisvę ir taiką mylinčios 
valstybės ir tautos dirba už 
visų taikingą sugyvenimą, 
bet imperialistinės jėgos 
ruošia karą, o labiausiai tu
rime kovoti prieš JAV im
perialistų agresijas”.

Kinijos laikraščiai žymė
jo, kad praeityje buvo la
bai daug sunkumų, padary-

Dar apie Kenedžio 
kvietimą į Maskvą

“Geri jūsų žmonės, gražios 
jūsų dainos.” Tai žodžiai po
eto Prokofjevo, kuris neseniai 
atsilankė Tarybų Lietuvoje. 
Jis atvyko iš Leningrado, to 
$r*arsaus, didelio miesto, kuris 
dfdvyriškai kovėsi su neprie
teliais vokiškaisiais fašistais, 

| kai jie buvo užpuolę Tarybų 
Sąjungą.

Leningradiečiai 
Prokofjevas ir A. 
—aplankė Lietuvą, 
bėjo, žiūrėjo, kas 
tauta.

Gražiai, mielai rusai lenin
gradiečiai poetai Lietuvą ap
dainavo.

“Aš ir vėl lyg įkurtuvių šven
tėj,” rašo Prokofjevas, atsi
lankęs į Vilnių.
- žinoma, įkurtuvių!..

Kas gali būti gražesnio už 
Vilnių!

S u k a r n o,

šilkais atausta lietuviška 
juosta, kurią jai padovano
jo Liaudies menininkė Ele
na Babravičienė.

Jaudinančios išsiskyrimo 
minutės. Ksavera su ašaro
mis akyse atsisveikina su 
Tarybų Lietuva ir sėda į 
lėktuvą.

Jei viskas kelionėje lai 
mingai seksis, Ksavera Ka- 
rosienė i Niujorką atvyks 
ketvirtadienį, spalio 4 d.

Vaivutskas

Cape Canaveral, Fla. — 
Trečiadienį, spalio 3 d., 
JAV karininkai iššovė ra
ketą į erdvę su kapsule, ku
rioje buvo karininkas Wal
ter M. Schirra. 39 metų 
amžiaus.

Schirra kapsulėje apskri
do Žemę šešis kartus. Jis

poetai—A. 
Čepurovas 
Jiedu ste- 

ta lietuvių

Į Maskvą buvo atvykęs įžy
mus Islandijos rašytojas H. 
Laksensas. Jis, įdomu, atvyko 
ten paminėti savo 60 metų am
žiaus jubiliejų.

Antanas Venclova labai 
gražiai aprašė apie Laksensą 
savo įspūdžių knygoje, para
šytoje apie Islandiją — “Šiau
rės Sidabras.”

< Oslo. — JAV ragina nor
vegų laivų savininkus, kad 
jie savo laivais negabentų 
prekių į Kubą.

Londonas. —Anglai pro
testuoja prieš JAV paga
mintą filmą “The Longest 
Day’\ kuriame perdeda 
JAV veiklą metu iškėlimo 
Eiuropoje ;karo jėgų 1944 
metais.

JAV vyriausybes žygiai laužo 
rasistų užsispyrimą

Washingtonas. — Pirma
dienio vakare Mississippi 
valstijoje jau buvo apie 
1,000 federalinių maršalų 
ir 12,000 kareivių. Drąsūs 
ir energingi JAV vyriausy
bės žygiai tuojau palaužė 
Mississippi rasistų užsispy
rimą. Tiesa, jie padarė ne
mažai žalos: akmenimis, 
buteliais ir pagaliais mėtė 
į maršalus, sudegino daug 
automobilių, kuriais jie at
vyko, kitiems išdaužė ir iš-

rius R. R. Barnettas jau 
pradėjo pietiečius raginti 
pasiduoti ir laikytis tvar
kos.

Žibintuvėliai buvo 
didelė pagalba

Antverpenas. — Tai re
tas atsitikimas, kad tokioje 
nelaimėje tiek mažai žmo
nių žuvo. JAV “Flying-Ty- 
ger” lėktuvas nusileido 600

šaudė langus. Bet kada at-. myjįų nuo Airijos Atlante 
su 76 žmonėmis ir buvo iš
gelbėta 48 žmonės.

Mat, jo kapitonas įsakė 
Gui- j žmonėms pasiimti su savi

mi kišeninius žibintuvėlius 
(flashlight).

Iš lėktuvo buvo išmesta 
penkios mechaniškos gumi
nės valtelės. , Iš valtelių 
žmonės žibintuvėliais davė 
signalus ir tą pastebėję iš 
laivų ir lėktuvų pribuvo į 
pagalbą.

vyko armijos daliniai, tai1 
rasistai išlakstė. Susirėmi
me buvo užmušta du žmo
nės, jų tarpe francūzų ko
respondentas Paul C * 
hard, sužeista apie 50 žmo
nių ir suareštuota virš 200.

Areštuotų tarpe yra ir 
fašistinis generolas Edwin 
A. Walkeris, kurį išgabeno 
į ligoninę ištyrimui jo pro
to.

Kada pribuvo armijos 
daliniai, tai ir gubernato-

Ekstra
New Yorkas. — Telepho

ne Co. pastate, Broadway 
ir 213th St., įvyko garo ka
tilų sprogimas. Baisio j e 
nelaimėje užmušta 21 žmo
gus ir sužeista 95. šimtai 
žmonių suspėjo išbėgti iš 
pastato.

Washingtonas. — Pirma-! 
dienį, spalio 1 d., sustreika
vo apie 75,000 laivakrovių 
visu Atlanto vandenyno pa
kraščiu. Streikas tą dieną 
suparalyžavo apie 200 lai
vų, vien tik New Yorko 
prieplaukoje 51 laivą.

Laivakroviai yra organi
zuoti į International Long
shoremen Ass’n-uniją.

Unija reikalauja sutrum
pinti darbo valandas iki še
šių per dieną, o algą palik
ti už 8 valandas. Laivų 
kompanijos nenori nei kal
bėti apie susitarimą tomis 
sąlygomis.

Prezidentas Kenedis ruo
šiasi “Užšaldyti” streiką 
per 80 dienų, kad per tą 
laiką unijų vadai ir laivų 
kompanijos tartųsi.

skriejo nuo 100 iki 176 my
lių nuo Žemės aukštyje, po 
17,560 mylių per valandą. 
Erdvėse išbuvo 9 valandas 
ir 14 minučių, atlikdamas 
apie 160,000 mylių kelionę.

Kapsulės skridimo ruož
te, aplinkui Žemę, buvo pa
ruošta jo, karininko, gel
bėjimui 28 JAV karo laivai, 
radosi paruoštų 180 lėktu
vų ir malūnsparnių su 30,- 
000 žmonių. Kapsulė nusi
leido Ramiajame vandeny
ne, apie 360 mylių šiaurry- 
tuose nuo Midway salos. 
Lėktuvai ir karo laivai iš
kėlė kapsulę ir astronautą. 
Žygio organizatoriai sako, 
kad viskas gerai pavyko.

Schirra buvo septintasis 
žmogus, kuris skriejo ap
linkui Žemę. Ilgiausiai 
skraidė pereitąjį rugpiūčio 
mėnesį Tarybų Sąjungos 
kosmonautas Nikolajevas, 
kuris erdvėje išbuvo 94 va
landas ir 25 minutes. Jis 
Žemę apskrido net 64 kar
tus.

DAR APIE LAOSĄ
Maskva. — Taryb i n ė 

spauda rašo, kad Jungtinių 
Valstijų politika gali pablo
ginti padėtį Laose. Pagal 
sutartį iki spalio 6 dienos 
visi užsienio militariniai 
žmonės turi išvykti iš Lao
so, bet JAV stengiasi ten 
palikti savo militaristų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pakvietė į 
Baltąjį Namą 400 specialis
tų, kurie svarstė, kaip ko
voti prieš narkotų besi- 
platinimą.

Jokosuka, Japonija. — 
Tūkstančiai darbininkų de
monstravo prieš įrengimą 
Japonijoje JAV atominių 
raketų bazių.

Porto Alegro, Brazilija.— 
Mirė buvęs Brazilijos prem
jeras F. B. de Rocha. Y
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Mes laimime!
ŠIEMET RUGSĖJO 

nuo paskelbimo Lincolno 
1863 m. sausio 1 d. buvo 
Tiesa, pagal tą deklaraciją negrai negavo 
vergijai buvo suduotas triuškinantis smūgis.

Šiemet rugsėjo mėnesį mūsų šalyje buvo minima ta 
sukaktis parengimuose, per televiziją, o tuo pat kartu 
Mississippi valstijoje baltieji šovinistai, priešakyje su 
gubernatoriumi Barnettu, ruošėsi demonstruoti reakci
nes jėgas. Jie atsisakė įsileisti į valstijos universitetą 
studentą Jamesą Meredithą tik todėl, kad jis yra negras, 
kad jo juoda oda, kad jo protėviai buvo baltųjų vergai.

Baltieji šovinistai Oxforde demonstravo tokį chuliga
nizmą ir įdūkimą, koks prilygsta tik vakarinio Berlyno 
chuliganams. Mūsų šalyje komercinė spauda su pasigė
rėjimu aprašinėjo ir paveikslus talpino vakarinio Berly
no hitlerininkų pasirodymus prie miesto perskyrimo 
sienos, dabar tą patį turėjome Oxfordo miestelyje, vals
tijos universiteto srityje, kur jie akmenimis, buteliais, 

■pagaliais puolė federalinės valdžios pasiųstus maršalus 
ir ugnimi naikino automobilius, kuriais maršalai pribu
vo. ;

Tik kada pribuvo tūkstančiai kareivių, tai jiems pa
vyko ašarų bombomis ir paruoštais ginklais išsklaidyti 
tūkstančius rasistų, o gubernatoriui Barnettui “dievas 
grąžino” protą ir jis pradėjo kviesti saviškius prie “ra
mybės ir tvarkos”

Galima pasveikinti prezidentą Kenedį ir jo brolį 
Robertą Kenedį, kurie nesusvyravo, kurie laikėsi JAV 
Konstitucijos ir stojo apginti negrų rasės lygias teises, 
kaip kad prieš šimtą metų Pilietiniame kare tos teisės 
buvo ginamos ginklo pagalba.

Įvedimas studento J. Mereditho į Miss, universitetą 
yra tik gera pradžia. Tai yra reikalas ne to, kiek moks
lo jis pasisems, kiek jis bus naudingas visuomenei atei
tyje, bet tai apgynimas negrų rasės jaunimo teisių, kad,, 
ir jie yra žmonės, kad gali valstijos mokslo įstaigoje la
vintis, mokytis greta su baltaisiais.

Suprantama, kad po Mississippi valstijos tas pat pa
sikartos ir kitose pietinėse valstijose. Prieš penkeris 
metus baltųjų šovinistų užsispyrimas buvo nugalėtas 
Little Rock miestelyje, Arkanso valstijoje, kur jie neno
rėjo negrų įsileisti į vidurinę mokyklą. Po to laimėji
mo negrų rasės jaunimui plačiau durys atsidarė ir ki
tose valstijose į tos rūšies mokyklas.

Suprantama, kad kova prieš reakciją pietuose dar 
toli gražu nuo pabaigos. Reikia atminti, kad baltieji šo
vinistai drįso iškelti Pilietinio karo vėliavas ir obalsius.

Ir dabar gubernatorius Barnettas sako, kad jis se
gregacijos klausime “nesitraukia nei vieno colio”, o jo 
poziciją parėmė Alabamos valstijos gubernatorius John 
Patersonas ir kiti pietiečiai reakcininkai. Reikia atmin
ti, kad ten reakcininkai ne tik degina kryžius, grasin
dami negrams, bet degina ir negrų gyvenamuosius na
mus ir net jų bažnyčias. Visa tai turint mintyje, reikia 
pageidauti, kad JAV federalinė valdžia nepaliktų pieti
nių valstijų valdžioms “rūpintis negrų rasės apšvieta”, 
bet pati turi imtis žingsnių apgynimui jų konstitucinių 
teisiu.

Keista, kada Jungtinių Valstijų federalinė vyriau
sybė kiekvieneriais metais bilijonus dolerių išleidžia už
sienyje kapitalistinių valstybių ginklavimui, joms pa
gelbėti kovoti prieš savo liaudį, kaip dabar daro ir Pie
tų Vietname, tai tuo pat kartu “neturi pinigų” pagal
bai savo šalies piliečių, jų apšvietai.

.Trylikoje pietinių valstijų, nuo Texaso iki Delaware, 
daugelyje apskričių yra daugiau, kaip po 50 procentų 
negrų gyventojų, o kaip kuriuose yra net iki 90 pro
centų.

mėnesį sukako šimtas metų 
deklaracijos, pagal kurią su 
panaikinama negrų vergija, 

žemės, bet

J

IR MŪSŲ NUOŠIRDŪS LINKĖJIMAI
Mūsų draugų kanadiečių 

“Liaudies balsui” jau suka
ko 30 metų. To žymaus is
torinio įvykio Kanados pa
žangiajame judėjime proga 
laikraščio redakcija rašo:

Su šiuo “Liaudies balso” nu
meriu pradedame 31-mus me
tus. Rugsėjo 22 dieną sukako 
30 metų, kai eina Kanados 
lietuvių laikraštis.

Tiesa, šias sukaktuves suti
kom darydami mažą žingsnį 

• atgal, nes laikraštis nebegalės 
grįžti prie 12 puslapių, bet 
tas nereiškia, jog ruošiasi už
sidaryti. Pradžioje karo, jei 
pamenate, turėjome pereiti iš 
dusyk savaitinio į savaitinį. 
Tai buvo žingsnis atgal, ir kai 
kas manė, kad laikraščio gy
vavimas eina prie galo.

Savo laiku buvome visi jau
ni, energingi, veikimas ėjo

plačiu mostu. Nebuvo televi
zijos. Nuo to laiko daug kas 
pasikeitė. Visi pramoko ge
riau angliškai. Lietuviško žo
džio reikalas sumažėjo.

“Liaudies balso” darbininkai 
yra linkę manyti, kad dabar
tinėse sąlygose “Liaudies bal
sas” iš 8 puslapių pilnai atsa
kys į jo skaitytojų reikalus. O 
jeigu kada iškils reikalas, juk 
visuomet bus galima grįžti 
prie didesnio.

šia proga norėtųsi prisiminti, 
jog redakcija pageidautų, kad 
skaitytojai prie progos pasisa
kytų, kokių raštų jie daugiau 
pageidautų. Redakcijai būtų 
lengviau patenkinti skaitytojų 
poreikius.

Įžengdami į 31-mus metus 
norime palinkėti visiems skai
tytojams ir energijos ir nepa
miršti “Liaudies balso,” kaip 
iki šiol.
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atsisveikinimo žodis į Lie
tuvos žmones. Jį pasirašo 
Julia Marozienė, Rožė Sa- 
mulionienė, Kanstancija A- 
bekienė-Rimkienė, Verutė 
Bunkienė ir Jokūbas Jaske- 
vičius. Jis įdomus tuomi, 
kad j ame mes randame 
trumpoje formoje išreikš
tus jausmus, kurie buvo 
turistų krūtinėje susikuopę 
beviešint savo senoje tėvy
nėje.

Amerikiečiu atsisveikini
mas skamba:

1962 metų rugpiūčio 15 d. 
Vilniaus aerodrome nusileido 
lėktuvas, kuriuo atskridome ir 
mes, penki Jungtinių Ameri
kos Valstijų pažangiųjų lietu
vių organizacijų nariai. 
Vieni iš mūsų po 30 metų, ki
ti po 50 metų vėl įžengėm į 
savo gimtąjį kraštą, kur mus 
šiltai ir broliškai sutiko gau
sus mūsų tautiečių būrys. 
Džiaugsmas ir širdį glostan
tis malonumas visus mus nu
teikė brangios gimtinės meile.

Per mėnesį savo gimtajame 
krašte daug kur teko pabūti. 
Matėme vešliai ir planingai 
besiplečiančius miestus, naujai 
išaugusius pramoninius rajo
nus.

Gyvendami toli nuo savo 
gimtojo krašto, dažnai girdė
jome kalbant, esą, Tarybų ša
lyje neužtikrinamos pragyve
nimo sąlygos seniesiems žmo
nėms. Tačiau, lankydamiesi 
senelių ir invalidų namuose ir 
su jais besikalbėdami, giliai 
įsitikinome, jog vargu kur nors 
visame pasaulyje tiek daug 
jais rūpinamasi. Čia juos ra
dome gerai prižiūrimus. Jie 
patenkinti jiems sudaromomis 
gyvenimo sąlygomis.

Mes matėme, kąip Tarybų 
valdžia rūpinasi ir darbų žmo
nių sveikata.

Giliausia į mūsų širdis įsmi
go Tarybų valdžios rūpinima
sis priaugančia karta—vaikais, 
jaunimu, našlaičiais. Jiems 
visiems sudarytos puikios gy
venimo ir mokymosi sąlygos.

Mes visi aplankėme savo 
gimtuosius kaimus, kur rado
me naują socialistinį ūkį su 
gausia žemės ūkio technika ir 
kvalifikuotais specialistais, su 
naujais ūkiniais ir visuomeni
niais trobesiais. Matome, kaip 
nyksta mediniai vienkiemiai 
šiaudiniais stogais, o jų vie
toje auga dailučiai mūriniai 
gyvenamieji namai gyvenvie
tėse. Iš pašnekėsiu su gimi
nėmis ir kolūkiečiais įsitikino
me, jog Tarybų valdžia daug 
dėmesio kreipia į žemės ūkį ir 
tikime, jog netolimoje ateityje 
kaimo lygis visais atžvilgiais 
pasivys miesto gyventojų lygį. 
Kartu mes savo akimis įsitiki
nome, kaip pasikeitė gerąja 
kryptimi kaimo darbo žmonių 
kultūrinis gyvenimas, kaip šie 
žmonės praleidžia savo laisva
laikį, kaip jiems į pagalbą at 
ėjo tarybinė technika ir moks
lo žinios.

Be visų kitų malonių susi
tikimų, negalime ^praleisti ne- 

I paminėję s u s i t i k imo su V. 
Kapsuko vardo Vilniaus uni
versiteto studentais, dėstyto
jais ir profesoriais.

Labai draugiškai mus suti
ko “Tiesos” ir “Tarybinės mo
ters” redakcijos ir kitų kultū
rinio pobūdžio įstaigų bei or
ganizacijų darbuotojai. Atsi
sveikinimo vakarą praleidome 
su Lietuvos TSR vyriausybės 
atstovais.

Mūsų viešnagė tėvų žemėje 
buvo nepaprastai maloni, įspū
dinga ir paliko širdyse neribo
tai gilius ir brangius prisimi
nimus. Štai kodėl, vykdami iš 
savo gimtojo krašto, nuošir
džiai dėkojame Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsieniu 
draugijos vadovybei už mūsų 
pakvietimą atvykti susipažinti 
su mūsų senąja Tėvyne,—su 
jos kultūriniais ir ekonomi
niais pasiekimais, taipgi už su- 

• teikimą mums galimybės pa
viešėti pas gimines.

Mes nuoširdžiai dėkojame 
.puikiems tautiečiams už jų 
gausų atsilankymą į Vilniaus 
aerodromą, mums išvykstant į

savo akimis stebėti tuos di
džiuosius 'pakitėjimus, 
čia įvykdomi dideliais 
pais.

kurie 
tem-

AR PAMIRŠOT 
PASIŽADĖJIMĄ, 
AR PATYS 
NUŽMOGĖJOTE?

Chicagos kunigų marijo
nų dienraštyje Dr. D. Jasai
tis ilgame straipsnyje “Žy
dų tragedija Hitlerio oku
puotoje Lietuvoje” nurodi
nėja, kad Lietuvos žmonės 
nepritarė žydų žudymui. 
Tai mums visiems seniai ži
noma tiesa. Tuo didžiuoja
si kiekvienas padorus lietu
vis.

Už pavyzdį Jasaitis pa
ima šiauliečius. Jis rašo:

Šiauliečių nusistatymą žydų 
naikinimo klausimu išreiškė 
Šiaulių miesto ir apskrities re
zistencinės tarybos pogrindinis 
laikraštis “Lietuva,” atspaus
dinęs straipsnį, kuriame buvo 
pasmerkti žydų ’ žudymai ir 
buvo priminta, kad visi, prisi
dedą prie tų įvykių, Lietuvai 
atsistačius, bus patraukti teis
mo atsakomybėn ir teisiami 
už padarytas žmogžudystes ar 
už bendradarbiavimą jas vyk
dant. (“Draugas,” rūgs, 22 d.)

Betgi taip negalima iš is
torijos išbraukti ir tos bai
sios tiesos, kad ir lietuvių 
tarpe atsirado visiškai su
žvėrėjusių žmogžudžių, ku
rie talkavo hitlerininkams, 
padėjo jiems ne tik žydus, 
bet ir lietuvi  ̂į masiniai žu
dyti. Tai puikiai žinoma ir 
dr. Jasaičiui) k * ’ ; .

Kur i tie daj)ar budeliai ? 
Vienas kitas jų spgautj Lie
tuvoje > ir tgik^mai nubaus
ti. šiomis dįeųęnūs ’net. ke
letas jų tapo susekįti, suim
ti ir bus pastatyti prieš 
liaudies tęispi^. Bet ne vie
nas jų pabėgo , į užsienį ir 
ten gavo prieglaudą. Jau 
neginčijamais .faktais tapo 
įrodyta, kad jų randasi ir 
čia Jungtinėse Valstijose. Ir 
tai ne eiliniai budeliai, bet 
budelių gaujų vadai, kurie 
desėtkus tūkstančių žydų ir 
kitų nekaltų žmonių išsker
dė Hitlerio okupuotoje Lie-

Iš laiškų
Laisvietis William Patten 

gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savo giminaitės. Be asme
nini i'U^ikalų - reikalėlių, 
laiške Sakoma-:

“Pas muš, dėde, yra visai 
netaip, kaip Smetonos lai
kais. Dabatfšpėsčiam nesino
ri nei kilometp eiti. Į visas 
puses eina keleiviniai busai. 
Pas mus susisiekimas pa
togus ir nebrangiai kainuo- 
je.

“Teisingai jūs, dede, sako
te, kad dabartinė valdžia 
gera dėl darbininkų žmo
nių. Mano manymu, visi tu
rėtų būti patenkinti dabar
tine valdžia. Dabar pas mus 
taip: Jeigu tik nori, tai ga
li į aukštą mokslą išleisti 
visus vaikus, nors dešimt ar 
dvidešimt turėtum. Ir tai 
gali padaryti ir turto netu
rintys tėvai. Valdžia vai
kais labai rūpinasi, duoda 
pašalpas, paima į interna
tus mokyti ir ten išleidžia į 
aukštą mokslą. Tėvams nie
kas nekainuoja. O kada tė
vai pasensta, tai vaikai tu
ri juos užlaikyti... Ligoni
nėse ir sanatorijose gali bū
ti kelis metus, jeigu reika
linga, ir nekainuoja nei ka
peika. Visas aptarnavimas, 
vaistai, tyrimai ir viskas už 
dyką. Jei namuose staiga 
susergi, paskambini į ligo
ninę, atvažiuoja gydytojas 
ir, jei reikalinga, išveža į li
goninę.”

Jie puikiai žinomi dr. Ja
saičiui ir “Draugo” štabui. 
Tačiau, kai dabar Tarybinė 
vyriausybė reikalauja, kad 
tie budeliai būtų sugrąžinti 
nubaudimui, tai “Draugo” 
redaktoriai, vietoje paremti 
tą reikalavimą, kasdien pra
keikia Tarybinę vyriausybę 
už reikalavimą budelius su
grąžinti. Dar daugiau: juk 
klerikalai, menševikai ir 
smetonininkai su tais pa
baisomis išvien ' “Lietuvą 
laisvinta.” Dar niekur, nė 
viename jų laikraštyje ne
same matę nė žodelio pa
smerkimo impulevičiams, 
ir kitiems minėtų gaujų va
dams.

Taigi ir klausiame: Ar 
dr. Jasaitis ir jo kolegos 
“Draugo” pastogėje pamir
šo aną savo pasižadėjimą 
(pasižadėjimą žydų žudyto
jus nubausti):, ar patys nu- 
žmogėjo ir tą nekaltų žmo
nių masinį žudymą dabar 
pateisina ?

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS klausimais
ki Islamo tikėjimo įstato
mai šalyje galioja. Karalius 
yra kartu ir aukščiausias 
kunigas, kuriam niekas ne- ' 
turi teisės priešintis.

Imanas patapo valdovu .. 
1948 metais, kai sukilėliai 
nužudė jo tėvą ir 5 jo jau
nesnius brolius. 1955 me
tais įmano brolis Abdullah 
buvo nuvertęs jo valdžią, , j

“LAISVĖS” REDAKCIJAI
Kauno Valst. Medicinos 

Instituto biblioteka labai 
dėkinga už mums siunčia
mą laikraštį “Laisvė”, j

Bibliotekos vedėja

Geibiamoji Redakcija! ‘
Dažnai tenka girdėti ir 

skaityti apie leidžiamą 
laikraštį “Laisvė”. Daug 
gerų pasiskaitymų apie šį 
laikraštį galima rasti ir 
mūsų respublikiniame laik
raštyje “Tiesa”.

Prašau gerbiamąją re
dakciją patarti, kokiu bū
du galima užsiprenumeruo
ti jūsų laikraštį gyvenant 
Tarybų Lietuvoje.

Jurkšaitienė Elena
Veliuona
Kauno rajonas 
Lithuania, USSR

Kairas. — Tarybų Sąjun
ga dar prisiuntė 300 techni
kų vadovavimui darbų prie 
Aswano užtvankos. Ten 
dirba virš 5,000 egiptiečių.

Londonas. —Sulaukęs 80 
metų amžiausmirė kome
dijų artistas Barry Lapino.-
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“Laisvės” redakcija

knygų 
geriausių

Gerb.
Labai, labai norėčiau už

megzti ryšius su jumis, ir 
jeigu tai pasisektų, būčiau 
jums labai dėkingas.

Mane labai domina pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
gyvenimas ir jų leidiniai 
lietuvių kalboje.

Mano mėgiamų 
tarpe viena iš
knygų, yra rašytojo Rojaus 
Mizaros knygos. Ir labai 
norėčiau padėkoti iš širdies 
už tokias įdomias knygas 
R. Mizarai.

Pas mus, kurie turi gimi
nių bei pažįstamų Ameri
kos valstijose, gauna laik
raščius iš jų, deja, pas ma
ne tokių nėra, su kuriais 
galėčiau turėti ryšį. Tačiau 
laikraščius iš ten noriu 
gauti.

Gerbiamieji! Kaip ir ko
kiu būdu galėčiau gauti 
“Laisvės” laikraštį pas sa
ve, tai yra, galėčiau jį užsi
prenumeruoti ; svar b i a u- 
sia, kaip atsiskaityti už 
prenumeratą ir kokiu bū
du tai padaryti?tai. padaryti?

Su pagarba
Benas Puplesis
Klaipėdos rajonas 
Veivirčėnų paštas 
Ruigių kaimas 
Lithuania, USSR

Puerto Riko klausimas 
Jungtinėms Tautoms

Movimiento Pro Indepen
dent (veikimas už nepri
klausomybę) ragina Jungti
nių Tautų 17-ąją sesiją 
svarstyti Puerto Riko padė
tį. Tai bendras puertorikie- 
čių frontas, į kurį įeina na
cionalistai, kovotojai už ne
priklausomybę, komunistai, 
jungtinė patriotų sąjunga bet įmano sūnus Moham- • 
ir universiteto studentų są- : 
junga.

Jungtinių Tautų sesijon 
minimaš frontas atsiuntė 
masinę delegaciją ir sudarė 
pikietą. Tam vadovauja Ju
an Mari-Bras, generalinis to 
fronto sekretorius, jaunas 
advokatas, pasižymėjęs už 
nepriklausomybę kovotojas.

Nuo penkioliktojo šimt
mečio pradžios Puerto Riko 
buvo Ispanijos imperijos ko
lonija. 1898 metais ameri
kiečiai ispanus nugalėjo ir 
tada tą salą pasisavino. 
Per 64 metus amerikiečių 
kapitalas ten smarkiai įsi
tvirtino. Ypač per pasta
ruosius trejetą metų, nuo 
revoliucijos pergalės Kubo
je, Jungtinės Valstijos eko
nominiai ir militariniai tą 
salą pavertė amerikiečių 
tvirtove. Visų investmentų 
78% yra amerikiečių ranko
se. Jie plėšia pelną net iki 
28%. 80 procentų impor
to eina iš Jungtinių Vals
tijų. Apie 20 militarinių ba
zių amerikiečiai ten turi. 
12 .procentų žemės yrą tie
sioginėje .Amerikos milita- 
ristų kontrolėje. . , . .

Puerto Riko skaitosi • sa
vistoviu komohVeltu, palhL 
kančių 'glaudžius 'ryšius :su 
Jungtinėmis Valstijomis. Iš 
paviršiaus atrodo* lyg kad 
būtų nepriklausoma1 šalis, 
bet iš tikro ji yra saugioje 
Jungtinių1 Valstijų kontro
lėje. :

Iš dviejų ir pusės milijono 
gyventojų apie trečdalis 
emigravo į Jungtines Vals
tijas, vyriausia dėl savo ša
lyje stokos darbų, kuomet 
apie 65,000 amerikiečių at
sikėlė Puerto Riko salon ir 
ten užėmė svarbiausius dar
bus. Sunkus ekonominis gy
venimas, nedarbas ir ameri
kiečių propaganda smar
kiai paveikia šimtus tūks
tančių puertorikiečių keltis 
į Jungtines Valstijas.

J. A. Gonzales, įžymus ko
votojas už savo krašto ne
priklausomybę, par e i š k ė : 
Mūsų kovos šūkis: “Duona, 
žemė, laisvė. Duona labai 
brangi, žemė amerikiečių 
rankose, laisvė neegzistuo
ju.”

Puerto rikiečiai patriotai 
nori, kad Jungtinės Tautos 
ištyrinėtų Puerto Riko pa
dėtį ir paremtų jų kovą už 
pilną krašto nepriklauso
mybę.

medas el-Badr nugalėjo Ab- 
dullaho jėgas ir savo tėvą 
vėl sostan pasodino. Abdul- 
lahas ir kitas jo brolis ne
teko galvų.

1959 metais Imanas p ra- • 
leido 3 mėnesius Romoje, 
artritą gydydamasis. Tuo ... 
metu prie jo buvo 35 žmo
nos, sugulovės ir vergės. .. 
Jis ten praleido 3 milijonus | 
dolerių.

Kiek jo žmonos ir sugulo- . 
vės pagimdė vaikų, tai jis 
pats nebegalėjo suskaityti. 
Galvos nukirtimas grėsė 
kiekvienam, kas tik drįso 
prisiartinti prie jo bet ku
rios žmonos ar sugulovės.

Tėvui mirus, sostą buvo 
užėmęs jo vyresnysis sūnus 
Mohammedas el-Badr. Bet 
neilgam. Už kelių dienų su
kilę militaristai karalių nu
žudė, monarchiją panaiki
no, respubliką paskelbė.

Yemenas yra susirišęs 
federatyviais ryšiais su 
Jungtinė Arabų Respubli
ka (Egiptu).

Samuel Adams—garsusis :: 
Amerikos patriotas

Jau sukako 240 metų nuo 
Samuel Adams gimimo. Jis ' 
gimė 1722 m. rugsėjo 27 d., . • 
Bostono mieste.
•' Jo ;tęvas1 užsiėmė alaus iš- ' 
dirbyštėš bizniu1 ir norėjo.

j kad jo sūnus Samuelis jį .ta-y

Tokio monarcho mažai 
kas turėtų gailėtis

Neseniai miręs Yemeno 
karalystės absoliutis mon
archas Imanas valdė per 24 
metus 5 milijonus pavaldi
nių. Jo valdžia buvo tiro
niška. Jokios opozicijos jis 
nepakentė. Kas tik jam pa
sipriešino, tam tuojau gal
va nuo pečių nusirito. Ne
mažai jis išskerdė žmonių, 
kurie siekėsi reformas pra
vesti, atsilikusį kraštą civi
lizuoti.

Arabiškame Yemene dar 
tebegyvuoja vergija. Mote
rys viešai niekur savo veidų 

Inegali parodyti. Teokratiš-

me biznyje pavaduotų. BetJK 
Samuelis tuo nesidomėjo. ' f 
Jis pasirinko visai kitą ke-” 
lia.

Baigęs Harvardo univer
sitetą, S. Adams palinko ” 
prie žurnalizmo. Amerikie-.. 
čių nepasitenkinimas despo
tišku Britanijos režimu la- . 
bai suinteresavo jaunąjį,; 
Samuelį. Jis ugningus .. 
s t r a i p s nius laikraščiuose; 
rašė, revoliucines brošiūras - 
rašė, prakalbas sakė, orga- 
nizayo amerikiečius kovai 
prieš anglus.

S. Adams yra skaitomas.:, 
Amerikos Revoliucijos pro- 
moteriu, įkvėpėju. Jis bu- •• 
vo persiėmęs demokratinė- 
mis idėjomis ir Nepriklau--' 
somybės Dėklą racijon jis ' 
įrašė tas idėjas. Savo rašy 
tuose jis skelbė, kad valjk>' 
džios turi žmonėms tarnau-*’- 
ti, o ne žmonės valdžioms. 
Jis buvo vienas Nepriklau
somybės Deklaracijos pasi
rašytojų. Prieš mirtį jis bū-‘ 
vo Massachusetts valstijos 
gubernatorius. Mirė 1803 ' 
metais.

Samuel Adams buvo ant
rosios eilės pusbrolis John 
Adams, antrojo JAV prezi-,.* 
dento.

20 milijonų kareivių
Žinote, kad šiuo metu vi- • 

same pasaulyje yra apie 20 
milijonų kareivių, kurie jo
kio produktyvaus darbo ne- ' 
dirba. Tai našta visuome- ‘ » % 
nei. • \

Tuo pačiu metu karinėje " 
gamyboje dirba apie 30 mi-. 
lijonų darbininkų, kurie ir- ' 
gi visuomenei naud i n g o s ’i 
produkcijos nekuria. v

Nusiginklavimas būtų di-^ 
džiausiąs visuomenei pa- : 
lengvinimas.
t > f UAmiti

<



F. Aleinikovas

< Stiklas pradeda naują erą
Stiklą žmonės išmoko pa

sigaminti jau prieš keletą 
tūkstantmečių. Langai, sti
kliniai indai, medicinos 
reikmenys, laboratorijų mė
gintuvėliai... Ilgą laiką tar
navo stiklas žmonėms. Ir 
tarnauja. Dabar kasmet vis 
plačiau jį imta naudoti sta
tyboje, įvairiose pramonės 
šakose, transporte, žemės 
ūkyje. Stiklas jau šiuo me
tu pakeičia metalą, medį 
ir... net betoną. Stiklui atsi
veria nauji keliai. Keliai, 
kuriais anksčiau jis nieka
da nedrįsdavo žengti.

Statybose dabar pasitaiko 
labai įdomių dalykų. Žvilg
terėkime į projektą vieno 
namo, kuris turi būti pa
statytas Maskvos miesto ra
jone Izmailove. Keletas 
aukštų, stogas, paradiniai 
įėjimai — na, namas, kaip 
namas. Tačiau jį projekta
vo ne tik architektai ir in
žinieriai, bet ir... chemikai.,

Chemikai? Ką bendro 
chemija turi su statyba?

Įsivaizduokime, kad mes 
— statybos aikštėje. Čia 
nematyti nei plytų, nei su
verstų kalkių, nei lentų šūs
nių. Nėra netgi cemento, 
ketaus vamzdžiu, v

šaunioji statybos 
medžiaga

Į aikštelę įvaižiuoja sunk
vežimis su dviejų metrų 
aukščio sienų blokais. Nie
kas jo nepasitinka, nematy
ti bokštinio krano, kuris pa
keltų sunkias plokštes ir 
atsargiai jas padėtų į vie
tą. Šoferis išlipa iš kabinos, 
atidaro bortus ir... Nejaugi 
jis ruošiasi vienas ranko
mis iškrauti mašiną? Ar
gi pajėgs vienas žmogus pa
didinti iš vietos tokią plok
štę?! Tačiau šoferis leng
vai pakėlė plokštę už kraš
tų, be jokio vargo užsivertė 
ant pečių ir neša... Po ket
virčio valandos — mašina 
jau iškrauta-

Aišku, visi suprantame— 
šis namas statomas iš plast
masės. Plastmasė — atei
ties statybinė medžiaga. Ji 
tokia lengva, kad reikia tik 
aštuonių ar dešimties pen- 
kiatonių sunkvežimių namo 
sienoms pervežti. Namo, 
kuriame bus 40 butų. To
kį namą galima pastatyti 
pasakišku greičiu — per 5-7 
dienas.

Čia kalbėjom apie plast
masę. O kur stiklas? Gal 
jis netinka namų statybai? 
Neskubėkim su išvadomis. 
Pažiūrėkime, ar jis neturi 
ko nors bendro su ką tik mi
nėta plastmase. Bet — ge
riau iš eilės.
< Stiklo vaidmuo

Stiklas statybose — nebe 
naujiena. Iš stiklo gamina
mos plytos, blokai, čerpės, 
vamzdžiai. Jie pigūs, higie
niški ir — skirtingai meta
liniams — nerūdija. Stikli
niai blokai ir plytos visų 
pirma naudojami sandė
liams, pertvaroms. Visi 
grožisi “Neringos” viešbu
tyje (Vilniuje) laiptų per
tvara, siena, sudėtomis iš 
stiklinių blokų.

Jau šiuo metu statomi 
namai, panaudojant stikli
nius radiatorius. Pavyz
džiui, Maskvoje, Naujųjų 
Č e r i o m u škų devintame 
kvartale pastatytame name 
nematyti tradicinių metali
nių radiatorių. Vietoj jų — 
lygios betoninės plytos, ku- 
Vių viduje yra spiralė iš sti
klinių vamzdelių. Šiais 
vamzdeliais cirkuliuoja šil
tas vanduo- Toks apšildy
mas labai patogus: radioto- 
riai negadina kambario vai-

zdo, maža teužima vietos, o 
šeimininkė džiaugiasi, kad 
nėra kur nusėsti dulkėms.

Tarp kitko, galima pami
nėti, kad stikliniai vamz
džiai pakeičia metalą ne tik 
radiatoriuose, bet ir plačiai 
naudojami įvairiose pramo
nės šakose.

Didelę perspektyvą turi 
stiklai su elektrai laidžia 
plėvele, kuri gaunama už
garinant ant stiklo pavir
šiaus alavo chlorido. Tokie 
stiklai būna visai, skaidrūs, 
o elektros srovė, eidama jų 
paviršiumi, apsaugo juos 
nuo užšalimo. Tai nuosta
bus stiklas langams, vitri
noms, ypač žiemą. Beje, rei
kia pridurti, kad toks stik
las gali apšildyti net ir 
kambarį. O jeigu tokį elek
trai laidų stiklą padengsi 
specialiomis medžiagomis— 
liuminaforais, tai praeinan
ti elektros srovė apšvies 
juos įvairiausiomis spalvo
mis. Nesunku įsivaizduoti, 
kaip gražiai atrodytų įvai
rios reklamos tokių vitrinų 
fone.

Stiklas ateityje
Stiklui priklauso didelė 

ateitis, nes jis turi puikias 
savybes: skaidrumą, didelį 
cheminį atsparumą. Bet yra 
ir viena didelė yda — jis 
dūžta, trupa. Kaip žinome, 
stiklas susideda iš natrio 
oksido, kalcio oksido ir sili- 
co oksido (smėlio). Atskiro
se vietose susitelkia natris 
ir kalcis. O šie elementai 
chemiškai mažiau atsparūs, 
negu silico oksidas. Būda
mi paviršiuje, jie ima iš at
mosferos drėgmę, sudaro 
kitus junginius, o nuo to 
didėja tūris. Taip atsiran
da plyšiai, kurie ir yra stik
lo trapumo kaltininkas.

Mokslininkai surado bū
dus pašalinti šią stiklo ydą. 
Pavyzdžiui, iš išlydytos sti
klo masės ištemptas plonas 
stiklo siūlelis būna elastin
gas. Jo stiprumas prilygsta 
(kai kuriais atvejais net 
pralenkia) metalinių siūle
lių stiprumą. Kilo mintis 
stiklo pluoštą panaudoti ar- 
muojančia medžiaga plast
masėms (panašiai kaip plie
ninės vielos armatūrą gelž
betonio gamyboje). Taip 
atsirado nauja sinteti
nė medžiaga — stikloplas- 
tis. Stikloplastis keliolika 
kartų lengvesnis už me
talą, atsparumu metalus 
dažnai pralenkia- Jo nevei
kia rūgštys, šarmai ir, ži
noma, jis nerūdija. Stiklo- 
plasčiai jau šiuo metu pra
dedami plačiai naudoti įvai
riose liaudies ūkio šakose.
Stikliniai elektros stulpai

Mūsų šalis yra ištisai 
elektrifikuojama. Elektros 
linijoms naudojami metali
niai, mediniai, gelžbetoni
niai stulipai. O galima to
kius stulpus padaryti iš 
stikloplasčių. Jie nesupus, 
nesurūdys. Beje, elektros 
linijoms bus panaudojami 
stikliniai izoliatoriai.

Plačiai po šalį dabar tie
siasi dujotiekiai. Jiems rei
kia tūkstančių kilometrų 
vamzdžių, o vamzdžiams— 
tūkstančių tonų metalo. 
Norint apsaugoti metalą 
nuo drėgmės, nuo cheminių 
dirvos medžiagų poveikio, 
naudo jamos hidroizoliaci- 
nės medžiagos. Bet šios me
džiagos irgi praleidžia 
drėgmę, kartais net pačios 
pūva. Panaudojus vadina- 
mąjį anizotropinį stiklo- 
plastį, gaunami vamzdžiai, 
kurie ilgiausius dešimtme
čius puikiai jaučiasi žemė- 
j e. Anizotropinis stiklo-

plastis — ideali medžiagą 
ne tik vamzdžiams,, bet ir 
įvairioms sferoms, cilind
rams, gaubtams gaminti.

Stiklo grojžis
Reikia priminti, kad stik- 

loplasčius galima pagamin
ti skaidrius arba nudažytus 
įvairiomis spalvomis. Juk 
tai nuostabi medžiaga ar
chitektams i r dekorato
riams. Tai puiki medžiaga 
skulptoriams, gražių indų, 
namų apyvokos daiktų ga
mintojams. Stikloplasčiai 
mažai pralaidūs šilumai ir 
garsui. Užtat jie gerai tin
ka statybinėms konstrukci
joms, lengvoms perdangų 
plokštėms, sienoms, suren
kamos konstrukcijos gara
žams, durų ir langų rė
mams. Stikloplasčius leng
va formuoti. Iš jų gamina
mos banguotos pusiau skai
drios stogų dangos, pertva
ros, vonios. Permatoma ir 
šviesi, iš tolo panaši j ledą, 
tokia stogo plokštė labai 
lengva: kvadratinis metras 
sveria vos 2 kilogramus.

Stikloplasčiai konkuruoja 
su metalais laivų bei auto
mobilių gamyboje. Ir rei
kia pasakyti, labai sėkmin
gai. Tačiau ir jie turi vie
ną silpnybę — aukštai tem
peratūrai jie nelabai atspa
rūs. Panaudojus stikloplas
čių gamybai paprastas der
vas, jie išlaiko 200—300°C 
temperatūrą. Ir tik specia
lios dervos, kaip, pavyz
džiui, silicio organiniai jun
giniai — iki 500—600°C.

Dar viena medžiaga
Pastaruoju metu išrasta 

nauja medžiaga — vitroke- 
ramas (užsienyje dažnai 
vadinamas pirokeramu). 
Vitrokeramas — labai tvir
ta, kaitinant netrūkinėjanti 
ir aplamai temperatūrai at
spari medžiaga. Ji tvirtes
nė už nerūdijantį plieną, ti
taną, devynis kartus kietes
nė už paprastą langų stiklą, 
o lengvesnė už aliuminį. Vi
trokeramas žymiai mažiau 
trapus, negu paprastas sti
klas. Mechaniškai jis būna 
atsparus, esant net 800— 
900°C-

Tai medžiaga, turinti y- 
pač tankią kristalinę struk
tūrą. Pradžioje ji buvo ga
minama veikiant, rentgeno, 
gama arba ultravioletiniais 
spinduliais stiklus, turin
čius ličio amido ir bario ar
ba aliuminio oksidų, o taip 
pat labai nedaug aukso, si
dabro ir vario druskų. Tos 
druskos paprastai tampa 
kristalų susidarymo cent
rais, o po šiluminio šių sti
klų apdorojimo juose išau
ga daugybė labai mažų kri
stalų, palaipsniui tankėjan
čių ir sudarančių stiklo mi- 
krokristalinį monolitą. Da
bar šios rūšies medžiagos 
pradėtos gaminti ir nenau
dojant anksčiau minėtų 
spindulių.

Ir kainos klausimas
Manoma, kad, organiza

vus pramoninę gamybą, vi
trokeramas nedaug bran-

Nuotraukoje: Ksavera Karosienė su savo anūkėliu.

giau tekainuos už stiklą ir,
aišku, daug pigiau už nerū
dijantį plieną, kurį jis dau
geliu atvejų gali pavaduoti.

Didelis vitrokeramo savy
bių įvairumas nulemia jo 
ateitį. Iš šios medžiagos 
jau gaminamos dujų turbi
nų mentelės, raketinių va
riklių detalės, vairuojamų 
raketų radiolokacinių ante
nų gaubtai ir kiti tempera
tūrai atsparūs gaminiai. 
Kadangi vitrokeramas ne
boja cheminių elementų po
veikio, iš jo pagamintos de
talės' gali ilgai dirbti šarmų 
ir rūgščių aplinkoje. Varik
lių stūmokliai, pagaminti iš 
vitrokeramo, žymiai atspa
resni už metalinius.

Vitrokeramas suras platų 
pritaikymą ir statyboje. Iš 
jo galima gaminti dideles 
plokštes, sienų pertvaras, 
apdailos plyteles.

žaliavų — kiek nori! .
Stiklas arba medžiagos, 

gaunamos stiklo pagrindu 
(vitrokeramas, stikloplas
čiai) labai svarbūs mūsų 
respublikoje, nes mes netu
rime žaliavų metalurgijos 
pramonei. O stiklo gamy
bai pas mus žaliavų — kiek 
nori. Juk stiklo pagrindinė 
sudedamoji dalis — smėlis, 
kurio gausu mūsų laukuo
se. Mes turime didelius kie
kius klinčių, dolomitų, ku
rie taip pat tinka stiklo ga
mybai.

Nors stiklo amžius jau 
matuojamas t ū k stantme- 
čiais, bet tikroji jo istorija 
prasideda tik šiandieną.

“Švyturys”

Žaibai ir perkūnas 
žiemos laiku

Žiemą retas reiškinys, 
kad žaibuotų ir daužytųsi 
perkūnija. Bet-1962 metų 
sausio 1 d. Ežerėliuose, Vil
niaus priemiestyje, tatai 
buvo.

Nors ne kiekvieną žiemą 
pasitaiko pamatyti žaibą, 
bet senesnieji gamtos stebė
tojai jų yra matę po kelis 
ar kelioliką. Vėliau, gretin
dami su ypat i n g e s n i a i s 
gamtos reiškiniais, jie pa
darė gana įdomias išvadas. 
Sakoma, kad jeigu žiemą 
žaibavo, tai pasikeičia mė
lynžiedžių gėlių spalva, at
siranda žiedų net baltais ir 
rausvais vainiklapiais. Ir 
tikrai, miško gėlės jau žydi, 
žiedų spalvos labai įvairios, 
atspalvių skalė platesnė, ne
gu ankstesniais, “ramiais” 
metais.

Sakoma, kad jeigu žiemą 
žaibavo, obuoliai ir kriau
šės būna saldesni, atsiran
da nebūdingos jiems for
mos; žiemkenčių grūdai bū
na svaresni; medžių lapai— 
skiautėti ir giliau dantyti: 
grybai dygsta po kelis iš 
vieno kamieno arba keliais 
aukštais.

Tokie reikiniai reti, bet 
gamtininkams labai įdo
mūs.

Leningradas. — Pirm re- 
vnlinciios. 1917 m., čia buvo 
466 bažnyčios su 4,300 ku
nigu-norm. Dabar yra jau 
tik 63 bažnyčios.

ATVIRAI KALBANT
Apie dievus ir turtus
Mano senutė, 90 metų i 

amžiaus, motina dar prieš 
antrąjį pasaulini karą man m o . 
rašė: “Duok, dieve, kad tik Z a?? 
Stalinas į Lietuvą neateitų, i 
nes jis dievą iš Lietuvos iš
varytų.” Na, ir ką gi: Sta
linas atėjo ir išėjo, ir Liet-, 

jtuva, jau virš dvidešimties i 
metu būdama 
jungos dalimi, 
kiškas dievas 
taip ir tebėra, 
visas fašistinis brudas, vi
si ponai ir kandidatai į po
nus pabėgo, bet dievulis i 
kaip tupėjo, taip ir tupi.

Isas iki vienos bažnyčias ir 
’atiduotų visus kunigus auk- 

v so kasyklų koncesionie- 
iriams kasimui aukso, tai

> valdžia
; būtų ir gerutėlė, ir šventa— 
'dievo skirta.

Čia ne klausimas, ar yi‘a 
dievas ar ne, ir kas tiki bu”Į 

------ - Svirnu dievo, kas ne, čia ;
Tarybų Są-;vienas iš svarbiausių klau-į 
o ten paša- slnllJ> 1—• -— — - •; 
kaip buvo,?audos dlevas duoda !snau- 
Iš Lietuvos gojams žmonių masių - 

•J visai neatsižvelgiant, į ko
kius dievus tos masės tiki 
ir meldžiasi.

Daleiskim, kad Tarybų 
Sąjunga ar bile kita socia- 

Kaip matote, tuo dievu ne ‘ listinė šalis pristatytų dvi- 
tik mūsų “vaduotojų” aba-!gubai tiek bažnyčių ir pa
žo žmonės, bet ir JAV ir vi-’dvigubintų kunigu skaičių, 
s.o taip vadinamo laisvojo,bet paliktų juos tik maldai, 

j pasaulio propa g a n d i s t a r 0 griežtai atskirtų nuo ma-
prieš Tarybų Sąjungą ir 
socialistinius kraštus tikin
čiuosius baugina ir graudi
na tikslu sukelti juose ne
apykantą ir kerštingumą 
socialistinio pasaulio žmo
nėms.. Mūsų propagandis
tai, kaltindami socialisti
nius kraštus materializmu 
ir atmetimu dievų, toli pra
šauna pro šalį. Kur mes 
daugiau rasime materializ
mo, jei ne kapitalistiniuose 
kraštuose? Kur dievas ir 
dievai daugiausia yra iš
naudojami, jeigu ne kapi
talistiniuose kraštuose?

Amerikos žmonės, neuž
ginčijamai yra didžiausi 
materialistai. Čia gi viskas 
paremta ant dolerio — ant 
turto. Žmogus gali būti di
džiausias niekšas, jei tik jis 
turi pinigų maišus, tai jis 
yra labai garbingas. Jis1 yra 
pageidaujamas ir gerbia
mas svečias ir bažnyčioje ir 
seklyčioje. Duok Amerikos 
kapitalistams k o n c e s i j as 
Tarybų Sąjungoje kontro
liuoti — aliejaus šaltinius, 
aukso kasyklas, transporto 
priemones, bankus ir dau
gybės gamtinių turtų šalti
nius,—tai jeigu Tarybų Są
jungos valdžia uždarytų vi-

Įtampa tarp negrų ir baltųjų
Rašo Harry Ashmore

(Harry Ashmore buvo 
laikraščio leidėju mieste, 
kuris pavirto rasinės prob
lemos simboliu JAV-ose, — 
Little Rock, Arkansas vals
tijoje. Kaip “Little (Rock 
Gazette” leidėjas, p. Ash
more pasmerkė 1957-58 m. 
įvykius, kurie padarė šį 
miestą, garsiu pašau lyje. 
Dabar jis yra Brittanica En
ciklopedijos vyriausiu leidė
ju Čikagoje.)
Maži nežinomi Pietų kai

mai ir miestai staiga yra 
minimi pirmuose laikraščių 
puslapiuose. Albany, senas 
ir ramus Georgijos valstijos 
miestas per paskutinius mė
nesius pasidarė didelių įtem
pimų vietove ir užėmė 
Little Rock vietą laikraš
čiuose..

Tai nereiškia, ’kad Alba
ny turi didesnį rasinį anta
gonizmą, negu kur kitur. 
Šis miestelis visai atsitikti
nai pasidarė dabartiniu 
negrų protesto judėjimo 
centru, kuris jau nebėra re
liginiu reiškiniu. Albany 
miestely buvo jau anksčiau 
suorganizuota negrų vado
vybė, norinti išmėginti siau
rinančius segregacijos įsta
tymus ir praktiką.

Tautiniai judėjimo lyde
riai, kurie paprastai pa
traukia tautos dėmesį, 
kur tik jie veikia, nu
vyko į Albany, kad palaiky
tų judėjimą. Martin Luther 
King panaudojo šį miestelį 
savo teorijos išmėginimui ir

I protesto bei įtikinimo prak
tikos pritaikymui.

Žinoma, nebuvo apsieita 
be neramumų: paradų, su
sirinkimų, masinių areštų, 
apkaltinimo policijos žiau
rumu ir vienos negrų baž

nyčios sudeginimu. Niekas 
negali pasakyti, ar nebus ir 
daugiau neramumų. Alba
ny dabar pasidarė masinio 
negrų judėjimo centru, rei
kalaujančiu teisių, kurios 
buvo atmestos vietinių ofi
cialių ištaigų ir kurioms pa
sipriešino baltųjų dauguma. 
Esant šitokiom aplinkybėm, 
rasinė įtampa yra neišven
giama.

Kur ši rasinė įtampa 
bendruomenę nuves? Yra 
gana reikšminga, kad su vi
sa apskaičiuota provokaci
ja, ji tesukėlė tik atsitikti
ną fizinį susikirtimą. Kiek
vieną kartą, kur protestuo
ją negrai suėjo su priešin
gais baltaisiais, policija pa
laikė tvirtą kontrolę. Kas
dieninis miesto gyvenimas, 
kuris apima painius santy
kius tarp negrų ir baltųjų, 
eina sena vaga.

Tai, atrodo, turi viltingos 
ir didelės reikšmės. Negrai

Brockton, Mass.
Būsiu vajininku

Nors tebesu ligoninėje, 
pareiškiu, k a d noriu 
dalyvauti “Laisvės” ir “Vil
nies” vajuje ir būti jų vaji
ninku. Montellos ir apy
linkės skaitytojai, kurių 

u “Laisvės” ir “Vilnies” pre- 
”7 ‘ numerata pasibaigė, pasiųs- 
' darni savo prenumeratas pa- 

tai kiek “materialinės I >administracijoms, 
Į kad jos punktus priskaitytų 
George Shimaičiui, Brock
ton, Mass.

Aš manau, kad apie spa
lio mėnesio pabaigą jau bū
siu namie ir galėsiu akty
viai pradėti vajaus darbą. 
Galėsite ateiti pas mane į 
namus ir atsinaujinti pre
numeratas. Arba operetės 
“Lietuvaitės” vaidinimo me
tu lapkričio 11 d. Lietuvių 
Tautiškame Name galėsite 
mane matyti, nes turiu viltį 
parengime dalyvauti. Mielu 
noru patarnausiu visiems, 
atnaujinant prenumeratas.

George Shimaitis

terialinių šalies, reikalų, tai 
vis tiek tos šalys visuose 
tikėjimuose, visose bažny
čiose, visais laikais būtų be
dieviškos. Padėjus ant 
svarstyklių dvasines ir ma
terialistines vertybes žmo
nių santykiuose, tai mate
rialinės vertybės visada 
persvers dvasines.

Žinomoj žmonijos vysty
mosi istorijoj dievai visa-Į darbavimą Independent Po- 
da paliko patiems žmonėms j litical Forum, buvo pasiųs- 
išsispręsti tarpusavius rei
kalus savomis spėkomis.
Nors žmonės iš tikrųjų ir 
labai daug dievus maldavo, 
kad jiems padėtų, bet die
vai visada toms maldoms 
buvo kurti.

Jeigu dievai būtų klausę 
žmonių maldų, tai ne tik 
būtų buvę išvengta daugy
bės žmonijai katastrofiškų 
sukrėtimų, apgaulės, kan
čių ir skriaudų, o ir būtų 
atsiekta teisingumo, broly
bės ir palaimos.

Va, todėl, socialistinių 
kraštų žmonės ir valdžios 
nusitarė: nekvaršinti dievų 
savo maldomis, o rūpintis 
savais reikalais savomis 
spėkomis. Palikti dangų j 
dievams, o žemę—žmonėms.

Arėjas

Rochester, N. Y.
Iš Rochesterio, per pasi- 

ta pora atstovų į taikos ir 
nusiginklavimo ko n g r e s ą 
Maskvoje, atsibuvusį praė
jusią vasarą.

Atstovai buvo: Mrs. N. 
Broida ir G. Riley, ir Mrs. 
E. Lot, važinėjusi po Čeko
slovakiją, Lenkiją ir Tary
bų Sąjungą, praleidus visą 
pusdienį su Chruščioviene.

Visi savo įspūdžius su 
spalvotomis nuotraukomis 
(slides) aiškino.

Kongrese atstovų buvo iš 
120 "šalių. Kongresas pasi
sakė už taiką ir visišką nu
siginklavimą.

Nuotraukos iš T. Sąjun
gos gyvenimo istorinių pa
statų. Bet akcentas buvo 
ant vaikų priežiūros ir jų 
auklėjimo.

Klausimai ir komentarai.
Porą gerų komentarų pa

darė studentas iš Estman 
muzikos mokyklos. Nes jis
praėjusią žiemą lankėsi Ta
rybų Sąjungoje su Roches
terio Filharmonijos orkest
ru.

Susirinkimas atsibuvo 
rugsėjo 22 d. Cutler Union, 
560 University Ave.

Minimas forumas rūpina
si taika ir nusiginklavimu.

Buvo surengęs prakalbas 
atominiam mokslininkui Li- 
nius Pauling.

Pradžioje vasaros paruo
šė demonstraciją už taiką ir 
nusigink lavimą. Vietinė 
spauda rašė, kad per 2,000 
moterų demonstravo.

Forumo pirmininkas yra 
ministeris.

Veikimas naudingas ir 
būtinai reikalingas paramos 
kiekvieno žmogaus, mylin
čio taiką.

Anonimas

ir gali būti kartus abiem 
pusėm. O tačiau, atrodo, 
kažkur yra dar garsiai ne
pasakytas sutarimas, kad 
padėtį galima išspręsti be 
fiziniu susikirtimu.

Pakeitimai įstatym u o s e 
jau padėjo pagrindą neseg- 
reguotai visuomenei JAV- 
ose. Visur, nors kartais ir 

ir baltieji, ne vien tik Pie
tuose, dažnai turi skirtin
gas nuomones, kada ir kaip 
seniai įsigyvenę rasinės se
gregacijos papročiai bus 
p a n a i k i nti. Nesutikimas 
yra dažnai giliai emocialus

labai pamažu, segregacijos 
praktika yra pakeičiama 
derybomis, kurios dažnai 
yra uždedamos ant baltųjų 
daugumos naujomis formo
mis.

American Council
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J. Kaškaitis

Šaunus Buzelių gimines 
suvažiavimas

štai jums, mieli draugai, 
trumpas Bazelių šeimos są
skrydžio pranešimas. Gra
žus sklandus Buzeįių gene
alogijos samiai rys. Gal tik 
Lietuvoj galimas toks šiltas, 
draugiškas, kultūringas są
skrydis.

Pačiame vidurvasary, 1962 
m. liepos mėn. 28-29 d., Vil
niuje Įvyko Bazelių giminės 
suvažiavimas. Į T a r y b ų 
Lietuvos gražiąją sostinę 
suvažiavo susibūrė išsimėtę 
po visą respubliką Martyno 
ir Onos Bazelių įpėdiniai - 
palikuonys su savo šeimo
mis.

Dabar ta Bazelių giminė 
išaugo, išsiplėtė. Padaugėjo 
jos narių skaičius net 5 kar
tus. Vieton buvusių Marty
no Bazelio 7-niu vaiku da
bar toje vieningoje giminė
je priskaitomi 45 žmonės. 
Jų tarpe yra įvairių profe
sijų: gydytojų 3, mokslo 
darbuotojų 3, mokytojų 5, 
juristų 1, melioratorių 2, vi
daus medicinos personalo 2, 
kooperatininkų 4, darbinin- 
ku-meistru 2, šoferiu 1, stu- 
dentų 1, mokinių 4, vaikų 
10, namų šeimininkų 3, pen
sininku 2. v

Į Vilnių susirinko gyve
nantieji Ukmergėj, Kaune, 
Vilniuje, Dotnuvoje, Pane
vėžy, Šiauliuose, Kuršėnuo
se, Klaipėdoje. Čia buvo tė
vai, dėdės, tetulės, broliai, 
seserys, žentai, anūkai, uoš
vės, marčios ir jų vaikai. 
Visiems buvo jauku, miela 
susitikt, pasimatyti, pasi
tart, pasidžiaugt sėkmėmis, 
pasiguost rūpesčiais, už- 
megst glaudesnius ryškis:

Suėję į vieną vietą, prisi
minė senus buvusius caro ir 
buržuazijos valdymo laikus, 
kada visiems teko skurdžiai

atsiuntinėjo puikias mielas 
LD§D (Lietuvių Dorpkto 
studentų draugijos) ^bto- 
iwdlraiikas. Susirašinėjom 
ir paskiau, kol I pasaulinis 
'kafač * nutraukė mudviejų 
ryšius keletą metų. Po to ir 
vėl susisiekėm. Kai parva
žiavau atgal į savo tėviškę 

{ir apsistojau Vilniuje, gy
dytojas Buzelis buvo pats 
pirmutinis mano lankyto
jas. Kas sekmadienis jis 
atvažiuoja iš Ukmergės, 

I kur jis darbuojasi didžiojoj 
ligoninėj, kaip odos ligų 
specialistas, — atvažiuoja 
pas savo gimines, būtinai 
atsilanko pas mane. Susi
pažinau su jo artimesniais 
giminėmis, kurių namuose 
man tenka mielai paviešėti. 
Ir po šiai dienai Juozukas 

| (mudu labai artimi) mano 
mieliausias draugas ir bi
čiulis.

Naujuosius mokslo 
metus pradedant

Kiekvieną vasarą tūkstan
čiams Lietuvos vaikinų ir 
merginų iškyla klausimas— 
kur mokytis toliau?

Apie materialines išlaidas 
galvoti nereikia. Mokslas 

i Lietuvoje nemokamas. Iš- 
į kyla klausimas, kokią aukš
tąją mokyklą pasirinkti. 

1 Laikraščiai pilni skelbimų 
apie priėmimą į aukštąsias 
mokyklas.

Lietuvoj e, k u r i o j e yra 
trys milijonai gyventojų, be 
bendrojo lavinimosi mokyk
lų yra 12 aukštųjų mokyk
lų, 77 technikumai ir vidu
rinės specialiosios mokyk
los.

Pereitais metais Lietuvos 
aukštosios mokyklos į pir-

augti, blogai maitintis, sun
kiai dirbti ir labai mažai 
uždirbti. Tada visur jautė
si trūkumai, nepritekliai, 
vargas. Mokslas, pramogos, 
kultūrinis gyvenimas darbo 
žmonėms buvo neprieina
mas arba labai sunkiai pri
einamas.

Dabar, Tarybiniais laikais, 
visi jaučiasi gerai, saugiai, 
džiaugiasi visapusiškais pa
siekimais, laimėjimais, atsi
dėję dirba savo mėgiamus 
visuomenei naudingus dar
bus, su geromis viltimis į 
šviesiąją ateitį.

Visi bendrai susipažino su 
Vilniaus istorinėmis įžymy
bėmis, aplankė muziejus, 
parodas, n u s i f otografavo. 
Labai įdomi buvo vaikų iš
vyka į Vilniaus miesto gra
žų Jaunimo sodą. Praleidę 
bendrai pusantros paros, 
puikiai nusiteikę, gerame 
ūpe visi išsiskirstė į; savo 
darbo vietas.

Šito gražaus Buzelių suva
žiavimo iniciatorius — gy
dytojas Jurgis Buzelis, ma
no artimas draugas ir mie
las bičiulis nuo jaunų dienų, 
artimas kaimynas, gretimų 
parapijų, gimęs ir augęs 
Sadūnuose, Dusetų parapi
joj. Pėsčias buvau atmėžęs 
į Sadūnus, į Buzelių sodybą. 
Didžiulė, graži buvo Marty
no ir Onos Buzelių šeima. 
Su Juozuku mudu kartu 
mokėmės Mintaujos (Jelga
vos) gimnazijoj, mokėmės 
medicinos Dorpato (Tartu) 
universitete.

Man išvykus į Ameriką, 
mudviejų ryšiai nenutrūko. 
Juozas Buzelis vis man ra
šinėdavo iš Mintaujos, pas
kui iš Dorpato universiteto,

mą kursą priėmė 7,200 stu
dentų. Šiemet jos priims 
8,300. Kauno Politechnikos 
institute mokysis pirmaja
me kurse 2,800 studentų — 
busimųjų inžinierių. Tech
nikumuose ir kitose viduri
nėse specialiosiose mokyk
lose mokysis šiemet 13,600 
moksleivių.

Lietuvos liaudies ūkiui 
reikia daug inžinierių ir 
technikų. Kauno Politechni
kos institute ren g i a m i 40 
specialybių inžinieriai, tame 
tarpe chemijos pramonės, 
tiksliosios mechanikos prie
taisų, platesnių masių tech
nologijos inžinieriai. Šio in
stituto Vilniaus filialas 
rengs autotransporto eko
nomikos ir organizavimo 
inžinierius. Vilniaus univer
sitete atidaromi hidrologi
jos ir inžinierinės geologi
jos skyriai.

Lietuvos vaikinai ir mer
ginos važiuoja mokytis ir į 
kitas TSRS respublikas. 
Šiemet jie mokysis 31 Mask
vos ir Leningrado aukštojo
je mokykloje, Kijevo, Char
kovo, Odesos ir kitų miestų 
aukštosiose mokyklose. Jie 
studijuos branduolinę fizi
ką, elektroniką, okeanologi- 
ją, elektovaakumo mašinas, 
telemech aniką, kabelius, 
motorvežius ir kitus daly
kus.

Bronius Akstinas
APN korespondentas

New Orleans. — JAV 
Apeliacijų teismas paskyrė 
spalio 12 dieną svarstymui 
Mississippio gubernato
riaus Barnetto ir jo pava
duotojo prasikaltimo reika- 
!«■ . . i i'f. Ii®

“LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

land, Ohio, prisiuntė po vieną naują prenumeratą. Se
kanti vajininkai įstojo į vajų su atnaujinimais: Scran- 
tonietis, J. Bekešienė, Rochester, N. Y.; J. Mažeika, 
Pittsburgh, Pa.; ir iš St. Petersburg, Fla., A. Metelio- 
nis, kuris savo punktus skiria M. Valilionienei, mia- 
mietei.

Vajaus pradžia gera. Lauksime žinių nuo kitų va- 
jininkų.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI

Per K. Stanislovaitierię, Waterbury, Conn. .. $100.00 
Per J. Kuncą ir B. Medley, New Haven, Conn. 100.00 
Per J. Žebrį, Cleveland, Ohio ......................... 50.00
Per P. Bečį, Great Neck, N. Y..........................  30.00
B. P. Kirstukas, Chicago, Ill............ . ................ 11.00
Frances iš up State, N. Y.................................. 11.00
J. ir K. Vaičekauskai, Binghamton, N. Y.........10.00
Mokslo ir Laisvės spaudos mylėtoja, Newark NJ 10.00 
Mikew Schultz, Easton, Pa................................  10.00
A. ir A. Žilinskai, Detroit, Mich......................... 10.00
A. Zavish, Budd Lake, N. J.................................. 9.00
J. Swingle, Tarriffville, Conn............................... 7.00
J. ir A. Kauliniai, Huntington, L. 1..................... 6.00
P. Butkevicius, St. Petersburg, Fla.................... 5.00
Bronė Čiuberkienė, So. Boston, Mass.................. 5.00

1 R. & Y. Niaura, Islington, Mass............................5.00
Marijona Gutauskienė, Montello, Mass................ 5.00
Paulina Jasilioniene, Binghamton, N. Y.............. 5.00
M. Romikaitiene, Reading, Pa............................... 5.00
Peter Keval, Washington, D. C........................... 5.00
K. C. Straus, Easton, Pa................................... 5.00
A. Simuk, Chemainus, Canada ........................... 5.00
Chas. Devetzko, Brick Township, N. J...................3.00
A. Grigaitis, Jennings, La. .............................. 2.00
Po $1: Joseph Pašukaitis, Southbury, Conn.; A. Ku

nevičienė, Maspeth, N. Y.; Paulina Kuklis, Worcester, 
Mass.; Frank Čereška, Brockton, Mass.; A!. L. Borden, 
Kenosha, Wis.; A. Ramaika, Haverhill, Mass.; J. Kati- 
nis, A. Ogent, P. Švelnikas, K. J. Abakan, Easton, Pa.; 
J. Vaivada, Rochester, N. Y.; J. Purvėnas, Brooklyn, 
N. Y.; W. Diamond, J. Sinkus, R. Chuberkis, Boston, 
Mass.

— o —
Aukų į fondą gauta $429. Balansas $4,571.00. Tai 

graži pradžia į fondą. Prašome turėti mintyj, kad jūsų 
miesto vajininkai gaus punktus už visas aukas.

Dėkojame viršminėtiems, kurie taip gražiai pasi
darbavo vajaus reikalu, ir tiems, kurie suteikė finansi
nę paramą laikraščiui.

“Laisvės” Administracija

San Francisco, Cal.
Stos vajininkų tarpan
Pereitame LLD kuopos su

sirinkime mūsų B. Sutkus 
savanoriai apsiėmė būti 
“Laisvės” ir “Vilnies” vaji- 
ninku šiais metais. Džiugu 
ir pagirtina, nes B. Sutkus 
veik prieš metus buvo sun
kiai pakirstas paralyžiaus. 
Dar ir šiandien nėra pilnai i 
susveikęs. Anądien užklau
siau, kaip jaučiasi. Atsakė, 
kad kojos dar vis neveikia 
kaip reikia. Tačiau jis ne
planuoja užsidaryti bute ir 
pasitraukti nuo visko. Prie
šingai: jis mato reikalą bū
ti veikime ir optimistu, nes, 
anot Bimbos, “pavojin
giausia mūsų liga yra pesi
mizmas.” Tiesa, nemažai 
senesnio amžiaus mūsų žmo
nių serga pesimizmo liga.

Spalio 14 d. piknikas
Nutarta suruošti pikniką 

bei pietus spalio 14 d. pas 
svetingus draugus R. ir M. 
Mijat, Los Altose. Komite
tas susideda iš J. ir M. Gi- 
naičių, A. Narkienės ir V. 
Sutkienės. Visi pirmos rū
šies, tai ir pietūs bus pir
mos rūšies. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Rugsėjo 23 d. vaišingi 
draugai B. ir V. Sutkai su
sikvietę būrelį artimų drau
gų atžymėti savo 36 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tį. Abu Sutkai veiklūs ir 
nepaprastai draugiški žmo
nės. Linkime jiems ilgų lai
mingų metų, o labiausiai 
geros sveikatos..

Po skanių vaišių draugai 
sumetė $15 “Laisvės” reika
lams. Aukojo sekamai: Po 
$2 — R. ir M. Mijat, J. Ka
rosas, J. ir M. Ginaičiai, F. 
ir D. Mačiuliai, J. ir M. Mo- 
zūraičiai, B. ir V. Sutkai,

M. Baltulionytė; $1 A. Nar- 
kienė.

Rugsėjo 30 d. įvyko poky
lis —■ skanūs pietūs — Ka
rosų vasarnamyje Santa 
Cruz, Cal. Diena buvo ne
parastai graži. O Karosų 
vasarnamio vieta dar gra
žesnė. Pietūs buvo karališ
ki, nes jų gamintojai geri 
žinovai, t. y. J. Karosas, 
Mačiulienė, V. Taraškienė, 
U. Burdienč ir kitos. Ta
čiau žmonių turėjo būti dau
giau. Santa Cruz truputį 
per toli dėl tūlų žmonių. 
Pav., nuo San-Francisco iki 
Santa Cruz apie 80 mylių. 
Oaklandui ir Leandrui gal 
kiek arčiau. Girdėjau nusi
skundimų, kad tokia kelio
nė vienai dienai yra per to
li. Aišku, ne visi nori va
žiuoti tokį tolį vien pietų 
pavalgyti ir skubintis į na
mus, kad išvengus tiršto 
trafiko.

Gal reikėtų pagalvoti ruo
šiant išvažiavimus, kad 
būtų maždaug visiems pa
togiau su nuvažiav i m a i s. 
Reikia atsižvelgti, kad mū
sų publika susideda ne iš 
jauniklių. Pagaliau ir nes vi
si turi automobilius nuvyki
mui į tolimesnes vietas.

Girdėjau, kad randasi li
gonių. F. ir D. Mačiulių sū
nus Ray ir Barbara Bitienė 
randasi ligoninėje.

Laukiame Ksaveros Ka- 
rosienės grįžtant iš didelės 
ir labai įdomios kelionės. 
Suruošime jai prakalbas, 
kuomet jinai sugrįš.

Kalifornietis
P. S. Pas mus oras šiub 

tarpu labai gražus. San 
Francisco vasara paprastai 
prasideda apie rugsėjo mė
nesį.. K.

Eos Angeles, Cal. že ją namo.“ Tad jiems bu
vo proga aplankyti-pasima-

Sėkmingas spaudos 
išvažiavimas

•t P^g&liau, 23 d. rugsėjo 
įvyko*i seniai lauktas spau
dos paramai išvažiavimas- 
gegužinė. Ant nelaimės, 
kaip ir pereitą sykį, tame 
pačiame parke įvyko mūs 
srovei priešingų piknikas. 
Tačiau pasirodė, kad žmo
nės užjaučia progresyvią 
spaudą ir nors ne per dau
giausiai, bet iš visų apylin
kių. susirinko gražios publi
kos, kas padarė išvažiavi
mą sėkmingu.

Prie surengimo šito kil
naus įvykio gerai padirbė
jo sekančios ypatos: A. 
Zix ir E. Cable, kurios au
kojo ir sausainių; G. ir A. 
Bernotai, Chas. Zix, A. Gri
gaitienė, M. May, C. Pečiu
lis ir S. F. Smith.

Pasisotinus publikai sko
ningu maistu ir esant ge
rame ūpe, parinkta ir au
kų. Aukojo sekantys: J. ir 
M. Demenčiai (jie visad 
pirmieji su aukomis—gar
bė jiems) $l(X50. Maloni 
draugė spaudos mylėtoja 
$6. Po $5: Ch. ir A. Mar- 
cenkai, A. ir D. Schultz 
(Yucaipa), R-ka, S. F. 
Smith, “Vilnies” mylėtoja 
ir A. Grigaitienė. A. Miku- 
lienienė aukojo $3. Po $2: 
A. Dočkus, G. ir A. Berno
tai, J. Kepai, Ei. Babičienė. 
Po $1: Antanas, J.ir R. Sa- 
vicky, C. Pečiulis, M. Lapė, 
Chas. Beržinis, Leo Peters, 
M. ir A. Pūkiai, J. Pau
lauskienė, miškų Spūkas, 
F. Slėnis,, ir J. Marx 50 c. 
Viso $68.: Taipgi suaukota 
daug dovanelių, kas prisi
dės prie spaudos paramos.

Visiems atsilankiusiems— 
ypač jukaipiečiams, auko
tojams ir kuomi nors prisiė
dė jusiems prie šito garbin
go žygio, varde spaudos ir 
LLD 145 k., reiškiu gilų 
dėkingumą. Taipgi, manau, 

Įneklysiu pareikšdamas, kad 
visų atsilankiusiųjų vei
duose ir akyse matėsi pasi
tenkinimo dvasia ir maloni 
nuotaika. Visi smagiai lei
do laiką iki saulutė pradė
jo rengtis į “patalą”.

šakalių žemaitis

Washington, D. C.
Serga

Steponas Joniškietis buvo 
pasidavęs ligoninėn ištirti 
sveikatą. Po dviejų savai
čių grįžo namo. Dabar jis 
gydosi po gydytojo ir žmo
nos priežiūra.

Draugų Joniškiečių gyve
nimo vieta: 316 Peabody 
St., N. W. Washington 11, 
D. C.

Cicilija Joniškietienė

Binghamton, N. Y.
Buvo didžiai malonus 

pasimatymas
Prieš porą dienų draugė 

Paulina Jasilionienė grįžo 
iš atostogų, kurias praleido 
Brockton, Mass. Ten pas 
artimus draugus ji praleido 
apie porą savaičių laiko. 
Paulina pasakojo, kad turė
jo labai linksmas atostogas: 
dalyvavo montelliečių su
ruoštame piknike Darbo die
nos šventėje, kur susitiko 
daug draugų ir pažįstamų. 
Su draugais M. Gutauskie
nė ir K. Sireikienė apvaži
nėjo gražias ir įdomias 
vietas Massachusetts valsti-
joje. Aplankė sergantį 
draugą Geo. Shimaitį, kuris 
randasi Brockton ligoninė
je.

Paulinos draugai M. Gu
tauskienė, K. Sireikienė ir 
Walter Kelly .mašina parve-

Philadelphia, Pa.
tytisu savo draugais, gyve
nančiais Binghamtone.

Drg. W. Kelley prieš apie 
44 metus yra gyvenęs Bing
hamtone ir jaunystės dieno
se priklausė prie vietinio 
Aušros choro. Rodos, 1918 
metais paliko Binghamtoną 
ir pastoviai apsigyveno 
Brocktone, kur ir dabar gy
vena. Draugė M. Gutaus
kienė taipgi man pažįstama 
iš senų, senų laikų, kuomet 
d a ž n ai susitikdavome pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
veikloje. O draugė K. Si- 
reikienė buvo mano sanke- 
leivė, kai 1961 metais Ame
rikos lietuvių antroji turis
tų grupė vykome aplankyti 
savo gimtąjį kraštą Lietu
vą. Visi jie yra brangūs 
mano širdžiai draugai.

Po malonių susitikimų ir 
širdingų pasikalbėjimų mi
nėti draugai išsiskubino na
mo, o aš jiems paliknėjau 
geros laimės ir sėkmės jų 
kelionėj ir gyvenime ir ki
to malonaus susitikimo.

Onytė Wellus.

Nelaimės, ligos
Draugė H. Tureikienė’,"ku

ri gyvena po num. 143 Pierce 
St., praėjusi pirmadienį puo
lė ir susilužė dešiniąją ran
ką. Helen Globis buvo ligo
ninėje, bet dabar gydosi na
mie, 1821 Tolbut St. Sirgi- 
neja ir C. Walenta, kuri gy
vena 263 B reman Ave., Egg 
Harbor, N. J.

Visoms draugėms linkime 
greito pasveikimo.

A. Zalner

Scranton, Pa.
Per keletą dienų nebesi

jausdamas normališkai ir 
pagaliau sveikatai pablogė
jus, Ignas Klevinskas rug
sėjo 26 d. pasidavė į State 
ligoninę ištyrimui padėties. 
Gydytojai bando nustatyti 
ligos priežastį. Kaip ilgai 
jam teks, pabūti* t ligoninėj, 
tai ateitis parodys. Linkė
tina Ignui kuo greičiausiai 
pasveikti.

Apart nelaimės pačiam li
goniui, ligą jį, lyg tyčia, už
klupo tuomet, kai prasideda 
pažangiosios spaudos vajus. 
O Ignas kaip tik dėl to ir 
darbavosi nuo to laiko, kai 
Petras Šlekaitis mirė.

Apgailėtina, kad mūsų 
apylinkėj niekuo negalime 
pasigirti, o nusipeikti tai 
yra kuo, ypač ligomis, nes 
keletas asmenų yra paliesti 
tos nelaimės.

Prieš apie porą mėnesių 
Antaną Kondrašką ištiko 
paralyžiaus smūgis: Palietė 
jo dešinę koją ir ranką. Te
ko girdėti, kad jis randasi 
pas savo brolį ir jau, su pa
galba lazdelės, gali pavaikš
čioti, bet dar negali kalbėti.

Antanas Petruškevičius 
randasi senelių - paliegėlių 
namuose. Ieva Geležauskie- 
nė sirgo keletą savaičių ir 
dabar gražiai sveiksta savo 
dukters priežiūroje. _A. Ga- 
linauskas irgi turėjo pasi
duoti į ligoninę.,Ilgai sirgu
si Marė Čerkauskaitė jau
čiasi geriau ir protarpiais 
darbuojasi savo profesijoj.

•Taigi ligos, be jokios ato
dairos, švaistosi, sudaryda
mos daug kentėjimų. Lin
kėtina visiems pasekmingai 
pernešti tas savo nelaimes.

Pažįstamas

Los Angeles, Cal.
Mano širdinga padėka
Gyvenimo tėkmėje mirtis 

artimųjų, nors žinome, kad 
neišvengiama, būna skau
džiausias smūgis. Mirus 
mano mylimam gyvenimo 
draugui Jonui D. Deiviui, 
gyvenimas būt likęs bejįl- 
tiškas, jei ne draugės pr 
draugai, kurie ištiesė pa
galbos ranką ir suramini
mo žodį tarė tame liūdesio 
laikotarpy, kas suteikė pa
jėgumą nors kiek nuramin
ti širdies skausmą. Todėl, 
reiškiu mano gilų dėkingu
mą visiems, kurie prisidė
jo prie suraminimo ir užuo
jauta per “Vilnį”. Visiems 
atsilankiusiems šermeninė
je už suteiktą mano myli
mam paskutinę pagarbą ir 
atsisveikinimą ant visados. 
Laidotuvių direktoriui A. 
Casper už prielankų patar
navimą ir atsisveikinimo 
kalbą. LLD 145 k. ir kitiem 
už . gražias gėles. Labiau
siai gi dėkoju G. ir Ą. Ber
notams ir Julijai Vyčienei 
už dar prieš mirtį važinėji
mą ligoninėn ir kitas pa
slaugas, kurios neišdils iš 
mano širdies ir atminties— 
tik nelaimėje pasirodo tik
rieji draugai.

Liūdinti Alena Deivienė

7 ~ ~ J 
Dideli pasiruošimai a 

raketų slėpimui
Minot, N. D. — šis mies

telis turi tik apie 2,000 gy
ventojų, bet dabar visą jo 
apylinkę drebina mašinų 
ūžimas ir dundėjimas. Čio
nai atvežta apie 4,500 dar
bininkų, kurie pavidale rai
dės “Q” ruošia raketoms 
slėptuves.

Ruošiama 150 duobių po 
80 pėdų gylio, į kurių kiek
vieną bus patalpinta po 10 
raketų. Vienos tokios duo
bės paruošimas ir į ją ra
ketų sutalpinimas sudaro 
$670,000 lėšų.

Ši apylinkė yra viena iš 
sričių raketų slėpimui. 
JAV vyriausybė yra supla
navus 21-ną tokių slėptuvių 
sričių. ;

New Yorkas. —Warwick 
viešbutyje rastas miręs ar
tistas Frank Lovejoy. Ma
noma, kad jis mirė nuo šir
dies smūgio.

Maskva. —Nemažai ame
rikiečių turistų lankosi Ta
rybų Sąjungoje.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Alžyras įteikė prašymą pri
imti į Jungtines Tautas.

kalbasi su studentais.

4 p.-Laisvė (Liberty)—Renk tad., spalio (Oct.) 5, 1962



PHILADELPHIA, PA.
Hahnemann Medical Col

late ligoninėje tyri n ė j a 
chirurginius Tarybų Sąjun
gos techniškumus. Dr. 
Charles L. Sacks, kuris lan
kėsi Tarybų Sąjungoje, 
kviečiamas sveikatos parei
gūnų, sako: Tarybų Sąjun
gos daktarai turi 21 Suture 
Stapling instrumentus su
trumpinimui operacijų.

1961 metų liepos mėnesį 
Tarybų Sąjungos daktarų 
grupė lankėsi Amerikoje 
tyrinėjimui operacijų ir gy
dymo metodų.

Philadelphijoje moterų 
užpuolimai daugėja, nėra 
saugu dieną ar naktį. Už
puolikai, sakoma, paliuo- 
suoti iš kalėjimų neatbuvę 
bausmės. Kaltinama paro
les taryba, kad juos paliuo- 

^suojanti neatsižvelgiant j 
jų prasižengimus. Sakoma, 
penki tūkstančiai tokių 
vaikščioja gatvėmis nelai
ko paleisti.

Spauda, valdininkai su
judo. Policija reikalauja 
penkių šimtų policistų. Siū
loma prasikaltusiems mote
rų užpuolime padi d i n t i 
bausmę nuo vienos dienos 
iki viso amžiaus kalėjimu. 
Miesto meras Tate kaltina 
parolės tarybą švelnume ir 
reikalauja reorganizuoti ta- 
rybą.

Keturiasdešimt A m e r i- 
kos moksleivių, viešėdami 
Tarybų Sąjungoje, kalbėjo
si su tarybiniais mokslei
viais. Pasikalbėjimo patyri
mus rašo Carl Proffer “Le
vittown Time”. Tarybų Są
jungos studentai klausinėjo 
amerikiečių apie nedarbą, 
diskriminaciją, ir kodėl 
Amerika įkūrė niuklines 
bazes, apsupdama Tarybų 
Sąjungą. Jie sako: “Mes 

įmylime Amerikos žmones, 
j^bet nemylime jos politikos.”

Lapkričio rinkimai. De
mo kratai ir respublikonai 
nesigaili pažadų, keldami 
vieni kitų praeities klaidas. 
Vieni ir kiti pateikė savo 
rinkimų platformas. Demo
kratų Harrisburge rugsė
jo 20 d. šimto dolerių va
karienėje kalbėjo preziden
tas Kenedis, iškeldamas 
respublikonų pad a r y t a s 
klaidas Washingtone, jų 
nusistatymą prieš bent ko
kį pateiktą įstatymą darbi
ninkų gerovei.

Nesinori tikėti, kad nors 
vienoje kitoje valstijoje bū
tų toks įkarštis rinkimų 
kampanijoje. Respubliko
nai nesigaili pažadų, pinigų 
demokratus nugalėti. De
mokratai turi amunicijos 
prieš savo oponentus.

Prieplaukų darbinink a i 
įgaliojo lokalo 1291 valdy
bą skelbti streiką, jeigu ne
bus pasirašyta kontraktas. 
Prie lokalo priklauso 2,800 
darbininkų.

William Lewis, 20 .metų; 
Wilkes - Barre, surastas 
kaltu nužudyme Jen Valu- 
konytės, 14 metų mergytės. 
Lewis prisipažino išprie
vartavęs ir kitą jaunametę, 
bet neprisipažino tai pada
ręs su Valukonyte. Jam 
gręsia 12 metų kalėjimas ir 
$6,000 basmė. Sakoma, jo 
advokatas apeliuos į aukš
tesnį teismą.

Valstijos gubernatorius 
Lawrence sakosi norįs tyri
nėti Interstate Commission 
tarimą suvienyti Pennsyl- 
vanijos ir Central geležin- 

>.1 kelių kompanijas. To reika
lauja ir AFL-CIO vadai, 
sakydami, kad suvienijus 
kompanijas nukentėtų vals

tijos ekonominis gymeni- 
mas.

1959 metais prieplaukų 
kompanijos paskelbė ketu
riem tūkstančiam darbinin
kų lokautą, kuris tęsėsi 16 
dienų. I.L.Ą. lokalas 1291 
kreipėsi į National Labor 
Relations tarybą, reikalau
damas milijono ir pu
sės dolerių atlyginimo 
už nedirbamas dienas. Ta
ryba paskelbė savo nuo
sprendį, surasdama, kad 
kompanijos peržengė darbo 
santykių įstatymą, įsaky
dama kompanijoms sumo
kėti lokalui vieną ir pusę 
milijono dolerių. Kompani
jos sako, apeliuos į augš- 
tesnį teismą.

Publicker Industries kom
panijos darbininkai randasi 
kovos lauke nuo liepos mė
nesio 12 dienos. Streikui 
vadovauja D. W. lokalas 
263. Kompanija nekreipė 
atidžios susitaikymui, bet 
kada buvo pastatytas masi
nis pikietas, sulaikytas dir
bantiem išėjimas iš dirbtu
vės, sėdėjimas streikierių 
prie dirbtuvės kelio, susi
darė kebli padėtis policijai 
sėdinčius nunešti, tik tuo
met kompanija pasiūlė 3 
centus valandai pakėlimą. 
Streikieriai kompanijos pa
siūlymą atmetė. Kompani
ja reikalauja drausmės 
prieš masinį pikietą.

Transporto unijos lokalo 
234 valdybos rinki m a s. 
Frakcijos pasidalino į tris 
grupes išrinkimui savųjų. 
Kova aštrėja, į kurią at 
atkreipė atidžią unijos pre- 
identas Quill, ragindamas 
prie vienybės. Quill sako, 
savitarpinės peštynės tik 
kompa n i j ai naudingos, o 
kenksmingos veikimui.

Sonny Liston, philadel- 
phietis, laimėjo pasaulinę 
sunkaus svorio bokso čem- 
pijonystę, nugalėda m a s 
Pattersoną Chicagoje rug- 
rugsėjo 25. Majoras Tate 
pasiuntė jam pasveikinimą.

Pilietis

Binghamton, N. Y.
Padėka

Noriu išreikšti padėką 
savo dukteriai ir sūnui už 
paminėjimą ir , surengimą 
mano gimtadienio parės.

Taipgi, seseriai Helen ir 
seseriai Juzei Lietuvoje už 
gražias kortas ir dovanas.

John Vaičekauskas,
Jūsų tėvas ir brolis

EASTON, PA.
Padėka

Mums buvo surengta 50- 
ties metų ženybinio gyveni
mo sukakties minė j i m a s, 
kuriame dalyvavo apie 300 
žmonių. Dalyvavo iš Beth
lehem, Allentown, Borden
town, New Yorko ir kitų 
miestų.

Tai buvo viena iš links
miausių dienų. Džiaugia
mės, kad turime tiek daug 
draugų, draugių ir priete- 
lių. Visoms ir visiems ta
riame širdingą padėką už 
atsilankymą.

Didelis dėkui už dovanas 
ir išreikštus linkėjimus. A- 
čiū Tilvikams už taip gra
žų “keiką.” Dėkui Krechs 
kepyklai už skanius pyra
gus ir skanią duoną. Ačiū 
mūsų sūneliams ir marte- 
lėmsuž surengimą taip gra
žaus pokylio.

Elzbieta ir Jonas
Ratiniai

Haverhill, Mass.
Per trumpą laiką mirė 

trys lietuviai
Rugpiūčio 12 d. mirė Mrs. 

Anna C. Belrich (BąlėVičie- 
nė), 85 metų amžiaus, gy
venusi 30 Margin St. Čia 
išgyveno 61 metus. Paliko 
sūnų Antaną-‘)ir dukteris 
Mrs. J. Motebianchi ir Miss 
Dorothy J. Belrich, anūkų 
ir proanūkių. Palaidota 
rugpiūčio 14 d. St. Patrick’s 
kapinėse. Laidojimo direk
toriumi buvo Churlionis iš 
Lawrencaus.

Rugpiūčio 22 d. mirė Mrs. 
Anna M. Chaplick, 79 metų 
amžiaus, gyvenusi King St., 
Broveland, Mass. Haverhil- 
lyje išgyveno 45 metus, o 
vėliau 10 metų'gyveno 
Grovelande. Ten ir mirė. 
Paliko .du sūnus — Frank, 
Boxford, Mass., ir John, 
Seal Beach, Calif., ir dvi 
dukteris — Mrs. Helen Šli- 
mas, Grovelande, ir Mrs. 
Mary Hill, Merrimac, Mass. 
Taipgi paliko tris anūkus. 
Palaidota rugpiūčio 25 d. 
St. Patrick’s kapinėse. Lai
dojimo direktoriumi buvo 
G. T. Pitochelli.

Rugsėjo 12 d. mirė And
rius C. Majauskas, 70 me
tų amžiaus, gyvenęs 44 Sil
ver St. Čia išgyveno 52 me
tus. Paliko seserį Mrs. Lui
se Vencius ir . pusbrolį P. 
Gardulį. Prigulėjo prie 
SLA, prie Lietuvių Piliečių 
Gedemino Klubo ir Ameri
kos Legiono. Buvo pirmojo 
pasaulinio karo kareivis. 
Per ilgą laiką užlaikė svai
ginančių gėrimų užeigą. Pa
laidotas rugsėjo 15 d. iš G. 
T. Pitochelli šermeninės St. 
Patrick’s kapinėse.

Po laidotuvių palydovai 
buvo pakviesti į Lietuvių 
Piliečių Gedemino Klubą ir 
pavaišinti^ ž k a n džiais ir 
gėrimais?

Visi trys čia minimi mi
rusieji buvo palaidoti su 
bažnytinėmis apeigomis.

Lai būna jiems lengva 
Amerikos žemelė, o liku
siems—užuojauta.

Rugsėjo 18 d. atsibuvo 
balsavimai. Moterys pasi
rodė veiklesnės už vyrus: 
moterų balsavo 6,226, o vy
rų—5, 796; už demokratus- 
7,232, už respublikonus—4,- 
790. Užsiregistravusių bu
vo 23,256 balsuotojai.

•

Rugsėjo 25 d. užsidarė 
Lincoln Shoe Co., 17 Hall 
St. 400. darbininkų neteko 
darbo.

, “Laisvės” Nr. 64 įsiskver
bė klaida. Ten buvo pažy
mėta Agota Vasiukevičienė, 
o turėjo būti Agota Valiu- 
kinienė. O Nr. 65-ame svei
kinimuose buvo pažymėta 
'O. ir L. Čiuladai, o turėjo 
būti L ir R. čiuladai.

“Laisvės” vajus praside
da ir žmonės jau darbuoja
si. Spalio 7 d. bus didelis 
ir gražus žmonių susirinki
mas Maple Parke, kur su
važiuos daug publikos iš 
plačios apylinkės ir turistai, 
tik ką parvažiavę iš senos 
mūsų Tėvynės Lietuvos, su 
kuriais bus galima susitikti 
ir pasikalbėti. Taigi niekas 
nepraleiskite šio svarbaus 
susitikimo.

Darbininkė.

Seni žmones daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisvės naudai parengiu 
mus dėl pasilinksminimo.

Brockton, Mass.
Iš ligoninės

Rašau būdamas Brockto- 
no ligoninėje. Daktaras nu
traukė X-ray paveikslą ir 
sako, kad padarys operaci
ją, kurią numato pasek
mingą. Operacija bus daro
ma spalio 5 d., prieš pietus.

Būdami ligoninėje skai
tome angliškus laikraščius 
ir kalbamiesi. Su kuriais 
tik teko pasikalbėti, nei vie
nas nenori karo dėl Berly
no ir Kubos. Kada “Laisvė
je” tilpo Amerikos lietuvių 
paveikslai Lietuvoje, tai aš 
juos' daugeliui parodžiau ir 
pasikalbėjome, ypatingai 
apie Pirčiupio įvykį, kur 
karo metu vokiečiai ir lie
tuvių nacionalistai išžudė 
gyventojus. Čia noriu pri
minti, kad man pažįstama 
viena dipuke pasakojo, jog 
1940 metais Lietuvoje įsi
steigus tarybinei santvar
kai, daug jaunų žmonių sto
jo į komjaunimo ir sporto 
organizacijas. Kada' Lietu
vą okupavo naciai, tai tuos 
jaunuolius šaudė, nes sakė, 
kad jie “komunistai”, kad 
jie “pagadinti”.

Parengimas
Sekmadienį, lapkričio 11 

d., Lietuvių Tautiško Na
mo didžiojoje svetainėje 
bus suvaidinta operetė 
“Lietu vi te”. Ją suvaidins 
Aido choras iš Worcesterio. 
Parengimą ruošia L.L.D. 6 
kuopa. Apie tai bus vėliau 
daugiau parašyta.

Mirė F. Pūkelis
Sužinojau, kad mirė se

nas “Laisvės skaitytojas 
Pranas (Frank) Pūkelis. 
Per kelis metus jis sirgo. 
Per daugelį metų buvo 
“L.” skaitytojas. Buvo ge
ras žmogus: reikalui esant 
pagelbėdavo įrengimuose, 
paaukodavo spaudai ir dar
bininkų reikalams.

Seniau gyveno Brighton, 
Mass., bet persikėlė į Mon
tello, kur ir išgyveno apie 
40 metų. Užlaikė maisto 
pardavyklą. Priklausė prie 
LLD 6 kuopos, Šv. Roko 
pašalpinės ir Liet. Tautiško 
Namo draugijų.

Paliko nuliūdime žmona 
Elsę, sūnų Charles Pūkelis, 
šios žmonos sūnų ir dukra, 
taipgi anūkų. Palaidotas 
Melrose kapinėse, kur jau 
guli jo dvi pirmesnės žmo
nos.

George Shimaitis

PRANEŠIMAI
MIAMI. FLA.

Svarbus spaudos paramai pikni
kas, rengia ALDLD 75 kuopa, įvyks 
Spalio-Octobei’ 14 1 d., Žekonio sode.

Palaikymas pažangiosios spaudos 
yra labai svarbus dalykas, ypač šiuo 
momentu. Taigi, gerbiamieji, ma
lonėkite atsilankyti. Įsitėmykite 
dieną ir vietą.

Rengimo Komisija (80-81)

CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kuopos susirinkimas įvyks 
Spalio-October 5 d., 7:30 vai. vaka
re, 9305 St. Ciair Ave.

Gerbiami nariai, esate kviečiami 
dalyvauti būsimame susirinkime, nes 
reikės išsirinkti komisiją būsimam 
parengimui, kuris atsibus spalio 27 
d. Mes neturime komisijos išrinkę, 
o be komisijos negali būti parengi
mo. Komitetas (79-80)

BALTIMORE, M D.

Nuo 1-mos dienos Spalio-Octobcr 
pakeičiau savo antrašą, taigi visus 
laiškus prašau siusti man nauju 
antrašu—Jonas Smalenskas, 243 S. 
W. 2nd St., Miami 36, Fla.

Sėnu antrašu — 728 Brookwood 
Rd., Md. —- prašau nerašyti, nes aš 
apleidžiu Baltimore.

Jonas Smalenskas (79-80)

WORCESTER, MASS.

LDS 57 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks spalio 11 d., 7:30 vai. va
kare, 29 Endicott St. Prašome vi
sus narius dalyvauti, turime daug 
bėgančiu reikalu apkalbėti.

Jaskevičius, seki’. (80-81)

Bethlehem, Pa.
Mirė Adelė Zavis

Rugsėjo 30 d., po sunkios 
ligos, čia mirė Adelė Zavis, 
Prano Zavio žmona. Po tė
vais jos pavardė — Petke
vičiūtė, kilusi nuo Darsū
niškiu, Sekianių kaimo, da
bar — Jiezno rajono. Nu
liūdime liko vyras Pranas, 
sūnus Alfred, dukterys: 
Frances ir jos šeima, gyve
na Allentown; Marė ir jos 
šeima gyvena Detroite. Pa
laidota trečiadienį, spalio 
3-čią Laidotuvių patarnavi
mą suteikė lietuvis grabo- 
rius Katinis.

Velionė Adelė prigulėjo 
Liet. Darbininkų Susivieni
jime. Mirė sulaukus 68 me
tų. Buvo pažangi moteris.

Tebūna amžina atmintis 
Adelei.

&
PHILADELPHIA PA.

& VICINITY

New Delhi. — Indijos juos sukilo reakcininkai, 6
komunistų įtaka vėl pakilo Nehru valdžia “išvengimui 
tarpe Keralos provincijos karo” palaikė reakcininkų 
gyventojų. Pries kelis me- . ....
tus komunistai buvo šios Pus? ir provincijoje . suor- 
provincijos valdžioje. Prieš ganizavo naują valdžią.

EASTON, PA.

FILMAI IŠ LIEUVOS IR 
KONCERTAS

Sekmadienį, Spalio-Oct. 21
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE, 631 WALNUT ST.

Filmus rodys J. Grybas, o koncertinę dalį atliks AIDO 
CHORO OKTETAS, vadovybėj Mildred Stensler, iš New 
Yorko.

Pamatysime nepaprastai įdomių, kiekvienam lietuviui 
arti .prie širdies filmus iš mūsų senosios tėvynės Lietuvos, 
ir pasiklausysime gražių lietuviškų dainų.

Kviečiame vietinius ir iš ipylinkės dalyvauti. Tai pir
mas toks įvykis mūsų mieste.

Įžanga nemokama. —:— Pradžia 2 vai. dieną.
L. TILWICK ir K. STRAUKAS, rengėjai

REAL ESTATE

West Phila., 41st &. Parkside Vic. 
1722 N. Marlton Ave., 2 rms., priv. 
bath & entrance. 2nd fl. at park. 
All conv. incl. elec., h. w. & garbage 
disp. Excel, transp. $35 mo. OR. 
3-8530.

HELP WANTED—FEMALE

HOUSEKEEPER, position in We
nonah, 4 or 5 days a week. 11:00 
through dinner. Help care for 3 
children. Must be able to baby sit 
eves. Also must be able to sleep in 
when the family is away for a 
week-end ox' on vacation. Phone 
UL. 7-5513 for an interview. (80-81)

Chester, Pa.
Su gerų draugų pagalba rengiame vakarienę 

ir kviečiame visus atsilankyti pas mus iš visos 
apylinkės. Užtikriname, jog atsilankiusieji bū
site pilnai pasitenkinę mūsų gaspadinių gamin
tais valgiais. Įvyks Spalio-October 14 d., V. L. 
Klubo salėje, 339 E. 4th St. Pradžia 5-tą vai. 
vakarė.

Kviečia Apskrities Valdyba

FOUNTAIN OR WAITRESS. Part 
time work available. Pleasant sur
roundings. Age no barrier. Restau
rant experience helpfull, but not 
necessary. We will train. Call 
Mr. Sal Gallo, 10 A. M.—2 P. M. 
SA. 6-1965.

WOMAN, COOK, HOUSEWORK, 
ENXPERIENCED. For 2 adults. 
Fourtown. Good Salary, recent 
references. Own car helpful, but 
not necessary. 'Call AD. 3-1642. 
Reverse charges. (80181)

—-------- :--------------------------------

HOUSEWORK. No cooking. Live 
in. 5 day week. Experience with 
children. References. NE. 7-4563.

Lawrence - Methuen, Mass.

SPAUDOS BANKETAS

YOUNG WOMAN. Live in own 
room. Nice home. Three in family. 
Light housework, light laundry. Call 
ES. 9-8754 or write MRS REISMAN, 
7967 Rolling Green Rd., Cheltenham, 
Pa., neai’ Philadelphia. (80-81)

NEW JERSEY. Housekeeper want
ed. Over 30. Exp., fond of children. 
Live in own room with bath. Home 
in fine residential section in Moors- 
town, N. J. 15 minutes from Cam
den, N. J. Good working condi
tions in fine home fox- right woman. 
Refs., othex' help. Call BE. 5-7767 
or BE. 5-6226—N J.

HELP WANTED MALE

Įvyks Sekmadienį

SPALIO 7 OCTOBER
MAPLE PARKE

Pradžia 1-mą Valandą Dieną

Kviečiame lawrenciecius ir apylinkiečius da
lyvauti šiame bankete. Parengimas yra svar
biam tikslui, nes spaudos išlaikymas mums yra 
svarbiausias dalykas. Šis rudeninis parengimas 
bus “Laisvės” ir “Vilnies” naudai. Tai spaudos 
vajaus pradžia.

Bus skanūs valgiai, naudingi sveikatai. Pra
šome atsilankyti nuskirtu laiku, kad visi kartu 
galėtume pradėti pietus.

LLD 37 Kp. ir LDS 125 Kp. Komitetai

Furniture Finisher. Must be exp. 
at touch ups, to work in Wilming
ton, Del. Call OL. 8-5217 and ask 
for Mr. Ben oi' send resume to 
WAX FURNITURE COMPANY, 213 
Market St., WUinington, Delaware.

(80-81)

SLASHER. Operator, exp. on 
Cocker or Johnson cotton system 
slasher on acetate and nylon yarn. 
Write: NARRICOT CORP., H & 
LUZERNE STS., PHILA, 24. PA.

(80-81)

WOODWORKS, formica exp. & 
machine operators.. Good sal. Paid 
vacation & holidays. Apply in per
son. No phone calls. F. J. Bom- 
padre, 2755 Philmont Ave., Bethay- 
res, Pa. (80-82)

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsdtes, 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 ?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši hrma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.

CABINET MAKERS. 1st class 
workers. For wood pattern work. 
Excellent pay and opportunity. 
Steady inside factory work. Apply 
Mon.—fri. 9—6 W. N. RUSSELL & 
CO., 34 Albertson Ave., Westmont.

(80-81)

PAINTERS. Journey men. Re
sidential work. Top wages. Year 
round work. Best men in old estab
lished suburban firm. MA. 3*4103.

(80-81)

MACHINISTS. Hand screw ma
chine. Set up and operate. Experi
enced. Good starting rate. Steady 
work fox' qualified men. M. & A. 
SCREW Si MACHINE WORKS, 
1726 Germantown Ave. PO. 5-6965.

, (80-81)

716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455
943 ELIZABETH AVE., ELIZABETH N. J. TEL. EL.4-7608

3216 SUNSET BLVD., LOS ANGELES 26, CALIF. TEŲ. NO. 5-9887
217 E. HEENEPIN AVE., MINNEAPOLIS, MINN. TEL. FE. 2-4908

48 V2 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHONE: GRamercy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2. N. J. 
PHONE: MArket 3-1968

730 LIBERTY STREET 
TRENTON, N. J. 
PHONE: LY. 9-9163

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

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

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

390 W. BROADWĄY
SO. BOSTON 27, MASS. 
PHONE: ANdreyv 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N.‘ Y. 
PHONE: BAker 5-5923 <

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

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

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Impulevičius “Vienybėje”

nųjų inžinierių kaip buv. 
prof, šimoliūno, prof. Dir
manto ir prof. Jurskio daly
vavimo. O tai prisidėjo prie

užkimšęs dūmtraukį. Ir ra- to, kad nei vienu žodžiu šu

Girdėsime svarbų pranešimą 
Aido choro dainas

Niujorkiečiai lietuviai 
turi “Vienybę” — Tyslia- 
vų laikraštį, gražiai lau
žomą, Salomėjos Narkeliū- 
įlaitės redaguojamą. Laik- 
ratis veda “atsargią” politi
ką, bet vis dažniau parodo 
supratimą reikalo “vieny
bės lietuvninkų.” Už tai no

to Ii a u

Mirė
Jonas Vaznys mirė ant

radienį, spalio 2 d. Bus 
laidotas penktadienį, spalio 
5 d., iš Shalins šermeninės į 
Cypress Hills kapines.

Liko liūdesy žmona Albi
na, sūnus Petras, marti 
Natalie ir anūkas.

Ilsėkis, Jonai, tegul tau 
būna lengva dėdės Šamo 
žemelė.

J. Kairys

Dėl karštų pietų 
į miškus

LLD 185 kp. rengia karš
tus pietus ir vakarienę gra
žiam parke. Įvyks šį sek
madienį, spalio 7-tą d. Iš
važiuosime nuo “Laisvės” 
salės 10-tą valandą iš ryto.

Bet, svarbiausia, turime 
žinoti, kiek dalyvių turėsi
me. Todėl, kurie manot da
lyvauti, greitai paskambin
kit bile vieną iš čia paduo
tų numeriu: MI.7-5958; 
VI. 9-5428, arba ML 1-6887. 
Rengėjai norim pasiruošti 
taip, kad visiems visko pil
nai būtų. Kviečiam visus 
būti su mumis, ir smagiai 
laiką praleisime.

PASTABA
Jeigu sekmadienį oras bū

tų prastas, lietingas, išvažia
vimui į miškus netinkamas, 
tai pietūs būtų duodami 
“Laisvės” salėje. Tai jsitė- 
mykite!

LLD 185 kp.

OPERETE 
“LIETUVAITE” 
Rengiasi Brooklynui

J. M. Lukas iš Worcester, 
Mass., rašo: “Mes jau repe
tuojame; vyksta gerai. Ma
nome puikiai pasirodyti Brook
lyne.”

Drg. Lukas mano, kad su 
choru iš Worcesterio atvyks ir 
nechoriečių. Puiku, bus malo
nu pasimatyti. Neabejojame, 
kad worcesterieciai nustebins 
brooklyniečius. Visi laukiame 
lapkričio 4-tos dienos. Dėl 
platesnių informacijų skaity
kite žemiau telpantį parengi
mo skelbimą.

bes apie tai, ką pasaulio 
žmonės veikia, kad būtų iš
saugota taika. Jinai su 
amerikiečių skaitlinga dele
gacija atstovavo Jungtinių 
Valstijų taikos trokštan
čius žmones Pasaulinėje 
taikos konferencijoje, kuri 
įvyko šią vasarą Japonijo
je. Ji taipgi lankėsi Filipi
nuose, Indijoje ir daug kur 
kitur, o dabar keletą savai
čių viešėjo Tarybų Lietu
voj, iš kur tik vakar sugrį
žo.

Karosienė turės įdomių 
žinių ir iš mūsų tėvų kraš
to.

Prakalbas rengia ir visus 
kviečia vietinių LLD kuo
pų komitetas. Įėjimas 
mokamas.

Programos pradžia
Schwaben Hall randasi / 

Brooklyno rajone 
mame Ridgewood, 
politan iškeltasis 
tecl) traukinys priveža prie 
pat salės, išlipti Knickerbo
cker stotyje.

Šio šeštadienio vakarą, 
spalio 6-tą, brooklyniečiai 
ir iš apylinkių prašomi at
vykti į Schwaben Hall, 474 
Knickerbocker Ave. (prie 
Myrtle Ave.), Brooklyne.

Ten
įdomią programą:

korespondentas: važiavime nebuvo prisimin- 
)ks jis, tas žmo-.ta šiandieninė Lietuva, gy- 

gus, reklamuojąs save “tau-; vosios Lietuvos tūkstančiai 
tiniu veikėju,” nukentėjusiu kolegų inžinierių, dirbančių 
“kovotoju,” “patriotu””... Isavo tėvynės ir savo tautos 

Cituojamam Leončikienės gerovei. Nepaisant to, kad 
laiške rašoma: “.. .tokių fa-' paskiriems inžinieriams bu- 
šistų talkininkų, kaip Leon- vo perduoti iš Lietuvos in- 
čikas ir Pranevičius, nepa- žinierių asmeniški linkėji- 

itaisė bausmė, ir jie grįžo mai, Amerikos lietuviai in- 
!(tur būt iš Sibiro) tokie pat žinieriai nieko nenori žino- 

lisūs, kiekvienu momentu į ti apie jų paliktą tėvvnę ir 
1 " ' 1 ~ v ’ 1 1 . Bet jie

bai- mielai politikavo — parody
dami, kiek toli jie skiriasi 

amerikie-

nio amerikiečių ryšio su lie-
nu,žudytj,net savo k?d!’ i manuosius kolegas. Bet jie 

nimu bebūtu. Laikraščiai! 
kaip vienuolių “Darbinin
kas” ar “Draugas” tuo tar
pu net šantažu siekia iš-j 
skirti dar katalikiškai ga. 
vejančius lietuvius iš visos j 
šiandieninės lietuvių bend 
ruomenės.

Bet ir “Vienybės” U 
gumas kartais keistas, 
jodamasi ‘ 
prieš kiek laiko, nuotraukoj 
je, tik kelnes paliko asmens, 
atvirai pasisakiusio už lie
tuvių pasaulyje kult ū r i n į 
bendravimą. Bet matykite 
“Vienybėje” paskutin i a m e 
puslapyje stebinančią nuo
trauką, kur Tysliava jauna
sis US Army unifo r m o j e 
šnekučiuojasi Philadelphijo- 
je su Antanu Impulevičium, 
tą pačią dieną “The New 
York Times” ir viso pasau
lio spaudoje minimo kaip 
vieno 50,000 žmonių žudiko 
nacių uniformoje. Šiuo me
tu jo kriminalinė byla vyks
ta Vilniuje. Kažin ar pro
testuos dėl šitos nuotraukos 
“Lietuvos ministeris” Va
šingtone, “Free Europe” lie
tuviai valdininkai, fronti
ninkai ir liaudininkai? O 
gal jie pradės teisinti? Žur
nalistei Narkeliūnaitei bet
gi priklauso kreditas už 
sensacingą, daug pasakan
čią foto nuotrauką.
žinynas apie asmenis TSRS

tuviais tėvynėje, kokių anie}
• | kius. Leončikas man 

sus...”
Keisčiausia bet visoj UI-j nuo savo kolegų

i dūkio istorijoj tai. kad ir taičiu inžinierių, kurie politi
ni pati Leončikienė buvusi nu- kai tuvi kitas organizacijas 

i bausta draugiškojo teismo, i ir kitus būdus. Ar gal tik 
ir tai, kad Kauno milicija šia tariamą “laisvinimo veik- 
“nesugeba” surasti Leonei- j la” norima pasiteisinti prieš 
ko išgauti alimentus, kai jis savo sąžine už visokeriopą 

atsar- įuo įarpU beveik kas vaka-.“komfortą”, pardavus tėvy- 
; ^nras užeina pas Leončikie- nę?

‘‘ultra - patriotų, |ngS kaimynus iš jos pasity
čioti... Skaitant galvoji, 
kiek praėjęs karas paliko

Laisvai rašo
Mūsų spaudoj drąsiai kri-_ xxcvx^cxo Hcxxxx,vx musu spaucioj (trasiai Kri- 

| lietuvių žemėje žaizdų, pe- tikuojami karštakošiai, ka
lėsiu, puvėsių. rie kušina Amerikos vy-

Lietuvio kūrinys Ohio 
muziejuje

Spauda rašo, kad Youngs- 
towno, Ohio valstijoje, dai
lės muziejuje išstatytas 
reikšmingas kūrinys: Anta
no Vaikšnoro paveikslas di
džiulio formato (4 ant 6) 
pavadinimu “Mano Sielos 
Langas.” Vaikšnoras, Ame
rikoje gimęs, jau esąs užsi
rekomendavęs kaip kury- ( 
bingas, ieškantis dailinin-' 
kas.
Reikšmingas pareiškimas
Jei žmonės; nuoširdžiai 

dirbą suartinti Rytų-Cent-

riausybę blokuoti Kubą už 
I tai, kad ji neva gaunanti 
karinę pagalbą iš Tarybų 
Sąjungos. James Reston, žy
musis žurnalistas, pastebė
jo: o kas, jei Tarybų Sąjun
ga jau seniai tokiu pat pre-

girdėsime svarbią-

Mildred Stensler
Aido choras, vadovybėje 

savo mokytojos Mildred 
Stensler, dainuos keletą 
šiai sueigai parinktų dainų.

Ksavera Karosienė kal-

Viešnia
Pirmadienį į “Laisvės” 

raštinę užėjo maloni viešnia 
iš Hampton, N. J., tai Jo
sephine Augutienė. Ji prieš

tekstu butų užbl ūkavusi, pe]eįą metų gyveno Brook-
Turkiją, kurion plaukia jau 
daug metų mūsų ginklai, 
joje įrengtos karinės bazės ? 
'Juk net Niujorko gatvėse 
Įgali pamatyti automobilius 
su registracijos ženklais 
“U. S. Armed Forces in 
Turkey.” Restonas ir klau
sia: O kas, jei TSRS lygiai 
pradės taip pat s.kandalintis 

rinės Europos gyvąsias tau-1 dėl Turkijos, kaip amerikie-!
tas su amerikiečiais, buvo,
už tai vadinami “komunisti- tas pats “The New 
niais išdavikais,”

.kais,” ]
I ii
j Europos ekspertas Mr. Wil-

ne-

7:30.

vadina- 
Metro- 
(eleva-

Susirgo Julius 
Kalvaitis

Jau kuris laikas kai sir- 
ginėjo mūsų spaudos vaji- 
ninkas Julius Kalvai t i s. 
Praėjusį trečiadienį jis bu
vo nuvežtas į Bellevue ligo
ninę, Manhattanė. Ligoninė 
randasi 1st Avė. ir 26 St.

New Dalhi. — Griuvo 
kalnas ir užmušė 50 kelio 
darbininku.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
Spalio-October 12 d., Vengrų klubo 
patalpose, 1144 N. 4th St., 7:30 vai. 
vakare. Turėsime aptarti svarbių 
organizacijos reikalų ir apie rody-} 
mų naujų filmų iš Lietuvos. 4

Valdyba (81-82V

WORCESTER, MASS^ j.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks Spalio 8 Oct., 7:30 
vai. vakare.

Kviečiame visus narius dalyvauti; 
turėsime daug svarbių reikalų ap
kalbėti, tai yra -mūsų spaudos —- 
“Laisvės” ir “Vilnies” — vajus ir 
senų daiktų išpardavimas. Kas tu-i 
rite nereikalingų daiktų — auksinių, 
deimantinių ar apnešiotų drabužių, 
mes juos mielu noru paimsime, arba 
ir patys galite atvežti 29 Endicott 
St. arba pas L. Ausiejiene, 99 Pro
vidence St.

Jaskevičius, Sekr. (79-80)

BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadieni, spalio 10 d., 7:30 vrJ. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Visi nariai prašomi atvykti j su
sirinkimą, ypatingai tie, kuriems 
laikas duokles užsimokėti.

Komitetas (80-81)

lyne ir daug darbavosi kaip 
gaspadinė prie banketų ir 
kitų parengimų.

Josephine su savo vyru Gydytojai daro tyrimą. 
Juozu dabar yra atsistaty
dinę nuo darbo, abu gyvena 
iš pensijų. Gyvena New nešta sekamose laikraščio 
Jersey valstijoj, turi mažą 
ūkį ir laiko vieną karvę ir 
kitokių ūkiškų gyvulių. Iš

čiai dėl Kubos? Neseniai }fa™L0S

Josephine svečiavosi savait
galį pas draugus., tai ta 
proga ir užėję pas laisvie- 
čius, užsimokėjo už prenu
meratą ir laikraščiui dova
nojo $6.

Josephine sako, kad pa
simatysime “Laisvės” kon
certe lapkričio mėnesi, 
pasimatymo. L

o r
simpati- i Times” išspausdino laišką 

rugsėjo 13 dieną jau eilinio piliečio Taylor A- 
Valstybės Departamento dams, kuriame jis juokiasi: Z f T T 1 • 1 • 1

k augina daržoyęs, Kadangi

Smulkesnių žinių apie 
draugą J. Kalvaitį bus pra-

Matę sako, kad neseniai liam R. Tyler išdrįso viešai j s^mc . 
pasirodžiusiam “TSRS As- pareikšti, 
menybių Žinyne,” kurį vėl politika yra už palaipsnį 
išleido “Scarecrow Press,”, gerinimą santykių su Rytų 
257 Park Avenue, New Yor-} Europos tautomis.” Šitai jis 
ke, randamos biografijos I pareiškė kla u s i n ė j a m a s 
eilės dabartinės Lietuvos K o n g r eso Atstovų Rūmų 
asmenų. Iš viso “Žinyne” j pakomisės Užsienio reika- 
suregistruota 4,200 biogra- lams posėdyje. Girdi, “ir to- 
fijų visų žymiausių T S R S i liau bus skatinami ir puose- 
politikų, gydytojų, meninin- lėjami kuo normalesni ir 
kų, mokslininkų, sportiniu-! veiklesni ryšiai su Rytų Eti
kų ir dvasiškių. Priede iš- ropos bloko tautomis... 
vardinta taip pat visos svar- Mes tikime, kad Jungtinės 
biausios. pavardės Komunis- Amerikos Valstijos gali gra
fų partijos ir TSRS vvriau- žiai prisidėti prie pažangos, 
s.ybės svarbiausiuose depar- pasinaudodamos lengvėjan-

* čia ir laisvėjančia nuotaika 
Rytų Europoje...”

Šitoks pareiš k i m a s yra 
netiesioginiai tikrai mielas 
tiems, kurie jau 6 metai sie
kia normalesnių ryšių ir 
tarp Pabaltijo ir Amerikos 

i tautybių.
Amerikos lietuviai 

inžinieriai irgi “laisvina”
Sakoma, kad didesnė dalis 

prieškarinėj Lietuvoj bai
gusių mokslą inžinierių ka
ro metu išbėgo į Vakarus ir 
dabar darbuojasi pelningoj 
Vakarų karo pramonėj ar 
šiaip civiliniuose darbuose, 

nai kaitalioja darbus, daž- Maža jų dalis tebeskaito sa- 
niausiai esą žmonės, “atlikę ve lietuviais — iliuzoriniais 
bausmę už nusikaltimus hit- lietuviais, taip sakant. To- 
lerinės okupacijos metais.” —nu™™ “ a v o 
Vienas iš tokiu minimas Jo
nas Pranevičius, hitlerinės 
okupacijos metais buvęs se
niūnu Medininkų kaime, ir 
už tai atlikęs bausmę. Ul- 
dukis rašo, kad Leončikas 
tvčiomis mušė žmoną, kad 
ši prarastu kūriki, antrąjį 
jau gimusi kūdikį nuogutė
li laikė žiemos ore, kad per
šaldytų... Nepasisekus, jis

tangentuose pareigūnų.
Uldukis apie “tautinius 

veikėjus” Lietuvoj
Vilniaus “Tiesoje” nese

niai tilpo straipsnis, pava
dintas “Suįžūlėję niekšai ir 
be kaltės kalti.” Korespon
dentas E. Uldukis, remda
masis gautu laišku, aprašo} 
J. Leončiką — “tautinį vei
kėją.” Tokiu vardu Lietu
voje esą save vadiną asme
nys sabotuoją tarybinę tvar
ka. gyvenimo būda. Pagal 
Uldukį, tie žmonės terori
zuoja savo žmonas neskai
tyti tarybinės spaudos, daž-

kad

Kada, girdi, mes pamaty- 
kain kiti musfOV V IvOu 1 |

Amerikos|mato?” Girdi, tik reikia pa
ll ai n s n i keisti “mes” į “jus,” ir

kie priklauso “Am e r i k o s 
Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektu Sąjungai.”

Rugsėjo 1-2 dienomis jie 
suvažiavo ir baliavojo Det
roite. Bene įdomiausia su
važiavimo paskaita buvo 
Vašingtono matematiko dr. 
Romualdo Zalubo paskaita 
“Erdvės ir ju užkariavi
mas.” Neapsiėjo be pamal
dų katalikų bažnyčioj ir se-

TSRS bei USA komunika
tai apie užsienio bazes, ar 
tai bū,tų Kuba ar Vietna
mas, taptų visai panašūs...

Jakubenas bijo Lietuvos 
kompozitorių

Muzikas Vladas. Jakube
nas, gal pataikaudamas Či
kagos lietuvių mentalitetui, 
neseniai “Drauge” pareiškė 
žinąs, kad Lietuvoje yra ne
maža vertingų muzikos — 
simfoninės muzikos kūrinių, 
bet jis neįeisiąs jų groti 
“Kultūros K o n g r e se, 
tiek.

ir 
Pagal V. Jakubėnąiš- 

kad šitokios nuomonės 
ir Jeronimas Kačins- 

buvęs Vilniaus Filhar-
esąs 
kas, 
monijos Operos dirigentas, 
'jau daug metų pasitenki
nąs vargam is. tros algele 
Bostono priemiestyje, k u r 
dar laisvalaikiu padiriguoja 
mėgėjams orkestrantams. O 
šie žmonės Lietuvoje esan
čių muzikų laikomi gyvo
sios Lietuvos talentais ir 
kūrėjais.

IšMETe vaikus i upę
IR PATI IŠŠOKO

New Yorkas. — Astuo
nių vaikų motina J. Coo- 
nan, 41 metų amžiaus, sa
vo tris vaikus nuo kelto iš
mėtė i Hudson upę ir pati 
puolė i vandenį. Du vaikus 
ir ją ištraukė, o trečias, 
trejų metų berniukas, pri
gėrė.

Motina sako, kad ji sieke 
vaikus ir save nužudyti, 
nes neturi pragyvenimui 
pakankamai pinigų.

Iki

SKLANDYTOJAI 
STATO ANGARĄ

KAUNAS. — Projektą 
sklandytojų angarui visuo
meniniais pagrindais pa
ruošė sklandytojai — inži
nieriai V. Drupas ir A, Jo
nušas.

Dabar Kauno sklandymo 
stoties skraidymų aikštelė
je jau padėti angaro pama
tai, mūrijamos sienos. Sta
tyboje dalyvauja patys 
sklandytojai.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
23 šalys susitarė kavos au
ginime.

laidose. 0 šiuo kartu mes 
širdingai linkime, kad 
draugas Kalvaitis5 greit ir 
sėkmingai pasveiktų! i :

Lankymo valandos:’ ant
radieniais,' kefvirtądieni'ais, 
šeštadieniais" ir sėkmadie- 
riiais tarp 2:30—4 Vai. po 
pietų; pirmadieniais, trė- 
čiadieniais ir penktadie
niais tarp 7—8 v. vakare. 
Ward GL., ant pirmų lubų.

(Šią žinią suteikė drau
gė Marijona Kalvai tienė, 
kuri ketvirtadienį apsilan
kė redakcijoje.)

Nepamirškite!
Žinokite, n e pamirškite, 

kad š. m. spalio 12 d. Astor 
hotelyje, Manhattanė, įvyks 
didžiulis banketas profeso
rei Louise1 Pettibone Smith 
pagerbti jos 75 metų sukak
ties proga.

Tai bus puikus pažmonys, 
suruoštas žymiajai veikėjai, 
kovotojai už žmonių demo
kratines teises pagerbti.

Banketas bus vakare. Įė
jimas vienam asmeniui 
$7.50. Širdingai visus kvie
čia rengėjai.

OPERETE
! “Lietuvaitė”

j Rengia
“Laisvės” Bendrovė

’ . f 7 ' • ■ ’ . v- • » •
įvyks

Lapkr. 4 Nov.
Pradžia 3 vai. popiet

Suvaidins

Aido Choras
Iš Worcester, Mass.

j vadovybėje Jono Dirvelio

i Schwaben Hali
474 Knickerbocker Ave.

; Brooklyn, N. Y.

Įėjimas $1.50 Asmeniui
S-

OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, spalio 10 d., 7:30 
vai. vak., 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Prašome visus narius da
lyvauti. Atsiveskite naujų narių ir 
pasirūpinkite naudingų Sumanymų.

Valdyba 
----------------------------- -—-- ---------------  

ELIZABETH, N. J.
Trys Svarbūs Susirinkimai . <

Spalio-October 7 d., 408 Court St.
LDP Klubo susirinkimas prasidės 

2-rą valandą.
LDS 33 kuopos ir LLD 54 kp. 

susirinkimai seks vėliau.
Prašome visus minėtų organizaci

jų narius atsilankyti, nes yra daug j svarbių dalykų aptarimui. Vasara 
pasibaigė, turime prdėti žieminę or
ganizacijų veiklą. A. S. (79-80)

OZONE PARK, N. Y.
Teatrininkams

New Yorko Lietuvių Liaudies Te
atro nariai ir aktoriai prašomi su
sirinkti šio pirmadienio vakarą, 
Spalio-October 8, 7:30, į “Laisvės” 
salę, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Turėsime perrinkti valdybą ir pa
sitarti veiklos reikalais.

Valdyba (80-81)

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Liūdna Sukaktis

Konstantinas Anskis
Šių metų spalio 8 d. sukako antri metai, kai 

mirė mano mylimas gyvenimo draugas, palikda
mas mane liūdesyje.

JULIA ANSKIS
Brooklyn, N. Y.

Vienas Anglu-Lietuvių Kalbiu
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvip-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 

perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N. Y.

6 p.—Laisvi ^Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 5, 1962




