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KRISLAI
nuteistuosius, 
tai įvyko?Kaip

Žmonijos priešai.
Siūlas atvedė prie kamuolio.

— Rašo R. Mizara —
f Šiame “Laisvės” numery 
skaitytojas ras žinią apie tai, 
kad Tarybų Lietuvos Aukš
čiausiojo teismo baudžiamųjų 
bylų kolegija, Kaune teisus! 
aštuonis žudikus, nuteisė juos 
aukščiausiąja bausme: sušau
dyti.

Šio teismo eigos aprašymą 
Lietuvos spaudoje sekiau la
ibai atidžiai. Tai baisiu šiur
pu veriantis dalykas, kokio 
nerastum jokiame nuot y k i ų 
romane!

Tai dalykas, kuris iš karto 
kėlė nemaža ir klausimų, ir 
tik vėliau suradau į juos at
sakymus.

“Berlyno reikalai turi būti 
sureguliuoti,”-- Travda’

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad paaiškėjo iš pasita
rimų TSRS užsienio minist
ro Gromyko ir JAV valsty
bės sekretoroiaus D. Rusko, 
jog Vakarai nori vakarinį 
Berlyną laikyti NATO
karo baze ir laisvai važinė- šauktu 
ti per Rytų Vokietijos teri- Vokiečiai atsakė: 
tori ją.

“Pravda” rašo, kad to-

automobilis bandė važiuoti 
į rytinį Berlyną neva su
teikti pagalbą sužeistam 
prie sienos berlyniečiui. 
Rytinio Berlyno pasienio 
sargai ambulansą sulaikė. 
Anglai reikalavo

TSRS

Karo metu nuteistieji, nu
stūmę į šalį bet kokį žmonįš- 
kumo jausmą, jei kada jis 
pas juos ir buvęs, stojo Hitle- 

' riui talkon: žudyti žmones! 
Žudyti, galimas daiktas, pir
miausia žydus (kurių hitleri
ninkai neskaitė žmonėmis), 
bet kartu ir lietuvius — žudė 
kiekvieną, kas tik hitleri
niams niekšams nepatiko.

Pamėgo jie tą profesiją,, 
matyt, labai. Ir iš to lobo, nes 
nužudytų žmonių turtą pasi
grobė; kai kurie jų (Matiukas) 
netgi lupo iš nužudytų žmo

gių burnų auksinius dantis, 
plėšė nuo pirštų žiedus. Kad 
lengviau būtų galima žiedus 
pasigrobti, nukirsdavo savo 
aukoms pirštus, ant kurių mū
vėjo žiedai!

žudė jie ne tik Lietuvos 
žmones, žudė iš kitų šalių at
gabentus tūkstančius žmonių 
—pavyzdžiui: iš Čekoslovaki
jos.

Į milžiniškus griovius su
versdavo ir juos ten šaudyda
vo. Šaudė, vertė vieną ant ki
to, o vėliau apkasė. Šiandien 
kai kurie tų masinių žmonių 
nužudytų kapai atkasami.

Vadinasi, prieš dvidešimt 
metų nužudyti vyrai, moterys 
ir kūdikiai šiandien liudija 
prieš savo žudikus! . .

Hitleriniai žvėrys, hitlerinės 
govėdos iš Lietuvos buvo iš
muštos, ir dūko jos į Vakarus, 
kaip pašėlusios. Su hitlerinė
mis armijomis bėgo ir impule- 
vičiai ir kiti baisūs sutvėrimai. 
Kai kurie jų šiandien sau ra- 
j&iai gyvena Dėdės Šamo už
antyje.

į Bet ne visi spėjo pabėgti!
Pasilikę Lietuvoje, šitie ma

sinių žmonių žudikai “j 
tino” ir sau gyveno! Gyveno 
jie ramiai, pasisklaidę po visą 
šalį.

Matiukas Joniškėlyje dirbo 
“dantų techniku,’’ antras, ro
dosi, Ukmergėje tarnavo susi
siekimo kaž kokiu net “vir
šininku,” kiti gyveno kitose 
vietose. Gyveno kaip nekalti 
ligi 1961 metų rudens.

kad pa- 
karininką.

“Nebus 
šaukiamas TSRS karinin
kas, nes mes čionai esame

kios padėties negalėtų pa- galioje sienos reikalus tvar- 
kęsti jokia valstybė ir tam kyti”. 
turi būti pabaiga.

Tarybų Sąjungos 
bos jėgų organas “Krasna- 
ja vėzdą” rašo: “Jeigu 
Vakarai mano, kad ir po 
to, kai Vokietijos Demokra
tinė Respublika pasirašys 
taikos sutartį, jie vis galės 
nesiskaityti su Rytų Vokie
tija, tai jie labai klysta... 
Laikas NATO nariams su
prasti, jog Rytų Vokietija 
savo teisių apgynimui turi 
užtikrinimą Varšuvos apsi
gynimo sąjungos”.

Berlynas. — Iš vakarinio 
Berlyno anglų militarinis

'LAISVES' vajus
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 
— o —

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
PUNKTAI 

1164 
878 
560 
372 
212 
192 
180 
180 
160 
108

Kuba skundėsi prieš Jungt 
Valstijų agresijų politiką

Roma. — Čionai diploma- 
gyny-; tai numato, kad lapkričio 

mėnesį Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys pa
sirašys taikos sutartį su 
Vokietijos Demokratine

Belgradas. — Jugoslavija 
stoja už tuojautinį taikos 
pasirašymą su Vokieti jomis 
ir sureguliavimą vakarinio 
Berlyno reikalų. Tito sako: 
Jeigu Vakarai ir toliau vil
kins tų reikalų baigimą, tai 
TSRS ir kitos socialistinės 
šalys padarys atskirą taiką 
su Rytų Vokietija.

Jau prasidėjo visuotinis 
bažnyčios susirinkimas

Roma. — Vatikane, Šv. 
Petro Bazilikoje, spalio 11 
dieną prasidėjo Visuotinis 
katalikų bažnyčios susi
rinkimas. Jį sušaukė popie
žius Jonas XXIII.

Į šį suvažiavimą buvo 
šaukiamos visos krikščio
niškos sektos. Jo išvakarėse 
skelbė, kad dalyvaus apie 
2,600 kardinolų, vyskupų 
ir patriarchų. Vatikanas 
sakė, kad apart katalikų, 
bus atstovai nuo apie 200 
kitų bažnyčių (tikybų): 
protestantų, luteronų, me
todistų, anglikonų, rytų 
stačiatikių ir kitokių krikš
čioniškų grupių.

Popiežius Jonas XXIII 
bando surasti sąlygas ap- 
vienijimui visų krikščioniš
kų sektų. Jis tą pareiškė ir 
pradėdamas organizuoti šį

Katalikai ir rytų krikš
čionys (stačiatikiai) persi
skyrė 1054 metais. Protes
tantai, vadovaujami Marti
no Lutherio, atsimetė nuo 
Romos 16-tame amžiuje. 
Nuo 1870 metų tarp katali
kų bažnyčios ir kitų krikš
čioniškų sektų pasireiškė 
aštrus pasidalinimas.

Vatikanas skelbia, kad iš 
Jungtinių Valstijų jau at
vyko 240 katalikų ir ' 
krikščioniškų sektų kardi
nolų, vysupų ir arkivysku
pų. Vatikanas vis tikisi, 
kad ir iš Tarybų Sąjungos 
bus stačiatikių neoficiali 
atstovybė —apžvalgininkai.

įsipilie- j susirinkimą.

Atsiranda “siūlo galas,” ve
dąs prie kamuolio! Saugumo 
organai palaipsniui pradeda 
tą “siūlą” sekti, sekti.

Atsiranda dokumentai, at
siranda net budelių karo me
tu rašyti laiškai, kuriuose jie 
didžiavosi masinėmis žmonių 
žudynėmis!

Kai saugumo organai apsi
lanko pas žudikus, pamato: 
vieni jų pasistatę naujus na
mus, pas kitus randa daug 

^-auksinių daiktų, pas kitus pri- 
' /krautos spintos rūbų, pagrob
tų iŠ nužudytų žmonių. Pa
galiau jie patys prisipažįsta 
esą baisiausiais kruvinais žmo
nijos priešais!. .

Apsimaskavęs priešas per 
apie aštuoniolika metų gyve
no Lietuvoje laisvai, nekant
riai laukdamas naujo karo, 
kad jis, žudikas, ir vėl gale- 
tų paimti šautuvą į savo kru
vinas rankas ir vėl šaudytų 
tūkstančius žmonių!

Baisu apie tai ir pagalvoti!

Kaune teismas pasibaigė. 
Bet, sakoma, šiomis dienomis 
prasidės kitas teismas Vilniu
je, kur bus teisiami kiti gal 
būt tokie patys visos žmonijos 
priešai.

Tolydžio pas mus, Ameri- 
į koje, gyvena paškevičiai, im- 
I pulevičiai, veikę kartu su 
anais. Kažin, ką jie dabar 
galvoja apie visa tai?

Ką pagaliau galvoja tie, 
kurie tokius dvikojus protek- 
tuoja, gina ?. .

Apie teismą Kaune skaity
kite savo akimis jį mačiusios 
Ksaveros labai įdomų aprašy
mą.
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Brooklynietis'jJulius Kalvaitis, pirm negu išvyko į 
ligoninę, per žmoną Mary, pridavė pluoštą atnaujinimų. 
Linkime jam laimingai pergyventi ligą ligoninėj, ir vėl 
neužilgo darbuotis vajuje.

Iš Los Angeles, Calif., gauta 4 naujos prenumera
tos ir atnaujinimų. To miesto vajininkas sako, reikia 

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

Eina žiaurios kovos Pietų 
Vietname su partizanais

Saigonas. — Amerikietis 
korespondentas. David Hal- 
berstam aprašo, kaip Pietų 
Vietnamo turtingųjų val
džios kareiviai su pagalba 
Jungtinių Valstijų karinin
kų, ginklų ir malūnsparnių 
naikina “partizanus”. Tar
pe kitko, jis rašo:

Mekongo upės deltos slė
nys yra derlingas ryžiais. 
Apie 1,000 Vietnamo val
džios karininkų ir karių, su 
pagalba Jungtinių Valstijų 
karininkų, lakūnų, suplana
vo užpulti Dinh Tuongo 
provincij o j e partizanus... 
JAV karininkas sakė: “Mes 

kitu!-iuos užpuoleme kaip žiur-

ALŽYRO VADAS BELLA 
VYKS Į KUBĄ

New Yorkas. — Dabarti
niu laiku Jungtinių Tautų 
asamblėjoje randasi Ben 
Bella, Alžyro liaudies ko
vingas vadas ir dabartinis 
premjeras. Jis susitiko su 
Kubos prezidentu O. Dorti- 
cos Torrado ir užsienio mi
nistru. Ben Bella sakė, kad 
iš J. Tautų asamblėjos vyks 
į Kubą.

kės”.
U žpuolimas padary tas 

auštant. Matomai, partiza
nai nujautė, nes užpuolikai 
nameliuose rado tik nusi
gandusias moteris ir mažus 
vaikus. Tik vienoje vietoje 
jie pastebėjo tris vyrus, ku-

tinių Tautų čarterį ir pa
čias paprasčiausias tarp
tautines valstybių sugyve
nimo taisykles.

Kubos prezidentas sakė, 
kad visos pasakos apie “pa
vojų iš Kubos pusės” yra 
grynas išmislas. Kuba jau 
daug kartų yra pareiškus, 
kad ji nesikiša į kitų šalių

ve ir du JAV malūnspar
nius, buvo užmušta JAV la
kūnai. JAV karininkai ko
mandavo valdžios karius, 
kad apsuptų partizanus, bet 
pirm tas pavyko, tai parti
zanai sugebėjo pasitraukti.

Kada partizanai pasi
traukė, tai “C” kuopos ka
riai puolė žemdirbių gyve
namus namus. Ten vėl rado 
tik moteris, vaikus ir kelis 
senelius.

Didžiosios Lotynų šalys 
už Kubos laisvę

New Yorkas. — Nepai
sant Jungtinių Valstijų di
plomatijos ir ekonominio 
spaudimo didžiosios Loty
nų šalys: Brazilija, 
ka, Čilė ir Bolivija 
kė už nesikišimą į
vidaus reikalus. Jos bend
rai turi 120,000,000 gyven- 
tojų.

Meksi- 
pasisa- 
Kubos

T. SĄJUNGOS ŽVEJAI 
VENGĖ AUDROS

Provincetown, Miass. — 
Spalio 8 d., kada artinosi 
uragano “Daisy audra, tai 
šeši tarybiniai žvejų laivai 
priplaukė tik apie mylią ir 
pusę nuo krašto ir stovėjo. 
Jie žvejoja Atlante apie 
100 mylių nuo Cape God 
krantų.

Washingtonas. — Čionai 
eina girdų, kad Jungtinės 
Valstijos prisidės finansi
niai išpirkimui iš Kubos 
1,113 invazijos imtinių.

rie girdė jaučius. Vieną iš 
tų vyrų nušovė, o du suė-| Už intervenciją^ į Kubą 
mė... Pasirodė, kad jie ne-,i 
turėjo jokių ginklų, tai bu
vo patys vargingiausi žem
dirbiai’. Vienas iš suimtų 
buvo našlys, kuris antru 
kartu negalėjo apsivesti, 
nes neturėjo pinigų užsimo
kėti už vedybas...

Visoje apylinkėje 
JAV malūnsparniai, 
raižė mūšio lėktuvai, 
namo kariai užėmė 
strategines pozicijas

įginklavę JAV sunkaus svo
rio kulkosveidžiais, morti- 
romis ir kitais moderniniais 
ginklais...

Valdžios kuopa “C” pa
kliuvo į partizanų spąstus. 
Partizanai buvo iškasę vil
kaduobių ir jas užmaskavę 
bambuko šakomis. Nemažai 
valdžios kareivių pateko į 
jas. Partizanai prisileido 
kareivius arti ir tada ati
dengė ugnį. Jie nušovė 33 
valdžios kareivius ir daug 
jų sužeidė. Partizanai nušo-

lakstė
Orą 

Viet- 
visas 
apsi-

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Pirmadienį, spalio 8 d., bu
vo audringa Jungtinių Tau
tų asamblėjos sesija. Kalbė
jo Kubos prezidentas Os
valdo Dortiko Torrado. Jis 
skundėsi prieš Jungtines 
Valstijas, kurios ne tik pa
čios, bet ir kitas valstybes 
mobilizuoja ir blokoduoja. 
Kubos respubliką.- Taipe vjjaus rejkalus ir to neda- 
<itko, Ton ado sake. ryS ateityje. Ji siekia taiko

je sugyventi su visomis val
stybėmis, to paties nori ir 
su Jungtinėmis Valstijomis. 
Bet tuo pat kartu Kubos 
liaudis yra pasirengus at
mušti bent kokią interven
ciją. Ir tegu žino “ponai in
tervencijos ruošėjai”, kad 
Kuba nėra viena, kad ji tu
ri pasaulyje ir draugų, — 
sakė Torrado.

Kubos prezidentas krei
pėsi į Jungtines Tautas, 
kad jos pasmerktų Jungti
nes Valstijas už agresiją 
prieš Kubą ir už karo lai
vyno blokadą. , , .

Kalbant Kubos preziden
tui galerijose viena dalis 
publikos karštai jo kalbai 
pritarė, o Kubos pabėgėliai 
kėlė triukšmą, kurių nema
žai turėjo būti “išprašyti” 
laukan. Tuo kartu lauko 
pusėje buvo suorganizuota 
demonstracija prieš Kubą. 
Ten tarp Kubos respublikos 
šalininkų ir pabėgėlių įvy
ko susirėmimų. Apie 30 as
menų buvo suareštuota.

Washingtonas. — JAV 
valstybės sekretorius Dean 
Ruskas vėl kartojo, kad 
“Jungtinės Valstijos nepa
mirš pavergtų Kubos žmo- ' 
nių ir padės jiems išsilais
vinti”.

Londonas. — Anglų laik
raščiai kritiškai rašo apie 
Jungtinių Valstijų kampa
niją prieš Kubą ir reikala- 

SAKO: PRIBUVO NAUJI vimą, kad anglų laivai ne- 
TSRS LĖKTUVAI

Berlynas. — Į Rytų Vo
kietiją atskrido Tarybų Są
jungos nauji “E1-166” lėk-

kitko, Torrado sake:
Jungtinės Valstijos varo 

nieku neparemtą šmeižtų 
propagandą prieš Kubos 
respubliką, išpučia net tokį 
dalyką, kaip Kubos ir TSRS 
sutartį pastatyti žvejų rei
kalams prieplauką, daro 
spaudimą kitoms valsty
bėms, kad jos nevestų pre
kybos su Kuba, kad jų lai
vai negabentų į Kubą mais
to ir kitų žmonių gyvenimo 
reikmenų. Jungtinių Valsti
jų karinis laivynas faktiš
kai yra užblokadavęs Kubą. 
Jungtinės Valstijos mobili
zuoja ir drąsina pabėgėlius 
intervencijai į Kubą... JAV 
tai daro laužydamos Juhg-

’■ -----------------—--------y ■%

Dr. Sobleno kūną 
kremuos

11Londonas. — Rugsėjo 
d. Londono ligoninėje mirė 
Dr. Robertas Soblenas, ku
rį verstinai norėjo vežti į 
JAV. Jungtinėse Valstijose 
jis buvo įkaitintas, kaip 
“TSRS agentas”, kuris būk 
laike pereitojo karo šnipa- 
vęs TSRS.

Dabar, už mėnesio laiko 
po jo mirties, daktarai nu
statė, kad Soblenas mirė 
nuo “Lotestate” miego tab-

Jo palaikai bus sukre- 
muoti, o kur pelenai bus pa
laidoti, tai dar nežinia.

arba kitokias griežtas prie
mones stoja keturios mažy
tės valstybėlės: Guatemala, tuvai. Šie lėktuvai labai ga- 
Honduras, 
Paragvajus, kurios 
bendrai teturi tik 9,000,000 
gyventojų. Kitos Lotynų 
Amerikos valstybės tik da
linai pritaria JAV politikai.

Nikaragua ir biai manevruoja, stipriai 
visos'ginkluoti ir daro po 1,700 

mylių per valandą.

SUKARNO SMERKĖ 
KOLONIALISTUS

Jakarta. — Indonezija 
minėjo savo gynybos jėgų 
sukaktį. Aikštėje įvyko ar
mijos paradas, o ore skrai
dė tarybinės išdirbystės ko
vos lėktuvai “MĮG”ir“Hiu- 
šino” rūšies.

Indonezijos prezidentas 
Sukamo sakė kalbą, kurio
je smerkė kolonialistus ir 
imperialistus už kišimąsi į 
kitų šalių vidaus reikalus.

New Delhi. — Indija ga
vo šešis TSRS karo lėktu
vus “MIG”.

Vėliausios žinios
New Yorkas. — Federali- 

inis teisėjas John F. X. Mc- 
' Gohey išdavė indžionkšiną 
prieš laivakrovių streiką. 
Reikalauja, kad visi strei- 
kieriai grįžtų į darbą ir tar- 
tųsi su kompanijomis.

Varšuva. — Išėjo iš bė
gių traukinys. Nelaimėje 
34 žmonės užmušti ir 62 
sužeisti.

tarnautų Kubos prekybai.
“The Observer” rašo: 

’’Labai gerai padarė Ang
lijos užsienio ministras 
Home, kad atsisakė sulai
kyti anglų laivų plaukioji
mą į Kubą. Anglija ir Ku
ba neturi jokių nesusiprati
mų...

“Jeigu amerikiečiai tik
rai tiki į koegzistenciją, tai 
turi pasirengti sutikti su 
santvarkos pakaitomis ir 
Vakarinėje dalyje Žemės 
rutulio”.

Atėnai. — Graikijos lai
vų savininkai laikosi anglų 
politikos: jie sako, kad ne
gali savo laivams uždraus
ti gabenti prekes į Kubą ar
ba iš Kubos.

Bona. — Vakarų Vokieti
ja kontroliuos savo laivus, 
kad negabentų prekių į Ku
bą.Varšuva. — Lenki j o s, 

TSRS ir Rytų Vokietijos 
gynybos jėgos pradėjo pra
timus. Jie tęsis 10 dienų.
Dalyvauja armija, orlaivy- Urugvajaus lėktuvas ir žu-
nas ir laivynas. vo 10 žmonių.

Montevideo. — Susidaužė
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Alžyras Jungtinėse Tautose
ALŽYRO RESPUBLIKA tapo priimta į Jungtinių 

Tautų Organizaciją. Taigi šiandien šioje organizacijoje 
yra jau 109 valstybės.

Kai šie žodžiai rašomi JT asamblėjoje sako kalbą 
Alžyro premjeras Ahmedas Ben Bella. Jis atvyko į JT 
praėjusį sekmadienį. Tai viduramžis vyras, pilnas ener
gijos, išlaikytas Francūzijos kalėjime apie šešerius me
tus. Jis atstovauja šalį su dešimt milijonų gyventojų, 
per apie septynerius metus kovojusių prieš Francūzijos 
imperialistus už savo nepriklausomybę.

Ir iškovojo!
Kai Ben Bella atvyko į Niujorką, jis pirmiausiai 

aplankė Kubos prezidentą d-rą Osvaldo Dorticos Tor
nado ir su juo ilgokai kalbėjosi. Žinoma, tai daugeliui 
reakcionierių, Kubos priešų, labai nepatiko. Kitą savai
tę Ben Bella aplankys prezidentą Kenedį Washingtone, 
o po to jis vyks Kubon pasitarti su Kastro ir kitais 
įžymiais tos šalies liaudies vadovais.

Alžyras, sakė Ben Bella, bus neutrali valstybė, kiek 
tai liečia užsieninę politiką. O namie, savo krašte alžy
riečiai eis prie socializmo.

Alžyro neutralumą Ben Bella parodo ir savo veiks
mais: jis tarsis su prezidentu Kenedžiu, jis tarsis ir su 
Kastro, Kubos vadovu, nors Kenedžio politika yra re- 
valiucine Kuba sunaikinti, v- V

Tarp Alžyro ir Kubos yra panašumo. Alžyras ilgai 
kovojo už tai, kad galėtų būti nepriklausomas nuo Fran
cūzijos, o Kuba kovoja už tai, kad galėtų būti nepriklau
soma nuo JAV, kad ji turėtų laisvę kurti savo gyveni
mą taip, kaip išmano, kaip jai geriausia. Kubos liaudis 
visuomet buvo Alžyro šalininkė, bičiulė, o Alžyro liau
dis buvo ir tebėra Kubos šalininkė ir bičiulė. Be abejo
nės, Kuba tikisi (ir susilauks) iš Alžyro sau pritarėjo 
ir Jungt. Tautose.^ 'p f -

Visa tai nepatinka tiems JAV sluoksniams, kurie, v .. . - v.
jei pajėgtų, liaudiškąją Kubą paskandintų šaukšte van- 1 tokią trečiąją kuopą 
dens. Bet tai patinka laisvajam pasauliui.

rys L. Miežėnas. Tarėjai—' 
“Dailės” kombinato medicL 
no s punkto, vedėja Aušra 
Gairilįenė ir Kauno auto 
transporto kontoros virši
ninkas Vaclovas Bagdonas. 
Sekretoriauja Irena Gones- 
taitė. Gina advokatų kole
gijos nariai Alfonsas Šar
kas, Adolfas Urbševičius, 
Tamara M a n d r o vskaj a, 
Jurgis Vilimas, Jonas Ja
kutis. Kaltinimą draugė su 
Lietuvos TSR pro k u 'r oro 
pavaduotoju trečiojo rango 
justicijos valstybiniu pata
rėju F. Archipovu, remia 
visuomeninis kaltintojas 
Kauno Politechnikos Insti
tuto docentas A. Novo
dvorskis.

10 vai. ryto šimtai miesto 
ir iš kitur visuomenės at
stovų ir šiaip Kauno gyven
tojų susirinkę’ teismo posė
džio salėje, ■ 
išklausė kaltinamųjų išva-

Salė negali sutalpinti

Rašo Ksavera
KAUNAS. — Rugsėjo 26 

d. 10 vai. ryto, Profsąjun
gų kultūros nąmuose prasi
dėjo aštuonių lietuvių bur
žuazinių nącįonalistų atvi- 
•ras teismo procesas. Jie 
kaltinami masiniais taikių 
civilių gyventojų bei belais
vių žudymais ir kitomis 
šiurpingomis niekšystėmis, 
kurias jie atliko fašistinių 
grobikų okupuotoje Tarybų 
Sąjungos teritorijoje laike 
karo 1941-1945 metais.

Teisiami buvę pol i c i j o s 
baidėjų bataliono nariai: 
Pranas Matiukas, Jonas 
Palubinskas, Boleslovas 
Čirvinskas, Aleksas Raižys, 
Leonas Mečius, Juozas Ko
pūstas, Klemensas Skabic
kas ir Stasys Benzius.

Šis baudėjų batalionas 
siautė Lietuvoje ir Pskovo 
srityje.

Per tris šiurpingas dienas Ją. Salė negali sutalpinti 
man teko klausytis kaltina- visų, kurie nori stebėti teis
mų jų ciniškų žodžių, kuo- mo procesą.

**mas Jonas Palubinskas.
Jį$i; ąijjkiną.,, kad savo no

ru 1941. .|ųętų birželio 28 d. 
įstojo į yądinamąjį “tautos 
darbo apsaugos” batalioną 
trečiojoje kųpppjer Jis bu
vo jaunesnio puskarininko 
laipsnyje iki <:19 41 metų. 
Spalio mėnesio 1 d. ėjo sky
rininko pavaduotojo parei
gas.

Jis toliau kalba:
“Būdamas religingos mo

tinos auklėjamas ir neturė
damas vidutinio mokslo iš
silavinimo, buvau įpratin
tas būti aplamai visiems 
nuolaidus ir paklusnus.”

Palubinskas stovi prieš 
teisėjus palinkęs ir kalba 
monotonišku balsu. Jis aiš
kina apie visą eįlę nusikal
timų, kuriuos jis ir kiti jo 
sėbrai atliko. “Mano nusi-

jumis VII forte?,” klausia 
Miežėnas.

< Le!r -V “ kaitimai prasidėjo nuo VII 
pasibaisėdami 1 forįo> rpen suvarė apie po-

ALŽYRO DELEGACIJOS galva, Ben Bella, prastai 
jautėsi, matydamas ir girdėdamas, kas darėsi praėjusį 
pirmadienį JT asamblėjoj, kai sakė kalbą Kubos prezi
dentas Dorticos.

D-ras Dorticos smerkė JAV politiką, sulyg kuria 
bandoma organizuoti laivų blokadą prieš Kubą. Kalbė
tojas siūlė, kad Jungtinės Tautos pasmerktų JAV už to
kią baisią link Kubos palitiką. Nes juk tai, be pasakymo, 
reiškia: Jei JAV valdžiai pavyktų savo tikslus pasiekti, 
tai Kubos liaudžiai grėstų badas.

Kubos prezidentui kalbant, auditorijos galerijoje, 
suorganizuota fašistinių gaivalų klika, vilkų balsais 
staugė prieš kalbėtoją; sargai turėjo eilę rėksnių iš
mesti iš salės.

Nežiūrint viso to, Kubos prezidento balsas, pareikš
tas JT tribūnoje, nepasiliks “balsu tyruose.”

Mūsų nuomone, tie, kurie rėkia už blokodą prieš 
Kubą, atlieka nežmoniškus darbus.

FBI agentai
BUVO PAŠAUKTAS į Washingtona prie Subver

sive Activities Control Board Arnold Johnson, darbi
ninkų judėjimo veikėjas. Jis kaltinamas tuo, kad neuž
siregistravo kaip komunistas; girdi, jis tai darydamas, 
nusižengė McCarrano aktui. ‘

Buvo pašaukti liudininkai — laikraštininkai,, vienas 
iš Philadelphijos dienraščio “Inquirer”-—Robert J. Sal
gado, o kitas iš Long Island, N. Y., dienraščio “News- 
day”—John Cummings.

Kadaise Arnold Johnson buvo sutikęs duoti jiems 
interview; jiedu kalbėjosi su juo, kaip laikraštininkai, 
kaip “tikri žurnalistai”. Pasirodo, kad abudu šitiedu 
žurnalistai savo užrašus, padarytus laike pasikalbėjimo 
su Arnold Johnsonu, įteikė FBI.

Ir dabar jiedu buvo FBI pašaukti, kad prieš A. 
Johnsoną liudytų! Ir jie sakė, kad pasikalbėjimo metu 
Arnold Johnsonas prisipažinęs esąs komunistų veikėju.

Robert J. Saldago klausinėjo Arnold Johnsoną ilgai 
ir padarė ilgus užrašus, bet jo laikraštis interview ne
spausdino, o kai atėjo FBI agentai, tuos užrašus nusi- 
fotostatavo ir dabar naudoja prieš Johnsoną. Panašiai 
buvo ir su “Newsday” korespondento užrašais.

Matote, kas darosi! Matote, prie ko prieita! Va, 
kodėl šiandien su kapitalistinės spaudos koresponden
tais joks doras žmogus nenori atviriau pasikalbėti!
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met jie pasakojo apie savo 
veiklą; kuomet jie kaltino 
vienas kitą, skaniai pasity
čiodami iš nekaltai nužudy
tų senelių, moterų ir vaikų.

Šiurpu buvo klausytis tų 
fašistinių išgamų pasigar
džiavimų savo darbeliais. 
Pamąstai, kaip juos žemė 
nešiojo? Kaip jie galėjo 
auklėti savo vaikus ir gy
venti per apie 20 metų be 
atpildo? Kaip hitlerininkai 
surado tokius pagalbinin
kus lietuvių tarpe, kurie 
nesigailėjo naikinti savo 
tėvynainius? Kaip jie ga
lėjo papulti į tokį batalioną 

kurios dalis likučiu' dabai* 
teisiama? Kaip’jie nesidro
vėjo žudyti nekaltus lietu
vius ir kitataučius?

Salė pilna žmonių. Daug 
negauna vietos ir stovi ša- 
šaligatvy. Visi kalba ir pik
tinasi, kad taip ilgai žudi
kai nebuvo suimti, kad jie 
gyveno jų tarpe, kad jie 
vaikščiojo jų tarpe.

Dabar visiems aišku, kad 
daviniai prieš juos teisingi.

Hitlerininkų archyvas pa
rodo jų vardus, jų pačių 
parašus, jų paveikslus, už
rašus kur, kada ir kiek jie 
išžudė. Beliko tik jų slidaus 
kelio galas.

Štai ką rašo “Kauno Tie
sa”:

“Naikintojų bataliono 
emblema buvo išraiškinga 
“—juoda kaukolė, įsikandusi 
sukryžiuotus kaulus. Tai 
buvo ne tik buržuazinių na
cionalistų simbolis, kėlęs 
beginklių gyventojų siaubą. 
Tai buvo konkreti Baltaru
sijoje siautusių Impulevi- 
čiaus mirties gaujų veikla. 
‘Baltarusijos vaizdo šian
dien pavydėtų pats Nero- 
nas’ (mano pabraukta. K.) 
— gyrėsi majoras Impule- 
vičius. Viskas čia buvo juo
da: ir vėliava, ir pati ka
riauna, ir jos sąžinė. Išim
čių nebuvo: sykį jau tar
navai siaubingame batalio
ne, vadinasi—šokai pragaro 
šokius. Štai kodėl buvęs 
skyrininkas Boleslovas Čir
vinskas, dabar kaltinamas, 
mėgindamas gelbėti savo 
kudašių, stengėsi kiek ga
lėdamas atsiriboti nuo mir
tininkų bataliono.”

Bet apie jį vėliau...
Byla vedama Lietuvos 

TSR Aukščiausiojo Teismo 
baudžiamųjų bylų kolegijos 
išvažiuojamajame posėdyje. 
Pirmininkauja respublikos 
Aukščiausiojo Tęismo na-

Pirmininkui Mieželiui pa
klausus, teisiamieji atsako, 
jog jie su kaltinamąja išva
da susipažinę ir su teismo 
sąstatu sutinka. Tuomet 
buvo paskelbta kaltinamoji 
išvada.

Jonas Palubinskas
Prasideda teisiamųjų tar

dymas. Salėje publika su
juda. Pirmuoju apklausia-

rą tūkstančių pasmerktųjų. 
Jie buvo varomi prie iškas
tų duobių. Statydavome 
juos nugarom ir šaudėm ir 
šaudėm. Taip juos ir vary
davo eilėmis, vienus po ki
tų, kol nesibaigė šaudy
mas.” Pirmininkas paklau
sia, kas daugiau dalyvavo 
šaudyme? Jis atsako: “Šau
dymui vadovavo karininkai 
Barzda ir Norkus. Prieš 
šaudant pasmerktuosius iš
rengdavo iki apatinių bal
tinių.”

“Matiukas šaudė kartu su

“O Raižys, Kopūstas, 
Skabickas, Mečius, Čirvins
kas, Benzius, ar šaudė?”

“Taip.” Toliau jis tęsė: 
“Šaudymas IV forte truko 
daugiau kaip valandą. Su
naikinome apie 500 žmonių. 
Anksčiau buvome juos at
varę į Panemunės šaudymo 
vietą. Šalia savęs mačiau 
Čirvinską, Matiuką, Skabic- 
ką, Mečių, Kopūstą ir taip 
pat Benzių.”

“Ar ėmėte IV forte sa
vo aukų drabužius?,” klau- 
šia Miežėnas.

“Kas ką norėdavo, tas 
tą ir pasd. tdavome.” Nors 
labai neaiškiai prisimena 
apie IX fortą, bet jis daly
vavo šaudant- daugiau kaip 
du tūkstančius hitlerininkų 
atvežtų užsienio pili e č i ų. 
“Mūsų kuopa buvo nuvežta 
dviem sunkvežimiais. Ma
čiau Raižį, Mečių ir Skabic- 
ką. Kitų gerai neprisimenu. 
Sušaudėm gal ne mažiau 1,- 
000 žmonių iš Čekoslova
kijos. Prieš kiekvieną su
šaudymą “baudėjams” duo
davo degtinės. Atnešdavo 
butelį ir paleisdavo per ran
kas.”

Toliau jis papasakojo, 
kaip jie šaudė tarybinius 
žmones — vyrus, moteris, 
vaikus, senelius netoli Gar-

liavos, Kauno priemiestyje. 
“Mes eilės nelaukdavome. * 
Vos baigdavome sušaudyti 
vieną grupę, ant lavonų va-i 
rė kitus ir čia pat sunaikipA 
davome. šaudėme nuo duo
bės krašto. Petrašiūnuose 
taip pat žmones šaudė Ska
bickas, Raižys, Mečius, Ben
zius.”

čia prokuroras Archipo- • 
vas paklausė: “Vadinasi, 
jums asmeniškai daly vau- • - 
jaut VII forte, IV forte, 
Garliavoje, IX forte ir Pet
rašiūnuose iš viso buvo su
šaudyta daugiau kaip 5,000 * 
žmonių.”

Palubinskas atsako: “Aš 
neskaičiavau.”

garsiai atsikvepia. Visuo- ‘ 
meninis kaltintojas Novo- •• 
dvorskis klausia: “Jūs tei
giate, kad stodamas į bata- • 
lioną, neturėjote tikslo žu- : 
dyti nekaltų žmonių. Kodėl y 
gi po pirmojo sušaudymo T? 
VII forte jūs nepasitraukė
te nuo šio nusikalstamo ke- •- 
lio?,” klausiaNovodvorskis. ::

Palubinskas aiškiai neat
sako.

“Tarnaudamas batalione, • 
ar buvote tikintis?,” klau
sia Novodvorskis.

“Kad patys kunigai lai
mino šitą dalyką,” atsako 
Palubinskas. “Didžioji dau- • 
guma kauniečių stengėsi 
kuo galėdami padėti nelai
mingiesiems, duodavo jiems 
duonos, slėpdavo žmones 
nuo žudikų. Kodėl jūs ne- 1 
nuėjote šiuo keliu?,” klau
sia Novodvorskis.

(Bus daugiau)

Astuoni žmogžudžiai Lietuvoje teisti ir
nubausti aukščiausiąją bausme

K AUNAS, spalio 4.—Šian
dien Lietuvos!. T S R Aukš- 

( ' . » i * ) ' I ■ t
čiausiojo ..teismo baudžia
mų jų bylų kolegija išva
žiuojamame posėdyje baigė 
svarstyti aštuonių fašisti
nių išgamų baudžiamąją by
la.

Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos vardu pir
mininkaujantis Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo 
narys Leonas Miežėnas skel
bia: Matiukas, Palubinskas, i 
Čirvinskas, Raižys, Mečius, 
Kopūstas, Skabickas, Ben
zius įvykdė ypač pavojin
gus ir sunkius nusikaltimus. 
Jų įvykdytos piktadarystės, 
nusikaltimai prieš žmoniją, 
humaniškumą labai ir labai 
sunkūs. Kiekvieno teisia
mojo rankos yrą suteptos ' 
tūkstančių ir tūkstančių ne
kaltų ramių gyventojų 
krauju.

Nuo jų rankos žuvo ke
lios , dešimtys tūkstančių pi
liečių, tame tarpe daug vai
kų, moterų, senelių.

Šie budeliai ne tik žudė 
žmones, bet ir su didžiausiu 
cinizmu apiplėšdavo lavo
nus, lupo iš burnų auksi
nius dantis, kapojo pirštus 
su žiedais, niekino prieš 
šaudymą moteris.

Išeinant iš šių, ypač sun
kių piktadarybių, teisminė 
kolegija neranda jokių ap
linkybių bent kiek nors, nė 
vienam iš jų sušvelninti 
bausmę. Remdamasis Lie
tuvos TSRR Baudžiamojo 
procesinio kodekso 331 ir 33 
straipsniais, Lietuvos TSR 
Aukščiausiojo' teismo bau
džiamųjų bylų teisminė ko
legija nusprendė:- visi aštuo- 
tuoni žudikai—Pranas Ma
tiukas, Jonas Palubinskas, 
Boleslovas čirvinskas, 
Aleksas Raižys, Leonas 
MJečius, Juozas Kopūstas, 
Klemensas Skabickas, Sta
sys Benzius nubausti mir

ties bausme — sušaudyti, vadeivoj t p,ųlkįųinkas ĄnčĮ- 
kartu konfiskuojant jų tur- rius Butkūnas, majorai An-

Teismo procesas pasibaigė
Jo eigą sekė plati visuo

menė, ją transliavo radijas 
ir televizija, smulkiai apra
šinėjo spauda.

Savo vietas teisiamųjų 
suole dabar turi užimti ir 
tie, kurie vadovavo šių bu
delių nusikalstamai veiklai. 
Tai buvę žudikų bataliono

tanas Impulevičius, Kazys 
Šimkus ir kiti buržuaziniai 
nacionalistai, pasprukę nuo

liaudies“ keršto ir radę prie
globstį Vakaruose. •' •

: A. Vaivutskas*
(čia dedame tik, šešių žmogių- * 

džių fotonuotraukas,—Palubinsko ir /A
j Raižio nuotraukų negavome.)

Pranas Matiukas

Juozas Kopūstas

Leonas Mečius

Boleslovas Čirvinskas

Klemensas Skabickas

Stasys Benzius
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J. Grigiškis

-ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Monako kunigaikštystė 

pykdo Prancūziją
Mažytė Monako kuni

gaikštystė smarkiai užgavo 
Francūzijos skaudži a u s i ą 
vietą, kad net prez. de 
Gaulle piktai kalba apie at
siteisimą.

Monakas erzina Francū
ziją jau per daugelį metų. 
Bet dabar pasidaro Francū- 
zijai labai skaudu, kai apie 
2,500 francūzų biznio firmų 
persikėlė į Monaką, turintį 
tik 2,700 nuolatinių gyven
tojų 375 ketvirtainių akrų 
plote.

Ši mažytė valstybėlė, iš 
trijų pusių apsupta Fran
cūzijos žemių, iš ketvirtos 
pusės vandenų skalaujama, 
baugiausia verčiasi turizmu 
ir gembleryste. Monte Kar
lo maudvnės ir gemblerys- 
tės palocius — garsiausi vi
same pasaulvje. Ten suva
žiavę turčiai palieka veži
mus turto.

Monakas dėl to gali vers
tis be jokių pajamų taksu, 
kolektuodamas taksus tik 
nuo parduodamu produktų 
ir iš gemblerystės apyvar
tos.

Kadangi Francūzijoje kor
poracijos verčiamos mokėti 
aukštus pajamų taksus, tai 
daugelis tokiu kornoracijų 
ir persikelia į Monako vals- 
tvbėlę ir tuo sutaupo daug į 
ninigų, kurie iš tikro pri- j 
klauso Francūzijos iždui, 
štai dėl ko Francūzijosval
džia kerštu dega ir grasina 
imtis tam tikrų priemonių 
prieš Monako valstybėlę.

Jeigu Monako princas Rai
nier įvestų pajamų taksus,

t

kaip ir Francūzijoje, tada'milijonų dolerių; Chryslerio
svetimšalių firmos ir kiti 
bizniai greitai išsikeltų iš 
^Monako, už kurio ketvirtai
nį jardą dabar mokama po 
tūkstantį dolerių. Princas 
Rainier per pastaruosius 10 
metų penkeriopai padidino 
savo turtą. Ar gi jis dabar 
gali nuo turtėjimo atsisaky
ti ? •

x Vedęs amerikietę Holly- 
woodo artistę Grace Kelly, 
Rainier jaučiasi turįs šiokią 
tokia apsauga ir iš Jungti
niu Valstijų. Todėl jis nepa
judinamai laikosi savo vie
toje.

JAV inžinierių studentų 
skaičius mažėja

Pastaraisiais ketveriais 
metais vis mažiau ir ma
žiau studentų mokosi inži- 
nierystes. 1957 metais kole- 
oįose mokėsi inžinierystės 
apie 80,000 studentų, o 1961 
metais—tokių buvo tik 68,- 

♦ooo.
Mūsų vyriausybė tokiu 

naujų inžinierių mažėjimu 
rimtai susirūpino. O rūpin
tis yra kuo, kuomet Tary
bų Sąjunga kasmet iš mo
kyklų išleidžia vis didesnį 
ir didesnį inžinierių skaičių, 
ir tuo Ameriką pralenkia.

Svarbu žinoti, kodėl per 
mažai jaunimo domisi inži
nieryste, kuomet baigu
siems mokslą korporacijos 
moka po $7,000 į metus. 
Manoma, jog inžinierystės 
mokslas nepakankamai su
domina jaunimo dėl to, kad 
jis yra sunkus ir labai “sau
sas?’ Kita, daugelis jaunuo
lių, nors ir labai norėtų tap
ti inžinieriais, neturi tam 
mokslui pasiekti finansinės 

^galimybės.
7 Eknominis faktorius čia 
gali būti vyriausias, nes 
turtuolių vaikai labai’ mažai
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domisi inžinieryste, o darbi- 
lengva tą mokslą pasiekti.
ninku vaikams ne taip jau

Amerikietės naudojasi 
aborcijomis Japonijoje

Kadangi Japonija turi li
beralinį aborcijų įstatymą, 
kuriuo lengvai gali pasinau
doti nėščios moterys, norin
čios aborcijas pasidaryti, 
tai daugelis amerikiečių 
moterų-merginų vyksta Ja- 
ponijon tik tuo joms svar
biu sumetimu.

Apskaičiuojama, kad to
kių aborcijų kasmet pada
roma Japonijoje apie pus
antro milijono. Už aborciją 
daktarui tenka sumokėti 
nuo $1 iki $10. Įstaty
mas nusako: jeigu dakta
ras, ištyręs pacientę, mato, 
kad gimdymas ar vaiko au
ginimas gali pakenkti mo
tinos sveikatai, ar gal ji ne
galėtų ištesėti finansiniai, 
daktaras tada gali jai pa
daryti aborciją.

Legalizuota aborcija Ja
ponijoje veikia jau nuo 
nuo 1948 metų. Tai pada
ryta tuo sumetimu, kad su
laikytų per didelį gyvento
jų prieauglį Japonijoje.

Desėtkas turtingiausių 
žmonių Detroite

Detroitą galima skaityti 
automobilių pramonės cent- 
ru. Kadangi automobilių 
pramonė yra pelninga, tai 
Detroitas turi nemažai mi
lijonierių. Desėtkas turtin
giausių turi po 75 milijo
nus dolerių ir daugiau.

General Motors korpora
cijos atstovas Charles S. 

.Mott jau pasiekė beveik 200

stambi šėrininkė Mrs. Ho
race Dodge — anie 100 mili
jonų dolerių; Wm. Clay 
Ford — irgi 100 mil. dol.

Keletas mažesniu žuvy
čių, pirmau dirbę FBI agen
tais, pasidarbavę automobi
lių pramonėje kaip darbi
ninkų prižiūrėtojai, dabar 
tenkinasi patapę milijonie
riais. John S. Bugas, vienas 
tokių buvusių FBI agentų, 
dabar Fordo kompanijos 
vice prezidentas ir stambus 
milijonierius.

Tuo pačiu metu nerasi nė 
vieno automobilių pramo
nės darbininko, kuris būtų 
patapęs milijonierium. Dar
bininkams tenka pasiten
kinti, jei tik pasidaro šiokį 
toki pragyvenimą, o apie 
milijonus netenka nė svajo
ti.

Daktarams reikia gydytis
Amerikinės Medicininės 

Asociacijos konv ę n c i j o j e 
Chicago j e dr. T h o m as M. 
Perry, patologas iš Wash- 
ingtono, nurodė, jog du 
trečdaliai, Amerikos dakta
rų turi vienokius ar kito
kius gana žymius nenorma
lumus.

Tūlus daktarus patyrinė
jus, pasirodė teigiami re
zultatai : 2,212 ligotumo 
ženklų, daugiausia širdies 
sunegalėjimų.

Pasirodo, kad begydyda- 
mi kitus, daktarai pamiršta 
patikrinti savo sveikatą. 
Daktarų suvažiavime todėl 
ir kalbėta apie reikalingu
mą daktarams eiti pas ki
tus daktarus, kad patikrin
tų savo sveikatos stovį.

Helsinkis. — Suomijos 
prezidentas Urho Kekko- 
nenas ir jo žmona išvyko į 
Maskvą.

Ar chemikalų purkštimai 
nekenkia žmonių sveikatai?
Gyvename civilizači j o S 

gadynėje, kurioje chemika
lai labai plačiai vartojami. 
Food & Drug Administra
tion, kuri prižiūri Jungti
nėse Valstijose maisto ir 
gyduolių reikalus, sako, 
kad virš 200 įvairių chemi
kalų yra vartojama purkš- 
timui iš malūnsparnių, lėk
tuvų ir kitokių prietaisų 
prieš vabzdžius, kenksmin
gus gyvūnus ir žalingas žo
les.

Jie yra vartojami apsau
gojimui vaisių, daržovių, 
javų, gėlių, miškų ir kito
kių žmonėms naud i n g ų 
augmenų.

Bet vėlesniu laiku jau 
daug daktarų ir mokslinin
kų stato klausimą: Ar mes 
naikindami visokius vabz
džius ir patys save nesunai
kinsime ? Y patingai šį klau
simą aštriai pastatė Kali
fornijos bitininkai, kurių 
virš 4,000 užprotestavo 
prieš purškimus, nes jų bi
tės miršta.

Pregresas

Šen ir ten pasidairius
Rugsėjo 22 d. Columbus,! Prieš virš metų laiko JAV 

Ohio, prezidentas Kenedis, karinis orlaivis “U-2” buvo 
kalbėdamas demokratų kon- nuskridęs apie 1,500 mylių 
vencijoj, pareiškė, kad bu- į Tarybų Sąjungos teritori- 
vusioji Eisenhowerio admi- ją. Bet TS naujai išrasta 
nistracija buvo apsileidusi nuostabi raketa nutūpdino 
ir leido komunistams siau- “U-2” žemyn. Lakūną Pow

ers patupdė kalėjimam Tuo
laikinis JAV prezidentas 
Eisenhoweris bažijosi, kad 
“U-2” nuskrido į TS gilumą 
ne šnipinėjimo sumetimais, 
bet oro tyrinėti. O dabar 
neseniai kitas “U-2” skrai
džiojo virš Sachalino pusia
salio, šnipinėdamas. Pasi
teisinimas buvo, kad šį lėk
tuvą stiprus vėjas nupūtė į surišęs 30 svarų lenciūgu ir 
TS žemę.

tėti “laisvajame pasaulyje.”
Kuomet ponas Kenedis 

užėmė prezidento vietą, 
tuomet vyravo Gizenga 
Konge, Kastro Kuboje, o 
kiti “raudonieji” žygiavo 
Laose ir Pietiniame Vietna
me. O dabar? Gizenga jau 
pamirštas. Azijoje “raudo
nasis antplūdis” sulamdy
tas. Kubos Fidelis Kastro, 
priėmęs Tarybų Sąjungos 
pagalbą, išsikasė pats sau 
duobę ir priartino pats sau 
galą! Kastro “sugriovė” ša
lies” ekonomiką ir sukėlė 
šalyje suirutę. Toliau. Pre
zidentas gyrėsi, kad jo pa
stangomis per praėjusius 20 
mėnesių ši šalis išvystė mil
žinišką militarinę jėgą pa
laikymui pasaulinės taikos.

Mūsų šalyje nedarbo šmėk
la tapo chroniška. O tų pa
čių kapitalistų fabrikai už
sieniuose pyška su viršlai
kiais. Komercijos departa
mentas Vašingtone prane
ša, kad mūsų šalies korpo
racijų fabrikai per praėju
sius vienerius metus užsie
niuose pagamino už virš 20 
bilijonų dolerių prekių. Ne
reikia nė stebėtis, kaip mū
sų šalies turčiai sparčiai 
tunka.

Vienoje Filadelfijos vidu
rinėje mokykloje mokytoja, 
dėstydama ekonomikos ir 
politikos mokslą, užklausė 
vieno gabaus mokinio: 

—Džimi, kokią politinę kar
jerą norėtum užimti, pabai
gęs mokslą? Ar mėgtumei 
būti išrinktas kongresma- 
nu, senatorium, ar kuo ki
tu?

— Ne. Aš norėčiau būti 
gubernatorium.

Mat, gubernatoriaus galia 
pasirodė esanti didesnė 
už visos šalies aukštųjų 
pareigūnų galią. Arkansas 
valstijos gubernatorius O.. 
E. Faubus ir Mississippi gu
bernatorius Barnett ne
klauso nei šalies valdžios, 
nei Aukščiausiojo teismo. 
Ir jų niekas už tai nebau
džia. O jeigu kiek ir nu
baudžia, tai tik dėl foriųą- 
lumo...

Bet mūsų šalyje biznis- 
pelnas yra pirmoje vietoje. 
Per metus tokių chemikalų 
kompanijos pagamina už 
$300,000,000. Aišku, kad 
chemikalų gamintojai turi 
didelių pelnų. Jie savo dir
binius garsina, siūlo, pata
ria kuo plačiau vartoti.

Prieš taip vadina mus 
“Japenese beettles” vabalus 
reikia kovoti, o kaip juos 
sunaikinsi be chemikalų?

Reikia naikinti ir piktžo
les. Dalį jų galima nušie
nauti, nupiauti pirm jos žy
dės, bet kaip kurias reikia 
naikinti chemikalais.

Vienok, visos problemos 
būtų išrišamos, jeigu mūsų 
vyriausybė daugiau rūpin
tųsi žmonių sveikata ir jų 
gyvenimu, o ne apsiginkla
vimo varžybomis, ne kitose 
šalyse kova prieš liaudį, 
kad ten išlaikytų liaudies 
nekenčiamą santvarką ir 
intervencija į kitų šalių vi
daus reikalus.

V. Sūnus

Buvusi Temple universi
teto mokinė Prathia Hali, 
negrė, buvo nuvykusi į sek- 
reguotas pitines valstijas 
paskatinti savo tautiečius 
registruotis, kad galėtų bal
suoti sekamuose šalies val
dininkų rinkimuose. Pra
thia Hali sugrįžo į Filadel
fiją, su peršauta ranka, į 
kurią kukluksai šovė pro 
langą Dawson, Ga.

Jinai spaudos reporte
riams skundėsi, kad josios 
žaizda rankoje tai tik niek
niekis, palyginus su tuo, ko
kias žaizdas gauna suareš
tuotieji negrai nuo žvėriš
kos policijos. Toliau P. H. 
sakėsi, kad FBI ir federalės 
valdžios maršalai tai tik ko
medija pietinėse valstijose. 
Baigdama savo pokalbį su 
reporteriais, ji nusiskundė, 
kad jinai gaunanti ir Fila
delfijoje per telefoną grasi
nančius šaukimus kokio f tai 
piktadario, kuris baugina ją 
nužudymu.

Tai dedasi didžiosios de
mokratijos ir laisvės šalyje.

JAV viešųjų mokyklų ap
švietus tarybos ima daug 
pavyzdžių iš Tarybų Sąjun
gos mokyklų mokymo siste
mos.

Dar niekados šios ša
lies mokyklose nebuvo siū
loma tiek daug įvairių kur
sų, kaip šį rudenį. Vos atsi
darius mokykloms, laikraš
čiuose buvo prašoma ir ra
ginama publika kibti prie 
mokslo. Ypač vakarinėse 
mokyklose galima išmokti 
daug amatų, net ir profesi
jų-

PHILADELPHIA, PA
D r. Bruno Kreisky, Aust

rijos užsienių ministras, 
kalbėdamas Philadelphijo- 
je, pasakė: Mes gyvendami 
kaimyninkystėje su komu
nistinėmis šalimis, neturi
me nervų įtempimo, kaip 
kitos valstybės gyvendamos 
toli nuo komunistinių šalių. 
Mūsų visų turi būti pareiga 
kovoti už palaikymą taikos 
ir sunaikinimą niuklinių 
ginklų. /

42 tūkst. dolerių įplaukų 
Philadelphijos teatruose In
ternal Revenue paėmė už- 
nesumokėtus taksus Liston 
Pattersono kumštynių.

Socialist Labor partijos 
kandidatas gubernatoriaus 
vietai lapkričio rinkimuose 
yra George S.. Taylor.

Medžiojimo sezonui arti-' 
nantis ūkininkai, duodami 
leidimą medžioti savo 
ūkiuose, turi patys gauti 
leidimą.

Mainierių komitetas, at
stovaudamas 16 tūkstančių 
pensijonierių, protestuo j a 
prieš Pirmo distrikto pada
rytą sutartį su mainų savi
ninkais su nusileidimu 25% 
į gerovės fondą. Komitetas 
sako, kad distrikto pirmi
ninkas Lippi susirinkimui 
nepateikė sutarties apkal
bėjimui. Ką darys ateityje 
pensijonierių komitetas, 
patirsime vėliau.

Norristowne areštuotas 
John Kulpa, kaltinamas nu
žudyme savo 18 mėnesių 
podukros. Kulpa prisipaži
no policijai, kad važiuoda
mas automobiliu darbo ieš
koti, vežėsi ir mergytę. Pa 
tėmijęs ją mirusią ir neži
nodamas ką su ja daryti, 

įmetęs į Chuykill upę. Poli
cija kūdikį surado upėje 
lenciūgan įsuktą.

Laiškutis nuo Bekampių 
džiuginantis. Sakosi sveiks
tąs, su lazdele pasiremda
mas galįs vaikščioti, ir su 
pradžia spalio mėnesio ap
leidžia Avaloną ir apsigy
vens žiemą 345 Covered

<»

“LAISVES” VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusią nio)

rūpintis daugiau naujų prenumeratų gauti. Laukiame.
Gražiai darbuojasi ir New Jersey valstijos vajinin- 

Bridge Rd., Cherry Hill, N. Į kai. A. Stripeika, elizabethietis, prisiuntė naują prenu- 
J., netoli Philadelphijos. Sa
ko, prisibijąs pereitų metų 
audrų pasikartojimo. Lin
kime pasisekimo naujoje 
vietoje.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks šį penktadienį, 
spalio 12 d., 7:30 vai. vaka
re svetainėje 1144 N. 4 St. 
Kuopiečiai prašomi daly
vauti, atsivesti naujų narių. 
Aptarsime spaudos vajų, iš
klausysime komisijų ir kuo
pos valdybos raportus.

Draugė Tureikienė dirb
dama namuose susižeidė 
ranką. Užuojauta jums, 
drauge.

Dr. Peters sako, kad Phi
ladelphijos ligoninėse trūks
tą tūkstančio slaugių. Ligo
ninėse įvykstą. klaidų pa
tarnaujant ligoniam iš prie
žasties skubos sistemos. Dr. 
Peters primena Binghamto- 
no įvykį, įdedant į maistą 
druską vietoje cukraus ma
žyčiams. Jisai pataria duo
ti stipendijas mokslą einan
čioms slaugėms, pakelti už
darbį ir sutrumpinti 
valandas.

darbo

S. R. lokalas 1648, 
vauj antis 800 narių, 
rašė vienų metų kontraktą 
su National Sugar Refining 
kompanija su pakėlimu nuo 
3 iki 8 centų valandai, su

atsto- 
pasi- — o —

Aukų gauta $341. Anksčiau gauta $429. Viso $770. 
Balansas $4,230.

Didelis ačiū visiems.
“Laisvės” Administrącija

užtikrinimu nuo 40 iki . 51 
savaitės i metus darbo. Šim
tas vienuolika darbininkų 
atleisti iš darbo. Kontrak
tas nusako, kad reikalui 
priėjus naujų darbininkų, 
turi būti priimti atloštieji.

Garden State 50- -dienu 
arklių lenktynės prasidėjo. 
Kompanija atleido 60 dar
bininkų. Tymsterių lokalas 
676, užtardamas atleistuo
sius, pikietavo įstaigą. At
vežtų arklių ir kitų reik
menų trokų vairuotojai ne
peržengė pikieto eilių. 
Camdeno lokalas sakė, kad 
tai jų jurisdikcija, bet ne 
lokalo 676. Pagaliau prie 
derybų stalo susitaikė, iš- 
rišdami nesusipratimus.

Human Relations Com- 
: (mission kaltina Connellsvil

le mokyklos tarybą nedavi
me darbo Jane McPherson, 
turinčiai kvalifikacijas mo
kytojos, todėl, kad ji yra 
juodos rasės ir dirbusi 
“part time”. Taryba kalti
nama neleidime jai pasisa
kyti, ar ji sutinka dirbti už 
mokyklos skiriamą mokes
tį, kartu reikalaudama už
mokesčio už dirbamą laiką, 
kuris jai priklauso—$2,208.

Bolshoi Ballet lankėsi 
Philadelpijoje, duodami vie
ną pastatymą Convention 
svetainėje. Tai buvo jų ant
ras apsilankymas Philalel- 
phijoje.. Pirmas įvyko 195i9 
metais. Svečių svetainėj bu
vo su kaupu, nepaisant ti- 
kietų kainos — $9.50. Spau
da gražiai pastatymą apra
šė.

Prieplaukų darbininkai 
pikietuoja. Atvykę laivai su 
keliauninkais, ar išvykdami 
turi patys pasitarnauti iš
sinešdami ar įnešdami sa
vus lagaminus. Prieplaukų 
darbas sulaikytas.

Pilietis

meratą ir atnaujinimų. Taipgi atnaujinimų prisiuntė „ 
newarkietis T. Kaškiaučius ir patersonietis J. Bimba.

So. Boston, Mass., F. Kvietkauskas (bendrai dar
buosis su Mary Paura) prisiuntė atnaujinimų.

Jonas Patkus, New Haven, Conn., prisiuntė atnau
jinimų. Jis bendrai darbuosis su Connecticut valstijos . 
vajininkais. .

P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė atnaujinimų. 
Manoma, kad jo bendradarbis F. Klastauskas, hun- • 
tingtonietis, irgi gražiai pasidarbuos vajuje.

Pastaba Vajinmkams.- Prašome įsitėmyti, kad šia
me vajuje nauja prenumerata kainuoja tik $8 metams. 
Naujas skaitytojas, užsiprenumeravęs laikraštį, galės 
gauti vieną iš sekamų knygų: “Kelias į laimę” (parašė 
R. Mizara); “Kelias į naują gyvenimą” (A. Bimba); 
“Prošvaistės” (Dr. J. J. Kaškiaučius).

Už atnaujintas prenumeratas Jungt. Valstijose ir 
i Lietuvą nuolaidos nėra. Ta pati kaina: $9 metams -" 
JAV, o $2 metams i Lietuva.

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Per D. G. Jusiu, Worcester, Mass. ... 
Per K. Čiurlį, Pattenburg, N. J............
John ir E. Katinis, Easton, Pa............
Julia Werner, Cleveland Ohio ...........
M. Adomonis, Great Neck, N. Y............
Juozas, Brooklyn, N. Y....................
Petras Petronis, Maspeth, N. Y............
John Patkus, New Haven, Gonn..........
John Semen, Gulfport, Fla....................
G. Lapė, Hollywood, Calif......................
John Vaičekauskas, Binghamton, N. Y 
P. Bechis, Great Neck N. Y................
Po $1 B. Vikšrienė, Waterbury, Conn.; K. Peslis, Ing

lewood, Calif?; J. Dementis, Redland, Calif.; P. Augutis, ' 
N. Haledon, N. J.

New Haven, Conn.
Spalio 16 dieną įvyks LLD 

32 kuopos susiri n k i m a s. 
Prašau visus narius daly
vauti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Pirmoje 
vietoje turėsime aptarti , 
“Laisvės” vajaus reikalus.
/ Mūsų kolonijos spaudos 
vajininkas Jonas Petkus 
praneša, kad jis jau pradė
jo darbą. Sakė, kad sekasi - 
neblogai. Bet reikalinga ir 
kitų narių pagalba, kad 
darbas eitų gerai. Visi ir . _• 
visos privalome rūpintis 
“Laisvės” ir kitos mūsų 
spaudos reikalais.

Spalio 28 d., Waterbury- • 
je, įvyks LLD 3-čios apskri- •; 
ties suvažiavimas. Ten ap
tarsime tai, kas nuveikta ir : 
kas reikalinga ateityje veik-' ’ 
ti. Bus malonu susitikti su 
draugais ir draugėmis.

Iš mūsų kolonijos rengia-- • 
si išvažiuoti draugai Kazys • 
ir Antosia Šaliūnai, Juozas " 
ir Alena Šaliūnai. Mano.” 
vykti į St. Petersburg, Flo-'-; 
ridą, ir ten apsigyventi. Su
prantama, ten jau yra daug 
pažangių lietuvių, jie turi 
ir pažįstamų. Linkiu jiems 
laimingos kelionės ir daug 
laimių naujoje gyv e n i m o ’ 
vietoje. J. S. K. -

Waterbury, Conn.
Spalio 4 d. vietos anglų 

laikraštis “The Waterbury 
American” rašo, kad teis- ' 
mas nuteisė Albertą Deli- 
nikaitį šešiems mėnesiams 
kalėjimo už netvarkos kėli
mą Teisėjas patvarkė, kad 

jeigu gerai užsilaikys, 
išbuvęs tris mėnesius 
paleistas iš kalėjimo

tai
bus
metams pasitaisymui.
'' Albertas Delinikaitis yra

pabėgėlis iš Lietuvos. K.

Kanberiia. — Australija 
turi 157,715,000 avių, 13,- ’ 
021.000 raguočių galvijų ir**' 
1,653,000 kiaulių. '*

$214.00 
152.00 ’ 

. 20.00 . i 
. 12.00" 
. 11.00 < 
.. 7.00 
.. 6.00., 
.. 6.00 . 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00- 
.. 5.00"

i



Jonas Petruškevičius

IŠ TĖVŲ ŽEMES SUGRĮŽUS
Darbo žmogumi senatvė

je, nelaimingo atsitikimo 
bei ligęs atvejais rūpinasi 
valstybė. Kaip ir visoje Ta- 

Dabar šalyje, taip ir Tarybų 
Lietuvoje, teisę gauti vals- 
tybinę pensiją turi darbi- 

-n minkai ir tarnautojai. Ta- 
” ~ rybų Lietuvos pensininkų 

•“vaiko sveikatata!’Pe <ra įaugiau kaip 10 
■ — ; tūkstančių buvusių kume

lių, bernų, mergų ir kitų
! žemės ūkio darbininkų, ku
rie buržuazinės santvarkos

.(Tąsa)
1940 metais, atkūrus Ta

rybų valdžią Lietuvoje, vei
kė 74 ligoninės, iš kurių tik 
4 kaimo vietovėse. ____
respublikoje turi m e dau-| 
giau kaip 300 ligoninių ti- i 
po gydymo įstaigų, iš jų! 
apie 200 kaimo vietovėse. j 
Motinos ir ___  ______ ,
nuolat rūpinasi 175 moters! 
ir vaiko konsultacijos. Gim-! 
dymo pagalbą, teikia visų! 
ligoninių akušeriniai-gine- 1 . ...
kologiniai skyriai, o taip pat me^ais nesinaudojo jokio- 
specialūs gimdymo namai. 
Pramonės įmonėse veikia 
daugiau kaip 250 sveikatos 
punktų, kuriuose gydytojai, 
felčeriai, medicinos seserys 
ateina į pagalbą darbinin
kui susirgus, ar susižeidus. 
Kaimo gyventojai, ypač mo-

kaip 650 felčerių - akušerių 
punktų pagalba. Vien per
nai atidaryti 27 tokie punk
tai.

Gydymo įstaigose nuolat 
didėja lovų skaičius. Jeigu 
1960 metais 10,000 gyven
tojų teko 77 lovos, tai šie
met — 80.

1961 metais buvo pasta
tytos šios gydymo įstaigos: 
Šiaulių 100 vietų gimdymo 
namai, Daugų 50 vietų apy- meįus pradirbo pas sveti- 
linkės ligoninė,^ naujas K re- mus žmones namų darbi- 
tingos ligoninės 50 vietų nįnke. ja taip pat pasirū

pino valstybė—paskyrė pen
siją.

Pernai valstybe pensi
joms išmokėjo daugiau kaip 
32 milijonus rublių. Be pen- 960 vietų su yisąis pagalin
si jų,, valstybes lėšomis išlai- hiais įrengimais — salėmis, 
komi senelių bei invalidų laboratorijomis ir dirbtuvė- 
namai. Lietuvoje yra dau- mis. Baigiamas statyti ir 
giau kaip 404 invalidų na- ateinančiais metais busper- 
mų, kuriuose gyvena apie j duotas naudotis 300 vietų 
6,000 žmonių, čia seneliams internatas. Pradedamas 

. ir invalidams sudarytos vi- statyti gražus namas vaikų 
kovoje prieš infekcinius su-isos sąlygos kultūringai ilsė- darželiui ir lopšeliui, kuria-

tingos ligoninės < 
korpusas, Pakruojo rajono | 
Linkuvos ligoninė, Zarasų 
tuberkuliozinis dispanseris, 
Vilkaviškio rajono ligoninė.

Gydytojus ruošia Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto medici
nos fakultetas ir Kauno me
dicinos institutas. Dabar 
respublikoje 10,000 gyven
tojų tenka 18 gydytojų.

Didelis darbas atliekamas

sirgimus. Visiškai likviduo- ! 
ta trachoma ir poliomieli
tas. Kasmet nuo poliomie
lito vakcinuojama daugiau 
kaip 1,100,000 vaikų.

Smarkiai puolamas kitas 
susirgimas — tuberkuliozė.

koje likviduoti per 10-15 
metų. Vien per 1960 metus 
atidaryti 9 dispanseriai. 29 
dispanseriuose yra daugiau 
kaip puspenkto tūkstančio 
lovų. Kasmet patikrinama 
vis didesnio gyventojų skai
čiaus sveikata. Vien per
nai patikrinta apie 35 pro
centus visų respublikos gy
ventojų.

Respublikos gydymo įstai
goms didelę paramą teikia 
Maskvos, Leningrado, Kije
vo ir kitų šalies miestų gy
dymo bei mokslo įstaigos. 
Daugelis gydytojų šiuose 
miestuose kelia savo kvali
fikaciją, specializuojasi pas 
geriausius Tarybų Sąjun
gos medikus.

Dabar respublikos gydy
mo įstaigose atliekmos su
dėtingiausios širdies, plau
čių ir kitų žmogaus organų 
operacijos, taikomi patys 
naujausi medicinos mokslo 
pasiekimai. Respublikos gy
dymo įstaigoms praktin'ę ir 
metodinę pagalbą teikia me
dicinos mokslo tiriamosios 
įstaigos — Lietuvos T S R 
Mokslų akademijos Ekspe
rimentinės medicinos insti
tutas, Sveikatos apsaugos 
ministerijos Tuberkuliozės, 
Onkologijos, Higienos ir 
epidemiologijos mokslo ti
riamieji institutai, Vilniaus 
universiteto medicinos fa
kultetas ir Kauno medicinos 
institutas.

Taigi, daroma viskas, kad 
darbo žmogus būtų sveikas 
ir ilgai gyventų.

mis teisėmis į socialinį ap
rūpinimą. Štai, Kazimieras 
Blynas, ilgus metus pradir
bęs vienos Kanados plieno 
liejimo kompanijos liejyklo
se, grįžo į Tėvynę. Čia dar 
pora metų padirbėjo ir išė
jo į pensiją. Valstybės už- 
skaitė jo darbą plieno lie
jyklose į stažą. Dabar drg. 
Blynas gauna 73 rublius 26 
kapeikas pensijos.

Nuo 1935 metų Balys Ma
čiu Iksis lenkė nugarą Kau
no kapitalistui, malūno sa
vininkui Saloveičikui. išs 
darbas buvo įskaitytas į jo 
stažą, ir Balys Mačiulskis 
dabar gauna 84 rublius 91 
kapieką mėnesinės pensijos.

Eleonora Kaumėnaitė 25 

tis aktyviai dalyvauti vi- me gyvens 150 vaikų.

Viešėdami Tarybų Lietuvoje Jonas Petruškevičius ir Pet
ronėlė Petruškevičienė ne kartą susitiko su savo giminėmis. 
Tai buvo įvairiausių profesijų žmonės—-darbininkai, kolūkie
čiai, mokytojai, gydytojai, šiandien sėkmingai dirbantys Ta
rytų Lietuvos dar didesnio suklestėjimo labui. Svečiams iš 
JAV buvo malonu susitikti su savo giminaičiu Alytaus rajono 
“Žalgirio” kolūkio pirmininku Jurgiu Bakūnu ir jo žmona— 
Alytaus metalinių konstrukcijų gamyklos darbuotoja Ledhar- 
da. j < į

Nuotraukoje: Jonas ir Petronėlė Petruškevičiai su Jur
giu ir Leonarda Bakūnais apžiūri naująjį kolūkinį derlių.

Z. Serapino nuotraiikd (ELTA)

Bostone gyvenantys lietuviai Jėnas ir Petronėlė Pet
ruškevičiai, viešėdami Alytaus rajono Dzeržinskio vardo kol
ūkyje pas Petruškevičienės sesėrį Mortą GŪtš&llb'ehę, susi
tiko su daugeliu savo giminių.

Nuotraukoje: svečiai iš JAV savo giminių tarp’ė.
7i Sėrapiiio nuotrauka (ELTA)

Viešniai iš JAV—Petronėlei Petruškevičienei besisve
čiuojant pas seserį Mortą Gotšalkienę Alytaus rajono Dzer
žinskio vardo kolūkyje buvo džiugu išgirsti, kad jos sesers 
Mortos duktė Teofilė—geriausia kolūkio melžėja. Už gerą 
darbą ji apdovanota medaliu “Už šaunų darbą,” Garbės raš
tais, buvo išrinkta apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos 
deputate.

Nuotraukoje: Bostonietė Petronėlė Petruškėvičiėnė. su 
dukterėčia Teofile GotŠalkaite (viduryje) ir artinta savo g-i- 
miriaitė miėlžėja O'nutė Mžisaitienė Alytaus rajono Dzeržinskio 
vardo kolūkio ganyklose. . ...

suomeninėje veikloje. Jų 
sveikata rūpinasi gydytojai 
bei kitas medicinos perso
nalas. Invalidų namuose vei
kia politiniai rateliai, meno 
saviveiklos kolektyvai.

(Besisvečiuojant tėvų že
mėje Alytuje sutikau 
seną žymų mokytoją, ne 
vieno matematikos vadovė
lio autorių Kazimierą Kli
mavičių, kuris dabar jau 
yra pensininkas. Aš jį pa
prašiau parašyti Amerikos 
lietuvių spaudai ką nors 
apie Dzūkijos kraštą, jo 
sostinę Alytų. Kazimieras 
Klimavičius ištesėjo pažadą 
ir įteikė man straipsnelį, 
kuris žemiau seka.)
Nors apie šį kraštą yra 

išleisti albumai “Dainava,” 
“Nemuno vingiai” ir prieš 
porą metų net šiek tiek bu
vo rašyta “Laisvėje,” bet 
dėl to krašto grožio ir ne
paprasto dabartiniu metu 
suklestėjimo vėl reikia pa
minėti ir pasigėrėti.

Kraštą tikrai žavi Ne
munas, miškai, kalvos, eže
rai, seni padavimai, dainos 
ir išaugę čia spalvų, garsų 
ir žodžio milžinai — Myko- 
las-Konstantinas Čiurlionis, 
Kipras ir Mikas Petrauskai, 
Vincas Krėvė-Mickevičius, 
Antanas Žmuidzinavičius ir 
kiti.

Man, kaip mokytojui, 
ypač norisi pakalbėti apie 
švietimą, mokyklas.

Dar šiemet Alytuje bus 
perduota naudotis didžiulis 
namas vidurinei mokyklai

Dešineje iTemuno pušeje 
statomos didžiulės patalpos 
mech a n i k o s politechniku
mui, kur bus klasės, labora
torijos, įvairūs kąbihetai, 
salės ir t. t. Daabr dar die
ninėse ir vakarinėse klasėse 
mokosi apie 300 mokinių, o 
vėliau technikumo auklėti
nių skaičius sieks apie du 
tūkstančius. Dabar jau čia 
dirba arti 30 mokytojų. Mo
koma tokių speci a 1 y b i ų : 
metalo apdirbimas piovimu, 
pramonės įmonių elektri
niai įrengimai ir žemės ūkio 
elektrifikavimas. Pradeda
mos statyti taip pat patal
pos mokinių bendrabučiui, 
mokytojų butams.

Dešinėje Nemuno pusėje 
taip pat statomos patalpos 
ketvirtai vidurinei mokyk
lai su 550 vietų ir interna
tas 350 vietų, taip pat su 
visokiais įrengimais.

Alytaus rajonas yra. žy
miai mažesnis už buvusią 
apskritį, jam priklauso tik 
Alytus, Simnas, Daugai, Pu
nia, Alovė, bet nepriklauso 
Varėna, Merkinė ir Seiri
jai. Anksčiau visame šia
me plote buvo tik viena A- 
lytaus gimnazija ir kelioli
ka pradinių mokyklų, gi da
bar jau yra 105 bendro la
vinimo mokyklos (iš jų 11 
pilnų vidurinių ir 24 aštuon
metės) su dešimt tūkstan
čių mokinių. Dabar jau 
įvestas privalomas aštuone- 
rių metų mokslas..

Be šių mokyklų yra dar 
vakarinių vidurinių ir. aš
tuonmečių jaunmo mokyk
lų. Keturios miestuose tu
ri tūkstantį < mokinių.. ir . 14 
kaimuose—300 mokinių. Be 
to yra viena neakivaizdinė 
vidurinė mokykla Alytuje, 
kurią lanko daugiau kaip 
šimtas žmogių. .Yra dar 
sporto mokykla, kurią lan
ko apie 80 sportui gabių 
jaunuolių, muzikos mokyk
la (apie 150 mokinių) ir pi

Atvykusi j Tarybų Lietuvą viešnia iš Amerikos Petronėlė 
Petruškevičienė turėjo kuo pasidžiaugti, čia, Alytaus rajone, 
ji radb’ gyvas, sveikas, gražiai ir pasiturinčiai gyvenančias 
savo seseris Mortą Gotšalkienę ir Marytę Monkevičienę, sėk
mingai išauginusias, išmokslinusias ir. išleidusias į gyvenimą 
visus savo vaikus. Kai kurie jų baigė aukštąsias mokyklas, 
dirba gydytojais, švietimo darbuotojais.

Nuotraukoje : — Laikas rugučius kirsti, — kalba! seserys 
Petronėlė Petruškevičienė, Morta Gotšalkienė ir Marytė Mo.n- 
kovičiene Alytaus rajono Dzeržinskio vardo kolūkio laukuose. 
Joms pritaria ir anūkė Vida.

onierių - moksleivių rūmai. 
Bendro lavinimosi mokyklo
se dirba 670 mkytojų, gi 
darželiuose ir kitose vaikų 
įstaigose dar apie 50, tai 
yra 'išviso apie 720 moky- 
tojų-auklėtojų.

Rajone taip pat vyksta 
mokyklų statybos. Štai,- pa
vyzdžiui, ^Aušros” kolūkis 
savo lėšomis stato’ aštuon
metę mokyklą. Labai ple
čiamos aštuonmečių Vėrė- 
biejų, Parėčėnų, Buckūnų, 
Raitininkų, Tarucionių mo
kyklų patalpos.

Didelį kultūros darbą at
lieka rajone 41 biblioteka 
(Alytaus rajoninėje biblio
tekoje yra apie 17 tūkstan
čių knygų), 19 klubų-skai- 
tyklų.

Plačiai išsivystė rajone 
meno saviveikla. Dabar čia 
veikia apie 60 chorų, 60 šo
kių ratelių, 70 dramos bū
relių, 41 menine agitbriga- 
da, ir t. t. ir t. t. Viso sa
viveiklos aktyvių dalyvių 
paskutiniu laiku priskai
čiuota net 6,856 asmenys.

Kaz. Klimavičius
Alytus
1962 m. rugpiūčio mėn.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
Neužilgo teks paspaust 

rankas Onai ir Jurgiui Šil
kams jų vedybinio gyveni
mo sukaktuvėse, kurios per 
jų gėrus prietelius bus su
ruoštos lapkričio 18 d. 157 
Hungerford St., Laisvės 
choro patalpose.

Teko nugirsti, kad šis pa- 
žmonys bus paįvairintas su 
menine programa. Nei ne 
dyvai, jubiliatai seni meni
ninkai, scenoje gerai pažįs
tami,- ir, be to, Laisvės cho
ro nariai, dainininkai.

Tikimasi svečių ne vien 
vietos, bet ir iš toliau.

S.

Waterbury, Conn.
Spalio 28 d. sulauksime iš 

apylinkės svečių. Tie sve
čiai bus Literatūros Drau
gijos kuopų atstovai. Čia jie 
atlaikys LLD 3-čios apskri
ties metinę konferenciją 
103 Grėėn St. salėje.

Teįika nugirsti, kad ap
skrities kuopos bus gausiai 
delegatais atstovaujamos, 
būsią ir šiaip viešnių, sve
čių. Konferencija prasidės 
10:30 vai. iš ryto. Bjūtų ma
lonu, kad delegatai atsivež
tų su savim naudingų su
manymų, be to, šioje konfe
rencijoje prisieis persvars
tyti apskrities ir kuopų 
veiklą, nes kai kuriose kuo
pose veikla pėrlėta. Išgirsi
me atsiliepimus apie iš 
centro nariams duotas šiais 
metais knygas. Daug reiks 
svarstyt apie spaudą ir laik
raščių “Laisvės” ir “Vil
nies” vajų.

Kviečiami delegatai pri
būti laiku.

Vienas, iš, Apskrities 
Valdybos

So. Boston, Mass.
L.L.D. 2-ros kuopos susi

rinkimas įvyko spalio 4 d. 
Nedaug narių dalyvavo, bet 
padarėme gerų tarimų. 
Pereitoje LLD 7-toš apskri
ties konferencijoje delega
tai nutarė surengti banke
tą naudai tarptautinio apsi
gynimo, o tas darbas buvo 
paskirtas So. Bostono 2-rai 
kuopai. Šiame susirinkime 
buvo išrinkta komisija su
rengti pietus.

Pįetūs įvyks Spalio (Oct.) 
21 d.; 318 W. Broadway, So.’ 
Boston, Mass. .

Me$ lietuviai’ labai mažai 
rūpinamės tarptautin i a i s 
reikalais,* ,o tarptautinis at
eivių apsigynimo fondas la
bai daug pagelbėja atei
viams. To/dėl raginu visus 
narius LLD 7-tos apskrities 
kuopų dalyvauti šiame pa
rengime ir kitus paraginki
te.

Rugsėjo 29 d; kuopa turė
jo surengus prakalbas drau
gams Petruškevičiams, ku
rio tik ką sugrįžo iš Lietu
vos. Žmonių prisirinko pil
na svetainė ir įdėmiai klau
sėsi jų pasakojimų apie Lie
tuvą. Jie daug patyrė per 
2 mėnesius.

“Laisvės” vajininkaį So. 
Bostone yra Marytė Kvet- 
kauskienė, A. Dambraus
kas, J. Butkus ir A. Kan- 
draška. Jie pranešė, kad jau 
darbas eina gerai, bet vaji- 
ninkai prašo pagalbos, tai 
yra, kam pasibaigė prenu
merata, ar kas nori užsira
šyti “Laisvę”, kreipkitės 
pas aukščiau minėtus drau
gus, o jie .su mielu noru 
juihs p’agelbės; S. Rainard

New Britain, Colin.
širdinga padėka

Draugė N. Š u o p' i ė n ė, 
“Laisvės” skaitytoja, vis 
dar daug turi nesmagumų, 
negali vaikščioti po įlūžio 
kojos kaulo. Per kurį laiką 
Niujorke pas dūktėrį-žentą 
gydėsi. Tūlam laikui buvo 
sugrįžusi į namus, bet nėra 
kam ligonę dažiūrėti. Ją 
lankant patirta, kad drau
gei vėl prisieis grįžti pas 
dukterį į Niujorką iki pil
nai Susveiksianti.

Šuopienė išreiškia viėšą 
nūė širdies padėką savo 
vaikatns už paslaugą,- gimi
nėm ir draugėm už aplan
kymą, atvirukus ir abelnai 
už šiltą užuojautą,

Jos draugai linkime jai 
greito susveikimd.

tikūtiš

4 p.--Laiste (Liberty)— PėrfkfjRJ., spalid (Oct) 12,* 1962

STATEMENT REQUIRED BY THE
ACT OF AUGUST 24, 1912, 
AMENDED BY THE ACTS OF 

MARCH 3, 1938, AND JULY 2, 
1946 (Title 89, United States Code, 
Section 233) SHOWING THE 
OWNERSHIP, MANAGEMENT 

AND CIRCULATION
OF LAISVE, Lithuanian Semi
Weekly, published Tuesdays and 
Fridays, except in case of Holidays, 
at Jamaica, N. Y., for October 1st, 
1962.

1. The names and addresses of 
the publisher, editor, managing edi
tor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 102,02 Li
berty Ave., Ozone Park 17, N. Y.

Editor Roy Mizara, 102-02 Liberty 
Ave., Ozone Park 17, N. 7.

Managing Editor Roy Mizara, 
102-02 Liberty Ave., Ozone Park 17, 
N. Y.

. Business manager Frank P. Buck, 
102-02 Liberty Ave.. Ozone Park 17, 
N. Y.

2. The owner is: (If owned by a 
corporation, its name and address 
must be stated and also immediate/, 
ly thereunder the names and ad
dresses of stockholders owning or 
holding 1 percent or more of total 
amount of stock. If not owned by a 
corporation, the names and addres
ses of the individual owners must 
be given.)

Laisve, Inc., 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park 17, N. Y.

Georgė Wares, Pres., 104 No. 8th 
St., Brooklyn, N. Y. K

Frank P. Buck, Business Man
ager, 102-02 Liberty Ave., Ozonė 
Park 17, N. Y.

Wm. Chapels, Secretary, 1049 
Glcnmore Ave., Brooklyn, N. Y.

3. The known bondholders, mort
gagees, and other security holders 
Owning or holding 1 percent or more 
of total amount of bonds, mortga
ges, dr other securities are:

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park 17, N. Y. <. .

Wm. Chapels, 1049 Glenmorc 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Rainis, 88 Miller Avende, 
Brooklyn, N. Y.

Bernice Kershulis, 292 Lincoln 
Ave.,- Brooklyn;; N. Y.

William Baltrušaitis, 13 Logan 
St., Brooklyn, N. Y.

Paul Venta, 63-09—108 St.,Forest 
Hills, N. Y.

Joseph Kairis, 411 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.

Michael Stakoff, 460 DeWitt 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Sophie Petkus, 393 South 3r^ 
St., Brooklyn, N. Y.

Vera Bunkus, 139-51—86th Road; 
Jamaica, N. Y.

Stephen Vetchkis, 102-02 Liberty 
Ave.. Ozone Park, N. Y.

Geo. Wares, 104 No. 8th Stret, 
Brooklyn, N. Y.

John Rushinskas, 2883 W. 12th 
St., Brooklyn, N. Y.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa
city other than that of a bona fide 
owner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
ofheHvis'e, to paid subsčribėrs du
ring the 12 month's preceding thO 
date shown above was: (This infor
mation ir required by the Act aį 
June 11, 1960, to be included in įll 
statements regardless of frequency 
of issife.) 5,090.

FRANK P. BUCK, Bus. Mgr. 
Swo*rn to and subscribed before me 
this 25th day of September, 1962.

(SEAL)

LILLIAN BELTE
Notary Public, State of New York. 

No. 41-0235050 Queens County 
Term Expires March 30, 1963

RAĖO NŪžUb^T^ 
MOKSLEIVĘ

Jersey City. — Vičš porą 
blokų nuo jūs gyvenimo 
namų, tuščiame name, rad6 
nužudytą mokslėivę Barbė
tą Massą, 16-kos metų am
žiaus. Mergina žiauHai sd- 
muštat ir pasiriaugta. Poli
cija sako, kad • Robertas 
Sčbultzas, 14-k6$ metų am
žiaus; prisipažino prie 
žmogžudystes.

Belgradas. — Nūmatok' 
ina, kad Jugoslavijos pre-r* 
zidėntas įvyks į TSRS.



MIAMI, FLA
Jubiliejai, piknikai 

mitingaiA’
Kai mes skaitome spau

doje, kad “nortuose” jau 
ruošiamasi kultūrinės veik
los sezonui salėse, prie dirb
tinės šilumos, tai mes, ma- 
jamiečiai, ruošiamės dides
nei veiklai ore, kur mus šil
do karšta saulutė. Pas mus 
dar vis sakoma: “peršilta,” 
“karšta,” nes dar ta šilumė
lė svyruoja tarp 80 ir 90 
laipsnių.

Bet Majamės Lietuvių So
cialio Klubo veikla nesusto
jo ir didelių karščių laiku. 
Spalio 8-tą ir vėl turėjome 
skanius pietus ir turiningą 
Klubo narių mitingą. Iš ra
portų ir diskusijų paaiškė
jo, kad visi Klubo piknikai 
buvo sėkmingi, visi davė 
^gražaus uždarbio. Visi Klu
bo nariai gerai veikia nau
jo pastato, gražios salės ir 
kitų pastatų paruošimui. 
Skaitlinga dalis narių pri
sidėjo ir prisideda prie fi
zinio darbo pastatų paruo
šimui.’ Kiti atlieka kitus, 
lengvesnius darbus Klubo 
naudai.

Vasaros piknikai buvo 
sėkmingesni ir todėl, kad 
mes turime tikrai pasišven
tusių ir dosnių veikėjų. 
Vest uvinės ir varduvinės 
sukaktys, jubiliejai gerai 
paveikė Klubo naudai. Štai, 
iniciatoriai, Mr. ir Mrs. J. 
M. Koch’iai, paminėjimui 
savo vedybinio jubiliejaus, 
superka ir aukoja Klubo 
piknikui maistą. Juos gra
žiai paseka Mr. ir Mrs. Be- 
nikaičiai, ir jie aukoja savo 
jubiliejų Klubo gerovei. O 
šiame piknike jubiliatais 
buvo Mr. ir Mrs. Valilio- 
niai. Jie aukojo maistą, 
darbavosi svečių • vaišini- 
jpui. Todėl kalbami jubilie
jai padarė Klubo piknikus 
daug sėkmingesniais ir pel- 
ningesniais finansiniai. Vi
si Klubo nariai didžiai dė
koja minėtiems jubiliatams 
ir laukia jų daugiau.

Šiame rašinėlyje nėra vie
tos išvardyti visus kitus 
-darbuotojus prie naujų na
mų, o ypač klubietes mote
ris, kurios taip kruopščiai 
darbuojasi maisto gamini
mu, svečių aptarnavimu 
mūsų piknikuose.

Visų Klubo narių ir sve
čių dabartiniu laiku dėme
siu yra, kaip greit bus baig
tas naujas namas, gražioji 
salė, kada jon galėsime įei
ti, kada ruošime atidarymo 
iškilmes. Apie tai praneša 
vyriausi pastato planuoto
jai, inžinieriai—Jurgis De- 
9įs, J. Liakas, Jonas Koch 
ir kiti. Na, tik trumpai.

EASTON, PA.
Rugsėjo 29 <1. supylėme ™P52''.”“5

du naujus kapus — Vlado 
Danieliaus ir Prano Mar- 
tinkaus.

Velionis Vladas buvo gi
męs Lietuvoje 1894 m. sau
sio 1 d. Lencių kaime, Kė
dainių rajone. Atvažiavo į 
šią šalį 1913 m., apsigyveno 
Eastone ir visą laiką iki 
mirties jame išgyveno.

Velionis priklausė prie 
p r o g r esyvių organizacijų, 
skaitė “Laisvę/’ “Vilnį” ir 
rėmė savo spaudą pagal sa
vo išgalę. Taipgi priklausė 
LLD 13 kuopai, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubui 
ir TWU-CIO 35 lokalūi.

Velionis buvo tvirto sudė
jimo vyras, bet įsimetė į 
kaulus nelabasis vėžys, ir 
iš tos ligos nebegalėjo išsi
gelbėti, ir rugsėjo 24 d., 7 
vai. vakare, mirė. Saulėtą 
šeštadienį, 3 vai., didelis 

Pastatas jau stovi, su šie- skaičius palydovų susirinko 
nomis ir stogu, su langais į laidotuvių direktoriaus

Viduryje jau J o h n o Katinio koplyčią 
atiduoti paskutinę pagarbą 
ir palydėti į amžiną vietą.

Koplyčioj ir kapinėse ati
tinkamą kalbą pasakė Ant. 
Bimba. Visi palydovai bu
vo už prašyti į LAP Klubą 
ant užkandžių ir gerai pa
vaišinti.

Ilsėkis, Vladai, amžinai, o 
mes dar daugiau dirbsime 
už laisvę ir taiką pasaulyje.

ir durimis.
daug padaryta. Vienok dar 
daug nebaigta, neįrengta. 
Paskiau ateina gražinimas, 
maliavoj imas ir kiti vidrio 
darbai. Bet galas, baiga 
jau numatoma. Vienok ati
darymo, pirmo naujame 
“palociuje” pokylio laiko 
dar negalima tiksliai pasa-

Ir čia dar galima pridėti, 
kad gyvenamieji du pasta
tai jau veik paruošti gyve
nimui. Jie ėmė daug darbo, 
dėkui visiems, kurie aukojo 
savo darbą ir laiką jų pa
ruošimui. Ypač prie naujo
jo pastato, kurį atlieka lie
tuvis kontra k t o r i u s Ka
džius, pastato komisijos na

ciai turėjo daug darbo. Ga- 
jtina sakyti, nebuvo vienos 
dienos, kad Denis, Liakas, 
Koch nebūtų buvę tame 
darbe. 0 Mrs. Liakas veda 

naujo pastato finansines 
sąskaitas. Tai tik reti žmo
nės gali tiek laiko ir ener
gijos aukoti Klubo visuo
meniniam darbui. Žinoma, 
Klubo nariai ir visi kiti yra 
dėkingi ir bus dėkingi savo 
d a r b uoto j ams, pasišventė
liams.

Ir vis dar atsiranda do
vanų. Mr. ir Mrs. Šimkai 
į gyvenamus namus pado
vanojo šaldytuvą, pečių ir 
kitų baldų. Mr. ir Mrs. 
Koch dovanoja naujam na
mui gipsinius pagražinimus. 
Mr. ir Mrs. Denis naujam 
namui šaldytuvą. Mrs. M. 
Zeakas (W i 1 s o n, buvusi 
bruklynietė) pirko Šerą — 
$50. Mrs. Zlatkienė aukojo 
$25. Lideikis, buvęs great- 
nekietis, pirko du Šeru už 
$100.

Šiame piknike jau sutiko
me labai ir labai garbingą 
dosniausią Majamės Lietu
vių Socialio Klubo naujo 
pastato rėmėją Joną Sma- 
lenską. Klubo nariai jį su
tiko gausiais aplodismen
tais. Mūsų Jonas, dar Bal
timore j e gyvendamas, jau 
rūpinosi Klubo salės gero
ve. Jis davė ir aukojo Klu
bo pastato skelbimus į atei
nančių metų “Vilnies” ka
lendorių, taip pat ir į “Lais
vės” koncerto programą. 
Mes visi linkime Jonui lai
mingai gyventi ir veikti su 
mumis visais Majamėje.

Spalio 28 d., taip pat dar 
Žekonių darže, įvyks LSK 
piknikas ir specialis susi
rinkimas konstitucijos priė
mimui. Visi šėrininkai na
riai ir visi svečiai kviečia
mi dalyvauti.

Ramstis

I

Mirė Pranas Martinkus, 
sulaukęs 73 metų. Jis buvo 
dar jaunas vaikinas, kai ap
leido mylimą Mastaičių pagalbą:, atnaujinkime savo 
kaimą Plungės rajone. Tai 
buvo 1905 m.. Atvykęs į šią 
šalį turto nesukūrė. Kaip, 
jis pats sakydavo, “bemoks
liu būdamas turėjau dirbti 
patį juodžiausią darbą ir 
už mažą atlyginimą, ko ne
sitikėjau ‘aukso’ šalyje.”

Velionis buvo rimtas.

I žmogus ir su visais gerai 
! sugyveno. Skaitė “Laisvę,” 
“Vilnį” ir rėmė progresyvį 
judėjimą. Paliko dideliame 
nusiminime dukrą Barborą 
Thomas, sūnų Joną, marčią 
ir 5 anūkus, kuriuos^ labai 
mylėjo. '• ,?!i

Velionis buvo pašarvotas 
dir. Katinio kolpyčioj.1 ,Jo 
karstą puošė ifeūg gėlių 
vainikų. į* .

Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis Šv. Marijos 
Magdalenos kapinėse.

Dukra Barbora, sūnus 
Jonas ir visa jo šeima šir
dingai dėkoja visiems už 
gėles ir už visokią suteiktą 
pagalbą liūdesio valandoje. 
Taipgi dėkoja laidotuvių di
rektoriui Johriui Katiniui 
už malonų patarnavimą, ir 
visiems palydovams.

Ilsėkis, drauge Pranai, 
amžinai toj šaltoj žemelėj.

M. Urba

Newark, N. J.
Filmų rodymo vaakras
šeštadienio vakarą, spalio 

20 dieną, Newarke įvyks 
rodymas naujų filmų iš Ta
rybų Lietuvos. Filmų rody
tojas Jonas Grybas užtikri
na, kad šių filmų New Jer
sey dar nėra rodęs, nes 
juos tik ką šiemet gavo iš 
Lietuvos.

Apart doku m e n t i n i ų, 
sporto įvykių ir dainų ir 
šokių filmų, bus ir vienas 
veikalas. Tai bus visiems 
kuo pasigėrėti. Taipgi nau
jieji filmai vis geriau ir 
aiškiau padaryti, keli yra 
spalvoti.

Filmų rodymas įvyks 
naujame U k r a i n ų klube, 
723 Į/o 14th St., Newarke.

I Labai patogi vieta priva
žiuoti busais, nes klubas tik 
pusė bloko nuo Springfield 
Ave., kur važiuoja kelių Ji-

• - - Į

bičiuliai ukrainiečiai yra 
pakivesti filmų žiūrėti. Se
niau mes su jais talkavom,

1 tai dabar bus gražu vėl už- 
megsti ryšius dėl tolimes
nės kokios programos jų 
naujame name.

Kadangi filmų rodymo 
diena yra šeštadienis, tai 
pradėsime anksčiau, 6:30 
vakaro, kad galėtume kuo 
daugiausia filmų pamatyti. 
Rengėjai, Newarko Litera
tūros draugijos kuopa ir 
Liet. Darb. Susivienijimo 8 
kuopa kviečia visus apylin
kės lietuvius atsilankyti, 
atsivesti savo šeimas, drau
gus ir jaunuolius.

So... let’s all go to the 
movies on Saturday night, 
October 20!

Rengėjai .

Binghamton, N. Y.
“Laisvės” vajus prasidėjo? 

ir progresą mylintieji žmo
nės jau darbuojasi — ren
ka naujus skaitytojus ir pa
naujina senus, kad tik 
“Laisvė” skaitytojais aug
tų. Jos jau atnaujino kelias 
prenumeratas. Jos taipgi 
yra sukaupę visą savo raš
tingą energiją panaudoti 
per šį- pažangiosios spaudos 
— “Laisvės” ir “Vilnies” — 
vajų. Daug sėkmės Jums, 
draugės, tame svarbiame ir 
garbingame darbe!

Bet ir mes, geri progreso 
skleidėjai, stokime joms į 

prenumeratas už “Laisvę” 
ir “Vilnį,” ir pagal išgalę 
prisidėkime su finansine 
parama, kuri bus didžiai 
įvertinama. Spaudos reika
lais matykite mūsų vaj min
kęs M. Kazlauskienę ir M. 
Kulbienę.

Onytė Wellus

DETROIT, MICH
D. Liett. Klubo banketas 

buvo skaitlingas; maisto 
gamįjjojos tųį’ėjo 191 val
gytoją. Veik kiekvienas gy
rė maistą. Buvo trys muzi
kantai —akordeonas, smui
kas ir būgnas.

Nors Hamtramck kitas 
lietuvių klubas rengė tą pa
čią dieną banketą, norėda
mas DLK pakišti koją, bet 
pasirodė priešingai.

Det. Liet. Klubas rengia 
koncertą, ir jau eina gan
dai, jog Hamtramck klubo 
vadas rengia irgi koncer
tėlį. Priešingumai nepagei
daujami, ypač, kuomet to 
klubo lyderis yra Dętroito 
Lietuvių Klubo nariu

ir

auto- 
naują, 
“Tau-

auto

Prezidentas Kennedy 
Detroite

' Stiprino demokratus 
agitavo išrinkti į Washing- 
toną pažangesnius atsto
vus, kad prezidento suma
nymą medi-care būtų gali
ma padaryti įstatymu.

Kitas svarbesnis J. F. 
Kennedy pasakymas, tai 
kad Detroitas negalės par
duoti automobilių, jei šalis 
nebus “prosperous” (pra
lobusį) ; girdi, dauguma 
respublikonų “opposed our 
bid to make it possible for 
Detroit to sell cars in 
Europe”.

Šis prezidento pasakymas 
yra kukū, ir štai kodėl:

General Motors Vokieti
joje pradėjo gaminti ketu
rių keleivių automobilį var
du “Kadett”. Gaminamas 
kompeticijai prieš “Volks
wagen” ir kitus užjūryje 
auto išdirbėjus. Kadett par- 
siduos už $1,269.

Kitas General Motors 
naujas priešą# Amerikos 
automobilių pai’davimui, tai 
Australijoj dirbamas auto
mobilis vardu “Holden”.

Fordas Cologne mieste, 
Vokietijoje, išdirba 
mobilius, ir pradėjo 
mažą modelį vardu 
nūs”.

Kuomet Detroito
mobilių magnatai Europoje 
pleškina auto-mašinas visu 
garu, kurių tikslas įvežti į 
USA savo dirbinius, tai 
Volkswagen gamintojai su
grūda j USA šimtus tūks
tančių kas metai savo ma
šinų.

Taigi, prezidento pareiš
kimas, kad kas priešinasi 
mūsų pardavimui kariukų 
europiečiams, yra bevertis.

Beje, kai prezidentas kal
bėjo prie Cadillac-Sheraton 
viešbučio, gubernat orius 
Swainson su kitais demo
kratais stovėjo užpakalyje 
ir žiūrėjo į publiką. Polici
jos daugybė žiūrėjo taip 
pat į publiką. Žinot kodėl? 
Ogi todėl, kad susirinkusio- pilnai žiūrovų įvertinti, 
ji publika žiūrėjo į juos vi- Svarbiausi trūkumai, 
sus! v antroji filmų dalis, kur kal

ba buvo labai neaiški ir pa
veikslai tarsi šešėliai slin
ko priešais žmonių akis..

Mūsų kuopos pastaba ro
dy to j ams: Sutvar k y k i t e 
pilnai gerai filmų rodymo 
darbą pirm važiuojant į ko
lonijas jų rodymui. Gal 
svetainė kalta?' Dienos, me
tu nepilnai tamsu buvo.

Pirmoji dalis, kuri buvo 
spalvota, išėjo puikiai, ver
ta'matymo. Viskas vyko to
je pat svetainėje.

Kuopos korespondente

“Detroit. Free Press” ko- 
lumnistas Judd Arnett bu
vo nuvykęs pažiūrėti susi
kirtimo federalinių marša
lų su. ku-klux klaniečiais 
James Meredith reikalu, 
Reporteris aprašė smerkti
ną Mississippi valstijos už
sispyrimą neįleisti juodo
sios rasės studentų į baltų
jų universitetą.

Visas valstybinis apara
tas elgėsi, laukiniškai, ve
džiojant James Meredithąj 
iš klasės į klasę. Girdi,: ;

“What heroes they seem
ed to themselves. But what 
saps they now appear to 
the rest of the nation”.

Aprašyda mas ku-klux- 
klaniečių pasielgimą, Judd 
Arnett sako, jog tas nėra

naujiena. “Aš turėjau paty
rimo pirmiau. Aš mačiau 
panašų vaizdą. Tiktai tuo 
laiku, suprantama, šalis bu
vo Vokietija ir sužvėrėjęs 
vadas' Adolfas Hitler, o 
James Meredith buvo žy
das”. b

James Meredith reikalas 
ir maršalų užsispyrimas pa
naikinti segregac i j ą, nu
skambėjo po visą pasaulį.

Kas pietinėse valstijose 
dedasi visiems jau žinoma. 
Bet ve kas dedasi Detroite:

Le Roy Church su savo 
žmona įsikėlė gyventi į 
s tūbą tarpe baltųjų. Baltie
ji akmenis mėtė į Le Roy 
stubą. Policija areštavo 
Mrs. Bonnie Rocine, 7386 
DeSoto, ir Warren C. Mc
Carter, 148364 Fuller. Jie 
paleisti po užstatu 'ir teis
mas bus lapkričio 11 d. Prie 
to areštuoti penki jaunuo
liai, kuriuos vėliau paleido, 
duodami pamokslą tėvams. 
Kai vyko areštai, areštuo
tos moters sesuo, 16 metų, 
kando policijantui William 
Hensen į ranką, kiti daužė 
kojomis į policijantų blauz
das.

Šio mėnesio 1 d. mėtė pla
katus prie juodųjų stubų, 
įsakydami jas apleisti, ir 
balvonas buvo pririštas 
prie kryžiaus, sumirkytas 
kerosine ir uždegtas.

2-rą dieną segregist a i 
bemėtydami akmenimis su
daužė gatvės lempą. Polici
ja, pastatyta apsaugoti stu
bą, negalėjo sutvarkyti mė
tančių bulves, akmenis ir 
“firecrackers”; į pag a 1 b ą 
pasiųsta 14 policijantų, pen
ki inspektoriai ir keturi de
tektyvai.

Dabar LeRoy Church stu
bą policija saugo. 24 valan
das, arba, be sustojimo. Kas 
bus vėliau, tik ateitis paro
dys.

Baltimore, Md.
LLD 25 kuopos susirinki

mas, įvykęs spalio 6 d., pa
darė šiuos tarimus.

Plačiai kalbėta* “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajaus reikalu.

Išrinkti delegatai J. Kas
paravičius ir A. Žemaitis 
atstovauti mūsų kuopą Vi
tos apskrities konferencijo
je spalio 14 d. Chester, Pa.

Nutarta pasiųsti užuojau
tos atvirutę nuo mūsų kuo
pos draugui Joniškiečiui 
kaip ligoniui dabartiniu lai
ku.

Rugsėjo 16 d. filmų rody
mas buvo plačiai diskusuo- 
tas. If‘ kuopos tarimu no
risi tarti žodį viešai, per 
spaudą, kad tokia klaida 
nepasikartotų kitose kolo
nijose. Šie filmai buvo ne

tai

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA.
Grįžo iš ligoninės Anta

nas Galinas, gyvenantis 172

EASTON, PA.

Mirus

Vladui Danieliui ir
Pranui M artink ui

Reiškiame gilią užuojautą
Harry Cap ; Ona Kulaitienė
A. Ūsas ' i. . Al Slopik
P. Sholl J. Buzas
J. Petraitis St. Sharky 1
L. Tilwick A. Stanievich
F. Zavis T. Stanievich
J. Katinis, Sr. B. L.
Mr. ir Mrs. Churlis K. Straukas
J. L. Daniel Ostin Dumbri
S. Švelnikienė P. Urba
S. Daniel O. Šlapikienė
Ona Urbienė C. Albus
Freda Fehr M. Songaila
N. Ogentienė John Terella
Stanley Roberts Vic Mikalauskas
E. Slopik Stančienė
N. Pareigienė M. Urba

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Onai Balzarienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos dukrelei 

Onutei ir visiems giminėms ir draugams šioje 
liūdesio valandoje.

Mesi visos Moterų Klubo narės liūdime nete
kę geros draugės. Ilsėkis amžinai, miela Ona.

G. M. Savage
F. J. Kantėnai
A. L. Bekešiai
K. Žemaitienė
J. L. Totoriai
V. Bulienė
K. O. Koch
O. Žagrakaliąi
A. Usavičienė
R. Velikienė
F. O. Griciai
P. E. Čeraškai

Wilbur St. Jis dėkoja vi
siems giminėms ir drau
gams, kurie jį lankė ligoni
nėj ir tiems, kurie prisiuntė 
atvirukų. Šią žinią prisiun
tė jo duktė Emily.

BROCKTON, MASS.

Birutes Pašalpinė Draugystė švęs 
savo Auksinį Jubiliejų šeštadienio 
vakare, Lapkričip-Nov. 3 d., su ban
ketu, Lietuvių Tautiško Namo vir
šutinėje svetainėje, kampas Main ir 
Vine Sts. Visos narės privalo da
lyvauti. Taipgi kviečiame visus 
draugus ir drauges dalyvauti sy
kiu su mumis. Vakarienė bus duo
dama 7 vai. Bus muzika.

Rengimo Komisija (82-83)

LDS 1-MOS APSKRITIES 
METINĖ KONFERENCIJA •

įvyks lapkričio 4 d., 11 vai. ryto, 
318 Broadway, So. Bostone. Kiek
viena LDS kuopa pasistenkite pri
siųsti atstovybes j konferenciją, nes 
svarbius dalykus turėsime aptarti 
organizacijos reikaluose. Visi ie- 
legatai malonėkite pribūti laiku, nes 
popietiniu laiku tą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj įvyks kita konfe
rencija, būtent LLD 7-tos Apskri
ties konferencija.

LDS I Apskr. Pirm. D. G. Jusius
(82-83)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Spąlįo-October 12 d., Vengrų klubo 
patalpose, 1144 N. 4th St., 7:30 vai. 
vakare. Turėsime aptarti svarbių 
organizacijos reikalų ir apie rody
mą naujų filmų iš Lietuvos.

Valdyba (81-82)

MIAMI. FLA.
Svarbus spaudos paramai pikni

kas, rengia ALDLD 75 kuopa, įvyks 
Spalio-October 14 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)

MONTELLO, MASS.
Birutes Pašalpinės Draugystės Ju

biliejinis Banketas įvyks lapkričio 
(November) 3 d., 1962, Lietuv. Tau
tiško Namo viršutinėje svetainėje, 
kampas Main ir Vine gatvių.

Vakarienė bus duodama 7 v. vak. 
Auka $2.25. (81-82)

K. Čereškienė

5 p.--Laisvė (Liberty)—Penkta d., spalio '(Oct.) 12, 1962

o.
E. Duobienė
R. Barauskas 

Galinat 
Adams 
Duobienė 
H. Stančikai

P. O. Malinauskai
G. Labeikienė
A. Valiulienė
J. V. Greibiai
N. Baltakienė
S. Sasna

Binghamton, N. Y.
Dar vienas ir paskutinis 

pakvietimas
Binghamtono ir apylinkės 

lietuviams puiki proga pa
matyti gražius filmus iš 
Lietuvos ir išgirsti labai 
svarbų pranešimą, kurį pa
darys kalifornietė veikėja 
Ksavera Karosienė iš tai
kos suvažiavimų Japonijo
je, Indijoje ir kitur ir iš 
žmogžudžių teismo Kaune, 
kur ji dalyvavo.

Tai bus jau šį šeštadienį, 
spalio 13 d. Sokolowna 
Hall, 226 Clinton St. Vaka
rienė prasidės 5:30 vai., o 
filmų rodymas ir praneši
mas 7 vai.

Visi ir visos nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Rengėjos

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

HELP WANTED-—FEMALE

NEW JERSEX- Housekeeper want
ed. Over 30. Ęxp., fond of children. 
Live in own room with bath. Home 
in fine residential section in Moor
estown, N. J. 15 minutes from Cam
den, N. J. Qood working condi
tions in fine home for right woman. 
Refs., other help. Call BE. 5-7707 
or BE. 5-6226—N J.

WOMAN, COOK, HOUSEWORK, 
EXPERIENCED. .. For 2 adults. 
Flourtown. Good Salary, recent 
references. Own car helpful, but 
not necessary. Call AD. 8-1642. 
Reverse charges. (81-82)

HELP WANTED MALE

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



įvairios Žinios Prašome dalyvauti
TSRS minėjo Pirmojo 

Sputniko sukaktį
Maskva. — 1957 metais 

spalip 4 dieną Tarybų Są
jungos mokslininkai iššovė 
į erdvę Pirmąjį “Sputniką”. 
Tuomi prasidėjo naujoji 
era erdvių užkariavime. 
Šiemet spalio 4 d. tarybinė 
spauda atžymėjo penkerių 
metų sukaktį nuo iššovimo 
Pirmojo “Sputniko”.

Nuo to laiko erdviu užka
riavime jau toli pažengta. 
Kaip žinia, tarybiniai kos
monautai pirmieji buvo 
skrajotojai aplinkui Žemę, 
o juos pasekė ir JAV astro
nautai.

Alžyro vadas už 
žmonių laisvę

Jungtinės Tautės, N. Y.— 
Spalio 9 d. aramblėjos sesi
joje kalbėjo Ben Bella, Al
žyro liaudies vadas ir prem
jeras. Jis smerkė impe
rialistus, kurie vis dar ban
do kolonijų žmones laikyti 
pavergime ir kištis į silp
nesniu šalių vidaus reika
lus. Nors jis kritikuodamas 
neminėjo JAV nusistatymo 
linkui Kubos, bet buvo su
prasta, kad solidarizavosi 
su Kuba. Sekamą dieną 
Ben Bella išskrido į Kubą 
pasitarti su tos šalies prem
jeru F. Oastro.

IR UGANDA JAU 
“NEPRIKLAUSOMA” 
Kampala. — Spalio 8 die

na Anglijos vyriausybė 
leido Ugandai pasiskelbti 
“nepriklausoma”. Ugan d a 
įeis į Britanijos imperiją 
dominijono teisėmis.

Uganda randasi rytinėje 
Afrikos dalyje, i pietus nuo 
Sudano. Ji užima 93,980 
ketv. mylių plotą ir turi 
apie 7,000,000 beveik išimti
nai negrų gyventojų. Ang
lai ten įsigalėjo 1875 me
tais.

Rochester, N. Y.
Pavalgysite pietus, pa

matysite filmus iš Tarybų 
Lietuvos ir išgirsite nepa
prastos svarbos, pranešimą, 
kurį padarys viešnia kali- 
fornietė Ksavera Karosie- 
n^ iš taikos suvažiavimo 
Japonijoje ir iš fašistinių 
žmogžudžių teismo Kaune, 
kur ji dalyvavo. Visa tai 
įvyks jau šį sekmadienį, 
spalio 14 d., Lietuvių salėje, 
575 Joseph Ave. Pietūs 1 
vai., filmai ir programa 
2:30 vai. po pietų. Pasinau
dokite nepaprasta proga! 
Ateikite, dalyvaukite!

Rengėjai

Lawrence. Mass.
Pietūs “Laisvės” naudai 

puikiai pavyko
Spalio 7 d. Maple Parke 

surengti pietūs “Laisvės” 
naudai pavyko labai gerai. 
Nors oras buvo labai lietin
gas. bet kadangi bilietai bu
vo išparduoti iš anksto, tai 
dalyvių buvo gana daug.

Pietus pabaigus, pakvies
ta savo įspūdžius iš taikos 
mitingų Japonijoj, Indijoj 
ir Londone, o taipgi iš ant
rojo apsilankymo Lietuvoje 
papasakoti Ks. Karosienė. 
Kalba taip suįdomino klau
sytojus, kad saliukėj buvo 
grabinė tyla.

Trumpai pasisakyti tapo 
iššaukti ir keli kiti asme
nys.

Rengėjai pasekmėmis 
džiaugiasi.

Svečias

pyko JAV karininkų 
pasitarimas

Washingtonas. — Hono
lulu mieste, Havajų saloje, 
įvyko JAV aukštų karinin
kų pasitarimas. Ten daly
vavo JAV gynybos sekreto
rius R. McNamara, visu ka- 
ro jėgų štabo viršininkas 
generolas M. D. Tayloris, 
admirolas H, I). Feltas, 
JAV karo laivyno koman- 
dierius Ramiajame vande
nyne ir visa eilė kitų aukš
to laipsnio generolų ir ad
mirolų.

Buvo svarstoma: kaip 
veikti prieš komunistus 
pietrytinėje Azijoje. j

j

Nemunu plauks į |
Juodąją jūrą

Maskva. — Jau pradėta
* I

darbai, kad upėmis ir kana-i 
lais būtu susisiekimas Bal
tijos jūros su Juodąją.

Šis vandens kelias bus 
apie 1.500 mylių ilgio.

Nemunas bus sujungtas 
43-ių mylių ilgio kanalu su 
Pripetės upe, kuri įteka į 
Dnieprą, o pastarasis į Juo
dąją jūrą. Visos upės bus 
pagilintos. Prie jų bus sta
toma užtvankos, kurios pa
kels upių vandens gylį.

Japonai pasistatė 
didžiausį tankerį

Tokio. — Sasebo prie
plaukoje baigtas statyti 
“Nissho Maru” tankeris, 
132,000 tonų įtalpos. Tai 
didžiausias tankeris pasau
lyje. Jis yra 954 pėdų ilgio, 
141 p. pločio ir 72 p. aukščio. 
Vienu kartu gali gabenti 
37,000,000 galionų naftos. 
Jo motorai turi 25,500 ark
lių jėgos ir laivas gali plauk- j 
ti po 20 mylių per valandą.

Prieš kiek laiko Japoni
joje buvo baigtas statyti 
kitas didelis tankeris “Uni
verse Daphne”, kuris yra 
115,350 tonų įtalpos.

NEPALIO KARALIUS 
KALTINA INDIJĄ

Katmandu. —Nepal io ka
ralius Mahendra kaltina In
diją už sulaikymą prekių, 
vežamų į Nepalio karalys
tę, ir organizavimą bandi
tų, kurie užpuldinėja Ne- 
palį.

Indija veikia prieš Nepa
lio karalystę, nes jos kara
lius atsisakė Indijos klausy
ti. Nepalis yra nepriklauso
mas, bet per daugelį metų 
jo užsienio reikalus tvarky
davo Indija, gi neseniai ka-
ralius atsisakė nuo to “pa
tarnavimo”.

ANGLIJA PARDUOS 
RAKETAS

Londonas. — Jungtinės 
Valstijos paskelbė, kad jos 
duos raketų Izraeliui, neva 
prieš “arabų valstybių įsi
galėjimą”. Anglija tuojau 
paskelbė, kad ji parduos 
karinių raketų Artimųjų 
Rytų valstybėms, tai yra, 
arabų šalims.

Maskva. — Kazokijoje 
teismas nuteisė du vyrus 
sušaudyti už moters išprie
vartavimą.

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

Tautifiki švedų Įvairūs Valgiai 
Patarnaujame pietus — Vakarienė 

Kokteliai
324 E. 57th St., New York City 

PL. 9-6260
Priimame Dinners and American 
Express Club kredito korteles, 

ir kitų

Nepamirškite, kad seka
mą sekmadienį, spalio 14 d., 

i įvyks labai gražus, kultū- 
; ringas pobūvis. Vieta — 
j “Laisvės” Salės, 102-02 Li- 
Į berty Avė., Ozone Parke, 
i Pradžia 3 valandą.

Pobūvis ruošiamas įžy- 
i maus lietuvių tautos dai- 
j niaus Maironio šimtameti- 
nei gimimo sukakčiai pami- 

|nėti; paskaitą apie jį pa- 
I ruošė d-ras A. Petriką.

Taipgi bus atžymėta rašy- 
; tojo B. Pranskaus-Žalionio 
Į šešiasdešimtinė gimimo su-

Grįžo
Pirmadieni “Laisvės” raš

tinei telefonu pranešė, kad 
po virš dviejų mėnesių iš
buvimo ligoninėj grįžo į na
mus Jennie Bondžinskaitė,’ 
newyorkiete.

Ji pergyveno nelengvą 
laiką ligoninėj. Kiekvienas 
pasiilgsta savo namų — ro
dos, geriau būti namuose, 
tad daktarai leido ją grįžti 
į namus.

I Jennie kol kas dar vis ne- 
sveikuoja, bet ji jaučiasi 
daug jaukiau būdama na
muose. Jos draugas Timo- 

' thy pranešė, kad abu vyks 
' automobiliu į Florida, N. 
, Y. Ten gaus gerą poilsį, o 
I savaitgaliais atvyks į na
mus mieste.

Jennie prašė padėkoti vi
siems geriesiems draugams, 
kurie ją lankė ligoninėj ir 
kurie atvirukais linkėjo jai 
greitai pasveikti. Ji visatą 
nuoširdžiai įvertina.

Linkime Jennei, kad su
stiprėtum ir kad neužilgo 
galėtume matyti tave mūsų 
parengimuose. L. K.

3,000 PIKIETAVO 
CITY HALL

Antradienį, spalio 9 d., 
apie 3,000 ugniagesių ir po
licininkų pikietavo City 
Hali, reikalaudami pakelti 
algas ir mokėti algą už 11 
nedirbamų (švenčiamų) 
dienų per metus.

Jų buvo klausta: ar jie 
ruošiasi streikuoti. Pikieto 
vadai sakė, kad ne, bet val
dantieji organai turėtų su
siprasti ir pakelti algas. 
Kai kurie iš pikietininkų 
sakė, kad miesto valdinin
kai sau algas pasikelia, bet 
apie ugniagesius ir polilci- 
ninkus, tai nepagalvoja.

Pen j anas. — Šiaurės Ko
rėjos Liaudies Respublika 
turėjo parlamentarinius 
rinkimus.

Roma. — Italija statysis 
atominės jėgos tankerį 

Lenkai sako: V. vokiečiai 
sudaro taikai pavojų

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Lenkijos užsienio ministras 
Adomas Rapackis sakė, 
kad Europoje ir bendrai 
pasaulyje dabar būtų daug 
ramiau ir nebūtų reikalo 
bilijonus dolerių eikvoti ap
siginklavimui, jeigu jau 
būtų padaryta taika su Vo- 
kietijomis. Jis sakė:

■ Bet tai ne Tarybų Sąjun
gos ir kitų socialistinių ša
lių kaičia, kad tos taikos 
dar nėra... Vakarai trukdo 
baigti Antrojo pasaulinio 
karo palikimą, o ypatingai 
vakarų vokiečiai.

Vakarų vokiečiai, prieša
kyje su Adenaueriu, tikisi 
įsigalėti Vakarų Europoje, 
o prie to juos dar daugiau 
akstiną Fran c ū z i j o s ir 
Jungtinių Valstijų politika.

kaktis; apie jį paskaitą pa
ruošė R. Mizara.

Pirmasis — Maironis -- 
i mums brangus tuo, kad jis* 
j sukūrė daug tautinių dainų, 
šiandien dainuojamų visa
me lietuviškame pasauly.

Antrasis — Pranskus-Ža- 
|lionis — mums brangus ir 
tuo, kad jis kadaise buvo il
gametis mūsų spaudos ben
dradarbis —pradėjęs mums

■ rašyti prieš 40 metų.
Dainuos solistė Elena

Į Brazauskienė
I Dainuos Aido choras, va- 
žiovaujamas Mildred Stens- 
lerienės.

Girdėsime Maironio dai
nas, kurias kompozitorius 
apvilko muzika.

Pobūvį rengia ALDLD 1- 
oj.i kuopa.

Rengėjai kviečia visus, 
kuriems tik sąlygos leis, at
vykti į šį įdomų pobūvį, į 

Įkultūrinę popietę.

Julius Kalvaitis 
pasiilgęs draugą

Mūsų veikėjas Julius Kal- 
I vaitis vis dar randasi Belle- 
!vue ligoninėje, Ward GL, 
ant pirmųjų lubų.

šeštadienį jį aplankė keli 
draugai ir jo žmona. Kalbė
jausi, jis sakė, kad dar tu
rės būti ligoninėje, kol dak
tarai galutinai ištirs ne
sveikatą. Taip sakė: dieno
mis jaučiasi neblogai, tik 
naktimis jaučia skausmą ir 
negali miegoti.

Julius sakė, kad pasiilgo 
draugų. Patartina, kas tik 
galite, aplankyti jį. Lanky
mo valandos: antradienį, 
ketvirtadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 2:30 iki 4 
valandos; ■ pirmadienį, tre
čiadienį ir pėnktadienį nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Įėjimas 
nuo 2nd Avė., tarp 27th ir 
28th Sts., Manhattane. i

Linkiu jam greitai pa
sveikti ir grįžti iš ligoninės. 
Julius Kalvaitis

G. Waresonas 
Nuo Red.

Trečiadieni Julius Kalvai
tis šaukė į Laisvę telefonu. 
Jis sakė, kad daktarai su
radę ligos priežasčių ir 
stengiasi jam suteikti pa
galbą. Linkime Juliui grei
tai pasveikti.

ALŽYRAS PRIIMTAS Į 
JUNGTINES TAUTAS
New Yorkas. — Spalio 8 

dieną Jungtinių Tautų 
asamblėja priėmė į savo 
narius Alžyro respubliką. 
Tai dabar Jungtinės Tautos 
jau-tu r i 109 narius, jų tarpe 
31-ną Afrikos valstybę.

Vakarų Vokietija jau yra 
galinga militarinė valstybė 
ir ji sudaro taikai pavojų”.

Užstojo Kubą
Rapackis kalb ėdamas 

apie JAV ir Kubos santy
kius sakė, kad už nesutiki
mus yra atsakingos JAV, 
kurių teritorijoje vedama 
arši propaganda prieš Ku
bą ir kurios leidžia savo te
ritorijoje organizuotis Ku
bos pabėgėliams. “Tai ne 
Kuba sudaro intervencijos 
pavojų į Jungtines Valsti
jas, o JAV, kurių karo lai
vai ir lėktuvai nuolatos vei
kia Kubos pasieniais. Ku
bos liaudis turi teisę pasi
rinkti socialę santvarką ir 
eiti prie socializmo, kaip ir 
kitų šalių žmonės”, sakė 
Rapackis.

Liaudies Teatro 
narių susirinkimas

Niujorke jau seniai vei
kia Lietuvių Liaudies Teat
ras. Tiesa, pastaruoju metu 
jo veikla buvo susilpnėjusi, 
bet pati organizacija gyva.

Praėjusį pirmadienį įvy
ko LLT narių susirinkimas. 
Dalyvavo apįe 17 narių-te
atrininkų; jų tarpe buvo ir 
Jonas Valentis.

Pirmiausia buvo apsvars
tyti organizaciniai reikalai. 
Pirmininkė Ieva Mizarienė 
ir iždininkas S. Večkys, iš
buvę savo postuose per 
daugiau kaip dešimt metų, 
pasitraukė. Išrinkta nauja 
valdyba: P. Venta — pir
mininku, O. Kazlauskienė— 
sekretore, V. Brazauskas— 
iždininku.

Tuomet buvo svarstyti 
ateities veiklos reikalai. Ką 
LLT turi veikti, kokį veika
lą imti statyti scenoje?

Buvo visokių nuomonių. 
Tačiau bendra išvada, ga
lima sakyti, buvo tokia: pa
rinkti tokį veikalą — dra
mą ar komediją,—kuris ne- 
reika 1 i n g a s daug išlaidų. 
Reikia atsižiūrėti ir į tai, 
kad veikalą ne tik čia bū
tų galima pastatyti, kad jis 
publikai patiktų, bet kad 
būtų galima su juo ir pa- 
gastroliuoti po kitas lietu
vių kolonijas.

Išrinkta komisija veikalų 
“paieškojimui.” Komisijon 
įeina: A. Rainienė, V. Bun
kienė ir I. Mizarienė.

Na, tai dabar ir lauksi
me, ką mums Liaudies Te
atras duos. Ns.

PRANEŠIMAS
LLD 1 kp. susirinkimas 

įvyks spalio 19-tą, 7:30 vai. 
vakaro, Laisves patalpoje. 
Dabar naktis, ilgesne,: dau
giau laiko lięk^ galvoj i/nui. 
Prdsome visus narius susi
rinkti. Bendrai pasitarsime.

/ Valdyba

Kampala. —- Ugandoje 
randasi 7,000,000 gyvento
jų, jų tarpe baltųjų yra tik 
11,000,600.

Maskva. — TSRS pirko 
gumos Malajų šalyje.

South Boston, Mass.

BANKETAS
Rengia ALDLD 7-to ji Apskritis.

Paramai Tarptautinio Ateivių Gynimo Fondui.

Įvyks Sekmadienį

Spalio 21 October
Pradžia 1-mą Valandą Dieną

318 W. Broadway, So. Bostone
Mūsų gabios gaspadinės pagamins skanius vištienos 

pietus. Kviečiame visus atsilankyti, paremti šį 
svarbų tikslą ir kartu pasilinksminti.

Rengimo Komisija

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. 
vakare.

Kviečia Apskrities Valdyba

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 12, 1962

Filmai iš Lietuvos
Broli lietuvi! Ar nori sa

vo akimis pamatyti Lietu
vą? Jei taip, tai atvyk 
penktadienį, spalio 26 d., į 
Lietuvių piliečių klubo salę, 
280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Čia pamatysi tris 
puikius spalvotus, iš Lietu
vos gautus filmus.

1. “Viename kolūkyje.” 
Tame filme matysite: kiau
lių šėrėjas, karvių melžė
jas, šieno grėbėjas, trakto
rininkus ir kolūkio savi
veiklininkus.

2. “Nemuno žiotys.” Čia 
matysite gražiausius. Lietu
vos gamtovaizdžius.

3. “Dainos šventė.” Čia 
matysite ir girdėsite dai
nuojant lietuviškas dainas, 
20-ties tūkstančių balsų 
chorą. Matysite 4,000 šokė
jų šokių ansamblį. Maty
site keleto šimtų kanklinin
kų ir kitų muzikalinių in
strumentų orkestrą.

Taipgi matysite, kokiais 
dideliais “kranais” ir sunk
vežimiais vedama Lietuvoje 
didelė statyba, žodžiu, kiek
vieno lietuvio širdžiai bus 
malonūs vaizdai.

Filmų rodymas prasidės 
7-tą valandą vakare.

Kviečiu ‘Laisvės” skaity-

tais, šiemet rengia operetę. 
jWorcesterio Aido choras 
.atvyks ir suvaidins opere^ 
; tę “Lietuvaitę.”

Visa Didžiojo New Yorko
tojus, kad ir savo kaimynus ■ apylinkė laukia Worceste- 
pakviestumėt atsilankyti tų rio Aido choro, vadovauja- 
įdomių filmų pamatyti.

Įėjimas, kaip auka, $1.
J. Grybas

MIRĖ
Jurgis Tamulynas mirė 

spalio 9 d. Pašarvotas Šu
linsko šermeninėj 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Bus laidojamas spalio 
13-tos ryto 9 valandą,, Cy
press Hills kapinėse.

Velionis sirgo apie dev- 
jus metus. Gyveno ' 139 
Highland PI., Brooklyne.

Žinią' pranešė Mrs.1 Jure- 
vich.

SERGA ROSEVELTIENĖ
New Ybrkas. — Nuo 

rugsėjo 26 d. našlė Eleanor 
Roosevelt randasi Presby
terian Medical centre. Kol 
kas dar daktarai nenustatė 
jos ligos. Ji jau sulaukus 77 
m. amžiaus.

Moterų Klubo mitingas
Spalio 17 d., trečiadieni, 

įvyks Moterų Klubo mitiijį 
gas, — 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” name. Kviečiame 
visas nares.

V. Bunkienė jau pasiren
gusi duoti mums pranešimą 
iš savos taip malonios ir 
įspūdingos kelionės Lietu
voje šią vasarą. Verutė sa
kė, bandys nukreipti visą 
savo kalbą apie moteris 
Lietuvoje ir jų veiklą.

O Irena Levanienė ren
giasi mus palinksminti po 
susirinkimo su vaišėmis.

Taigi — dalyvaukime vi
sos! Valdyba

Washingtonas. — čionai 
lankėsi Gvinėjos preziden
tas Sekon Toure ir pietavo 
su JAV prezidentu Kene
džiu.

Operetė “lietuvaitė” 
bus Brooklyne

“Laisvė,” vietoje koncer
to, kaip būdavo kitais me

mo muziko Jono Dirvelio.
Visiems aišku, jog operetė
bus puikiai suvaidinta, jau
dins visus. Jų Aido choras 
turi gerai išlavintų solistų 
ir jie geri aktoriai. O pats 
choras taipgi ypatingai ge
rai dainuoja.

Visi laukiame Lapkričio- 
November 4-tos dienos pa
matyti ir išgirsti worceste- 
diečius Schwaben salėje, 
474 Knickerbocker Avenue, 
Brooklyne.

Dainos Mylėtojas

OPERETĖ
“Lietuvaitė”

■ 'Rengia
“Laisvės” Bendrovė

Įvyks

Lapkr. 4 Nov.
Pradžia 3 vai. popiet 

Suvaidins

Aido Choras
Iš Worcester, Mass.

vadovybėje Jono, Dirvelio

Schwaben Hall 
474 Knickerbocker Ave. 

Brooklyn, N._ Y.

Įėjimas $1.50 Asmeniui
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Keliauk per Cosmos^
LABIAUSIA PATYRĘS 

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS
KELIONĖMIS

į LIETUVĄ ir
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

DABAR • NAUJA • 
KELIAUK Į MONGOLIJĄ

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 

SOVIETU SĄJUNGOS DALYSE

COSMOS
Padės Jums Atsiimti Gimines iš 

SOVIETŲ SĄJUNGOS IR 
RYTŲ EUROPOS

45 W. 45th St. Tel. CI 5-7711

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau

ŠVENTĖMS
Skubus Garantuotas Persiuntimas

Dovanų Siuntinių . *
1 Visas Tarybų Sąjungos Dalis K

per COSMOS PARCELS ] '
45 West 45th Street y
New York 36, N. Y. Į

Tel. OI *-7905 I




