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KRISLAI
Kas bus? ATOMINIO KARO PAVOJUS TEBEGR8M0 IA ŽMONIJAI!•A

Mes nežinome.
Bet mes tebekovojame 

už taiką.
Leningrado orkestras.

— Rašo R. Mizara, —

šiuos žodžius rašant dar 
niekas nežino, kuo baigsis da
bartinė tarptautinė krizė. Ji 
pavojinga! Ji pilna netikėtu
mų. Tai žino kiekvienas, ku
ris nori ir bando žinoti.

Prezidento Kenedžio kalba, 
sakyta praėjusi pirmadi e n į , 
neva metė plytą į Kubą, bet iš 
tikrųjų—į Tarybų Sąjungą.

Man atrodo, kad to nerei
kėjo. Ar negalima būtų pir
miau gerai pasitarti ?

Atsiminkime tai: po Pirmo
jo pasaulinio karo praėjo 21 
metai, kai prasidėjo antrasis.

O šiandien po Antrojo pa
saulinio karo praėjo tik 17 
metų, kai atsistojome prie 
trečiojo, dar baisesnio, dar 
žiauresnio karo slenksčio!

Jungtinės Valstijos paskelbė 
blokadą prieš Kubą

Washingtonas. — Po ke- 
j lių dienų komercinės spau
dos ir radijo garsinimo, kad 
prezidentas Kenedis šaukia 
politinius ir militarinius va
dus į labai svarbų pasitari
mą, pirmadienį, per radijo 
ir televizijos tinklus prezi
dentas paskelbė griežtą blo
kadą prieš Kubos respubli
ka, v

Prezidentas kaltino Kubą 
ir Tarybų Sąjungą, būk Ku
boje yra įrengta toli sie
kiančių raketų prietaisai ir 
tas “sudaro pavojų” Vaka
rinio Žemės rutulio valsty- 

i bėms. Po kaltinimu Kubai 
i ir Tarybų Sąjungai Kenedis 
(paskelbė “pradžiai” . septy- 

kad jis bus iš-mis punktus veikimo, kurių 
I , • I 1

Karo nieks nenori. Jeigu jis 
prasidėtų, būtų visai žmonijai !
baisiausias smūgis. i

Tikėkime, 1 
vengtas. i turinys yra toks:

JAV komunistų vadovas j (1) Tuojau įvesti
Gus Hali prisiuntė mums ko-I. , \ TZ .

i blokadą pries Kubą.kipiją telegramos, kurią jis 
prsiuntė p r e z i dentui Kene
džiui :

“Šis momentas yra spren
džiamas momentas, ir kiek

-vienas žingsnis turi būti daro- 
Hmas, kad išvengtume bran

duolinės nelaimės. Tai vyriau
sias \isos žmonijos troškimas. 
Joks veiksmas neturi būti lei
džiamas, kuris galėtų uždegti 
pasaulį šia baisia nelaime.

Mes raginame, kad kuo grei
čiausiai įvyktų tarp Jūs, po
nas prezidente, ir Chruščiovo 
pasitarimas. Jame turėtų būti 
taikiai išspręstas Kubos ir vi
sos su ja susijusios problemos; 
reikia padėti į šalį visus Jūsų 
pasiūlymus, kurie artintų karo 
pavojų.”

Na, ką gi kitą taikos troš- 
kėjas galėtų pasakyti prezi
dentui Kenedžiui?

Kubos blokada reiškia nie
ko daugiau, kaip karo pra
džią. Blokada juk ir yra ka
rinis veiksmas. Argi galima, 
argi leistina pradėti tokį žy
gį, kuris grėstų badu numarin
ti septynis milijonus žmonių ? !

Kai kurie sako, kad prezi- 
(kfntas Kenedis šią krizę pa
skelbė tam, kad Demokratų 
partija lapkričio 6 dieną lai- 

1 mėtų kongresinius rinkimus. 
Jeigu tai daroma tokiais su
metimais, tai yra bloga. Pats 
prezidentas tai žino.

O

jungą, ir reikalauja 
bos nusiginklavimo, 
prižiūrėtų Jungtinių Tautų 
žmonės.

(7) Kenedis kreipiasi į 
TSRS premjerą Chruščio
vą, kad jis liautųsi “neap
galvotai veikęs”, sudaryda
mas “pasaulio taikai pavo
ju”, ir eitų prie pagerinimo 
JAV ir TSRS reikalų.

Prezidentas Kenedis sa
kė, kad tai tik pradžia 
Jungtinių Valstijų veikimo. 
Jis sakė, kad šie žingsniai 
susieina su rizika atominio 
karo pavojaus, kurio rezul
tatai būtų tik pelenai mūsų 
burnose, bėt ir trauktis 
prieš tą pavojų nemano..

Prezidento ’kalba buvo iš
versta į kitas kalbas ir radi- (ni ir seni imsis ginklo

Ku
ku r i c.

g o m i s “Voice of 
” ją perdavė į vi-Visi America 

laivai, bent kurios šalies irisas pasaulio šalis. Lotynų 
iš bent kurios prieplaukos, | kalboje ji buvo transliuoja- 
plaukianti į Kubą, kurie veš 
ofensyvo ginklus — turi 
būti sulaikyti ir priversti 
grįžti atgal.

(2) Įsakoma dar dau
giau sekti Kubos apsi
ginklavimą, ir jeigu apsi
ginklavimas bus tęsiamas, 
tai imtis prieš tai žingsnių. 
Įsakoma JAV mili t ari
nėms jėgoms būti pasiren
gusioms bile veiksmams. Jis 
mano, kad Kubos liaudis ir 
ten esanti TSRS technikai 
tą supras ir susilaikys nuo 
ginklavimosi.

(3) Jeigu iš Kubos bus 
paleista niukliniai įrengi
mai (raketos) į bile kurią 
Vakarinio Žemės rutulio 
valstybę, tai Jungtinės 
Valstijos tą žygį skaitys 
Tarybų Sąjungos ataka 
prieš Jungtines Valstijas.

(4) Reikale - militarinio 
pasiruošimo prezi d e n t a s 
įsakė išvežti civilinius žmo
nes iš JAV bazės Guanta
namo įlankoje, Kuboje, ir 
ten sutvirtinti militarines 
jėgas.

(5) Jungtinės Valstijos 
šaukia Amerikos valstybių 
sąjungos atstovus į pasita
rimą bendram veiki m u i 
prieš Kubą.

(6) Jungtinės Valstijos 
reikalauja Jungtinių Tautų 

‘Saugumo Tarybos posėdžio, 
kuriame būtų svarstomas 

.skundas prieš Tarybų Są-

Mes gerbiame savo šalies 
prezidentą, bet gerbiame kaip 
taikos, o ne karo prezidentą. 
Jeigu, dievai sergėkit, jis pra
dės branduolinį karą, tai ką 
tuomet istorija apie jį pasa
kys?

Būkime atviri: šiame šimt
metyje tik demokratų partijos 
valdžios įvėlė JAV į karus.

Kai mes balsavome už J. F.
Kenedį balsavome už tai, kad Filharmonijos orkestras, vado

vaujamas G. Roždestvenskio. 
Orkestrą sudaro 120 muzikų. 
Jis čia atvyko einant “kultū
rinių mainų’’ susitarimu.

Orkestras jau davė keletą 
koncertų.

Mūsų nelaimė, kad į tary
binių baletų, dainininkų ir or
kestrų koncertus labai sunku 
įeiti: keliais mėnesiais iš 
anksto išperkami įžangos bi
lietai. Koncertų salės perpil
dytos publikos.

Muzikos kritikai labai įver-

jis žadėjo ginti taiką.

Taip, gerbiami skaitytojai! 
Jūs nežinote ir mes nežinome, 
kas bus rytoj. Bet mūsų laik
raštis, mūsų žmonės visuomet 
ir visur stojo už taiką. Tuo ir 
didžiuojamės!

Tą patį sakome ir dabar: 
visus nesusipratimus reikia 
ipręsti ne ginklu, o žodžiu — 
'(Pasitarimais!

šiuo metu JAV-ose gastro
liuoja garsusis Lėni n g r a d o tina leningradiečius!

“Mes visi ginsime savo šalį ir Į TSRS įspėjo JAV nestumti 
laisvę,” sako Fidelis Kastro
Havana. — Kubos vy-1 Po jo kalbos tapo paskelb-

riausybės pareiškimas sa- 'tas Kuboje karo stovis. Per gos užsienio ministerija pa- 
“Akivaizdoje Jungtinių trumpą laiką šimtai tūks- sišaukė Jungtinių Valstijų

milita- tančių žmonių stojo į gyny- ambasadorių F. D. Kohlerį 
rinių jėgų Kubos užpuoli- bos revoliucijos, tai yra, ir įteikė griežtą notą, 
mui, tai F. Kastro skiriamas be sako, kad liaudis pasi- 
visų gynybos jėgų koman- rengus geriau mirti, negumad Jungtinės Valstijos

(pasiduoti. įlaužo Jungtinių Tautų car
ter!, paneigia tarptautines 
jūrų laisves blokuojamos

žmonijos į atominį karą
Maskva. — Tarybų Sąjun-

ko: 11
Valstijų paruošimo

Tarybų Sąjunga sako,

dieriumi”.
Kastro sakė 

rioje pareiškė, 
nes Valstijos, 
neteisiu gus 
skelbia Kubai blokadą. Jis 
sakė, kad blokada prieš Ku
bą yra nelegališka — laužy
mas tarptautinių teisių ir 
“atviras stambios valstybės 
pasimojimas prieš mažąją 
revoliucinę valstybę”.

Kastro sakė, kad visi ku
biečiai, vyrai, moterys, jau- 

ir 
bent kokią invaziją atmuš. 
Jis sakė, kad Jungtinių 
Valstijų valdančioji klasė 
nuo pat pirmųjų dienų Ku
bos revoliucijos, Tai yra, 
1959 m. sausio 1 d., suokal- 
biavo ir kenkė kubiečiams.

kalbą, ku-
kad Jungti-
darydamos
kaltinimus, medžio kalbos Kuboje dien-Įko, kad JAV stengiasi pa-

Kubos atsiliepimas
Dar pirm prezidento Ke-' Kubos respubliką. TSRS sa-

ma ir į Kubą.
Skandins laivus

Jungtinių Valstijų valsty
bės departamentas prezi
dento paskelbimą skaito to
lygiu karo paskelbimui Ku
bai, nes blokada yra leisti
na tik prieš tą šalį, su ku
ria esama karo stovyje. 
Laivyno vadai paskelbė, 
kad JAV karo laivai sulai
kys bile šalies plaukiantį 
laivą į Kubą: iššaus į priekį 
plaukiančio laivo ir, jam 
sustojus, darys kratą, o ra
dę “ofensyvos ginklų” arba 
tokių medžiagų, kurios 
stiprintų Kubą, tai laivą 
privers grįžti atgal. Jeigu 
kuris laivas nepaisys parei
kalavimo ir nesustos, 
JAV karo laivai 
laiviai jį skandins.

Prieš kiek laiko 
Sąjunga pareiškė, kad už
puolimas ant Kubos arba 
TSRS laivų, tai reikštų 
minio karo pradžią.

Jungtinių Valstijų 
Komunistų balsas

Tuojau po Kenedžio 
bos Jungtinių Valstijų Ko
munistų partija išleido pa
reiškimą. Pareiškime sako, 
kad “JAV blokada prieš 
Kubą sudaro atominio karo 
pavojų visoms pasaulio tau
toms.” Po pareiškimu pasi
rašo partijos generalinis 
sekretorius Gus Hali.

Komunistai reikalą u j a, 
kad JAV tuojau atšauktų 
karo laivus ir lėktuvus iš 
Kubos sričių. Kas dėl “Ku
bos klausimo” tai komu
nistai siūlo, kad Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga pasižadėtų gerbti Ku
bos neliečiamybę ir nepri
klausomybę ; kad pašalini
mui karo pavojaus iš Kari- Washingtonas. — JAViš- 
bų jūros srities, tai Jungti- šovė atominę bombą į erd- 
nės Valstijos privalo sunor- ves ties Johnson sala, bet ji 
malizuoti savo prekybos susprogo pirma pasiekimo 
reikalus su Kuba.

raštis “Revolution” rašė: i diktuoti Kubai vidaus san- 
“Washingtone didelis saju-Į tvarką, jos apsigynimo pa- 
dis... Tai paruošimas naujos' siruošimą. ir kitoms šalims 
agresijos prieš Kubą... Yra 
žinoma, kad JAV siunčia 
daugiau laivų į Kubos sritis 
ir koncentruoja karo lėktu
vus Floridoje”.

Po Kenedžio kalbos Ku
bos gynybos ministras įsa
kė gynybos jėgoms būti pa
sirengusioms ginti šalį.

Kubos radijas sakė, kad 
Jungtinių Valstijų tvirtini
mas, būk Kuba ruošiasi už
puolimui, tai “provokacija 
prieš Kubą”.

IŠ VISO PASAULIO
Maskva. — TSRS gyny-| Rio de Janeiro. — Brazi- 

bos ministerija sulaikė pašlijos premjeras Hermes Li- 
leidimą iš ginkluotųjų jėgų 
atsitarnavusių. Marš alas 
Malinovskis įsakė armijos, 
orlaivyno, laivyno ir rake
tų daliniams būti pasiren
gusiems atremti imperialis
tų kėslus.

ir
tai 
or-

Tarybų

ato-

kal-

Havana. —Pirmadienį, iš 
JAV karo bazės Guantana
mo įlankoje, Kuboje, buvo 
paleista trys šūviai į Kubos 
teritoriją. Kubos gynybos 
jėgos vengė provokacijos ir 
į tai neatsakė.

ma pareiškė: “Kuba turi 
teisę skirtingam politiniam 
gyvenimui... Faktas, kad 
Kuboje įvesta socialistinė 
santvarka, tai dar nereiš
kia, kad ji nėra amerikinė 
santvarka”. Jis sakė, kad 
Brazilijos pareiga sutaikin
ti valstybes, idant išvengtų 
atominio karo, kuris sunai
kintų civilizaciją.

jokią kitą šalį, bet jeigu 
agresoriai tas bombas var
tos prieš TSRS, arba kitą 
kokią liaudišką respubliką, 
tai tada TSRS atominės 
bombos bus pavartotos ag
resorių sutriuškinimui.

Kas dėl ginkluotų jėgų 
kitose valstybėse, tai TSRS 
sako, kad ji nuolatos stojo 
už tai, kad jų nebūtų kitose 
šalyse. Bet Jungtinės Vals
tijos pasaulyje pristeigė 
šimtus karo bazių ir ten lai
ko militarines jėgas apgink
luotas atominiais ginklais. 
Nėra dienos, kad JAV 
spauda ir politiniai bei mi- 
litariniai vadai nekalbėtų 
apie užpuolimą Tarybų Są
jungos iš tų bazių su atomi
niais ginklais, užpuolimą iš 
atominių “Polaris” subma
rine o dabar JAV turi drą- 
sos reikalauti iš TSRS, kad 
ji atšauktų iš Kubos milita
rinius patarėjus, kurie vei- 
Jda tik gelbėdami Kubai pa
siruošti atmušti užpuolimą, 
sako TSRS pareiškimas.

TSRS sakė ir vėl pakar
toja, kad ji davė Kubai tik 
apsigynimo ginklų, kad 
JAV nieko neįtikins, jog 
mažytė Kuba sudaro pavo- 

: įu milžiniškai valstybei. 
Šis Jungtinių Valstijų 
dingstis nepaslėps jų agre
sijos prieš Kubą.

padiktuoti, su kokia valsty
be jos gali vesti prekybą. 
Šiandien Jungtinės Valsti
jos užblokavo Kubą ir ki
toms valstybėms siekia už
drausti su ja prekybą, ry
toj, JAV tą patį darys prieš 
kokią kitą pasaulyje valsty
bę, kuri joms nepatiks.

Kokią teisę tam turi 
Jungtinės Valstijos? — sa
ko TSRS nota. —Kuba pri-' 
klauso kubiečiams ir jie 
yra savo šalies šeimininkai. 
Jungtinių Tautų čarteris 
sako, kad didelės ar mažos 
valstybės gyventojai turi 
teisę tvarkyti savo reikalus, 
savo gyvenimą, kaip jiems 
patinka. Kokią teisę turi; 
Jungtinės Valstijos atimti 
tą Kubos žmonėms?—sako 
TSRS nota.

Kas dėl atominių bombų, TSRS įspėjo Jungtines 
tai TSRS sako, kad ji pra- Valstijas netrukdyti jos lai- 
eityje ir dabar pareiškia, vų plaukiojimo į Kubą ir 
jog jos atominės bombos susilaikyti nuo žaidimo su 
nėra tam, kad užpulti kitas' ugnimi, kuris stumia žmo- 
šalis, kad TSRS nenumes niją į atominį karą ir baisų 
pirmoji atominių bombų į sunaikinimą.

Bona. — Vakarų Vokie
tijoje dauguma žmonių nu
siminę, nes jeigu kiltų ka
ras, tai Vakarų Vokietija 
pavirstų pelenais. Krykš
tauja ir karo nori tik kraš
tutiniai revanšistai.

Varšuva. — Bulgarijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Len
kijos, Čekoslovakijos ir Ry
tų Vokietijos spauda smer
kia JAV blokadą prieš Ku-

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasirašė 
proklamaciją, kad blokada 
prieš Kubos respubliką įve
dama trečiadienį, spalio 24 
d., 10 vai. ryto.

Amerikos valstybių am
basadorių konferencij o j e 
vienbalsiai užgyrė JAV blo
kadą prieš Kubą ir pasiža
dėjo bendrai veikti.

Chicago. — studentų ly
ga, kuri turi 15,000 narių, 
suorganizavo maršiavimą į 
Washingtoną protestui 
prieš Kubos blokavimą.

Visoje šalyje prasidėjo 
studentų protestai prieš 
Kubos blokavimą ir sudary
mą taikai pavojaus. Jie 
įvyko: Columbus, Clevelan- 
de, Austin, Houston, Seatt
le, Berkeley, Miami, De
troit, Bloomington, Cam
bridge, Atlanta ir daugely
je kitų miestų. Studentai 
organizuoja maršavimus į 
W ashingtoną protestui 
prieš JAV veiksmus, kurie 
sudaro taikai pavojų. Jie 
sako: “Jeigu karas kils, tai 
mes žinome, kas turės gal
vas guldyti”.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru kalbėjo 
apie “pavojų” iš priežasties 
susirėmimų su Kinais pa
sienyje. Jis kaltino kinus, 
sakė, būk tie plotai 
klauso Indijai”.

“pri-

numatyto aukščio.

Paryžius. — Prancūzija 
jau pakėlė kainą už laiškų 
persiuntimą į Monako vals
tybėlę.

EXTRA
Jungtines Tautos, N.Y.— 

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thantas 
kreipėsi j JAV prezidentą 
Kenedį ir TSRS premjerą 
Chruščiovą, siūlydamas:

JAV sulaikyti trims sa
vaitėms Kubos blokavimą;

TSRS per tą laiką ne
siųsti militarinių reikmenų, 
o tartis pašalinimui karo 
pavojaus.

gintų taikos reikalus ir tuo 
kartu šaukti viršūnių kon
ferenciją pašalinimui nesu
tikimų Kubos klausimais.

Londonas. —TSRS prem
jeras Chruščiovas davė at
sakymą mokslininkui B. 
Russelliui. Jis sako, kad 
TSRS darys viską, kad iš
vengus atominio karo. Sa
ko, kad jo būtų galima iš
vengti, jeigu valstybių va-1 
dai laikytų konferenciją ir 
pašalintų nesutikimus.

Brasilia.— Brazilijos pre
zidentas Goulartas kalbėjo 
Tarptautinėje parlamenta
rinėje konferencijoje, ku
rioje delegatai dalyvavo iš 
46 šalių, jų tarpe 12 JAV 

! senatorių ir kongresmanų. 
I Prezidentas kalbėjo prieš 
kišimąsi į kitų šalių vidaus 
reikalus, prieš intervenciją 
į Kubą, už visų valstybių 
taikų sugyvenimą (koegzis
tenciją).

Paryžius. — Francūzijos 
žmonės labai susirūpino 
karo pavojumi.

Kairas. —Jungtinės Ara
bų Respublikos spauda ra
šo, kad JAV blokavimas 
Kubos sudaro taikai pavo
jų-

Maskva. ..— Tarybų Są- Roma. — Tyrelio srityje, 
jungos premjeras Chruščio-' kuris yra Italijos dalimi, o 
vas pasiuntė laišką JAV | gyventojų randasi vokiečių 
prezidentui Kenedžiui, ku- dauguma, vėl jau veikia 
riame siūlo sulaikyti Kubos teroristai. Jie vieną bombą 
blokavimą, o TSRS sušilai-' išsprogdino Trento mieste, 
kys nuo veiksmų, kurie blo-o kitą — Veronoje.
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Už ką balsuoti?
KONGRESO DEPUTATŲ rinkimai jau tik už vie

nos geros savaitės—lapkričio 6 dieną. Bus renkamas vi
sas JAV Kongreso žemesnysis butas,—House of Repre
sentatives,— taipgi trečdalis senatorių. Kai kuriose 
valstijose bus renkami gubernatoriai ir valstijų seime
liai. Vadinasi, lapkričio 6 diena—svarbi diena.

“Už ką balsuoti?” ne vienas mūsų skaitytojų gal 
paklaus.

Mūsų laikraštis leidžiamas ne vienam kuriam mies
tui—jis leidžiamas visai JAV lietuvių bendruomenei.’ 
Skaitytojų turime daugelyje valstijų ir daugelyje mies
tų. Neturime galimybių pasisakyti, kas kur kandidatuo
ja, už kokius kandidatus kur reikėtų balsuoti. Norime 
tarti tik bendrą žodį.

Rinkimuose, su pilnais kandidatų sąrašais, daly
vauja abidvi stambiosios partijos—kapitalistinės: Demo
kratų ir Respublikonų. Mūsų laikraštis per metų eilę 
bendrai pasisakė už tuos kandidatus, už kuriuos pasisa
ko darbo unijos, o tai—dažniausia už Demokratų par
tijos kandidatus. Tačiau čia pat reikia pasakyti, kad ne 
už visus Demokratų partijos kandidatus doras pilietis 
turėtų balsuoti. Pietinių valstijų kongresmanai ir sena
toriai—rasistai, jie baisesni ir pavojingesni mūsų kraš
tui už daugelį net reakcinių respublikonų. Atsiminki
me, 87-ajame Kongrese demokratų buvo kur kas dau
giau nei respublikonų, bet kai kilo klausimas dėl pilie
tinių žmonėms teisių bei laisvių rasistiniai demokratai 
įtūžusiai kovojo prieš suteikimą negrams pilietinių tei
sių. Jie kovojo prieš bilių, pagal kurį būtų teikta nemo
kamas gydymas seno amžiaus žmonėms.

Nors prezidentas Kenedis agituoja, kad į Kongre
są būtų pasiųsta daugiau demokratų, tačiau jis griežtai 
neatskiria, kokių demokratų.

Dėl to balsuotojai privalo patys orientuotis: vy
riausias šiandien dalykas—taikos pasaulyje išlaikymas. 
Ot, į tai ir reikia atsižiūrėti: kaip, ką kurie kandidatai 
kalba apie taikos išlaikymą, apie nusiginklavimą, apie 
civilines teises ir poltines laisves, apie seniems žmo
nėms užtikrinimą nemokamo gydymo. Kaip pagaliau 
jie žiūri į nusiginklavimą ir branduolinių ginklų ban
dymų sulaikymą, šitie yra patys svarbiausi, opiausi, 
gyvybingiausi šių dienų kiekvienam amerikiečiui klausi
mai. : ■ Ml'-I J

— o —
KAI KUR YRA taip vadinami taikos kandidatai, 

nepriklausą jokioms partijoms. Pav., Massachusetts val
stijoje į senatą kandidatuoja Harvardo profesorius 
Stuart Hughes. Jis griežtai stoja už nusiginklavimą, už 
taika.

Niujorko valstijoje, Nassau apskrityje, 4-ajame 
kongresiniame distrikte kandidatuoja kongresmano vie
tai Harry H. Purvis—taipgi taikos kandidatas.

Suminėjome čia tik du. Bet panašių, jokiai partijai 
nepriklausančių kandidatų į Kongresą yra ir daugiau. 
Čikagoje, rodosi, yra trys, kitose vietose taipgi jų yra. 
Balsuotojai turi kreipti specialų dėmesį į tuos kandida
tus.

Tikėkime, kad anksčiau ar vėliau JAV bus liaudies 
partija, kuri statys savo kandidatus. O kol tokios parti
jos dar nėra, rūpinkimės paduoti savo balsus už tuos 
kandidatus, kurie, kaip sakėme, stoja už aukščiau pami
nėtus dalykus.

Kiekvienas žmogus, turįs teisę balsuoti, privalo 
balsuoti!

Pasitarimai, o ne karas!
ANGLIŠKAS LAIKRAŠTIS “The Worker” (spalio 

23 d. laidoje) kreipiasi į Indiją ir Kinijos Liaudies Res
publiką, kad jiedvi liautųsi tęsę mūšius dėl rubežiaus, 
kad tartųsi, kad viską išlygintų taikiu būdu. O jei jau 
nebegalima pasitarimais šiuo metu pastovaus rubežiaus 
nustatyti, tai, kad paliktų tą klausimą vėlesniam laikui. 
Tegu “įkarštis” atšals, o tegu siena-rubežius pasiliks 
kaip stovi: po metų, po kitų bus galima prie to sugrįžti 
ir geresnėje atmosferoje susitarti.

Mes manome, jog tai labai sveikas broliškas patari
mas.

Mes manome, kad ir dabartinę krizę, kurią paskel
bė prezidentas Kenedis savo kalboje praęjusį pirmadie
nį, galima išspręsti taikiai, be karinių veiksmų.

Mes jau esame ne kartą pasisakę, kad, mūsų nuo
mone, JAV ir Kuba turėtų atsteigti, jei jau ne diploma
tinius, tai prekybinius santykius. Pasitarimams tarp mū
sų šalies ir Kubos turėtų (ir galėtų) tarpininkauti Jung
tinių Tautų Organizacija.

Mes jokiu būdu nedasileidžiame tos minties, kad 
ginklo pagalba, kad karinėmis priemonėmis reikėtų 
spręsti dabartinius tarptautinius klausimus, tokius, kaip 
Indijos-Kinijos siena, kaip Vakarų Berlynas, kaip JAV- 
Kubos santykiai.

“PLIENINIS ŽALTYS” -h; 
KAUNO MIESTO -
GATVeSE j į . :

V. Vitkūnas rašo “Kauno 
tiesoje”:

Gamtinės Dašavos dujos... 
Per Ukrainos, Baltarus i j o s , 
Lietuvos laukus ir pievas, per 
miškus ir raistus,., “pęršokda- 
mos” kalvas ir kalnelius, “per- 
brisdamos” upes ir upelius, 
jos pasiekė mūsų respublikos 
sostinę Vilnių ir įžiebė čia 
šviesų, tautų draugystės jaus
mais nuskaidrintą žydrąjį fa
kelą, Tačiau Vilnius nebuvo 
paskutinis etapas: greičiau tai 
tik pusiaukelė, nes plieninė 
trasa nusliuogė toliau į vaka
rus ir šiaurę.

Viena magistralės kryptis 
buvo mūsų miestas. Ir kai dar 
plieninis žaltys tebesirangė 
kažkur prie Vilniaus, prie 
Vievio, Kauno apylinkėse 
užvirė darbai: ėmė Stiebtis 
gamtinių Dašavos dujų pa- 
paskirstymo stotis. Nuo jos 
prasideda m i e s to dujotiekio 
tinklai. Pro ją gamtinės du
jos “įžengs” į mūsų miestą...

Iš gamtinių dujų paskirsty
mo stoties nutiestos trys' pa
grindinės atšakos: į PetrašifL 
nūs, Tunelio gatvės gyvena
mąjį rajonu ir miesto centrą.

Plieninis žaltys jąu išsiran
gė daugelyje mūsų miesto 
gatvių. Iš viso Kaune iki šiol 
jau paklota apie 20 kilometrų 
dujotiekio tinklų.

Gamtines Dašavos . dujas 
gaus kai kurios miesto pramo
nės įmonės ir gyvenamieji na
mai. Pirmiausia jos “pasvei
kins” Petrašiūnų šiluminę 
elektrinę. Dujų trasa jau pri
artėjo prie “Pergalės” turbi
nų gamyklos, P. Ziberto var
do pliušo-šilko kombinato. Ne
trukus ji sustos <prie “Stumb
ro” ir Radijo gamyklų, “Li
mos” fabriko, Duonos gamyk
los Nr. 1 ir kitų ‘monių teri
torijų.

Taip pat intensyviai dujofi
kuojami gyvenamieji namai. 
Ir ne tik naujieji namai, bet 
ir geriau išsilaikęs senasis gy
venamasis fondas. Pirmiausia 
dujas gaus namai, esantieji 
prie gatvių, kuriomis pratie
siama dujotiekio trasa.

Kas ką rašo ir sako j Pagrindinės
Jau šiais metais Kauno mies

tas turi gauti 25 milijonų ku
binių metrų gamtinių Daša-, 
vos dujų, kurilį1 ^24<rmilij®Wh.l1: 
skiriami pramohėš įfhohems 'ir 
1 milijonas gyvenamiesiems 
namas. ; ;• ■,. . ' , •• •

Visus j^ujptiekio trasos tie
simo darbus vykdo .specialiai 
šiam reikalui įsteigta Staty- 
bos-montaviipo vai d y b a Nr. 
58.

ŽMONIŲ DŪŠIOS IR 
DVASININKŲ BIZNIS

Vilniaus “Vakarinėse nau- 
nose” skaitome tokią žinią 
iš Londono:

Pagrindinis, bent jau paro
domasis, anglikonų bažnyčios 
vadovų uždavinys budriai, 
rūpintis dvasinė tikinčiųjų ge
rove. Bet; jie anaiptol nesi
bodi galimybe praturtėti.

Pastaraisiais metais šventie
ji tėvai pasiekė žymiai dides
nių laimėjimų, gerindami fi
nansinę bažnyčios padėtį, ne
gu patraukdami žmones reli
gijos globom Para p i j o n i ų 
skaičius mažėja. Bažnyčios 
turtai didėja. Nuo 1954 me
tų anglikonų bažnyčios paja
mos padidėjo nuo 8 milijonų 
iki daugiau kaip 15 milijonų 
svarų sterlingų per metus.

Šiuo metu bažnyčios . komi
sarai pradėjo vykdyti . vieną 
toli siekiančią “programą.” 
Jos esmė tokia. Bažnyčia — 
vienas stambiausių šalyje že
mės ir nekilnojammojo turto j 
savininkų. Tačiau žymi jos tu
rimos nuosavybės dalis nuo
mojama ilgam laikui ir kliudo 
bažnyčiai gauti pasak i š k u s 
pelnus, nuolat kylant butų 
nuomai.

Bažnytininkai nutarė par
duoti už 24 milijonus svarų 
sterlingų nekilnojamąjį turtą, 
žemės ūkio naudmenis ir ver
tybinius popierius, kad galėtų 
finansuoti gyvenamųjų namų 
statybą, sudarę sąjungą su 
kai kuriais stambiausiais šaly
je nekilnojamojo turto speku
liantais. . -

Vyriausybės kontrolė1 butų 
nuomai panaikinta. O tai lei
džia beveik neribotai lobti 
butų savininkams, į kurių tar
pą ir nori įsijungti bažnyti-. 
ninkai. ,

Kas jiems darbo, kad netur
tingieji gyventojai hęiurj kur 
gyventi, kad ’milijonai'žmonių 
gyvena lūšnose. Juk aukštieji 
bažnyčios tauriai Visuomet griz
li pasimelsti i už kenčiančiuor 
sius., . ■ 1 > . ' r

klaidos
Vienas draugas kadaise 

“Laisvėje” rašė, kad tūloje 
Jungtinį Valstijų vakarų 
srityje labai tirštų 
miglų, kuriOs sulaiko vėjus.

P r įešiųjg^i: ne miglos
1 ” o vėjai iš-

i kur pučia 
bū n a miglų.

DeL REFERENDUMO 
FRANCŪZIJOJE

Spalio 28 d. Prancūzijoje 
bus balsuotas gen. de Gaul
le pasiūlymas, kad tos ša
lies prezideritąs būtų ren
kamas nepriklausomai nuo 
šalies parlamento, kad tas 
prezidentas turėtų diktato- 
rinių teisių, kokias šiandien 
turi pats de Gaulle. Tam 
žmonės labai priešinasi, bet 
valdžia, turėdama savo ran-, 
koše visas propagandos 
priemones, tikisi referen
dumą laimėti., De Gaulle 
net yra pasakęs: jei šis ma
no sumanymas bus referen
dumo atmesta^ tai aš, gir
di, pasitrauksiu iš prezi
dento vietos ir jūs sau ži
nokitės !

Tasso korespondentas Pa
ryžiuje paduoda truputį ži
nių apie tai, kaip kai ku
rios partijos žiūri į busi
muosius b ai savimus-re- 
ferendumą:

•. ’ i ■ ;•••.. i 1
Kokie gali bųti įvyksiančio 

referendumo Prancūzijoje re
zultatai ? Į šį klausimą mė
gina1 atsakyti! politiniai Pran
cūzijos' veikėjai. ■■

Prancūzijos socialistų par* 
Ii jos . genęrąlinjs sekrętorius 
G. Mollet mano, kad opozici
nės partijos galėtų . laimėti, 
jeigu 'aiškinti'* savo pozicijai, 
jos turėtų tokią pat galimybę,’ 
kokią tUbi' dė'GaUiie šalininį- 
kai1. Kalbėdamas su, Paryžiaus, 
vakarutę j ląįkjvą^^ i 
•prės entifansižah,” , koręspon- 
deritb,'" Mdlfėt . k d dj
kiekvienai tjpiriės1 Tefekeridumą* 
stojančiai1 (partijai suteikiama 
teise vieną* kartą,: 8 ’ minutes' 
kalbėti, per tęlęyįzįją, Tuo tar
pu parlamento nuverstos vy
riausybės niiništfas pirminin
kas Pompidu galės: kalbėti du 
kartus, o per rądiją sekmadie-, 
niais transliuojamos ilgos vy
riausybės narių kalbos.

, “Generolas cte Gaulle, —. 
toliau pasakė Mollet, — pa
verčia referendumą plebiscitu. 
Vyriausybės k$zę jis padidi
na prezidento krize. Jis sta
to prancūzus į tokią padėtį: 
spalio 29 d. rvtą Prancūzija 
galės likti be respublikos pre
zidento, jeigu3 'jis atsistaty
dins, be vyriausybės, nes ji 
buvo nuversta, ,.ir be Naciona
linio susirinkimo, nes jis pa
leistas. Generolas mano, kad, 
bijodama viso šito, prancūzai 
bus priversti vis dėlto tarti 
“taip.”

Šiaip ar taip, neginčijama, 
kad jį remianti dauguma su
mažės, o jo autoritetas, nu
smuks.” ,

“Nepriklausomojų respubli
konų” lyderis Polis R ė i n o , 
kalbėdaihasis šu vieno savait
raščio korespondentu, ^pareiš
kė, Jog prezidentas de Gaulle, 
nęsjlaikė konstitucijos: į “Bū
ti am ąs, valstybes < vadoyas, ge
nerolas d e Gaūlle norėjo pats 
valdyti šalį’ op ’ konstitucijoje 
sakoma, kad >tai turi daryti 
vyriausybė.”1 •,

Reino nelinkęs dramatiškai 
vertinti perspektyvos, kad de 
Gaulle gali atsisakyti prezi
dento posto, nors jis ir mano, 
jog prezidentaš neturi teisės 
tai .padaryti. Šalyje tai su
kels nerimą, pasakė Reino, 
kuriam ir aš pritariu.. Bet tai 
bus išsigelbėjimo nerimas. Jis 
privers partijas susitelkti, kad 
būtų pagerinta konstitucija ir 
kad būsų jos'laikomasi.”

vėjas, ten ne 
Stiprūs vėjai net medžius 
išverčia, stogus nukelia, o 
ten, mat, juos sulaiko mig
los...

Neseniai vienas draugas 
(taipgi “Laisvėje”) rašė, 
kad meteorologija suodžiais 
užteršia miestą. ,

Čia jis, matomai, bežais
damas moksliniais žodžiais, 
sumaišė meteorologija su 
metalurgija — su metalų 
liejyklomis,, kurios suvarto
ja daug anglies kurui me
talams tirpyti.

O štai koks fizikos “dės
nis” buvo įtalpintas viena
me lietuviškame laikrašty
je.

Rašoma apie gręžimus į 
žemės gelmes. Nurodoma, 
jog tūli žmonės būkštauja, 
kad jei bus dagręžta iki iš
tirpusio žemės vidurio, tai 
per pragręžimą ims veržtis 
ta karšta, ištirpusi medžia
ga.

Jis tokius žmones labai 
lengvai suramina šitokiu 
fizikos “dėsniu”; Katile iš
tirpytas metalas netrykšta 
į viršų, todėl ir dągręžųs 
žemės gelmėse iš t i r p u s i į 
medžiagą ji pro pragręžimą 
nesiveržtų. ' ,

čia pamįrštapia. net tOįkįie; 
dalykai kaip vulkanai; ir 
neapsakomas žemės k|odų 
syoi7S. [Ti.kjQ^) ątjnąsf^- 
ra kiekvieną, kętvįrtajnį .co
lį vandenynų lygmaloj slę-t 
gia 16 colių svoriu.

Pateorįzuokime apie au
toriaus in i n i m ą ištirpytą 
metalą katile. Jei ankštai 
užtaisytume ant to metalo' 
(ne ant katilo briaunos) 

-dangtį ir ant jo užde tume 
keletą tonų svorio, o tuo
met pragręžtume dangtyje 
skylę,—ką patirtume?

O kas atsitinka, kai auto
mobiliu važiuojant jo pa
danga prakiura? Oras iš 
jos pro pradurtą skylutę 
švilpte švilpia; o jei nu
sidėvėjusi padanga trūksta, 
tai pasigirsta kaip revolve
rio šūvis. Vadinasi, padan
gos atsparumas joje esan-1 
tį suspaustą orą veikia pa
našiai, kaip žemes klodai-— 
jos gelmes.

Ar kada nors bus dagręž
ta iki lavos ir ar ji pro la
bai ilgą ir siaurą skylę išsi
veržtų į žemės paviršių* ar 
trykšdama pro šaltus žemės 
klodus ir sukretėdama sky
lės neužkimštų,zles neužkimštų,z ne apie 
tai čia eina kalbą. Pastabą 
daroma dėl straipsnio dųta
riaus “įrodymo” atvirame 
katile ištirpytu metalu.

Pakista-Srinagaras.
nas atmetė Iridi jos protestą 
dėl jo pasitarimų su Kinija. 
Indija, Kiniją-ir Pakistbnąs. 
turi nesutikiiįų šienų rei-, 
kalais Kašmyro provincijo-'; 
H ’ • -

O štai neseniai “Laisvėje” 
tūpusiame straipsnelyje ra
šoma apie materializmą.^ 
Autorius sako, kad Ameri
koje yra daugiausia materia 
alizmo ir kad jis išnaudoja 
ne tik darbininkus, bet ir 
dievus.

Iš šio teigimo išplaukia 
išvada, kad materializmas 
yra tas pats kaip ir kapi
talizmas.

Materializmas nieko neiš
naudoja. Materializmas yra 
filosofija apie gamtą, prie
šinga idealistinei filošofi- 
jai—dievybei.

- Nesiitihkąš
i i

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Reakcionieriai mojasi 
unijų veikimą pažaboti
Slaptas reakcionierių do

kumentas iškilo aikštėn. Jis 
paročĮo, kokius žygius ruo
šiasi daryti prieš darbo uni
jas, kad jų veikimą pažabo-

šios jūrininkų unijos prį^ 
klauso prie AFĮL-CIO. Bet - 
National Maritime unija , 
niekad nepatiko prez. Mea
ny, tai dabar jis pasimojo 
jos veikimą pažaboti. Iki 
šiol Moore-McOormack lai- . 
vuose veikė abi unijos ir tai ; 
trukdė bendram veikimui. 
Nebuvo bendro susitarimo. „ 
National Maritime unija . 
dabar nusprendė pravesti , 
balsavimus ant visų tos - 
kompanijos laivų. Kuri uni- . 
ja gaus daugiausia balsų, 
toji pasiliks galioje. Kadan
gi antroji unija mano pra- * 
laimėsiainti, tai ji griežtai ' 
tam priešinasi. Dabar jau , 
paskelbtas tarp abiejų uni- ‘‘ 
jų žūtbūtinis karas.

, NMU prezidentas Joseph ‘ 
Curran reikalauja AFL- 
CIO centrą prasidėjusį ka-Aį 
rą sulaikyti, nes jis gali pa
virsti kruvinu karu.

Aišku, kam šis karas J 
naudingas. Fabr i k a n t a i
džiūgauja, kad AFL-CIO., 
prez. Meany jiems gerai 
taikau ja. ;

To viso ryžto centre ran
dasi galinga fabrikantų aso- 
siacija — National Associa
tion of Manufacturers. Tos 
asosiacijos vice prezidentas 
Charles A. Kothe skelbia, 
kad jau yra tam žygiui 
tinkamas aparatas, iš 30 
įžymių advokatų, moksli
ninkų ir biznierių sudary
tas centras, iš kurio nuolat 
plauks prieš unijas nukreip
ta propaganda.

Kaip at.’odo, toji propa
ganda pasieks visą, Ameri
kos komercinę spaudą, nes 
minimas centras tam juo
dam darbui nesigailės kad 
ir milijonų dolerių. Mat, re
akcionieriai gerai pasimokė 
iš daktarų trusto (AMA),( 
kuris sunaikino prez. Kene
džio siūlomą seniems žmo
nėms nemokamos medicini
nės pagalbos planą. Jeigu 
daktarų trustas galėjo tai 
padaryti, tai kodėl pana
šaus darbo negali padaryti

Pelninga dievui tarnauti
Anglijos bažnyčia šiuo ; 

metu turi pirkusi įvairių ’ 
kompanijų šėrų už 390 mili- < 

1 . i /i • -r > < •
verti virš 200 milijonų do- * 
lerių. Dirbamos žemės jai 
priklauso apie 200,000 akrų. *

Kiek tos bažnyčios kuni- " 
gai turi turto, mums neži
noma." Suprantama, jie irgi 
savęs nenusiskriaudžia.

Pasirodo, pelninga dievu- ; 
liūi tarnauti.

□ CVUO UCV1MU UdUdl ll . 1 '1 • T J 1 •

National Association of Ma- Jon^. Jos .pastatai
nuf acturers.

Pradžiai jau ruošiama 
publikacija, susidedanti iš 
50,000 straipsnių. Tai bus 
pirmosios reakcionierių ka- 
nuolės, nukreiptos į svar
biausius unijinius centrus. 
Šmeižto propaganda pa
sieks plačią publiką, kuri' 
būsianti . suagituota reika
laut Kongreso' ir valstijų' le-> 
gislatūrų priimti' prieš unį-> 
jas i nukleiptus ■ įstatymus.! 
Šmeižto ir teroro vajus :bū-: 
Siąs išsiūbuotas ■ /1964,, ^me
tais, .kuomet bus preziden
tiniai ir kongresiniai rinkim 
mai. '

NAM norėtų, kad Kon
gresas naujais įstatymais 
apribotų kolektyves dery
bas ir visą industriją api
mančius streikus, ir kad 
unijos būtų padėtos po 
antitrustiniais- įstatymais, 
kurie galėtų suvaržyti ben
drąjį unijų veikimą. Valsti
jų legislatures taipgi galė
tų išleisti anti-uniji n i u s 
įstatymus, streikų metu lei- 
d^?.VČi"S S_treikl?UŽi?“Si?° maženšBŠZid^rniuš valgy- ■

ti. Glenn pataria nepratinti ‘ 
vaikų prie saldainių.

Dr. N. K. Covalty, Win
ter Park, Fla., nurodo, kad ’ 
tam tikra nuolatinė kūno • 
mankšta gerai veikia prieš 
artritą ir kitas panašias li
gas. ;

Public Health Service ra^1 
gina skiepytis nuo azijinės 
influenzos, ypač tiems, ku- 'jT 
rie. jau tūri virš 45 metų " 
amžiaus. Influenzos pavo
jus žiemos metu gali padi- ' 
dėti.

Pilnai patenkina karves
N ebra^ko s ‘ y a 1 s t i j o j e 

ępanti Roberts' ' Dairy Co. ’ 
pjaą^įątę $35,000 vertės nuo L 
atbulinių bombų slėįjtūVę; ’1 
kurioje būsią* pilnai apsau-$ 
gotos tos kompanijos kar- $ 
vės.

Kad karves pilnai paten
kinti, tai ir buliams vieta J 
paskirta. 0 karvių prižiurę- 
tojams įtaisytas mažytis 
kambariukas, bet jų žmo
noms vietos ten nėra.

Naudinga žinoti
Dr. Morton B. Glenn, • 

New York, N. Y., teigia, : 
kad vienas trečdalis ameri- ' 
kiečių yra perdaug nusipe- . 
nėję. Daugiausia jie įpratę •

ginkluota apsauga dirbti.
Kad šį reakcininkų už

mojį atremti, unijoms teks 
vieningų veikimą išvystyti. 
Gaila, kad tokio reikiamo 
vieningo veikimo unijose, 
kol kas, visai nesimato.

AFL-CIO centras dirba 
reakcionierių labui

Šiomis dienomis AFL- 
CIO centras išsiuntinėjo vi
soms sayo uįiijoms aplink
raštį, kurjaine ragina uni- 

Seąferers'. uniją, 
pąsimojusią draskyti Na
tional Maritime ,uniją.
- National Maritime unija 
jšvysto platų veikimą, kad 
suorganizuotų neor g a n i- 
zuotus laivų darbininkus. Ji. 
pareikalavo Nacionali nes 
Darbo Santykių Tarybos 
pravesti balsavimus ant 34 
Moore-McCormack laivų, 
kad tų Laivų darbininkai 
pasisakytų, kuriai unijai jie 
nori ^priklausyti.. Tačiau 
toks NMU žygis nepatiko 
kitai unijai—Seaferers Int. 
unijai. Pastaroji pasiskun
dė AFL-CIO centrui, kuris 
ir nutarė paremti 'Seafarers 
Int. uniją.

Reika pasakyti, kad abi

Žuvis-pugžlys 
maino savo kailį

Pugžliai veisiasi upėse ir 
ežeruose, bet ir tai nevisur. 
Jie reikalauja labai tyro 
vandens. Upių ir ežerų' 
pugžliai yra nedideli, tai . 
ešerių veislės žuvys.

Bet prie Afrikos didjūry- ‘ 
je veisiasi jų “broliai”, ku-. 
rie ten vadinami skorpe- 
nomis. Tie užauga iki 30 
svarų. Tai žiaurios žuvys. 
Jų nugarą dengia aštrūs ir 
dalinai nuodingi spygliai.. 
Kiekvienais metais šios žu-U r 
vys maino savo kailį. 1 
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Jie nepraeis! Musteika—girių kaimas EASTON, PA.
' -įtiuos žodžius kaip kovos 
priesaiką kartojo tūkstan
čiai Ispanijos patriotų, kai 
fašistai generolai Franko, 
Mokė, Sanchurkas sukėlė 
maištą prieš 1936 metais 
liaudies išrinktą demokra
tinę vyriausybę. Vokietijos 
ir Italijos fašistinių vyriau
sybių remiami, jie tų pačių 
metų liepos mėnesį, subūrę 
reakcingai nusiteikusią ka
rininkų dalį, ėmė pulti liau
dies armiją.

Ispanijos Komunistų 
partijos ir liaudies fronto 
organizacijų vadovaujami, 
darbo žmonės pradėjo žūt
būtinę kovą prieš reakci
nes maištaujančias kariuo
menės dalis. Pilietinis ka
ras Ispanijoje sujaudino vi
so pasaulio pažangius žmo
nes. Tūkstančiai savano-
rių antifašistų ir tarptauti
nių brigadų eilėse drauge 
su šalies patriotais gynė 
nuo fašizmo jos demokrati
ją ir laisvę.

Jų tarpe kovojo lietuviai. 
Prasidėjus Ispanijoje fašis
tiniam perversmui, Lietu
vos Komunistų partijos 
Centro Komitetas 1936 me
tų rugpjūčio 12 dieną krei
pėsi į liaudį atsišaukimu 
“Tegyvuoja kovojanti Ispa
nijos liaudis!” Jame buvo 
raginama teikti ispanų ko
votojams visokeriopą para
mą. LKP rinko aukas ir 
siuntė jas į Ispaniją. Ne
trukus darbo žmonės atsi
liepė į kreipimąsi vykti sa
vanoriais i mūšių vietas. 
Nemažas jų būrys padėjo 
ispanų liaudžiai atmušti ge
ležinį reakcijos kumštį.

Mūsų mieste ir šiandien 
tebegyvena tų didvyriškų 
kovų liudininkai. Aplankė
me vieną jų — Adolfą Vait-1 
j^evičių. Prabėgę metai pa
nko pėdsakus jo veide, bet 
Ispanijos kovų dalyvis tarsi 
atjaunėja, kai paprašėme 
papasakoti ats įminimus 
apie tas nepam i r š t a m a s 
dienas.

Senokai tai buvo, ir jau 
daug kas išdilo iš atmin
ties, — sako A. Vaitkevi
čius. — Žinau tik, kad tas 
laikotarpis vienas šviesiau
sių mano gyvenime. Taip,.. 
Nuo pat mažens vargęs, 
piemenavęs, bernavęs pas 
buožes, kunigus ir negalė
damas galo sudurti su galu, 
1929 metais išvykau į Ar
gentiną. Ir čia niekas su 
pyragais nelaukė. - Sunkus 
darbas kukurūzų plantaci
jose, ilgo bastymosi dienos, 
ieškant darbo, suvedė mane 
su pažangiaisiais Argenti
nos darbininkais. Pradėjau 
laikyti susirinki mus. kur 
skaitydavome pažan g i ą j ą 

j spaudą, studijavome mark- 
simo klasikų raštus, rengė
ju e streikus, kovojome 
prieš išnaudotojus darbda
vius. Ir štai mus pasiekė 
žinia apie Ispanijos pilieti
nį karą. Kaip ir viso pa
saulio darbininkai, taip ir 
mes stengėmės kuo galėda
mi padėti ispanų liaudžiai, 
kovojančiai prieš juodąsias 
reakcijos - fašizmo jėgas. 
Rinkome aukas, ruošėme 
protesto d e m o n s t racijas. 
1938 metais įstojau į Ar
gentinos Komunistų parti
jos eiles. Komunisto var
das mane daug kam įpar
eigojo. Paklausęs partijos 
kvietimo, su draugais Ta
rn o Ši ū n u, Piličiausku, Ši
lansku, Kazlausku išvyko
me į Paryžių, o iš ten — 

^Prancūzijos Komunistų 
T.rtijai padėjus, patekome

Ispaniją. Taip tapau tarp
tautinės Telmano vardo 
brigados kovotoju.

Ryškiai prisimenu vieną 
buvusių kovų epizodą. Tai

buvo Katalonijoje. Batali
ono vadas bulgaras gavo 
įsakymą mums prasiveržti 
pro Gandesos gyvenvietę ir 
už jos įsitvirtinti.

Prigludę prie brustverų, 
mes laukėme signalo. Ra
keta. Su kovos šūkiu “Vi
va Ispania! Mirtis fašis
tams” pakylame atakon. 
Kovotojai, kietai suspaudę 
ginklus, puola priešo pozi
cijas. Mus pasitinka ura- 
ganiška užtveriamoji ugnis. 
Šalia manęs su didele žaiz
da kaktoje susmunka drau
gas ispanas. Mūsų gran
dis retėja. Aplinkui siaučia 
ugnies uraganas. Sugulė
me. Nejaugi ataka nepa
sisekė ? Įsakymas atsi
traukti. Antrą kartą uži
mame išeities pozicijas. Fa
šistai kontratakuoja. Vėl
mūsų pozicijas užgriūna 
smarki artilerijos sviedinių 
kruša. Pro parako dūmus 
sunku įžiūrėti atakuojančių 
figūras. Sprogimai. Šalia 
manęs italas sukniubo ant 
kulkosvaidžio. Prišliaužiau 
artyn. Jam iš ausų srovele 
teka kraujas. Užsivertęs 
ant pečių, šliauždamas svie
dinių išarta žeme, išnešu 
draugą iš priešakinių pozi
cijų. Pakviečiu sanitarus. 
Didelės juodos kovos drau
go akys nustebusios žiūri į 
mane. Raminu aiškindamas, 
kad jis sužeistas ir reika
linga gydytojo pagalba. Ta
čiau italas atkakliai purto 
galvą ir, sukaupęs visas jė
gas, bando pakilti, kol bejė
giškai susmunka. Saulės 
nurudintu veidu nurieda 
ašara. “Jie puola... kul
kosvaidis ...” sušnibžda su
kepusios lūpos, ir sužeisto
jo galva nusvyra ant mano 
peties. Jie nepraeis! Ir jie 
nepraėjo.1 Ataka atmušta. 
O po trijų dienų buvo pa
imtas miestelis, —• baigia 
savo pasakojimą Adolfas 
Vaitkevičius. Po to pata
ria aplankyti kovų bendra
žygį ir draugą1 A. Tamo
šiūną. '. ; ’ /;

. 'r ; ■ -
A. Tamošiūną suradome 

darbo kambaryje, Valstybi
nėje Pedagoginėje leidyklo
je. Sužinojęs^ apsilankymo, 
priežastį, r jis mielai sutiko 
pasidalinti atsiminimais iš 
Ispanijos, pilietinio karo. ■

—1926 metais po fašisti
nio perversmo buvau atleis
tas iš darbo. Nesitikėda
mas tėvynėje jo gauti, emi
gravau į Argentiną. Tenai 
ilgą laiką dirbau pažangaus 
laikraščio “Rytojus” redak
toriumi. Prasidėjus Ispani
jos pilietiniam karui, padė
jome rinkti aukas ispanų

K. KarosienŠ su poilsiaujančiais Vilniaus aukštųjų 
mokyklų studentais

liaudžiai, raginome stoti 
savanoriais į tarptaut i n e s 
brigadas. Išvykome į Is
paniją. Kovojau 13-ajame 
ispanų korpuse. Tejio. .da
lyvauti daugybėje kęyųv,ų;; 
žygių, tačiau didžiausią 
įspūdį man paliko' Teruelio 
užėmimas.

Tuo metu faS&tai buvo 
netoli Madrido. l'3'-asis kor
pusas įnirtingai puolė iš 
šiaurės rytų Teruelį, norė
damas priimti fašistų smū
gį ir tuo būdu atitraukti 
dalį jų jėgų nuo Madrido. 
Teruelis — senas viduram
žių ispanų miestas-tvirtovė, 
apjuostas storomis mūro 
sienomis. Ši galinga tvir
tovė buvo giliai įsmigusi į 
mūsų pozicijas. 13-ojo kor
puso uždavinys buvo užim
ti miestą ir pereiti j puoli
mą. Iš pietryčių netoli 
Albarosimo miestelio puolė 
garsioji Listerio divizija.

Nepaisant smarkios arti
lerijos ugnies, tankų kontr
atakų, trečios dienos rytą 
Teruelis buvo paimtas. Iš
sigandę fašistai permetė iš 
Madrido fronto gausias ka
riuomenės dalis. Madrido 
gynėjai galėjo bent trum
pam atsikvėpti.

Tris mėnesius fašistų ar
tilerija, aviacija įnirtingai 
daužė seinuosius Teruelio 
mūrus. Be perstojo puolė 
tankų junginiai. Tačiau ne 
taip lengva buvo palaužti 
respublikos kovotojus. Te
ruelio gynėjai kovėsi iki 
paskutinio kraujo lašo. “Jie 
nepraeis!” kartojo sukepu
sios jų lūpos.

Teruelio gynimas—didvy
riška epopėją. Tai buvo 
Madrido, visos Ispanijos 
respublikos gynimas, — bai
gė pasakoti susijaudinęs A. 
Tamošiūnas.

Praėjo 26 metai nuo pi
lietinio karo Ispanijoje pra
džios. Dabar šioje šalyje 
siautėja kruvinasis Franko. 
Tūkstančiai patriotų kanki
nasi kalėjimuose, koncent
racijos stovyklose. Nepai
sydama sunkios priespau
dos, ispanų A liaudis tęsia 
savo kovąj Jau .braška 
Franko sostas, ir netoli ta 
diena, kai tenai vėl suple
vėsuos laisvės vėliava.

A. Kasevičius 
(“Kauno tiesa”)

Londonas. ’— Anglijoje 
yra žinoma tik 470 žmonių, 
kurie ■ vartoja narkotus. 
Jungtinėse Valstijose nar
kotikų yra virš 50,000.

Roma. -—Katalikų-bažny
čioje dalyvauja D r. J. H. 
Jackson ir sakosi, kad jis 
atstovauja 5,000,000 JAV 
negrų baptistų.

i 
i 
i
i

Atsisėdi girioj — ir vos 
girdi,, (kaipi tgieda gaidžiai. 
iPto vaiskią rugsėjo rytme
čio miglą toli toli sklinda 
garsai. Kaukšteli genys ki
tapus raisto, o atrodo—vi
sai arti. O čia tokia giria, 
kad paėjęs dar kiek — nė 
gaidžio giedojimo negirdė
si. Nei šuns lojimo. Ir toli 
teks keliauti, kol vėl paju
si kaimo dūmą. Tokia di
džioji Dzūkijos giria tarp 
Merkio ir Katros, tarp 
Druskininkų ir Eišiškių.

Toje girioje pasislėpę se- 
ni dzūkų kaimai. Ne taip 
tolimoje praeityje—tai bu
vo visų užmirštas kampas. 
Daugelį metų ponų Lenkija 
juos buvo atplėšusi nuo 
Lietuvos. Tik po keturias
dešimtųjų metų tos girios, 
upeliai ir kaimai Tarybų 
Sąjungos dėka grįžo Lietu
vai.

Musteika—tai išsirangęs 
ramus upelis, nešąs vande
nis iš garsiojo Čapkelių rais
to į sraunią Grūdą. Prie jo 
ir įsikūręs, nežinia kada, 
net senių seniai nepamena
ma, Musteikos kaimas.

Tuos laikus, kai pirkioje 
buvo plūkta asla, didžiuliai 
gultai beveik per pusę kam
bario, iš karto visai šeimai, 
o po jais — visą žiemą gy
veno avys su ėriukais—dau
gelis gerai pamena. Kiek
vienas pusamžis kaimo gy
ventojas gali apie tai pa
pasakoti. Bet gali papasa
koti ir apie ką kitą — apie 
tai, kaip nūnai žmonės gy
vena Musteikos kaime, kurį 
ir dabar tebesūpa ošiančios, 
amžinos girios. t

Petras Miškinis apie savo 
kaimą viską gerai žino. Jis, 
apylinkės Tarybos narys, 
man ir pasakę,’ kad dabar 
Musteikos kaime gyvena 60 
šeimų. Koks skirtumas, kaip 
gyveno žmonės šioje nuoša- 
lumoje anksčiau ir dabar?1

• ■ * i . ■ ’ > . -•

Musteikiečiai daugiausia 
dirba miško darbininkais 
Marcinkonių miškų ūkyje. 
Kiti dirba miškų chemijos 
ūkyje ir renka brangią žą- 
liavą — pušų sakus. Uogos, 
grybai irgi sudaro didelę 
pajamų dalį. Kaip visa tai 
organizuojama?

Miškų ūkis kiekvieną dar
bininką aprūpina airklių, 
kurį jis gali naudoti ir sa
vo reikalams, vežimu, rogė
mis, pakinktais, pašaru. Su 
tuo arkliu žmogus ir dirba 
miške. Kiekvienas gauna 
savo reikalams sklypą dir
bamos žemės, o taip pat ir 
miško pievų. Todėl kiekvie
na šeima, šalia atlyginimo 
už darbą miške, dar turi ir 
savo ūkį, savo gyvulius. 
Dzūkija garsėja grybais ir 
uogomis. Tai irgi pajamos 
tiems, kurie jų derlių su
renka. Štai Musteikos kai
me Vilniaus uogų ir vaisių 
konservų fabrikas įsteigė 
supirkimo punktą. Kiek
vienas čia atneša tai, ką su
renka miške. Ar tai apsi
moka žmogui? Be abejo, 
patvirtins kiekvienas. Iki 
rugsėjo pirmos dienos fab
rikas vien musteikiečiams 
už grybus ir uogeles jau iš
mokėjo 19,000 rublių. O 
spanguolių ir gaususis gry
bų sezonas dar tik7praside
da!

Tarybų Lietuvoje, kur ir 
ką žmogus bedirbtų,—visa
da žiūrima, kad darbą jis 
galėtų atlikti patogiai, pro
duktyviai ir kad būtų nau
da jam pačiam.

Ar pasiturinčiai šiuo me
tu gyvena čia dzūkas, buvu
siame smėlio ir skurdo kraš
te? Petras Miškinis tuos 
dalykus gerai žino, štai

Chicaga. — Americ a n 
Medical Ass’n daktarai nu
mato, kad, orui atšalus, 
prasidės žmonių sirgimas 
Azijos influenza.

musteikiečiai turi apie 120 
dviračių. Beveik po du kiek
vienai šeimai. Musteikoje 
yra keliolika nuosavų moto
ciklu. Kas antrame name— 
radijo aparatas... O juk 
jau vien tai daug ką pasa
ko, tuo labiau, jei prisimin
sime, kad prieš 17 metų 
Musteikoje nebuvo nė vieno 
radijo aparato, o dviratis 
buvo neišpasakytos praban
gos dalykas.

Musteika—nuošalus kai
mas. Bet jis turi savo 
mokyklą. Aštuonmetė mo
kykla .—'netoli, Kabeliuose. 
Kas nori mokytis toliau — 
Marcinkonyse yra pilna vi
durinė mokykla. Maždaug 
už trijų kilometrų, tarp Ka
belių ir Musteikos, šalia Ka
belių girininkijos, yra me
dicinos punktas, akušerė. 
Reikalui esant, juos tuoj ga
lima pasiekti. Du kartus 
per savaitę į Musteiką at
važiuoja kilnojamas kinas. 
Taigi ir užkampyje nebėra 
užkampio. Girių glūdumos 
kaime gyvenama naujaip, ir 
žmogus čia visai nesijaučia 
atitrūkęs nuo bendro gyve
nimo ritmo.

R. Būdvietis

Televizinės tolio 
transliacijos

TSRS Mokslų akademijos 
fizikos instituto bendradar
biai N. Basovas ir A. Pro- 
chorovas sukūrė molekulinį 
centimetrinių elektromag
netinių bangų generatorių, 
kuris leido retransliuoti te
levizines programas visiš
kai ' nauju principu. Tuo 
pačiu žymiai praplečiamas 
televizinių transliacijų nuo
tolis., Ligi, šiol transliaci
joms buvo panaudojamas 
palyginti aukštu retvanslia- 
cinių bokštų tinklas. Pagal 
naują metodą, kas 500-800 
kilometrų bus statomos 
galingos televizijos sto
tys.- Specialios antenos 
nusiųs centimetrines radijo 
bangas i viršutinius trono- 
sfei’os sluoksnius, kur šios 
bangos atmušamos visomis 
kryptimis dėl, netolygaus 
oro tankumo

' 500-800 kilometrų atstu
mu esanti priimamoji sto
tis turės molekulinį stinrū
mą, kurio pagrindą sudaro 
molekulinis generatorius. Ši 
stotis priima silpnąsias ra
dijo bangas, sustiprina jas 
ir pasiunčia atgal i tropo- 
sferą sekančios priimamo
sios stoties kryptimi. Be to, 
priimamuosius signalus 
siunčia taip pat vietinės te
levizijos stotys.

Tuo būdu, televizorių sa
vininkai galės priiminėti ne 
tik vietiniu telecentrų pro
gramas, bet ir programas, 
kurias transliuoja stotys, 
esančios toli nuo jų gyve
namosios vietovės.

Kaip žinome, Jungtinės 
Valstijos liepos 10 d. iššo
vė satelitą “Telestar,” per 
kurį televizijos specialūs 
įrengirnai Anglijoje ir 
Francūzijoje priėmė iš JAV 
perdavimus, o iš ten Jung
tinės Valstijos. Bet iš “Te
lestar,” kol kas, gali televi
zijos perdavimą priimti tik 
tam įrengtos specialios sto
tys; ar bus galima per jį 
gyvenamose vietose papras
tais televizoriais iš toli gau
ti programas, tai ateitis pa
rodys.

Spalio 21 d. saulutė šyp
sojosi tarpdebesiais. Nori
si pamatyti J. Grybo rodo
mus filmus apie Lietuvą. 
Su kaimynu Marcinkevi
čium šiaip taip įsispraudėm 
į mano mažutį “Renaultą” 
ir N. J. 69 keliu traukėm į 
Eastoną.

Artinantis į Alle g h e n y 
pašlaites kalneliai išauga į 
kalnus. Gamta išdidžiai pa
sipuošus įvairiomis vaivo
rykštės. spalvomis, maudosi 
rudeninės saulės auksinių 
spindulių jūroje. Važiuoja
me ir džiaugiamės.

Jau ir Easetonas vakari
niame Delaware upės kran
te.

Eastonas, gražus, švarus 
miestelis prieš sidabrinio 
paviršiaus veidrodį Dela
ware upės, kuri tarpkalnė- 
mis vingiuoja Atlanto link.

Mes jau ir prie Lietuvių 
Piliečių klubo Walnut gat
vėje, kuri kopia į Allegheny 
kalnyną, iį vakarus. Trupu
tį pasivėlavom. Grybas jau 
rodė filmą.

O, kaip graži, graži ta 
mūsų Lietuva! Klaipėda, 
Kuršių marių krantai, Pa
langa, Kaunas, Nemuno 
krantai ir mūsų žilagalvis 
senelis Vilnius. Bet dabar 
Vilnius jaunėjantis! Vil
nius lietuviškas. Vilnius 
lietuvių kultūros židinys. 
Be daugybės kitų, širdį 
glostančių vaizdų, mes ma
tom ir Vingio parką. Ten 
aštuoniasdešimt tūkstančių 
žiūrovų minia ir tūkstan
čiai choristų, šokėjų ir kito
kių artistų. Jie ten švenčia 
Lietuvos Dainų Šventę.

Girdime sielą jaudinan
čias lietuviškas melodijas., 
mūsų jaunystės dienose gir
dėtas senas ir Tarybų Lie
tuvos naujas. Ne vienam 
častonie čiui tos dainos 
gniužtelėjo širdį ir ašaro
mis sublizgino akis.

Priešais daugtūkstantinę 
lietuvių minią Vingio parko 
aikštėje choristai, šokėjai, 
muzikantai atlieka savo ro
les. Ten griausmingai su
gaudžia lietuviški trimitai; 
ten Neries krantais, nu
skamba dainų ir muzikos 
garsai; ten po jaunu, grakš
čiu liaunais lietuvaičių pirš
tais suskamba lietuviškos 
kanklės, skleidžiančios švel
nučius liaudies dainų melo
dijų garsus. Vėliau išsiri
kiuoja liaudies šokėjų eilės, 
apipindamos visą aikštę 
vingiuotomis šokių figūro
mis. Jie šoka “Aguonėlę, 
“Kepurinę,” “Noriu miego” 
ir panašius liaudies šokius.

Nuostabus vaizdas! Miš
kas vėliavų, daugtūkstanti- 
nė minia, tūkstančiai artis
tų, lietuviškos melodijos, 
griausmingi aplodismentai!

Lietuvos priešai sakys: 
“Propaganda.” Jie meluo
ja. Praėjusiais metais aš 
su turistų grupe buvau Lie
tuvoje ir savo akimis ma
čiau tuos vaizdus, Vingio 
parką, Kauno jūrą. Tik 
silpnaprotis galėtų tikėti, 
kad 80,000 rusų susirinko 
paklausyti lietuviškos dai
nos. Ten žiūrovai lietuviai. 
Ten menininkai lietuviai, 
išsilavinę laisvomis nuo dar
bo valandomis.

Tiek apie filmus. Dabar 
trumpai apie Brooklyn o ai- 
diečius, kurių pastangomis 
šis sąskrydis įvyko, easto- 
niečių L. Tilviko ir K. 
Strausko iniciatyva. Čia 
dalyvavo Grybas, Buknienė, 
Ventienė, Rušinskienė, Če
pulienė, Velička, Keršulis, 
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Iešmantą, Keršulienė. Čia 
jie buvo nepavaduojamos 
Mildred Stensler vadovybė
jeŠių žmonių pasišventimą ir 
pastangas palaikyti kibirkš- • 
tėlę meno ir kultūros Ame
rikos lietuvių kolonijose 
reikėtų daugiau įvertinti. 
Jie dažniausiai net ir savo 
lėšomis važinėja ir pašven
čia savo laisvalaikį. Jie ir
gi visi darbo žmonės. Jie 
progresyvios veiklos eilėse.

M. Stenslerienės. tėveliai 
laimingi, kad jie sutartinai 
išaugino Dėdės Šamo žemė
je dukrą, kuri pamilo lie
tuvius ir jos tėvų šalies me
ną. Ji—dar tik ankstyvoje 
savo gyvenimo vasaros pra- 
d ž i o j e, kitais žodžiais — 
aukščiausiame savo jėgų 
laipsnyje. Bet jau ir iki 
šio laiko ji didelį bara iš
varė meno srityje. Ji — , 
grakšti, energinga ir jaut
ri. Ji sužavi publika. Dar 
daug ji gali nuveikti meno 
srityje. Daugeli senstančių 
širdžių ji sušildys lietuviš
ka daina.

Jos vadovybėje oktetas 
sudainavo “Ant Nemuno 
kranto” ir “Jaunystę.” žo
džiai:

“Už laisvą vėją 
greičiau, greičiau,

Už šviesią saulę 
aukščiau, aukščiau

Januystė gali po plačią 
šalį laisvai skrajot.” •.

Matote, kokie reikšmingi 
žodžiai ir kokia Tarybų Lie
tuvos jaunimo dvasia.

Programą baigiant, aidie- 
čiai sudainavo “Ilgiausių 
metų” Tilvikui, kurio gim
tadienis turbūt supuolė su 1 
spalio 21 d.; jam net aša
ros‘skruostais nuriedėjo.

Po programos eastonie- 
čiai davė svečiams skanią ‘ 
vakarienę. Taip jaukioje 
nuotaikoje pramoga ir už
sibaigė. Didelis ačiū jums, 
rengėjai.

Bevardis .

Bridgeport, Conn.
Nuo liepos pradžios gy

venu Bridgeporte ir beveik 
kiekvieną dieną pasivaikš- 
čioju po miestą. Miestas at
rodo, kaip ir kiti. Yra gra
žių vietų, gyvenimo namų, 
gražiai užlaikomų, bet yra 
ir prastų. Vienur gražiai 
gyvena turtingesni, kitur 
švariai namus užlaiko ir pa
prasti darbo žmonės, bet 
kitur labai apleisti namai 
miestui net gėdą daro.

Daugelis gyventojų skun
džiasi ant tokių apsileidėlių 
ir sako, kad miesto valdžia 
turėtų juos versti namus* 
užlaikyti švariai.

Mirė A. Griškonis
Spalio 15 d. mirė Anta-" 

nas Griškonis. Jis turėjo - 
brolį Chicagoje, kuris atvy- ’ 
ko ir pasirūpino brolio kū- ’ 
ną gabenti į Chicagą ir ten 
palaidoti Lietuvių kapinė
se. Spalio 20 d. Antano kū- ' 
nas buvo išsiųstas į Chica
go- . . , ’Antanas buvo “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas. Lai 
jam būna ramybė ilsėtis 
Chicagoje Lietuvių kapinė
se.

Spalio 20 d. teko dalyvau
ti balsuotojų susirinkime. 
Buvo skaitlingai susirinkę. 
Klubiečiai diskusavo, už ku
riuos kandidatus vertėtų 
balsuoti.

J. Strižauskas
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J. Gerdis-Gerdauskas 

Iš mano atsiminimu
(Pabaiga) •

Kartą man užėjo į mintį, 
kodėl mes, lietuviai, negali
me įsigyti savo svetainės? 
Kartą, būdamas Lietuvių' 
Ūkėsų klubo susirinkime,, 
sumislijau tai pradėti. Ta
riau: Draugai, mes šiame 
mieste turime apie desėtką 
lietuviškų organizacijų, to
dėl mes įsigykime savo sve
tainę. Visi su dideliu ūpu 
tam pritarė. Kiek mes ga
lėtume tam paskirti? Tapo 
nutarta tris tūkstančius do
leriu.

Ir tapo išrinkta komisija 
iš trijų asmenų, kad perei
tų per vietinių draugijų su
sirinkimus su užkvietimu 
įsigijimui savos svetainės. Į 
porą mėnesių jau buvo se
kančios pasekmės. Visos 
draugijos pritarė. Šv. Juo
zapo ir Šv. Andriejaus drau
gijos — po tris tūkstančius, 
Birutės, Šv. Kazimiero, Sū
nų ir Dukterų, Šv. Onos— 
po mažesnes sumas pažadė
jo.

Tokiu budu buvo pradė
tas darbas įsigijimui nuo
savo pastato, kur yra klu
bas, didelė svetainė — abel- 
nai lietuvių namas. Buvo 
smagu dirbti, nepaisant vi
sokių užsipuldinėjimų. Kad 
gauti $18,000 paskolą, turė
jome gauti parašus aštuo
niolikos namų savininkų, 
kas užtikrintų saugumą. Iš 
visų lietuviškų vertelgų tik 
vienas M. Salickas davė pa
rašą, bet surinkau visus lie
tuvius, mažus namų savi
ninkus, ir į porą metų jau 
turėjome nuosavą namą, 
ant kurio plevėsavo lietu
viška vėliava. Ant sienų 
kabojo Lietuvos kunigaikš
čių ir didvyrių paveikslai. 
Jauna lietuvaitė mokė pri-
augančią lietuvišką jaunuo
menę. Apšvietus draugijos 
šėpa—pilna lietuviškų kny
gų pasiskaitymui. Varpo 
dramos choras stato veika
lus, jaunimas lošia “basket 
bolę.

Dabartiniai valdytojai tą 
viską panaikino. Knygy
nas, kurį įsteigėme prie 
kunigo Žebrio bažnyčios 
skiepe, vėliau tapo Apšvie
tus pašalpine draugija.

Laike depresijus laikų su- 
blugėjimu daugelis žmunių 
neteku namų, ypatingai or
ganizacijos, airiai neteku 
temperence Hali, vokiečiai— 
Turner Hall, lenkai ir uk
rainiečiai neteku svetainių, 
ir Lietuvių svetainė jau bu
vę paskutinis pranešimas, 
kad apmukėtų užvilktus 
taksus ir nuošimčius į pen
kias dienas, nes, jei to ne- 
išpildys, atims namą.

Aš, nežinodamas, kad to
kioje padėtyje randasi sve
tainė, tapau išrinktas iždi
ninku. Vienas iš Sąryšio 
narių man pranešė, kokioje 
padėtyje svetainė randasi 
ir dėl ko mane išrinko iždi
ninku,—kad ant manęs ga
lėtų versti kaltę. Ant ryto
jaus po susirinkimo, paėmęs 
laišką nuo banko, nuėjau į 
banką, kur aš savo reikalus 
tvarkiau. Parodžiau laišką, 
reikalaudamas šešių šimtų 
dolerių paskolos.

Bankierius nusijuokė, tar
damas: žmonės apmokėjimui 
savo bilų ateina prašyti pa
skolos, ne visiems mes ga
lime duoti, bet tu nori gau
ti pinigų apmokėjimui or
ganizacijos bilų. Parodžiau 
iš banko laišką ir tariau, 
kad grupė, kuri privedė lie
tuvių namą prie bankruta- 
vimo, niekam nieko nesakė 
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ir šį laišką norėjo nuo ma
nęs užslėpti, išrinko mane 
iždininku. Šis laiškas turi 
išgelbėti lietuvių namą ir 
namus tų žmonių, su kurių 
pąrašąįs paskola buvo gau- 
tąr Meldžiu man duoti še
šis šiitus dolerių; nenoriu 
eiti kitur, nes aš šiame ban
ke visą pinigišką biznį lai
kai.

Gavau paskolą ir apmokė
jau svetainės skolas. Tas 
įvykis nepakėlė mano pres
tižo tarp lietuvių, ir neku- 
rie po to reikalavo, kad jų 
vardai būtų nuimti iš banko 
dėl užtikrinimo paskolos. 
Bet bankas pranešė, kad tai 
negalima.

Tuo pat kartu vienoj krau
tuvėj buvo tik alaus karčia- 
ma ir jau buvo bandoma 
gauti alaus ir degtinės biz
nis.

Tuo laiku sandariečiai 
gaspadoriavo ir už dyką 
gerdavo, ir buvo darbinin
kas, kuris neužsidirbdavo 
$18 savaitinės algos. Kartą 
man dadedant jam algos 
trūkumus tariau: Petrai,, 
gal tu dirbtuvėj dirbdamas 
gautumei virš $18 savaitei. 
Aš atsisakau tau trūkumą 
dadėti. Ir tas sukėlė triukš
mą tarp sandariečių, kad 
Gerdauskas Sąryšio pini
gais savo dirbtuvę užlaiko, 
bet trūko poros metų pasta
tyti ant kojų Lietuvių Drau
gijų Sąryšį, ir jau gavo 
klubrūmio laisnį. Žinoma, 
tuo laiku priviso išgrajini- 
mo mašinų, ir į klųbrūmį po 
dvi į kiekvieną kampą.- Man 
pasirodė, kad tokios vietos 
iždininku nesu tinkamas, ir 
atsirado toks, kuris gali 
“pėdę” pralakti.
Kaip aš buvau paskelbtas 

komunistu
Lietuvių Literatūros Drau

gijos kuopos susirinkime 
nariai išsireiškė, kad san
dariečiai per savo prakal
bas surinko mažai aukų. 
Aš išsitariau, kad ir mes 
turėtume surengti Raudo
najam Kryžiui prakalbas 
rinkimui aukų. Pažadėjau 
gauti kalbėtojus, tik tariau, 
paimkite svetainę, kalbėto
ju prašiau prof. Cadigan iš 
Teachers College ir Mrs. 
Stanislovaitienę iš Water
bury, Conn.

Savaite vėliau įvyko Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas. Nueinu į svetainę 
ir matau, kad mūsų prakal
bų komisija jau bando 
skleisti lapelius. • Prakalbų 
komisija, vadovybėje Pijaus 
Poškaus, stumdo lapelių 
skleidėjus ir nori lapelius 
atimti. Aš, matydamas, kad 
gali įvykti riaušės, atsisto
jau vidury svetainės ir ta
riau lapelių skleidėjams, 
kad išeitų skleisti lauke, 
kad neleidžia viduj.

Poškus prišoko su visa 
genge prie manęs ir tarė, 
kad neturiu • teisės sakyti 
prakalbas. Aš tariau: Sar- 
matykis, nes nė jūsų Hitleris 
nedarytų taip, kaip tamsta^ 
--kenki rinkimui aukų Rau
donajam Kryžiui. Atsisė
dau, plakatų dalintojai išė
jo į gatvę.

Po prakalbų komisija tuj 
rėjo ilgą posėdį. Apie vi
dunaktį šaukėsi policiją, 
kad svetainėje “padarytų 
tvarką.” Policijos stoty, nej 
žinodami, kas sekmadienį 
apie vidunaktį gali triukš
mą Lietuvių svetainėje kel
ti, pasiuntė lietuvį policistą, 
kuriam prakalbų komisija 
padavė raštą su antrašte, 
kad Hitlerio vardas buvo 

garsiai primintas Lietuvių 
svetainėje, kad Gerdauskas 
ir Jokimas yra komunistai 
ir kad juodu sukėlė triukš
mą svetainėje. Žinoma, po- 
licistas atnešė tą raštą į po
licijos stotį, kur reporteris 
paėmęs įdėjo į sekančios 
dienos laikraštį.

Ant rytojaus, pamatęs tą 
žinią laikrašty, nuėjau į re
dakciją ir klausiu, kokią 
svarbą mano vardas turėjo 
vakarykščiame mitinge Lie
tuvių svetainėj e, kad mane 
padarėte komunistu? Vakar 
jie rinko aukas Hitlerio pa
sekėjams ir neleido skleis
ti skelbimus aukų rinkimui 
Raudonajam Kryžiui. Gal 
būtų įvykę riaušės, bet aš 
paprašiau plakatų dalinto
jus išeiti ir dalinti lauke, 
gatvėje. Gaila, kad tokie 
žmonės kaip P. Poškus, A- 
merikoje augęs, neturėda
mas supratimo apie savo tė
vų žemę, bando žeminti 
tuos, kurie kiek galėdami 
šelpia savo tėvų žemę.

Sulaukęs virš 80 metų 
amžiaus, jaučiuosi jau silp
nesnės sveikatos, tai pradė
jau šalintis nuo bet kokių 
užsiėmimų, daugiausiai lai
ko praleidžiu skaitydamas 
lietuviškas knygas. Tai tas 
knygas, ką Lietuvių klubas 
kartu su Lietuvos kuni
gaikščiais suvertė į pilną 
vandens skiepą; aš jas vė
liau nupirkau už dešimt do
lerių. Bet kunigaikščių tai 
neduoda, nors aš juos savo 
pinigais nupirkau, į rėmus 
sudėjau ir ant sienų buvau 
sukabinęs.

; Lenkijos tekstilė
Tekstilės pramonė—stam

bi Lenkijos pramonės šaka. 
1959 metais jos produkcija 
(kartu su siuvimo pramo
ne) sudarė 51.7 milijono 
zlotų, arba 16.3 proc. visos 
šalies pramonės produkci
jos (užėmė trečiąją vietą). 
Pagal užimtumą teksti
lės pramonė yra antro
je vietoje. Iš bendro skai
čiaus 2.9 milijono asmenų, 
dirbusių pramonėje (1958 
m.), tekstilės ir siuvimo 
pramonei teko 507 tūkst. 
asmenų, arba 17.4 proc.

Lenkijos tekstilės pramo
nė turi 1570 įmonių, iš jų 
640 valstybinės, 505 koope
ratinės ir 365 privačios.

U; R. W..- lokalo ’ nariai 
randasi kovos lauke 11 sa
vaičių, ■ piketuodami Car
tex kompanijos dirbtuvę. 
Kompanija susitaikyti ne- 
linkus, yra streiklaužių.

Tymsterfų’lokalas 738 iš 
Chicagos pikietuoja Camp
bell Soup kompanijos dirb
tuvę Camdene. Tymsterių 
lokalai 676 ir 107 atėjo 
jiems pagelbėti, sulaikyda
mi išvežimus ir įvežimus. 
Tymsterių organizato r i u s 
Lowell Halvorsen sako, kad 
grybų rinkėjai dirba 70 va
landų, gaudami $1.15 ir 
$1.20 į valandą; už vįršlai- 
kius laiko ir pusės negau
na. Kompanija gavo draus
mę (indžionkšiną) prieš lo
kalus 676 ir 107. Unija rei
kalauja teisės atstovauti 
darbininkus.

Sekisi Chemical kompani
ja iš Japonijos statys plas
tiko dirbtuvę rytinėj Penn-

stato-

Su philadelphiečiais bend
rai dirbs “Laisvės” ir “Vil
nies” vajuje draugai Be
kampis ir Pranaitis. Iš phi- 
ladelphieČių Merkis,- Šapra- 
nauskienė ir> esu tikras, 
jiems padės draugė Valan- 
tienė. Bekampis šakė, kad 
prisidės prie bendro darbo 
chesteriečiai Lipčius su Šla
jumi. Arčiau gyvenantieji 
prie Šapranauskietiės pre
numeratas priduokite jai, ji 
savo punktus priskaitys 
Philadelphijos vajininkams. 
Šapranauskienė nesvei- 
kuoja, ir ji toliau nu
eiti negali, bet pasižymė
jusi spaudos platintoja. 
Draugas Puodis turi bėdų 
su kojomis, reumato vargi
namas, bet, sakė, padės, 
kiek sveikata leis. Išgulin
tieji, pridėkite auką spau
dos palaikymui. Šis vajus—- 
pirmas bendro veikimo už 
laimėjimą didesnio prizo. 
Pradžią padarė LLD 10 
kuopa, paaukodama $250 
mūsų laikraščiams^

Pilietis

Maskva. — 1962 m. tre
čiame ketvirtainyje TSRS 
pasigamino 18,900,000 tonų 
plieno.

*
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Drauge su kitomis pramonės. įmonėmis Kapsuke 
mas didžiulis, 12 aukštų kombinuotų pašarų ^fabrikas. Šis 
moderniškai įrengtas kombinatas pradės veikti jau šių metų 
spalio mėnesį ir duos respublikos kolūkiams daug vertingų 
kombinuotų pašarų.

KapsuRiečiams šią įmonę statyti padeda įvairių broliš
kųjų tarybinių tautų atstovai—rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, 
totoriai.., ■

Nuotraukoje: svečiai iš Bostone — Jonas ir Petronėlė 
Petruškevičiai kalbasi su kombinato statyboje dirbančios in
ternacionalinės montuotojų ^ brigados nariais • ..... ? j. ' ’

PHILADELPHIA, PA. Į MIAMI, FLA.
Spalio 14 dieną Chestery- 

je įvyko LLD 6 apskrities 
konferencija. Su delegatais, 
veikiančiojo komiteto' na
riais ir svečiais, kuriems 
suteiktas sprendžiamas bal
sas, dalyvavo 20 asmenų. 
Apskrities komitetas pra
nešė, kad pagelbėjo Bekam
piams surengti spaudos 
naudai išvyką.

Iš kuopų raportų sužinos
ią, kad kiekviena kuopa da
lyvavo spaudos vajuje, su
rinko nemažai aukų, paren
gimai buvo sėkmingi, ir 
kuopos ižduose turi pinigų. 
Penki nariai mirė, bet gau
ta naujų, ir apskritis paau
go 10 narių. Philadelphijos 
kuopa gavo 13-ką naujų na- 
rią. Pagerbti mirusieji mi
nutės tyla. Paaukota “Lais
vei,” “Vilniai,” “Liaudies 
balsui” ir Ateivių gynimui 
po dešimtinę. Padiskusuo- 
tas mūsų laikraščių turinys. 
Buvo išsireiškimų, kad per 
daug laiškų, rašomų redak
toriams, ir kad per daug 
apie Tarybų Lietuvos pra
eities ir dabarties veikėjus. 
Turėtų būti ribos.

K o n f e r e nei j a užsibaigė 
gražioje nuotaikoje.

Po konferencijos įvyko 
vakarienė. Šiais metais sve
čiais buvo skaitlingesnė ne
gu pereitais metais, pasa
kyta kalbų. Padengimui lė
šų surinkta $102. Pirmi
ninkavo A. Lipčius. Mais
tą pagamino philadelphietė 
O. Žalnieraitiene.

J &

sylvanijoj. Dirbtuvės vedė
jai bus japonai, dirbs Ame
rikos darbininkai.

Siūloma H a r r i s b u r g e 
įruošti mužikos ir dainų 
muziejų-archyvą. Sakoma, 
nuo Benjafnino Franklino 
laikų valstija yra viena iš 
daugiausia pasižymė jusiu 
dainomis, orkestrais ir dai
nininkais.

‘Laisves” skaitytojai Phi- 
ladelphijoje, perskaitę teis
mo eigą Tarybų Lietuvoje 
žmonių žudytojų, kurių va
das buvo Impulevičius ir 
kuris gyvena Philadelphijo- 
je, perduokite pasiskaityti 
tiems, kurie “Laisvės” ne
skaito, susipažinimui su 
baisūnais. Sakoma, Impu
levičius esąs vieno klubo 
sekretorius. Sako, pasikal
bėjime giriasi, kad žudė ko
munistus, ir jeigu būtų pro
ga, vėl žudytų.

Bet moterys, vaikai, karo 
belaisviai, ar ir jie buvo ko
munistai?

Sako, Impulevičius ieško 
pilietybės popierių, persi
keldamas gyventi kitoje vie
toje išvengimui spaudos ko
respondentų klausinėjimo. 
Sakoma, dirbąs pas tūlą lie
tuvį vertelgą.

Artinantis lapkričio rin
kimams, rinkimų kompani
ja randasi pačiame įkaršty
je. Dilworthas sako, kad 
Scran tonas, respubl ikonų 
kandidatas, nepraleido žie
mos valstijoje per ketverius 
metus. Jisai sako, Scrahto- 
nas žinomas “as Little Lord 
Fauntleroy.” Scrant o n a s 
nėra ūkininkas ir ją reika
lų gynėjas, kaip Prince of 
Edinburgh arba Duke of 
Windsor. Scrantono pa
veikslai laikraščiuose, ro
danti jį einant į mainas, 
yra “humbuggery.” Jisai 
gyvena 45 metus Pennsyl- 
vanijoje ir pirmu kartu nu
sileido po žeme, kad gavus 
mainierių balsus.

Piliečiams pasirinki m a s 
kandidato gubernator i a u s 
ir sen atorių vietoms 
yra keblus. Socialist Labor 
partijos kandidatai, kalbė- 
dami'per televiziją, niekuo 
nesiskiria nuo anų. Aršiau 
puola Tarybų Sąjungą negu 
anie. Vienas gerumas iš 
demokratų pusės, tai kad 
jie stoja Už seno amžiaus 
žmonėms nemokamą medb 
kalę apdraudą.

Socialis klubas
Skaiytojams jau yra ži

noma, kad Miamėje gyvena 
nemažas skaičius laietuvių 
ir jų vis daugiau atvyksta 
apsigyventi. Iš tos priežas
ties Miamės Lietuvių Soci
alis klubas per pastaruosius 
penkerius metus turėjo pa
stovią komisiją būti sargy
boje pirkimui ar statymui 
nuosavos buveinės. Daug 
narių buvo priešingi įsivė
limui į atsakomybę ir sun
kų darbą—įsigyjant nuosa
vą namą. Po daugelio ginčų 
namą buvo nutarta statyti. 
Kapitalas sukeltas. Atsira
do žmonių, kurie prisidėjo 
su gana stambiomis sumo
mis pinigų. Iš pradžių pla
nuotos tik piknikams vie
tos — dabar jau išaugo į 
stamboką namuką, kuris 
jau baigiamas statyti ir 
įrengti. Su šia statyba įvy
ko viena staigmenukė. Da
riusieji planus namui, eko
nomijos dėlei, planavo sta
tyti jį kuo paprasčiausią, 
bet dabar, kada namas jau 
baigiamas, tai pasirodo, kad 
architektūriniai namas su
siklostė labai patrauklioje 
klasikinės lietuviškos gry
čios formoje ir pasidaro sa
votišku lietuvišku — lietu
viškos dailės eksponatu. Ar 
kam už tai priklauso kre
ditas ar ne, to aš nežinau, 
nes tas įvyko kaip tai sa- 
vaimi — nejučiomis. Bet 
kiekvienas, kuris iš lietuvių 
stebės šį pastatą, matys ja
me atvaizdą lietuviškai- 
liaudįškOjS gyvenvietės . ba
kūžės, dunksančios didelių 
m e d ž i’ų .paunksmėje, kas 
kiekvienam Lietuvoje au
gusiam lietuviui yra malo
nu ir miela.

Miamėje taipgi gyvuoja 
jau biskį anksčiau įsikūręs 
lietuvių klubas, tai Piliečių 
klubas. Santykiai tarp klu
bų visada buvo pasyvūs, bet 
pastaraisiais laikais, kada 
Socialis klubas pradėjo sta
tyti namą, tai pas pilietie- 
čius atsirado alarmistų, ku
rie baimijasi, kad naujasis 
klubo pastatas bus jiems 
stambiu konkurentu. Jie sa
vo patalogiškai vaikiškas 
haliucinacijas, keršto ar šmeiž
to sumetimais, rodo, lyg bitės 
įgilti, bėginėja ir nebūtus 
melagingus gandus sklei
džia. Žinoma, tą daro ne 
visi nariai ir ne klubo įga
lioti, o tik keli piktos va
lios asmenys, iešk autieji 
progos savo tulžies pervir
šį kaip nors išlieti. Supran
tama, tų asmenų veikla Pi
liečių klubui garbės nedaro, 
bet jeigu jau kas idiotu yra 
gimęs, tokiu ir mirs. Aš 
manau, kad visiems yra ži
noma toji neužginčijama 
tiesa, kad kiekvienas žmo
gus renkasi sau asmeniškus 
draugūs, su kuriais jis nori 
bendrauti, tuos, kuriuos jis 
pagal savo skonį daugiau
sia vertina ir su kuriais jis 
randa bendrą kalbą. Ant
ra, jeigu mes pažvelgsime į 
mūsų klubų narių sąstatą, 
tai bus daugiau negu aišku, 
kad jų aspiracijos negali 
būti kitokios, kaip tik gry
nai draugiškumo sferoje. 
Jei bile kas iš mūsų neran
dame draugiškumo vienur, 
tai ieškome jo kitur. Kaip 
vienas klubas, taip ir kitas 
savo tarpe turi po gerą bū
rį narių, kiekvienas iš ku
rių gali asmeniškai pasi
statyti po tokį kaip mūsų 
klubuką, padovanoti jį na
riams ir del to jie nei kiek 
nesijaustų nuskriausti ar 
biednesni. Todėl pagrindo 
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varžytynėms ir vaikiškieji 
plepalams neturėtų būti 
nėra. Kiekvienas klubas 
turi pakankamai šansų gy
vuoti ir bujoti.

Arėjas

Pittsburgh, Pa.
Žinutės iš Pittsburgh, ro

dos, biskį per retai pasiro
do mūsų spaudoj, bet mes 
pittsburghiečiai vis dar 
“krutam”.

Rugsėjo 30 d. buvo laiky
tas LLD 87 kuopos susirin
kimas, kuriame buvo aptar
ta mūsų spaudos vajus. Nu
tarta dėti didžiausias pa
stangas atnaujinti mūsų 
spaudos visas prenumera
tas ir, kiek galima, gauti 
naujų saitytojų, taipgi ne
užmiršti užrašinėti “LaisJ 
vę”, “Vilnį” ir “Liaudies 
Balsą” savo giminėms į Lie
tuvą. Vyriausiu vajininku 
išrinktas J. Mažeika 
pagelbės 
draugės. 
LLD 87

, jam 
kiti draugai ir 

Spaudos vajus eis 
kp. vardu.

L. D. S. 8-tos apskrities 
padarytas tarimas ir jau 
pilnai prisirengta suruošti 
banketą pagerbimui tų ypa
tų, kurie atsidavusiai, pasi
aukodami dirba LDS gero
vei čionai apskrities ribose 
ir visam LDS. Banketas 
įvyks lapkričio 11 d., sek
madienį, LDS 160 kuopos 
naujam name, 1317 Reeds- 
dale St., N. S. Pittsburgh, 
Pa. Prasidės 2 vai dieną.

, Bus pagerbti draugai J. 
K. Mažukna ir J. Mažeika. 
Draugo Mažuknos darbais 
pažangiam lietuviškam ju
dėjime džiaugiasi daug 
draugijų. LDS 160 kp. ir vi
sa 8-ta apskritis džiaugia
si jo darbu, ir jo pastangoj 
mis įsigijime kuopos narnoj

Draugas Juozas Mažeika 
yra senas ir įžymus LDS ir 
viso pažangaus judėjimo 
veikėjas. Jis daug valandų, 
daug dienų ir daug metų 
pašventė, kad mūsų organi
zacijos, kad veikimas augtų 
ir plėstųsi.

Neužmiršk! me s e k m a- 
dienio, lapkričio 11 dienos 
ir skaitlingiausiai dalyvau
kime bankete. Pagerbkime 
minėtus draugus! Jie pa
garbos užsitarnavo.

J. Miliauskas

Baltimore, Md.
Bethlehem Steel Co. vis 

daugiau darbininkų palei
džia iš savo Sparrows Point 
fabriko. Atleidžia tokius 
darbininkus, kurie ten per 
desėtkus metų dirbo. Aiš-. 
ku, kad darbininkas, išdir
bęs 40 ar 50 metų, kitur 
darbo negalės gauti, nes jau 
senas.

Mieste vis daugiau įvyks
ta žmogždysčių, apiplėšimų 
ir vagysčių. Du broliukai, 
po 17-18 metų amžiaus, per 
mėnesį laiko net 22 vagys
tes atliko. Baisu ir pagalvo
ti, kas mieste darosi.

Iš spaudos matome, kad 
kitų miestų pažangūs lietu
viai gerai darbuojasi “Lais
vės” ir “Vilnies” • vajuose. 
Kol kas iš Baltimorės dar 
nėra nieko. Bet, kaip mes 
išsijudinsime, tai gal net ki
tų kolonijų veikėjus pra
lenksime. Bet jau ir mums 
laikas stoti į lenktynes.

Nuo Red. — Ačiū už priA 
siuntimą iškarpos.
.. I I ■ ■■■«!■ >1 ■■■■■ I ~ |1|F



'LAISVĖS' VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
PUNKTAI

Connecticut valstija ...............................  1678
Los Angeles, Calif.............................................. 1404
New Jersey valstijos vajininkai .................... 1232
So. Boston, Mass.................................................. 952
Brooklyn, N. Y........................................   914
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................... 800
Miami, Fla............................................................. 744
Great Neck, N. Y................................................. 348
J. žehrys, Cleveland, Ohio ..........................  252
Lawrence-Lowell, Mass..........................   252

LLD 20 kp. Moterų skyrius, 
Binghamton, N. Y...

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.
Pittsburgh, Pa........... ....................
L. Tilwick, Easton. Pa................
A. Žemaitis, Baltimore, Md.......

— 0 —
! Rochester, N. Y...........................

204 C. Belunas, Detroit, Mich ......
Scranton, Pa.................................
V. Taraškienė, Oakland, Calif. 
Chicago, Ill.................... ..............
Veronika Kvetkas,

So. Boston, Mass. ............
0 —

192
192
180
170

144
108

92
84
72

72

Connecticut valstija įėjo į pirmą vietą laimėtojų 
skyriuje. L. Žemaitienė, hartfordietė, prisiuntė dvi nau- 
jfes prenumeratas ir daug atnaujinimų.

Gauta nauja prenumerata iš St. Petersburgo, Fla., 
ir atnaujinimų, o M. Valilionienė, miamietė, prisiuntė 
pluoštą atnaujinimų.

Į vajų įstojo su atnaujinimais šie darbštūs vajinin
kai: S. Penkauskas, Lawrence, Mass.; J. Mažeika (su 
pagalba U. Paich), Pittsburgh, Pa.; A. žemaitis, Balti
more, Md.; C. Belunas, Detroit, Mich.; V. Taraškienė, 
Oakland, Calif.; Veronika Kvetkas, Cambridge, Mass.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: A. Stripeika, Elizabeth, N. J.; M. Uždavinis, Nor
wood, Mass.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. žebrys, 
Cleveland, Ohio; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; L. 
Bekešienė, Rochester, N. Y.

— o —
AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė blanką ir

$194. Aukojo:
M. r L. Butkevičiai ----  $100.00
J. ir L. Žemaičiai ..................... 50.00
Liet. Moterų Klubas ................ 25.00
O. Krasnitskienė, S. Coventry .. 11.00
Roy Kanapė ............................. 2.00

Po $1: J. Jasas, J. Saurusaitis, G. Mazonis, Wind
sor; M. Tamkus ir Mrs. W. York, Warehouse Pt., ir
W. Lacky. 

. — o —
Atskirai gauta sekamai:

r Rozalija Strelčiūnienė, Bridgeville, Pa. ... $100.00 
Per S. Penkauską, Lawrence, Mass....... 100.00

L. L.D. 10 kp. (per Matulį), Phila, Pa...........100.00
LLD 198kp. (per Taraškienę), Oakland, Calif. 25.00 
J. Petrušaitis, Fairfield, Conn. .. . ................ 11.00
Geo. Mikitas, Miami, Fla..................................  11.00
Anna Kazlauskienė, Flushing, N. Y................ 10.00
F. Nakas, Detroit, Mich....................   9.00
John Gerdis, Berlin, Conn............................. .. 6.00
S. A. Smith, LaPorte, Ind..................................  6.00
Veronika Wasiloski, Phila, Pa.......................... 6.00
Vincent Macy, Voluntown, Conn..................... 5.00
Mr. ir Mrs. Anton Borden, Kenosha, Wis........ 5.00
S. P., Newyorkietis ............  5.00
J. N. Duba, Miami, Fla..................................   5.00
August Gerbut, Hartford, Conn....................  3.00
M. Grinis, Waterbury, Conn............................. 3.00
John Webra, Hiram, Ohio ................................ 3.00
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla................   3.00
A. Kazlauskas, Lawrence, Mass....................... 2.00
A. Malkūnas, Norwood, Mass.......................... 2.00
V. Pšalgauskas, Methuen, Mass....................... 2.00
Ignas Stasionis, Tuckahoe, N. Y........................ 2.00

y P. Beeis, Great Neck, N. Y..........................  2.00
' N. C., Miami, Fla................................................. 2.00

u R. Šileikienė, Lawrence, Mass............................... 2.00
Po $1: W. Miškinis, Leechburg, Pa.; George Bart

kevičius, J. Mockaitis, J. Butnaris, Bridgeport, Conn.; 
F. Gricius, Rochester, N. Y.; A. Janavičius, Baltimore, 
Md.; P. Grigutis, Clark, N. J.; St. Milavas, Linden, N. 
J.; J. Stigienė, Brockton, Mass.; P. Navickas, Gulfport, 
Fla.; M. Smaidjas, J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y.; J. 
Gritz, M. Stanienė, Cambridge, Mass.; Jdsie Vasil, 
Shrewsbury, Mass.; P. Bataitis, Dedham, Mass.; Petras 
Kurulis, S. Budrevičienė, Wl. Grinkevičiuis, Norwood, 
Mass.; Mary Stasiulaitis, Miami, Fla.; A. Sveskosky, 
Detroit, Mich.; Marcella Stankus, Emily Miller, Ig. Ur
bonas, P. Bečienė, Miami, Fla.; R. Chulada, N. Miami 
Beach, Fla.; Nancy Banikaitis, Ft. Lauderdale, Fla.; 
Mary Rinkus, John Maiga, Anna Zutaut, Thomaston, 
Conn.; J. Rulis, Rockford, Ill.; B. Chulada, A. Kava
liauskas, L. Gross., K. Kizulis, J. Milvidas, P. Baltuško
ms, Lawrence, Mass.

— o —
Aukų gauta $659. Anksčiau įplaukė $911. Viso 

$1,570. Balansas $3,430.
Kaip gražu, kad pirmą vajaus mėnesį jau įplaukė 

S’rš tūkstančio dolerių į fondą! Koks gražus pasidarba- 
mas mūsų vajininkų ir pavienių prietelių, kurie be jo- 

RMo akstinimo prisiunčia gražias dovanas laikraščiui.! 
Sveikiname jus visus!

“Laisvės” Administracija

Philadelphia, Pa.
Buvome Eastono 

parengime
“Laisvėje” buvo skelbta, 

kad spalio 21 d. Eastone 
bus filmų iš Lietuvosbrody- 
mas ir dainuos. Brooklyno 
Aido choro oktetą^., f ,,

Galvojome apįę nuvyki
mą, kaip štai,. rąnksti šeš
tadienį, spalio pašau
kė telefonu B.( Ramanaus
kienė iš Sillersville, Pa., ku
ris randasi pusiaukelėje į 
Eastoną, ir užkvietė atvyk
ti pas juos, o paskui visiems 
kartu vykti į eastoniečių 
parengimą.

Taip ir padarėme. Nuvy
kome pas juos. Ten atvyko 
Stašiai, tai visi šeši Rama
nauskų automobiliu nuvy
kome į Eastoną pas J. ir E. 
Katinius.

Katiniai parodė savo gra
žų sodą. Pasikalbėjome. 
Kaip jau žinia, jie neseniai 
atšventė savo 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Iškilmę buvo surengę sū
nūs ir marčios. Katiniai iš
augino du sūnus. Vyresny
sis pasiekė laidojimo direk
toriaus profesiją, o jaunes
nysis užlaiko užeigą. Visi 
gražiai gyvena. Ir šį kar
tą Jonas ir Elzbieta Kati
niai, tėvai, paaukojo $5 į 
LLD knygų fondą. Linkiu 
jiems sveikatos ir daug lai
mių.

Su Ratiniais nuvykome į 
Piliečių klubą. Ten radome 
Bekampius. Mat, Bekam
piai svetavi žmonės.. Jie 
kada tik sužino, kur bus pa
žangių žmonių parengimas, 
tai sumobilizuoja žmones, 
pripildo savo automobilį ir 
važiuoja.

Ten radome pribuvusius 
ir newyorkiecius — Aido 
choro oktetą ir jų vadovę 
M. Stensler.

Pusė .trečios prasidėjo ir 
parengimas. L. Tilvikas 
perstatė dainuoti oktetą. 
Oktetas, kaip visada, daina
vo labai gražiai, sutartinai. 
Dainavo daug dainų, o pub
lika pageidavo vis daugiau.

Po to Jonas Grybas rodė 
filmus iš Lietuvos. Filmai 
labai įdomūs. Galėtum ir 
antru kartu žiūrėti ir nepa
bostų. Po filmų oktetas vėl 
dainavo. Tai buvo puiki 
programa, kuri labai grei
tai prabėgo.

Pasibaigus programai, 
Tilvikas ir Katiniai kvietė 
pas juos užkandžių, bet Ra
manauskams jau reikėjo 
skubėti į ūkį, nes jau buvo 
laikas gyvulius šerti. Už 
valandos jau buvome Ra
manauskų ūkyje. B. Rama
nauskienė paruošė skanią 
vakarienę. Pasivalgę, pasi
kalbėję, pasitenkinę grįžo
me į namus. Labai smagu, 
kada parengime susieini se
niai pažįstamus draugus ir 
drauges.

P. Walantiene

Brockton, Mass.
Šiuomi pranešu, kad ma

ne iš ligoninės jau paleidžia 
spalio 25 d., tai yra, jau bū
siu namie. Nors reikėjo net 
pora mėnesių išbūti ligoni
nėje ir daug pakentėti, bet 
operacija gerai pavyko.

Ačiū “Laisvės” štabui ir 
kitiems už atvirukus ir ge
rus linkėjimus.

Nuo dabar “Laisvės” rei
kalais pas mane ateikite į 
namus. Su mielu noru vi
siems patarnausiu.

Geo. Shimaitis

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Pasibaigė Jungt. Arabų 
Respublikos delegato ter
minas Saugumo Taryboje, 
tai jo vieton išrinktas Ma
roko valstybės atstovas.

Rochester, N. Y.
Gerai pavyko filmai 

iš Lietuvos.
Spalio 14 d. turėjome la

bai s įdomų; ^parengimą: ban
ketą, rodymą filmų iš Lie
tuvos ir svarbias prakalbas.

Pobūvį bendrai rengė 
ALDLD vyrų ir moterų 
kuopos. Pirmą valandą bu
vo duoti pietūs, o pusė po 
antros J. Grybas rodė fil
mus iš Lietuvos. Buvo ro
doma kolūkiai, kaip augina 
paukščius, galvijus, kaip 
mūsų giminės kuria naują 
gyvenimą.

K. Karosienė, kuri, kaip 
Amerikos žmonių taikos de
legatė lankėsi' Japonijoje, 
Indijoje, Anglijoje ir buvo 
Lietuvoje, pasakė labai įdo
mią kalbą. Ji sakė, kad vi
sur žmonės trokšta taikos. 
Motinos sako, kad jos savo 
sūnus ir dukras augina ne 
karui, bet tam, kad jie už
augę būtų kultūriški, nau
dingi sau ir visuomenei. Ji 
tą girdėjo kitose šalyse ir 
Lietuvoje.

Karosienė Lietuvoje da
lyvavo teisme, kur buvo tei
siami lietuviai nacionalistai 
hitlerininkai, kurie žvėriš
kai žudė Lietuvos žmones ir 
tuo net didžiavosi. Baisu ir 
klausytis apie tokius mūsų 
tautos išgamas! (Karosienė 
apie juos plačiai rašė “Lais
vėje” ir teismo paveikslų 
parvežė.). Mes esame labai 
dėkingi Karosienei, kad ji 
atvyko ir taip daug naujo 
pasakė. Dėkingi J. Grybui 
už atvykimą ir parodymą 
svarbių filmų?

Parengimu pasitenk i n o 
dalyviai. 1 Daugelis pagei
dauja, kad jų ir1 daugiau su- 
ruoštume.

Parengime virėjomis dir
bo: O. Vilimaitienė, H. Ve- 
lykienė, K. Žemaitienė, V. 
B(ullienė, L. Bekis- ir H. 
Stančikienė. Vyrai dirbo: 
Wm. Černiauskas, R. Ba
rauskas, J. Stančikas, P. 
Malinauskas, S. Gendrėnas 
ir J. Vaitas.

Maisto aukojo P. E. Če- 
reškąi, H. Velykienė, O. 
Vilimaitienė ir L. B. Prie 
stalo dirbo A. Usevičienė ir 
K. Usevičiūtė. Maistą suve
žė K. Žemaitienė.

Visiems ir visoms dirbu
siems, aukojusiems ir atsi
lankiusiems tariame širdin
gą ačiū! Jeigu kurių vardą 
praleidau, tai prašau man 
atleisti, pranešti ir klaida 
bus atitaisyta. L. Bekis

Paterson, N. J.
R. Aučiui, senam Paterso- 

no gyventojui, darbininkiš
ko judėjimo rėmėjui, spalio 
24 d. buvo padaryta ant 
pūslės operacija, ir po išbu
vimo dviejų savaičių ligon- 
butyje, buvo paleistas na
mo. Atrodo, kad operacija 
yra pavykusi. Dabar po 
gydytojo priežiūra pamažu 
sveiksta, ir jei nesusidarys 
kokių netikėtų komplikaci
jų, už kelių dienų vėl bus 
sveikas ir laisvas nuo tos 
tos įkyrios ligos.

Bet R. Aučius skundžiasi, 
kad jį kankina dusulys, ne
gali atgauti kvapo, ir todėl 
turi būti po gydytojo prie
žiūra.

Linkiui draugui R. Aučiui 
laimingai nugalėti abi ligas 
ir vėl sveikam būti.

J. Bimba
............. ■ ■*■■■■—,

275,000 ŽMONIŲ MIRS 
NUO VĖŽIO LIGOS

New Yorkas. — Ameri
can Cancer Society virši
ninkai sako, kad šiemet bus 
520,000 susirgimų vėžio li
ga ir iš to skaičiaus 275,000 
žmonių mirs. į

Pittsburgh, Pa.
Lietuviai Romos katalikai 
nesąžiningai nuskriausti
Pittsburghe senokai eina 

atpirkimas namų senose 
miesto dalyse per Urban 
Redevelopment Authority, 
kur vėliau bus statomi mo
derniški namai, tinkanti 
gyvenimui ir visokiams biz
niams. Taipgi yra vedami 
dideli keliai. Griaunamose 
sekcijose yra visokių rū
šių namų ir daug visokių 
tikybų bažnyčių. Tos visos 
bažnyčįos taipgi yra atper
kamos per URA ir griau
namos. URA apmoka ne
blogai už paimtą nuosavy
bę. Už gautus pinigus pri
vatūs žmonės perkasi-sta- 
tosi kitose vietose namus; 
visokių rūšių biznieriai irgi 
tą patį daro, susiieškodami 
sau tinkamą vietą.

LDS 160 kuopos namas 
irgi buvo paimtas per URA. 
Už gautus pinigus LDS 160 
kuopa subado kitą vietą ir 
jau yra persikėlus į naują 
vietą.

Bažnyčios, kurios nėra po 
romiška cenzūra, gali sau 
susiieškoti kitą vietą, ir jau 
taip daroma. Su Romos Ka
talikų bažnyčiomis kas ki
ta: Romos katalikų bažny
čios ir viskas, kas tik yra 
katalikų įsteigta, priklauso 
vyskupui, nes viskas yra 
užrašyta ant vyskupo var
do. Dabar, kada tos kata
likiškos bažnyčios buvo bei 
yra paimtos per URA, vys
kupas tuos pinigus pasiima. 
O jeigu parapijonys norėtų 
kitą bažnyčą pasistatyti, jie 
tų pinigų iš vyskupo negau
na.

Štai tik pora faktų: Italų 
Romos katalikų bažnyčia 
buvo paimta per URA. 
Vyskupas pasiėmė apie 250 
tūkstančių dolerių. Italai, 
nors ir geri katalikai, ėjo 
į valdiškus teismus ir visur 
pralaimėjo; teismuose ita
lams buvo pasakyta: Baž
nyčia ne jums priklauso, 
bet vyskupui...

Dabar toksai pat įvykis 
yra ir su North Sides Lie
tuvių Romos katalikų baž
nyčia: bažnyčią nugriovė, o 
vyskupas pinigus pasiėmė 
(parapijonys sako — apie 
šimtą tūkstančių dolerių). 
North Sides lietuviai kata
likai dabar jaučiasi labai 
nuskriaustais, nes neteko 
bažnyčios, kurion jie per 56 
metus daug pinigų ir darbo 
įdėjo... Kitos bažnyčios ir 
lietuvių parapijos jau ne
bus North Sidė j e.

Dabar klausimas: ar toks 
nesąžiningas išnaudojimas 
katalikų per vyskupus ati
darys jiems akis ir protą ir 
privers nors biskutį studi
juoti apie savo katalikiškus 
vadus, jų darbus ir tikslus?

V. B.

REIKALAUS DAUGIAU 
GINKLUOTIS

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karinio orlai- 
vyno viršininkai reikalaus 
skirti net $23,000,000,000 
naujų karo lėktuvų gamy
bai ir orlaivyno didinimui.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Olympia Parko bartenderiai ren-* 
gia paskutinius šio sezono pietus 
kilbasų ir silkių.

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
bankete ir linksmai laiką praleis
ti tyrame ore.

Įvyks Spalio 28 Oct. Pradžia 
1:30 P. M.

Kviečia bartenderiai. (85-86)

BROCKTON, MASS.
Sekmadienį, Lapkričio 11 Nov., 

Lietuvių Tautiško Namo didžiojoje 
salėje, 668 N. Main St., Montelloje, 
Worcesterio Aido choras, vadovybė
je Jono Dirvelio, suvaidins operetę 
“Lietuvaitę." Vaidinimo pradžia 2 
vai. popiet. Rengia LLD 6 kuopa.

Kviečiame vietinius ir iš apylin
kes atsilankyti. Rengimo Komitetas 

(85-86)

Philadelphia, Pa.
Jis “godotinas”

Mūsų mieste randasi 
naujųjų ateivių padaras, pa
vadintas: “Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos” šeš
tasis skyrius.

Apie josios veiklą ir sie
kius nėra ko pasakyti, nes 
tai vis Lietuvos “Laisvini
mo” raketas. Įdomu tik' 
tas, kad Sąjungos piiMiiūnai, 
vadeivos skaitosi esą pra
kilnūs visuomenininkai, lie
tuvybės skelbėjai, na, ir 
profesionalai. Šalia viso
kiausių dipukinių įžymybių 
randasi keletas ir senųjų 
vietinių lietuvių. Tai susi
daro būrys, iš kurio, rodos, 
galėtų sudaryti bent valdy
bą iš jau ne taip purvinų 
žmonių. Bet jų šeštojo sky
riaus sekretorium yra An
tanas Impulevičius.

Apie šį sutvėrimą žino 
veik visi dipukai jau seniai. 
Dabar viešai iškelti j p dar
bai nuaidėjo po pasaulį, ne 
tik tarp lietuvių, bet ir ki
tų tautų žmonių. Kurie tik 
nukentėjo nuo nacių, visi 
biaurisi jų darbais. Na, o 
čia “organizacija,” kuri va
dinasi net “Amerikos Lie
tuvių Tautine Sąjunga,” tu
ri nacių pastumdėlį, kuris 
vadovavo žmonių žudikų 
batalionui!

Didžiuma tos sąjungos 
narių ir viršininkų žino A. 
Impulevičiaus “nuopelnus” 
lietuvių tautai. Bet jie gina, 
teisina, veidmainingai įkal- 
biėja, kad jis yra nekalčiau
sias avinėlis, kad tai “rau
donųjų propaganda.” Tos 
jų sąjungos pavadinimas 
yra labai didelė veidmai
nystė. Amerikos lietuviai 
neapkenčia nacių, o čia na
cių leitenantas, smetoninis 
karininkas, garbingas sek
retorius !

Geriau mestų tą maską 
ir vadintųsi “Amerikos lie
tuvių nacių sąjunga.”

Južintiškis

AUGA TANKERIŲ 
SKAIČIUS

Washingtonas. — 1949 
metais pasaulyje buvo 1,714 
tankerių, o dabar jau yra 
virš 3,000 ir jų įtalpa di
desnė. 1949 JAV turėjo 587 
tankerius, bet dabar turi 
tik 434, nes apie 300 tanke
rių plaukioja po svetimomis 
vėliavomis.

Brockton-Montello, Mass.

Auksinio Jubiliejaus
BANKETAS

Montello Moterų Pašalpinė Draugystė Birutė minės 
savo auksinį jubiliejų bei 50 metų gyvavimo sukakti

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 3 November

Lietuvių Tautiko Namo 
Viršutinėje Svetainėje

Kampas Main ir Vine Sts., Montello, Mass.

Narės privalo visos dalyvauti. Taipgi kviečiame ir 
visus kitus dalyvauti kartu su mumis. Vakarienė 
bus duodama 7-tą valandą vakare.

BUS GERI VALGIAI IR ŠAUNI MUZIKA 
j --- - ----- - - - -------- ---- - --------------r----------- 1------------- ---------- ----------.................... . ............. ...

Rengimo Komisija

.................... -.......- . -

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 26, 1962

Hartford, Conn.
Didžiuojamės gerais 

veikėjais
Hartfordo Laisvės choras 

yra populiarus meno vie
netas. Jame veikia kele
tas gana rūestingų vei
kėjų. Ir jie veikia ne tik 
chore, o ir mūsiškės spau
dos rėmime, žemaičiai, Šil
kai ir kiti — kas jų nežino!

Šį kartą daugiau tenka 
prisiminti draugus Jurgį ir 
Oną Šilkus, kadangi jiems 
tuoj sukaks 25 metai vedy
binio gyvenimo.

Būrelis jų gerų draugų 
rengia pokylį jų sidabrinei 
vedybų sukakčiai atžymėti. 
Tai bus pietūs, meninė pro
grama ir šokiai.

Data — lapkričio 18 d.
Vieta—Laisvės choro sa

lė, 157 Hungerford St.
Laikas—1 valanda.
Tikimasi daug svečių. 

Jau yra žinių, kad bus bū
relis net iš New Y o r k o ; 
vienos mašinos visos vietos 
j a u užsakytos. Spėjama, 
kad atvyks dvi ar trys niu
jorkiečių mašinos.

Jubiliatai dabar gyvena 
37 Pratt St., Rocky Hill, 
Conn. V. S.

Santiago, Čilė. — Atplau
kė grupė JAV karo laivų, 
kurie bendrai su Čilės lai
vais turės pratimus.

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 

SOVIETŲ 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
Į Visas Tarybų Sąjungos Dalis

per COSMOS PARCELS
45 West 45th Street
New York 36, N. Y.

Tel. CI 5-7905



Taip man atrodo Iš Jungtinių Tautų Saugumo “Ką aš mačiau Liaudies Bruklinietes mines pažangaus 
Lenkijoje...”

Spalio 27 d., šeštadienio 
vakarą, lenkų Polonia klu
be, 201 Second Ave., Man
hattan, bus pateiktas įdo
mus pranešimas. Tik nese
niai iš Lenkijos Liaudies 
Respublikos grįžęs Casimir 
Nowacki kalbės apie savo 
kelionę po Lenkiją ir po T. 
Sąjungą, kurioj jis taip pat 
buvo. Rodys judomus ir 
nejudomus paveikslus. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įėjimas 
nemokamas.

moterų veikimo 50-dešimtmetį
, Spalio 17 d. Niujorko Lie

tuvių Moterų klubo susirin
kimas buvo skaitlingas ir 
spalvingas. Kaip visuomet, 
vasaros sezono mitingai yra 
puošiami gražiomis gėlėmis. 
Pastarąjį susirinkimą dabi
no sodrūs vienspalviai ir 
margi jurginiai iš draugės 
Mažilienės darželio.

Susirinkimą vedė Klubo 
pirmininkė Ieva Mizarienė. 
Valdybos raportai buvo 
stropiai paruošti. Iždas pu
sėtinai išsisėmęs. Mat, klu
bietės pinigų netaupo; jos 
atsiliepia į kožną svarbų vi- 

Jonas Liaukus, maspeth- suomeninį reikalą.

Tarybos posėdžiųJei kasulaitiškai—tvarka
Toliau šis jauniausias ir 

bene paskutinis T 
krikščionis demokrat as” 
Amerikoje išvedžioja, kad 
jei gyvenimas kinta pa
gal Kasulaičio dėsnius, 
tai “yra dėka žmogaus kū
rybinio genijaus,” jei kitų— 
tai “žmogaus žvėries pa
stangos — pagal ambicijas, 
siauražiūriškumą, teisės ii 
tvarkos nepaisymo dėsnius 
Pats Kasulaitis, baigdamas 
savo polemiką su kai L.. tn 
riais savo vyresniais kole-1 
gomis, ir pats abejodamas) 
galiausiai klausia, “kuo gi ■ v. . . . .. .lietu- natiknnti ar bent nuvaziuo- daro pavojų Amerikos vals- 

Kninitp- 1 Rusiją pagyventi joje;tybėms”... JAV reikalauja,
................ . įrengimai būtų pa-

čiai — faktai rodo kitką.; 
Lietuvišką universitetą bai-i 

s vizi-ltremtinys Susl dentistė per tn ____
tus nemokamai išgydė dan-1 Antradienj( s|).llio 23 fLj .............
tų smegenų ligą, kurią dve- Jungtinių Tautų Saugumo nis sekretorius Gus Hali sa
lus metus gydė Amerikoje Taryba susirinko i specialu kė spaudos koresponden- 
baigę mokslus lietuviai den- i pOačdj Kubos klausimais.
tistai. Vienas jų nepajėgė
net nustatyti diągnozo, ki-

New Yorkas. — JAV Ko
munistų partijos generali-

tams, kad pasiuntė telegra-
Kubos respublika skundė mą prezidentui Kenedžiui, 

Jungtines Valstijas už pa-

kiame parengime turėtų 

būti pakviestos dalyvės bu
vusiojo Amlagameitų unijos 
lietuvaičių skyriaus narės 
ir kitų organizacijų veikė
jos. Kultūringas žmogus 
stengiasi susipažinti su is
toriniais įvykiais. Praslin-' 
kęs pusšimtis metų mūsų 
gyvenime padarė daug žy
mių pakaitų. Takiame lai
kotarpyje ne vien žmonės, 
miestai, apylinkės, o ir vi
sas gyvenimas pasuko nau
ja kryptimi. Brukline ir 
apylinkėse dar gyvena žmo
nių, kurie prieš 50 metų, 
sąlygų verčiami, aktyviai 
dalyvavo pažangiuose vi- • 
s.uomeniniuose veiksmuose. 
Klubietės mano, kad reikė
tų pasikviesti tas judėjimo ’ 
dalyves, lai jos gyvai ati-; 
dengia tų laikų pergyveni’ 
tus įvykius. Prašyta, idant 
visos narės susirūpintų to
kio parengimo reikalu ir 
sekamam susirinkimui įneš
tų savo sugestijas.

Ryšium su Padėkų diena, 
Klubo susirinkimas bus 
antradienį, lapkričio 13 d;

Užbaigus organiza c i j o s 
reikalus, pir m i ni n k ė pa
kvietė Verą Bunkienę pa
pasakoti apie įgytus paty
rimus besilankant Lietuvo
je. Draugė Bunkienė išsa
miai nurodinėjo padarytą 
pažangą gyvenimo Lietuvo
je nuo jai paliktų laikų. 
Kalbėtoja sakė, yra trūku
mų, bet abelnai ten dabar 
gyvenimas yra gražesnis, 
tobulesnis; rytojus kožnam 
užtikrintas. Daug mote
rims palengvinta šeimos 
auklėjime ir namų ūkio sri
tyje. Ji džiaugėsi pamačius 
Tarybų Lietuvą.

Bhigdš susirinkimą, Irena 
Levanienė^ savo gimtadie/r 
nio sukakties proga, dav^ 
gražias vaišes narėms ir 
svečiams. Aidietės, visiems 
pritariant, sudainavo jai il
gų ir laimingų metų. Visi 
dėkojo už vaišes. Garbė mo
terims, kad skaitlingai lan
ko savo susirinkimus.

Klubietė

ragindamas sulaikyti bio
tas melžė kas vizitas po $5, į skelbimą blokados, kad yra kada prieš Kubą ir tuojau 

i, ir asmeniniai tartis su Chruš- 
Jungtines TautasĮčiovu pašalinimui karo.pa- 

sulaikyniui JAV vojaus.
Philadelphia, Pa. — Dr. 

Dorothy Hutchinson, Wo
men’s International League 
for Peace and Freedom 
prezidentė, pareiškė: “Ke
nedis labai neprotingai pa
sielgė skelbdamas JAV blo
kadą prieš Kubą. Jis tuo 
žemina JAV vardą pasaulio 

| siųstų į Kubą prižiūrėtojus, akyse ir sudaro pavojų 
1 žmonijos gyvavimui. Pirm 

Ame- ateityje j Kubą nebūtų įleis- ėmėsi tų žingsnių, tai klau- 
Ivgiai toks pats pa-: ta raketų įvežimas, ir, kad simą apie raketų įrengimą 

t i -r r • rnrN va n • i • • - - _ - * _

.tikriausiai sąmoningai leis-1 lygu paskelbimui karo
’.Idamas komplikuotis, kad prašė <”
»I būtu reikalas, operacijai. Ir veikti

i labai keistas yra dr. Bayme veiksmų.
*ku- i baigiamasis pareiškimas:; Jungtines Valstijos Įnešė

- I “Kas siūlo Rusijos tino ko-i rezoliuciją, kurioje kaltina 
munizmą, turėtų eiti pas Kubą, būk ji įrengė raketų 

-Ipsichiatrą savo sveikatos šaudymo prietaisus ir “su-
remiasi Vyriausias 
vos Išlaisvinimo 
tas? Papusais?” Palauk, vy
re! Ir papusai jau pradeda 
suprasti savosios vienybės 
ir valstybės išlaikvmo rei
kalą! Ar girdėjai?

šmeižia gydytojus
“Tėviškės žiburiai” cita

vo kokį tai dr. Bayme, ku
ris parvažiavęs iš TSRS A- 
merikos spaudoje visaip nie
kinęs nemokamą gydymą ir 
net gydytojus tarybinėje 
santvarkoje. Visokių yra vi
sur, tačiau, kiek teko pa
tirti tiems, kurie neseniai 
lankėsi Lietuvoje, kaip sve-

bent 8 savaites. Tenai to-,kad tie
kius žmones visai pagydytų naikinti, kad J. Tautos pa
ntie komunizmo.” f f....... ..

Keistas dėl to. kad nakei- idant tas butų padaryta, kad 
tus “Rusiia” žodžiu “ 
rika”
reiškiams tilno tarybinėj JAV ir TSRS imtųsi prie- turėjo perkelti į Jungtines 
spaudoj, pridedant irodvma, I monių pašalinimui pavojaus Tautas.
kad Amerika lenktvniaujai^d^ai toje srityje..
su švediia skaičiumi žmo- Tarybų Sąjunga įnešė re
niu, kurie
rus Ar teko matyti prava-;. 
žiuoiant masines bepročiui 
ligonine0' Niuinrko anvlin- 
Voce? Kas dal to kaltas? 
“Komunizmas”?

A. Gintarinis

New Jersey naujienos
Apie mirusius

Pastarųjų poros savaičių 
laiku Newarke ir jo apy
linkėje mirė apie dešimt se
nyvo amžiaus lietuvių, dau
giausia vyrų. Kai sueina
me į šermenis, pasižiūrime 
vieni į kitus, tai kyla klau
simas, kuris bus sekantis? 
“Prinokusių” yra nemažai.

Suprantama, visų įkibu
siųjų suminėti negalima,

__  _ žmo-’ 
lanko nsichiat- zoliuciją, kurioje leikalau- 

ijama pasmerkti J. Valsti
jas už agresyvę politiką lin
kui Kubos ir sudarymą tai
kai pavojaus, reikalavo, 
kad JAV atšauktų blokadą, 
kad Jungtinės Valstijos at
eityje nesikištų į Kubos vi
daus reikalus, ir kad Sau
gumo Taryba uždėtų parei
gą Jungtinėms Valstijoms, 
Tarybų Sąjungai ir Kubai 
sunormalizuoti JAV ir Ku
bos santykius.

Po to buvo karšti deba
tai. JAV atstovas Stevenso- 
nas pakartojo visus prezi
dento Kenedžio kaltinimus 
Kubai. Kubos atstovas Gar- 
cia-Inchaustegui • ir TSRS 
Zorinas sakė, kad JAV re- 

’ zoliucijoje siūlymai žings-

Andai jis skundėsi, kad | 
turėjo didelį nesmagumą suljokįa nepriklausoma valsty-

toriją ir ten sukremuota. 
Giliausia užuojauta jos ar- ! 
timiesiems.

Taip pat prieš kelias sa
vaites mirė Benio Barkaus
ko žmona. Barkauskas bu
vo pašalpinių draugijų, kol 
jos gyvavo, geras veikėjas, ; 
tebepriklauso prie LLD ir1 
yra jos kuopos iždininku. 
Skaito ir remia “Laisvę.”

Key West, Fla. — Vėl at
plaukė daugiau JAV karo 
laivų į Kubos sritį, jų tar
pe du lėktuvnešiai.

Pekinas. — Kinijos spau
da smerkia JAV Kubos blo
kavimą.

Tokio. — Tarybų Sąjun
ga Japonijoje nori pirkti 
20. laivų už $100,000,000. 
Laivai kiekvienas nuo 12,- 
000 iki 13,000 tonų įtalpos. 
Daugumoje jie*yra žvejoji
mo “fabrikai”.

Gerėja Pakistano ir
Kinijos santykiai

Karačis. Vakarų nu
stebimui tarp Pakistano ir 
Kinijos santykiai žymiai 
pagerėjo. Pakistanas ; 
pasiuntė delęgaciją į Kiniją

MIRĖ
ietis, mirė spalio 21 d. Bu
vo pašarvotas S. Aromis- 
kio šermeninėj, 423 Metro
politan Avenue, Brooklyne. 
Palaidotas trečiadienį Šv. 
Jono kapinėse. Velionis bu
vo žinomas brooklyniečiams 
kaip biznierius, užeigos sa
vininkas. Paliko žmoną, po
dukrą ir kitas artimas gi
mines.

Šitą žinią telefonu prane- Piliečių klubo svetainėje 
šė raštinei woodhavenietis Brooklyne lapkričio 17 d. 
Kazys Čerka. Sako, kad ve
lionio žmona negalėjo da
lyvauti laidotuvėse, nes ji 
gulėjo ligoninėje ir ryto
jaus dieną jai padarė 
raciją.

I. Mizarienė plačiai ra
portavo apie mieste vei
kiantį moterų komitetą ko
vai už pasaulinės taikos iš
laikymą. ' Jų darbas yra ko- 
ordinuojamas plačiu pa
grindu. Klubietės talkins 
joms.

Aidietės prašė visas na
res dalyvauti Choro rengia
mame bankete, kuris įvyks

ope-

SVEIKINA
. “Sveika, Lilija! Svečiuo

se Saratoga Springs, N. Y. 
Čia daug šalčiau, negu pas 
mus, Hampton, N. J., bet 
yra gražių, įdomių vietų. 
Prašau perduoti mano lin
kėjimus jūšų peršo n alui. 
Gal pasimatysime ‘Laisvės’ 

pa- parengime. , Josephine Au-

, nių prieš Kubą laužo Jungf tartis sureguliavimui abię- 
jtinių Tautų Čarterį, kad jų galių sienos.',',-:, ' . /' 

bet sios apylinkes lietu-- vaikais dgl gmonos laidotu- j'^neS'u ^'tokiT sąlygų dauc raš0 apie Kiniios pa- 

artimųjų, tegul bus išreikš
ta per “Laisvę” nuoširdi 
užuojauta.

Viešas ir smulkesnis pri
siminimas daromas tam,

Jis sakė, kad Lindene: 
lenkų kapinėse turi lotus 
visai šeimai. Ir dukterys 
yra ten palaidotos ir ant
kapiai pastatyti. Žmonai 
mirus, sako, buvau pri-

kuris viešai, visuomeniškai trenktas, kaip nesavas. Vai- 
yra prisidėjęs prie visuo- kai su manim nesitare, na,
meninės veiklos, priklausęs ii’ maniau, kad gal nėra nė 
draugijose, supratęs darbi- reikalo tartis, nes žino, kad 
ninkiškus reikalus ir rūpi- motinai vieta jau yra, o ko- 
nęsis tos rūšies spauda. To- kius iškaščius padarys lai- 
kiu buvo S. J. Liutkus, gy- dotuvėms, tai man jau ne- 
venęs Elizabethe. Jis mirė svarbu—apmokėsiu. Girdi, 
spalio 16 d. Amžiaus turėjo mano nuostabai privažiavo- 
75 metus. Iš amato buvo me lenkų kapines, vietoj 
“toolmakeris” ir priklausė Į važiuoti į jas, važiuojame 
unijoj. Paliko žmoną, sūnų i Pi’o salį kelias mylias to- 
gydytoją, dukterį, marčią, piau įvažiuojame į Gert- 
žentą ir du anūkus. Buvo į ™dos Woodbridge kapines, 
tykus, draugiškas, geras 
žmogus kaip savo šeimai, 
taip ir kitiems, kas su juo 
turėjo reikalų. ’

Į šią šalį iš Lietuvos at
vyko prieš apie 50 metų ir 
su mažomis pertraukomis 
gyveno Elizabethe.

Šermenys buvo skaitlin
gos lankytojais, o jo grabą 
puošė gėlių vainikai. 10 
pilnų automobilių palydėjo 
į jo amžiną atilsio vietą. 
Palaidotas nesektantiškose 
Graceland Memorial Park 
kapinėse gražiame kalnely
je. Ilsėkis, Stanley, amži
nai, o jo artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

Tą pačią savaitę mirė ir 
Mrs. Pospisil, Union, N. J. 
Tai buvo gerai žinoma lie
tuvio daktaro Vytauto Ba- 
ziliausko, gyvenančio Vero
na, N. J., uošvė. Ji buvo 
čekų tautybės. Amžiaus bu
vo 70 metų. Paįjko vyrą, 
dvi dukteris, du žentus ir 4 
anūkus. Jos šermenyse irgi 
buvo daug gėlių. Ji tapo 
palydėta į Lindeno kremą-

ir mielą mano žmonelę įde
da į tokią žemą vietą, tie
siog į purvą, verkdamas sa
ko Benis.

Tai, girdi, per daug dide- 
" lis pažeminimas., ir jau rū

pinuosi ir darau prisirengi
mus, kad mano žmona įš 
Woodbridge kapinių būtų 
išimta ir pervežta prie ma
no šeimos lenku 
Lindene. Abejos 
yra katalikiškos.

kapinėse 
kapinės

Ignas .

Quincy, Mass. — Nakties 
metu vandal ai padarė 
dviem katalikų bažnyčioms 
už $12,000 nuostolių.

Pranešimas!
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Kooperatyves Spaudos 
Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadieni, spalio 29 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės" salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi di
rektoriai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

priimti, tai jų nepriims ir 
Kuba.

Atsiliepimai
Ottawa. —Kanados prem- 

premjeras John Diefenba- 
keris pasisakė už neutrališ- 
kų šalių inspekciją įvežimų 
į Kubą. Jo nuomone, tą in
spekciją turėtų sudaryti aš- 
tuonios neutrališkos vals
tybės, kurios. įeina į nusi- 
ginklavmo konferenciją.

Londonas. — Anglų kai 
kurie laikraščiai pasisakė 
prieš JAV blokadą Kubos. 
Jie nurodo, kad tatai suda
ro taikai pavojų.

New Yorkas. — Komer
cinė spauda rašo, kad jeigu 
ir nebus Jungtinių Valstijų 
militarinių veiksmų prieš 
Kubą, tai blokada sumažins 
įvežimą ekonominių reik
menų ir Kuba neišlaikys 
spaudimo.

Yra numatoma, kad 1961 
m. iš Tar. Sąjungos į Kubą 
buvo įvežta 4,000,000 tonų 
naftos, ją gabeno daug 
kitų šalių tankerių, kurių 
savininkai nesutiks, 
jie plauktų pro JAV bloka
dą. Iš socialistinių šalių į 
Kubą buvo įvežta 400,000 
tonų natūralių ir cheminių 
trąšų. Jai reikia ir kitokių 
ekonominių reikmenų.

Maskva. — Dar pirm Ke-’ 
nedžio paskelbimo, jau iš tų 
žinių, kurios atėjo iš Wash- 
ingtono, tarybiniai laikraš
čiai rašė: “Jungtinės Vals
tijos vėl pakėlė šarvuotą 
kumštį

New 
žasties 
radienį 
milijonai šėrų, dauguma iki 
10 punktų.

kad

prieš Kubą”.
Yorkas. — Iš prie- 
karo pavojaus ant- 
nupuolė virš šeši
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Pakistano laikr a š č i a i

siekimus. Dienraštis 
“Dawn” kaltina Indiją dėl 
incidentų pasienyje su Kini
ja. Laikraštis, rašo, kad In
dijos valdovai nesitaiko' su 
Kinija, nes vesdami tą po
litiką tikisi daugiau 
pagalbos iš Jungtinių 
tijų.

gutiene

gauti 
Vals-

spėk-

Dovanos “Laisvei”
Šie /Lietuvių Namo Bend

rovės šėrįninkai dovanojo 
“Laisvei” savo Šerus:

Jennie PyVarun, Balti
more, Md., 2 šėrus.

Augustinas Dambraus
kas, So. Boston, Mass., 1 Še
rą.

Peter Kupris, Annapolis 
Junction, Md.,’ L šėrą.

S. F. Smith, Los Angeles, 
Calif., 1 šėrą.

Už dovanas širdingai 
jiems ačiū.

M. Jakštienė kreipėsi į 
nares, kad parūpintų tinka
mų dovanėlių vietos LDS 
jaunų moterų ruošiamam 
K a 1 ė d i n i am parengimui, 
kuris įvyks gruodžio 23 d.

Nastė Buknienė, per Klu
bo pirmininkę, sugestavo, 
kad klubietės pasižymėtų 
“Laisvės” rengiamo koncer
to programoje. Paskirta 10 
dolerių.

Abi Klubo sekretorės dė
kojo narėms už juodviejų 
pasiuntimą į profesorės L. 
Pettibone Smith deimanti
nio ..jubiliejaus garbei ban
ketą. Pažymėjo, kaip buvo 
svarbus, pokylis, kuriame, 
pati celebrante ir daug ki
tų įžymių visuomenininkų 
nurodinėjo, kaip šalyje yra 
vedamas persekiojamų at
eivių gynimas. .
i Klubo pirmininkė, varde 
ALipLD Centro Komiteto, 
prašė išrinkti komisiją su
rengimui banketo pagerbi
mui knygos “150 dienų Ta
rybų Lietuvoje” autoriaus 
dr. Algirdo Margerio. Į ko
misiją apsiėmė K. Čeikaus
kienė,. O. Kasmočienė ir K. 
Petrikienė.

Iškėlus parengimų klau
simą, nutarta surinkti ap
žvalgą 50 metų pažangaus 
vietos moterų veikimo. To

Ruoškimės, 
ruoškimės!..

“Laisvės” metinis
taklis jau tik už savaitės.

Jis bus lapkričio 4 dieną 
Schwaben Hall, Brooklyne.

Worcesterio Aido choras, 
kuris pastatys operetę ’’Lie
tuvaitę”, rūpestingai ruo- 
šiasi-repetuojo

Kviečiame visą Niujorko 
ir apylinkės lietuviškąją vi
suomenę dalyvauti spektak
lyje.

Ruoškimės patys, ragin
kime dalyvauti kitus!

BUVO IŠVYKUSI
Ieva Mizarienė darbo rei

kalais visą savaitę buvo iš
vykusi į Pittsburghą, Cle- • 
velandą ir Čikagą. Grįžta 
namo penktadienio naktį.

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

Filmai iš Lietuvos - 
matykite

šiandien (spalio 26 d.) 7 
vai. vakare, Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne, bus rodo
mi filmai, gaminti Lietuvos 
kino studijos. Filmai visi 
spalvoti. Juose matysite vi
są ir labai įvairų Lietuvos 
liaudies kasdieninį gyveni
mą. Matysite daug kolūkie
čių ir miestiečių, mokslo 
įstaigų ir gyvojo meno: 
dainų, muzikos ir šokių. 
Iš saviveiklininkų ir profe
sionalų veiklos.

Kiekvienas ameri kietis 
lietuvis turėtų su šiandieni
ne Lietuva susipažinti.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Puiki Kalėdinė Dovana

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lie t u viii-Angly Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami 

511 Puslapių. Kaina $3.50

J. Grybas

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

Tautiški Švedų Įvairūs Valgiai 
Patarnaujame pietus — Vakarienė 

Kokteliai
824 E. 5 7 th St., New York City 

PL. 9-6280
Priimame Dinners and American 
Express Club kredito korteles, 

ir kitų

, Gaunami “Laisvės” Knygyne

Uzsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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




