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KRISLAI
Baisi buvo savaitė!
Kam “geriau lavonas, 

negu raudonas”?..
Spektaklyje visi

pasidžiaugsime! . .

— Rašo R. Mizara —

Praėjusią savaitę pasauliui 
atrodė, kad jis teturi tik pen-j religijų žmonės trokšta ra- 
kias minutes iki valandos, ku-lmumo ir taikos.
rią prasidės baisiausias, viską | “The New York Times”, 
naikinąs, verčiąs i griuvėsius ir i. . _ _ TA,rpelenus karas ' Jkulas reme JAV

Staiga, spalio 28 d. radijas 
paskelbia, kad atėjo Washing- 
tonan Chruščiovo laiškas, 
baimę nustumiąs šalin, 
ni.ja lengviau atsidūsta, 
d ž iunga.

Po to, kai prezidentas 
nedis pareiškė, kad JAV 
darys invazijos K u b o n , tai prie

tą
Ž mo

li u-

ne-

TSRS vyriausybė, Chruščiovo 
lūpomis, atsakė: jeigu taip, 
tai mes ištraukiame iš Kubos 
atominių ginklų bazes, kurias 
buvome pradėję statyti, k a d 
padėtų Kubai apsiginti.

Apginti taikai taip pat rei
kalinga tvirta jėga, kaip ir 
pradėti karui. Socialistinė 
rybų Sąjunga kaip tik ir 
tokia jėga — pasaulinės 
kos gynėjų avangardas, 
tegu karo treškėjai nem 
kad taikos gynimas reiškia 
silpnybę.

Anglijos lordas Russelis vie
šai pareiškė, jog žmonija liks 
premjerui Chruščiovui skolin

ga už tai, kad jis pasiuntė 
prezidentui Kenedžiui tokį 
laišką.

JAV Komunistų partijos 
vadovas Gus Hali sako: “Pre
zidento Kenedžio ir premjero 
Chruščiovo susitarimas išgel
bėjo žmoniją nuo branduoli
nio sunaikinimo...”

yra
tai-

Ir
ano,

O Chicagos marijonų 
raštis, atrodo, pritaria 
elementams, kurie kelia 
“Geriau lavonas, negu raudo
nas” (Better Dead than Red).

Tasai šūkis—biaurus šūkis!
Jam nepritaria nei popiežius 
Jonas XAIII-iasis. Popiežius 
velytų būti geriau gyvas ir 
raudonas, negu pabalęs ar pa
juodęs lavonas.

Popiežius Jonas dažnai pa
sisako už pasaulinę taiką, o 
lietuviškieji klerikalai nuolat 
rėkia už karą.

Jei karo troškėjų kėslai bū
tų išsipildę, tai šiandien, ga
limas daiktas, ne vienas ir jų 
pačių būtų lavonai su pilno
mis gerklėmis pelenų, anot 
prezidento Kenedžio.

< žmonijos laimei tai neįvy
ko!

laik- 
tiems 
šūkį:

Pasaulio žmonės ) 
trokšta taikos

New Yorkas. —‘Krizė dėlipų sąjunga kreipėsi į kata- 
Kubos aiškiausiai įr o d ė,-likus, kad sekmadienį, spa- 
kad viso pasaulio, įvairių ■ lio 28 d., melstųsi už taiką, 
tautų, politinių partijų ir j Po atsikreipimu pasirašė ir 

kardinolas Spellmanas.
Queens apskrityje penki 

metodistų- kunigai: Louis
žygius E. Rowley, Charles A. Bar- 

prieš Kubą, ir tai spalio 2i9 ton, A . Finley Schaef, D. 
“Proto p. Ver Nooy ir James Wat- 

friumfas”, atidavė užpelny- Son išleido pareiškimą, ku
tą kreditą prezidentui Ke- riame reikalauja, kadJung- 
nedžiui ir TSRS premjerui j tinės Valstijos 
Chruščiovui. Laikraštis iš-j Sąjunga, si 
reiškė viltį, kad gal tas vestinių Tautų, tartųsi pašali- 

'■ viršūnių pasitarimo, nimui visų karo bazių iš ki- 
prie atominių bombų už-|tų šalių, sulaikymui atomi- 
draudimo, prie pašalinimo nių bandymų ir mažinimui 
baisios karo šmėklos. (apsiginklavimo.

Prie karo isterijos daug j Columbia, S. C. —Protes- 
prisidėjo ir ko m e r c i n ė , tantų vyskupas Arthur 
spauda — jos kolumnistai Į Lichtenbergeris sako, kad 
ir prie karo kurstytojai. Tarybų Sąjungos reikalavi- 
Anglijoje buvęs Canterbu- mas> jdant Jungtinės Vals- 
ry bažnyčios galva arkivys- įįjos iškraustytu savo karo 
kūpąs lordas Fisheris sako: bazę iš TurkijosJ<ada TSRS 
“Aš esu tikras, kad spau-(Savo iškraustė iš Kubos, 

yra teisingas reikalavimas.
Londonas. —Anglų moks

lininkas Bertrandas Russe
lis, atsiliepdamas ūpie Ta
rybų Sąjungos poziciją'pa
reiškė :

“Aš negaliu užtenkamai 
įvertinti protą ir kilnumą 
Tarybų Sąjungos išsprendi-

redakciniame

> ir Tarybų 
u pagalba Jung-

mas, idant Jungtines Vals-
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7J5 abiejų pusių jau krito apie ’ čiausius pasaulyje Himala- 

5,COo žmonių.
Pekinas. — Kinijai kitoj 

kelio nebuvo, kaip jėga iš-[ 
varyti indusus iš Ladakhos 
ir pietrytinio Tibeto. Kinija 
per dešimt metų siūlė Indi
jai sureguliuoti sienos rei- „ .... ... . v .
kalus, bet Indija, Vakaru iBrazihjos misija priešaky- 
kurstoma, atsisakė, o jos1;6 su armlJ0S stabo vlrslmn’ 
pasienio sargai ir armijos 
daliniai vis giliau veržėsi į 
Kiniją.

Apie Indijos ir 
Kinijos reikalus

Pačioje krizės pradžioje 
mes pasisakėme už tai, kad 
reikia klausimus spręsti pasi
tarimais, o ne ginklais. ,

Pasaulis nudžiugo! Šiandieni 
jau smagiau gyventi ir galvoti 
apie rytojų. Reikia visa da
ryti, kad ateityje nereikėtų 
pasauliui drebėti dėl išlikimo, 
kaip drebėjo praėjusią savai
tę. _ ?

Sunaikinti branduolinius gik- ’
Atsteig- negu kada nors yra buvęs!

Pasaulinė padėtis pagerėjo 
atrodo, gerės; Todėl,

da, darydama visokių spe
kuliacijų, labai daug kenkia 
taikai.”. Jis pataria laik
raščiams ir valstybių va
dams būti atsargesniems— 
mažiau užsiimti “pavojin
gais žaidimais”.

Londonas. — Iš visų pa
saulio kampų ateina žinių, 
kad Kenedžiui ir Chruščio
vui sutikus tartis pašalini
mui Kubos krizės, visur 
žmonės lengviau atsiduso.

New Yorkas. — Didžiau
sio įtempimo momentu, pir
mu kartu istorijoje, sekma
dienį, spalio 28 d., prie 
Jungtinių Tautų buveinės, 
susirinko apie 10,000 stu
dentų, jaunuolių, moterų ir 
reikalavo taikos. Jie nešiojo 
transparantus su užrašais: 
“Mes reikalaujame panai
kinti visas karo bazes už
sienyje ir Kubos blokadą... 
Tarkitės — nereikia karo... 
Mes ir mūsų vaikai trokš- Kubos”, 
tame, gyventi ir gyventi tai
koje...’”

Meldėsi už taiką
Šeštadienį, spalio 27 d., 

rabinas Israel Moskowitz 
vardan New Yorko Rabinų 
Tarybos, kreipėsi į žydus, 
kad melstųsi už taiką. Tarp 
kitko jis sakė: “Melskitės 
už valstybių vadus, kad jie 
susitartų, kad jų pageida
vimai būtų išlaikymui tai
kos”.

Amerikos katalikų vysku-

lūs! Nusiginkluoti!
ti normalius diplomatinius ir 
prekybinius ryšius su Kuba! ir ji,

Karai tik nelaimes žmonijai mieli laisviečiai, visi būkite ir 
neša.

Prieš savaitę laiko mes gal
vojome: jeigu dalykai nepa
sitaisys, jeigu žmonija tebe
stovės ant prarajos kranto, 
kaip stovi, tai labai liūdnas 
bus ir mūsų laikraščio spek
taklis, įvykstąs lapkričio 4 d. 

k^chwaben salėje, Brooklyne.
j Šiandien drąsiai sakome: 
mūsų spektaklis, — Worceste- 
rio Aido choro operetės “Lie
tuvaitė” suvaidinimas — bus 
linksmas; gal būt linksmesnis

kitus raginkite būti spektak
lyje.

Savo skaitlingu atsilankymu 
jūs paremsite savo laikraštį, 
taipgi pagerbsite vaidintojus, 
dainininkus ir jų vadovą mu
ziką Joną Dirvelį.

Sveikinu Jurgį Šimaitį, lai
mingai pergyvenusį operaciją 
ir grįžusį iš ligonines į namus. 
Jis, kaip žinia, ir sirgdamas 
priimdinėja prenumeratas ir 
dovanas mūsų laikraščio $5,- 
000 fondui.

Connecticut valstija ...............
New Jersey valstijos vajininkai 
Los Angeles, Calif. .................
Brooklyn, N. Y...........................
So. Boston, Mass.........................
M. Uždarinis, Norwood, Mass.
Miami, Fla...................................
Pittsburgh© vajininkai ........
Great Neck. N. Y.......................
Rochester, N. Y...................... ..

— o —

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru kreipėsi į 
Jungtines Valstijas prašy
damas ginklų ir amunicijos. 
JAV ambasadorius pareiš
kė, kad JAV duos Indijai

Kinija ir Indija yra du 
Azijos milžinai. Kinija uži
ma 3,760,340 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi arti 700 
milijonų gyventojų. Indija 
užima 1,221,880 ketv. mylių 
plotą ir turi apie 450 mili
jonų gyventojų. Jų siena ei
na 2,000 mylių išilgai aukš-

612
420
396

;jų kalnus.

K. Kasulis, Worcester, Mass. 374
Chicago, Ill................................ 308
J. Žebrys, Cleveland, 0........... 252
Lawrence-Lowell, Mass...............  252
LLD 20 kp. Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y.............. 204
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 192

L. Tilwick, Easton, Pa................ 180
A. Žemaitis, Baltimore, Md. 170
C. Belunas, Detroit, Mich ......... 108
Scranton, Pa................................. 92
V. Taraškienė, Oakland, Calif. 84
Veronika Kvetkas, 

Cambridge, Mass.

Brazilijos misija 
išvyko į Kubą

Brasilia. — Skaitlinga

72
— O —

Iš Connecticuto valstijos newbritainietis V. J. Val
ley prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Tvir
tai laikosi pirmoj vietoj.

New Jersey valstijos vajininkas elizabethietis A.
Stripeika vėl prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini
mų. Elizabethas puikiai darbuojasi.

Nuo Pacifiko kranto losangelietis S. F. Smith pri- j Washingtonas. — Kubos
įvairios žinios

(Tąsa 6-tame puslapyje)

ku, išvyko į Kubą.
Brazilijos prezidentas 

Gculartas pareiškė: “Aš 
susisiekiau su Washingto- 
nu, Havana ir Maskva, pa
tardamas laikytis konstruk- 
tyvės diplomatijos, kuri 
tarnautų Kubos liaudies ap
sisprendimo reikalams, už
tikrintų jai saugumą ir pa- » 
šalintų apsigynimo reika
lą”.

krizės metu radijas siuntė 
propagandą į kitas šalis 
dieną ir naktį.Vėliausi, įvykiai Kubos 

respublikos klausimais 
•Washingtonas. — Paaiš- gulino tų reikalų, jų tarpe 

kėjo, kad nuo .atominio ka- vakarinio Berlyno, tol yra
V “4-j D no,

plauką. Kada Jungtinių vojaus”. Yra reikalas diplo- 
____ - . ■ ■ S-Z 1 • • • 1 aw 1 1 • į * • 1 1*       ] *   _

mui tos pavojingos krizės, ro žmonija buVo tik per “tik pasitraukimas nuo. pa-
Jeigu Jungtinės Valstijos 
yra ištikimos savo pareiški
mams, kad nori baigti “šal
tąjį karą” ne žodžiais, bet 
darbais, kaip rusai pasielgė, 
tai dabar laikas JAV ir 
prezidentui Kenedžiui įro
dyti”

Brazilijos pareiškimas
Rio d e Janeiro. — Brazi

lijoje liaudis buvo labai su
sirūpinusi JAV pasiruoši
mais prieš Kubos respubli- 
k ą. Kiekviename mieste 
įvyko demonstracijos po 
abalsiu: “Rankas šalin nuo

Valstijų žvalginiai lėktuvai 
atidengė, jog Kuboje. įren
giama raketų šaudymo 
prietaisai, tai JAV vadovy
bėje buvo trys pasiūlymai:

Pirmas: pasiųsti JAV 
'bombinius lėktuvus ir tuos 
įrengim u s subombarduoti. 
Prezidento Kenedžio vado
vybė to pasiūlymo nepriė
mė, nes tai būtų buvus at
vira Jungtinių Valstijų, di
džiulės valstybės prieš ma
žąją, agresija, kuri būtų ga
lėjus padegti pasaulinį ka-

matijos keliu sureguliuoti 
ir kitus tarptautinius klau
simus.

pasiųsti JAV

Montevideo, Urugvajus.— 
Virš 3,500 žmonių demons
travo už Kubą. Policija 
puolė demonstrantus. Buvo 
sužeistų ir 70 demonstrantų 
areštavo.

Santiago. — Čilės vyriau
sybė mano, kad Kuba turė
tų būti neutrališka tarptau
tinėje politikoje.

Washingtonas. —JAV ar
mija draftuos 6,0000 jau
nuolių.

Havana. — Kuboje buvo 
10,000 žydų, pusė jų jau iš
važiavo.

LAIVAKROVIŲ BLOGAS 
ELGESYS

New Yorkas. — Interna
tional Longshoremen’s uni
jos vadai atsisakė praleisti 
du laivus, “Cakp. M. Ly
ras” ir Orient Merchant”, 
12,000 tonų, į Kubą, kurie 
gabeno iš Indijos drabužių. 
Laivai plaukė po Graikijos 
vėliava. Reiškia, jie uždėjo 
žiauresnę blokadą negu 
JAV.

Brazilijos prezidentas Jo
an Goulartas sakė: “Kuba 
privalo pašalinti raketinius 
įrengimus, o Jungtinės 
Valstijos privalo pasižadėti, 
kad nedarys ir nerems in
vazijos i Kuba.”

Francisco San T i a g o 
Dantas; buvęs Brazilijos 
užsienio ministras, pareiš
kė: “Aš dar Punta del Este 
ministrų konferencijoje sa
kiau, kad koegzistencija 
tarp demokratinio ir komu
nistinio pasaulio yra viena
tinė sąlyga išvengimui bai
saus karo”.

Dantas sakė, kad Jung
tinės Valstijos privalo pasi
žadėti, kad nedarys ir ne
rems invazijos į Kubą, tai 
Kubai nebus reikalo gink
luotis. Tik šis abiejų šalių 
elgęsis užtikrins Ameriko
je ramybę.

Prąga. — Čekoslovakijos 
laikraščiai rašo, kad Tary
bų Sąjungos pastangos iš
gelbėti pasaulyje taiką, jos 
praktiški pasiūlymai Kubos 
klausimais —- davė .pagei
daujamų rezultatų.

Antras pasiūlymas buvo: 
duoti skundą Jungtinėms 
Tautoms. Bet ir jis nepri
imtas, nes svarstymai “bū
tų ilgai užtrukę”.

Trečias pasiūlymas: tuo-< 
jau paskelbti Kubai bloka
dą, kuris ir buvo priimtas. 
Jo rezultatai jau žinomi.

New Yorkas. — U Than- 
tas, pirm išvyko į Kubą, 
kreipėsi į Jungtines Valsti
jas, kad jos nuimtų bloka
dą. Antradienį, spalio 30-tą 
dieną, JA|V blokadą suspen
davo dviems paroms. Wash- 
ingtonas sako, kad JAV 
lėktuvų skrajojimai virš 
Kubos ir nutraukimai pa
veikslų rodo, jog raketų 
įrengimai jau išgriaunami.

“The New York Times” 
redakciniame rašė, kad 
žmonija laisviau atsiduso, 
kada Jungtinės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga sutiko tar
tis sureguliavimui Kubos 
reikalų. Bet to dar negana. 
Kol eina apsiginklavimo 
varžytinės, kol yra bandomi 
atominiai ginklai, kol dar 
pasaulyje yra daug nesure-

Kubos 
sakė,

Taipei. — Čiang Kai-še- 
kas grasina iškelti savo ar
mijos dalinius į Kiniją.

Kubos liaudies 
vadų balsas

Havana. — Kubos laik
raščiai sveikino Chruščiovo 
ir Kenedžio susitarimą di
plomatijos keliu spręsti Ku
bos reikalus. Jie atžymėjo, 
kad vieną dieną į Kubą at
plaukė šeši laivai.

Ratilas Kastro, 
gynybos ministras,
kad Jungtinės Valstijos pa
rėmimui savo pasižadėjimo 
nedaryti intervencijos į 
Kubą gali geriausiai įrody
ti, panaikindamos karo lai
vyno bazę Guantanamo 
įlankoje, Kuboje.

Taipei. — Ir Čiang Kai- 
seko valdžia sako, kad Indi
ja be reikalo priekabiauja 
prie Kinijos.

GEN. BATOVAiS GAVO 
NAUJAS PAREIGAS
Maskva. — Generolas 

Povilas Batovas paskirtas 
viršininku štabo Varšuvos 
apsigynimo sąjungos, ku
rią sudaro: Tarybų Sąjun
ga, Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija, Rumunija, Bul
garija ir Vokietijos Demo
kratinė Respublika. Sąjun
gos jėgų komandėriumi yra 
maršalas Andrejus Grečko.

Stokholmas. — Švedijos 
vyriausybė sutiko paskirti 
septynis karininkus, kurie 
Jungtinių Tautų grupėje 
prižiūrėtų Kuboje iškraus- 
tymą raketų.

Maskva. — TSRS paliuo- 
savo diplomatų išvažiavi
mus iš Maskvos į kitus 
miestus.

Chicago. —- Autobusas 
susidūrė su sunkvežimiu ir 
buvo sužeista 39 žmonės.

Washingtonas. — Ketvir
tadienio rytą, lapkričio 1 d., 
JAV karo laivynas ir orlai- 
vynas panau j i n o Kubos 
blokadą ir iš oro stebėjimą.

Maskva. — Į Kubą išskri
do A. Mikojanas, TSRS 
premjero pavaduotojas.

Londonas. —Anglijos mi
nisterija svarsto: kaip dau
giau suteikti militarinės pa
galbos Indijai.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pašalino 
iš gynybos ministro vietos 
Krishną Menon’ą ir patsai 
tvarkys gynybos reikalus.

NobelioStocholmas.
dovaną suteikė JAV rašy
tojui John Steinbeck’ui.

GRAIKIJOS PROTESTAS
Atėnai. — Graikija pro

testavo Jungtinėms Valsti
joms prieš International 
Longshoremen’s unijos va
dų elgesį, kurie boikotuoja 
graikų laivus, vežanč i u s 
maisto, drabužių ir gyduo
lių Kubos žmonėms. Graiki
jos laiyu savininkai ketino 
kreiptis*ų JAV teismus, rei
kalaudami “indžionkšino” 
prieš ILA uniją.

Ekstra
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Iš Kubos grįžo J. T. genera
linis sekretorius UThantas. 
Jis ten tarėsi su Kubos 
premjeru Kastro. Jie suti
ko, kad diplomatijos keliu 
būtų 
bos 
mas. 
ketų
mi ir bus išvežti atgal.

tęsiamas JAV ir Ku- 
santykių sureguliavi- 
Tarybų Sąjungos ra- 
įrengimai jau išardo

Havana. — Kuba reika
lauja, kad JAV likviduotų 
karo laivyno bazę Guanta
namo įlankoje’, Kuboje, nes 
ta bazė sudaro Kubai inva
zijos pavojų.

Nors De
keliu

Paryžius.
Gaulle referendumo 
gavo tik 46 procentus užsi- 
registra v u s i ų balsuotojų, 
bet jis pasiliks prezidento 
vietoje.
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PAGERBTAS 
SPAUSTUVININKAS

“Vilniaus Tiesoje” skaito
me: > •

Nelengvas tai'‘darbas: kas
dien vakarais, naktimis. Pra
nas Galinis .įprato į namus 
grįžti su šviežiu laikraščio nu
meriu. Ir negalėtų kitaip. Juk 
jis nuo 1918 metų dirba spaus
tuvėje. Jau septyniolikti me
tai Pranas Galinis yra “Tie
sos” laužytojas. Dažna metale 
atlieta laikraščio eilutė jo ran
komis įdėta į puslapį. Dirba 
su jaunatvišku užsidegimu, vi
sada kruopščiai ir rūpestingai. 
“Pravdos” laikraščio penkias
dešimtmečio proga šis spaus
tuvės darbininkas, komunisti
nio darbo brigados narys, ap
dovanotas Darbo Raudonosios 
vėliavos ordinu.

Vakar draugai vėl nuošir
džiai pasveikino senąjį spaus-

i Galiniai 
sukako šešiasdešimt metų. 
Daug šiltų žodžių apie šį dar
bo veteraną pasakė darbo 
draugai. Jie sukakties proga 
įteikė dovanėles, pali n k ė j o 
Pranui Galiniai daug laimės, 
sėkmės darbe, sveikatos ir il
gų metų.

Išspausdino “Tiesa” ir 
Prano Galinio fotonuotrau-

Taika paėmė viršų!
TUOMET, KAI iš visų pusių buvo ruošiama į re

voliucinę Kubą invazija, Tarybų Sąjunga buvo pradė
jusi Kuboje steigti atominių ginklų bazes, kad užpulto
ji šalis galėtų apsiginti nuo užpuolikų.

Pajutusi tai, JAV vyriausybė paskelbė Kubai blo
kadą ir pradėjo ruošti ant tos respublikos ginkluotą už
puolimą, kuris būtų buvęs pasaulinio karo pradžia. Nes 
Tarybų Sąjungos vyriausybė pareiškė: jei JAV įsiverš 
į Kubą, mes ją ginsime, ginsime kaip įmanydami.

Prezidentas Kenedis pasakė, kad JAV nesiverš, ne-' 
darys invazijos į Kubą, jei iš ten bus ištrauktos tarybi- tuvhiinką —" Pranui 
nės atominės bazės.

Premjeras Chruščiovas tuomet prisiuntė laišką pre
zidentui Kenedžiui, pareiškiant: jeigu JAV užtikrina, 
kad nedarys invazijos į Kubą, tai TSRS ištrauks iš ten 
savo atominių ginklų bazes.

Tokia trumpai viso to istorija!
— o —

Komisija, vyk^cj^ma (, Jai 
patikėtas krašto tvarkūs, ap
saugos, saugumo-'ir ' 
pareigas, praneša visai admi
nistracinei. valdžiai, taip pat 
apskričių ir kaimų valdžiai 
štai ką : , . r

1. Visi valstiečiai, miestelių 
ir kaimų gyventojai, kariuo
menei artėjant, palikę savo 
namus, privalo grįžti į juos ir 
toliau dirbti žemės darbus ir 
atlikinėti savo prievoles.

2. Kol bus visuotinai žiniai 
paskelbti kiti potvarkiai, visi 
valstiečiai, ir aplamai kaimo 
gyventojai, privalo klausyti 
dvarininkų, dvarų savininkų ir 
nuomotojų arba' juos pakei
čiančių asmenų, privalo nie
kuo nepažeisti nuosavybės, at
likti visus jiems skiriamus 
darbus ir prievoles, kuriuos 
prieš tai atliko.

3. Neatliekaniieji savo prie
volių arba atliekantieji jas 
blogai kaimo valdžios nurody
mu gali būti baudžiami ir ver
čiami atlikti šias prievoles ap
skrities valdžios ir net kari
nių jėgų priežiūroje, jei šito 
reikalaus aplinkybės.

. . .šis skelbimas turi būti 
paskelbtas iš sakyklų, perskai
tytas kaimo susirinkimuose ir 
apskričių miestuose prikaltas 
ant rotušės durų.

valdymo'

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS klausimais

IR ŠTAI, KAI ŠIE ŽODŽIAI rašomi, Kuboje jau 
lankosi Jungtinių Tautų delegacija su generaliniu sek
retorium U Thant priešakyje. Delegacija tiria, ar iš tik
rųjų Tarybų Sąjunga ištraukia iš ten minėtas bazes. 
Blokada, kurią prezidentas Kenedis Kubai paskelbė 
spalio 22 d., suspenduota dviem parom—atrodo, kad ji 
nebus iš naujo pradėta. Viskas, rodosi, “normalizuo
jasi”.

Tarybinė vyriausybė pasitarimams prisiuntė savo 
specialų įgaliotinį Vasilių V. Kuznecovą.

Prezidentas Kenedis paskyrė savo specialią komisi
ja.

Visas reikalas spręsti pavestas Tarybų Sąjungos, 
Jungtinių Valstijų ir Kubos atstovams; tarp jų tarpi
ninkauja U Thant su savo specialistais.

— o —

Sulaukęs 60 metų, P. Ga
linis iš darbo nesitraukia— 
jis dirba kaip dirbo.

Šia proga mes norime pri
minti, kad pas mus, JAV, 
mūsų spaustuvėse — pąv., 
“Laisvėje” ir “Vilnyje”1 — 
dirba technikų, kurie spaus
tuvėse pradėjo dirbti jau 
prieš daugiau kaip 45-50 
metų. Mes juos taipgi 
džiai gerbiame ir jais 
džiuojamės!

di- 
di-

TAIGI PASAULINIS . karas dėl Kubos išvengtas. 
Bus tartasi ir toliau. Žmonija lengviau atsiduso.

Spėjama, kad neužilgo įvyks pasitarimai tarp Ke
nedžio ir Chruščiovo. Spėjama, kad ši krizė, taip baisiai 
sukrėtusi pasaulį, vers abu kraštus—Tarybų Sąjungą ir 
Jungtines Valstijas—giliau, blaiviau pažvelgti ir į Va
karų Berlyną ir į kitus “neramybės šaltinius.”

Reikia pripažinti didžiulį nuopelną Tarybų Sąjun
gos vyriausybei, kad ji nesileido išprovokuojama, kad 
ji dalykus sprendė šaltai, kad ji nustūmė į šalį baisaus 
karo pavojų.

Pripažįstame nuopelną ir prezidentui Kenedžiui už 
tai, kad jis entuziastiškai priėmė Chruščiovo siūlymą 
“kaip svarbų prisidėjimą prie taikos.”

Bet visa tai pasakius, dar ir dar kartą primename, 
kad taikos šalininkai nuolat turi budėti, nuolat stovėti 
taikos sargyboje. Privalome atsiminti, kad JAV yra ka
ro provokatorių užtenkamai, kurie viešai ir slaptai 
“darbuojasi” už karą!

John Steinbeck—
Nobelio premijos gavėjas

NOBELIO PREMIJŲ skirstymo komisija Švedijo
je nutarė paskirti už literatūrą premiją amerikiečiui ra
šytojui John Steinbeckui. Jis gaus apie $50,000.

John Steinbeck yra parašęs nemaža novelių, .bet jis 
labiausiai išgarsėjo 1939 metais, išleidęs savo realistinį, 
įdomų romaną—“The Grapes of Wrath” (pažodžiui iš
vertus į lietuvių kalbą, turėtų būti: “Keršto vynuogės”, 
bet Lietuvoje toji knyga, rodosi, pavadinta “Keršto ke
kėmis.”).

” Po to rašytojas išleido visą eilę kitų novelių, tačiau 
jos neprilygsta minėtajai. Nežiūrint visko, John Stein
beck visuomet buvo ir tebėra skaitomas įžymiu ameriki
niu novelistu.

John Steinbeck yra apie 60 metų ir jis gyvena kaž
kur Long Island, N. Y.

SUSMUKIMAS
Kanadiečių “Liaudies baL 

šas” rašo:' T
Nepriklausoma Lietuva, Va-' 

šydama apie kun. T. Placido 
pamokslą, iškelia viršun “va
davimo” biznio smukimą. 
Tarp kitko, rašo:

“Iškilmei pritaikytą pamoks
lą pasakė Pr. Par. klebonas T. 
Placidas, iškėlęs kunigystės pa
šaukimo didingumą ir aptaręs 
lietuviškąjį neveiklumą bei 
susmukimą (pav., New Yorke 
lietuvių yra apie 25,000, o 
svarbioje demonstracijoje te
dalyvavo tiktai 18 asmenų ir 
lietuvišką vėliavą nešė... ju
goslavas. . . Pritrūko lietuvių 
savo vėliavai nešti. . .).”

Jeigu jau tokiame mieste, 
kaip New Yorkas, nebeužteko 
lietuvių savo vėliavai nešti, 
tai labai prastai. Bet nerei
kia suprasti, kad lietuviai nu
sisuko nuo lietuvybės. Jie nu
sisuko nuo veiksnių kermošių, 
kuriuos jie teberengia po “Lie
tuvos vadavimo” priedanga.

Tikra tiesa!

Balsuokite!
KIEKVIENAS JAV pilietis, kiekvienas mūsų skai

tytojas, kiekvienas galvojąs žmogus, turįs teisę bal
suoti, lapkričio 6 d. privalo eiti prie urnų ir balsuoti!

Balsuokite už tuos asmenis-kandidatus, kurie stoja 
už taiką, kurie stoja už civilines teises ir pilietines 
Amerikos žmonėms laisves.

2 p.-Laisvė (Liberty)-* Penk t., lapkričio (Nov.) 2, 1962
J ..-..I...;* 4 :

APIE TAI, KAS BUVO 
PRIEŠ 50 METŲ

Kaip žinia, šiemet suka
ko 150 metų, kai Napoleo
nas pradėjo karą prieš Ru
siją, kai francūzų armijos 
per Lietuvą veržėsi link 
Maskvos, kai jos ten buvo 
sumuštos ir paskui bėgo at
gal “į vakarus,” tik, žino
ma, jau ne armijos^ o nu
skurusios, badaujančios iš
likusių žmonių grupės..

Tarybinėje spaudoje šiuo 
metu spausdinami kai kuęie 
dokumentai, susiję su 1812 
metų karu. Štai vienas, lie
čiąs Lietuvą.

Napoleonas (1812 m. lie
pos 6 d.) buvo paskyręs spe
cialią komisiją Lietuvai val
dyti. Ką toji komisija da
rė? Gal ji rūpinosi baudžia
vos panaikinimu? Ne! Ji 
vertė valstiečius klausyti 
dvarininkų ir ištikimai 
jiems dirbtų Paskaitykite 
atsišaukimą, kuris prieš 150 
metų buvo Lietuvoje plati
namas:

KAS ČIA?!
Vilniaus “Komjaunimo 

tiesoje” skaitome: “Neno
rime, kad mus mokytų iš
davikas!” Apie kokį išda
viką čia kalbama? Prašo
me paskaityti:

Neseniai Kaune vyko tėvy
nes išdavikų — buržuazinių 
nacionalistų teismo procesas. 
Diena po dienos, puslapis po 
puslapio teismas sklaidė kru
viną metraštį, baisių piktada
rybių, kurias ’Vyk.dė mūsų že
mėje 'buržuaziniai nacionalis
tai — ištikimi ‘kruvinojo hit
lerinio režimo suneš. Tūkstan
čius > ir- >• tūkstančius: darybinių; 
žmonių; sųh^iki«O; Ipiripp /(try
likto) baudėjų .-bąjalionp bu- 
delfai, . L :

Kaip liudinihkab'' probese ] 
kalbėjo ir musų docentas < Ju
lius Mituzaš. Jis gerai; žino 
šlykščius budeįįyv darbus, nes, 
kaip paaiškėjęlvp.ats tarnavo 
žudikų batalione. Ir ne eili
niu, o karininku.

Tad kaipgi drįsta Mituzas 
dabar vadintis tarybiniu moks
lininku, lipti į instituto kated
rą, sakyti mums, “draugai”,?.. 
Kaip gali išdavikas, pardavęs; 
savo žemę, savo tautą už šim
tą markių, mokyti ii’ auklėti 
mus, komjaunuolius, tarybi
nius vaikinus 'ir merginas? 
Kaip jis žiūri į akis tiems mū
sų draugams, kurių tėvai ir 
motinos okupacijos metais žu
vo nuo štai tokių mituzų ?

Kai kas gali pasakyti, girdi, 
Mituzas asmeniškai nešaudė 
tarybinių žmonių, nelupinėjo 
užmuštiesiems auksinių dantų, 
neprievartavo savo aukų, kad 
jis buvo tik “bataliono štabo 
karininkas.’’ Gal būt, ir taip, 
bet juk Eičhmanas irgi ne
spaudė nuleistiikd, nepardavi
nėjo batų, nuautų nuo užmuš
tųjų kojų, o buvo tik “gesta
po štabo karinthkas.” Tačiau 
Eichmanas pakartas, o Mitu
zas dėsto tarybinėje aukšto
joje mokykloje'.'

Ne, mes nenorime, kad mus 
mokytų1 ^davikas! 

)T • 
Justas Antanavičius, 
Češ|6vas Valskis, 
Povilas Vainiūnas 

.
Kauno Politechnikos institutas

. > Ji. „ -

“Komjaunimo..-tiesos” re
dakcija pasiuntė į Kauno 
Politechnikos institutą savo 
korespondentą, kuris sura
do štai ką: J. Mituza sa
vo ankstesniuose pareiški
muose slėpė savo “žygius,” 
atliktus 1941 metais.. Tik 
neseniai jis instituto direk
toriui parašė naują pareiš
kimą, kuriuo jau prisipažįs
ta buvęs hitlerininku, prisi
pažįsta slėpęs tai pirmes- 
niuose pareiškimuose! Štai 
jo žodžiai:

‘Jeigu peržiūrėsime mano 
anksčiau rašytas autobiografi
jas bei pildytas anketas, — 
rašė docentas, — juose niekur 
nefigūruoja baisia dėme mane 
teršiantis laikotarpis — 1941. 
VI. 30—1941. XII. 31. Niekur 
nepažymėjau, kad tuo laiko
tarpiu aš tarnavau Kaune sa
vo laiku buvusiame savisaugos 
batalione. Tai negarsinau są
moningai. Kodėl ? Dalykas 
aiškus — iškilus tuomet tai 
aikštėn, 20-25 m. kat o r g o s 
darbų man neišvengti.”

“Komjaunimo tiesos” re
dakcija nuo savęs pastebi:

-Kas privertė J. Mituzą pra
bilti po tiek metų ? Tardyto
jo pokalbis 
Palubinsko 
džių bylą, 
kad viskas, 
slėpė, tapo 
do, šis mokslo 
daug patyręs” hitlerinės oku
pacijos metais, kaip anksčiau - 
jis pats rašė, laisyanpriškai,, 
uoliai tarnavo okupantams!

Todėl,ir m,es taip pat palai
kome teisingą studentų reika
lavimą. J . .. x. . i I

rengiant Matiuko, 
ir kitų žmogžu- 
Tada jis pamatė, 
ką jis tiek metų 
žinoma. Pasiro- 

vyras, tiek

■i . <

Iv '•f-i f 1 'i ■■s 1ais kų
Gerbiamieji Kolegos!

Aš esu 14 metų jaunuolis. 
Labai, labai norėčiau susi
rašinėti su jumis. Gal jūsų 
tarpe yra mano amžiaus 
jaunuolių? ’ .

Kaunas — 18 
žvaigždžių 9—1 
Lietuva, USSR" 
Petras Bieliauskas

Redakcijos Atsakymai
J. A. Bekampiui, Cherry 

Hill, N. J. — Apie tą Eas- 
tone parengimą net dvi ko
respondencijas buvome ga
vę pirmiau, todėl jūsų ne
galėsime sunaudoti. Atlei
site. Tačiau labai ačiū už 
parašymą.

Huntington, W. Va.—Su
laukęs 87 metų amžiaus mi
rė buvęs šios valstijos gu
bernatorius Dr. H. D. Hart- 
fieldas.

Vilniuje baigusi buvusiojo dvyliktojo baudžiamojo poli
cinio batalioho dalyvių byla. Prieš teismą stojo vokiškųjų 
fašistų pakalikai, sunaikinę apie 50 tūkstančių žmonių Lie
tuvoje, Baltarusijoje, Pskovo srityje.

Nuotraukoje: teismo posėdžių salėje.

A

Abraomas H. Helleris
Rugsėjo 18 d. atsiskyrė iš 

gyvųjų tarpo Abraomas A. 
Helleris, vienas pirmųjų A- 
merikos socialistinio judėji
mo pionierių. Mirė jis baig
damas 88 metus amžiaus..

Helleris gimė Maskvoje, 
neturti n g o j e žydų šeimo
je. Iš pat mažens jis siekė
si mokslo, lankė mokyklą ir 
daug skaitė. Plačiai susipa
žino su rusų literatūra, te
atru, muzika, muziejais.

šešioliktuosius metus ei
damas Helleris atvyko A- 
merikon. Čia sunkiai įvai
rius darbus dirbdamas, jis 
vakarais mokinosi kalbos ir 
amerikinės literatūros. 44 
metus eidamas jis įstojo į 
Harvardo universitetą, bet 
neilgai jam teko ten studi
juoti, nes netrukus jis pa
tapo Tarybų. Sąjungos pir
mosios atstovybės komerci
niu atašė.

Vėliau jam pasisekė pra
simušti vertelgys.tėje. Pre
kybos įstaigas jis buvo ati
daręs keliuose Europos cent
ruose. Verte'lgystė jam bu
vo , sėkminga, jis žymiai 
praturtėjo.

Tenka pasakyti, kad jis 
veik visą savo turtą išauko- 
jo įvairioms pažangiojo ju
dėjimo įstaigoms. Jis buvo 
pirmasis žurnalo “Soviet 
Russia Today” redaktorius, 
žymiai rėmė International 
Publishers knygų leidyklą, 
Jefferson ir kitas apšvietos 
įstaigas. Daūg kartų jis 
lankėsi Tarybų Sąjungoje.

Visą subrendusį savo gy
venimą jis paaaukojo soci
alistinėms idėjoms.

kais vienos provincijos pro-\ 
kuroras, dabar yra vidaus 
reikalų ministras ir ruošia 
fašistinius patva r k y m u s. 
Franz J. Strauss, buvęs 
Hitlerio SS smogikas, da
bar yra gynybos ministras, 
pasiruošęs sukurti naują 
karą. Tai vienas žiauriau
sių hitlerininkų.

Vera Eliašiva matė ir 
daugiau žymių hitlerininkų 
valdžios viršūnėse ir įvai
riose įstaigose. Ji matė fa
šistinę Vokietiją, papuoštą 
demokratinėmis plunksno
mis.

Kai Franz Strauss lankė
si Amerikoje ir Technologi
jos institute Clevelande, 
jam buvo suteiktas garbės 
daktaro titulas, tai net ko
mercinis Clevelando dien
raštis “Sun-Press” pareiškė, 
jog jis tokios garbės neuž
sitarnavo ir amer i k i e č i u c 

jaunimui neturėjo teisės 
kalbėti.

Svarbi knyga apie Linkęlną
Baltimore kolegijbs pro

fesorius- Bėhjamin Qharles 
parašė 275 pūsi, realistinę 
knygą “Lincoln and the 
Negro.”

Minima knyga apibūdina 
Abraomą Linkolną kaip pa
sišventusį kovotoją prieš 
negrų vergiją. Illinois vals
tijos asamblėjoje jis jau 
nuo 1834 iki 1841 m. smar
kiai kritikavo tuos, kurie 
palaikė vergiją. “Jeigu ver
gija nėra neteisinga, tai 
niekas nėra neteisinga,” 
jis yra Kongrese pareiškęs.

Išrinktas prezidentu Lin- 
kolnas pradžioje manė, pa
liekant limituotą vergiją, 
išlaikyti Jungtinių Valstijų 
vienybę. Bet Civiliniam ka
rui prasidėjus Lin k o 1 n a s 
pamatė, kad teks kariauti, 
iki vergija bus galutinai 
panaikinta. 1863 metų sau
sio 1 d. jis paskelbė Eman
cipacijos Proklamaciją, vi
sose Jungtinėse Valstijose 
pilnai panaikinančią vergi
ją.

Ši knyga labai naudinga- 
mokiniams studijuoti.

Ką jie matė Kuboje
Užsienio Spaudos sąjun- . 

gos prezidentas ir Lo t y n ų * 
Amerikos korespondentas . 
Geo. N. Fenin, aplankęs ' 
Kubą, rašo “Saturday Re- - 
view,” kad dabartinė Kubos 
valdžia panaikino Batistos 
palaikomą korupciją, pros
tituciją ir gemblerystę, grei
tai pravedė socialines refor- 
mas. v

Michigano valstijos uni- ■* 
versiteto profesorius Samu- . 
el Shapiro, neseniai apsilan- • 
kęs Kuboje, rašo žurnalui 
“Nation,” kad Kastro vai- b 
džia panaikino neraštingu- <’ 
mą (dabar Kuboje yra tik >• 
4% nerūštingų žmonių, kito- : 
met Haiti-h- 90:%, . Jungtinė- •' 
se Valstijose 2:5%); p rista-b 
tė naujų .mokyklų, kuriose’ u 
visiems mokslas .veltui, apie y 
vienas trečdalis stu d e n t ų >>> 
gauna veltui knygas, mals- & 
tą, drabužius ir kamba-.*' 
rius; rasinė diskriminacija • 
panaikinta; darbininkai'* 
naudojasi nemokamai a to- <: 
stogomis ir. ligo n i n ė m i s ; 
mityba sutvarkyta taip, kad ‘ 
niekam netenka badauti.

St. Louis, Mo., dienraščiui 
“Post-Dispatch” rašo Don- ’ 
nald Grant, kad ir jis Kubo
je matė padarytą didelį 
progresą. Naikinami lūš
nynai, pristatyta daug mo
derniškų namų, pravesta 
žmonių sveikatos progra
ma, visur pristeigta klini
kų. Kubiečiai dabar tuo di
džiuojasi.

žurnalistas Joseph North • 
iš Havanos rašę, kad lankė- •• 
si katalikų, protestantų, žy
dų bažnyčiose. Niekas ne
siskundė, kad bažnyičos bū‘-^‘ 
tų persekiojamos.

Naujos Vokietijos nerado .
Žurnalistė Vera Eliašiva, 

iš Izraelio atvykusi, aplan
kė savo gimtinį kraštą, Va
karų Vokietiją. Tikėjosi ji 
surasti naują, demokratinę 
Vokietiją, bet smarkiai ap
sivylė. Grįždama Izraeliu ji 
pareiškė: “Naujos Vokieti
jos neradau.”

Vera prisiminė vaikystės 
laikus, kai ji buvo uždaryta 
vienoje koncentracijos sto
vykloje, kur jos tėvai buvo 
nužudyti. Tai buvo žiau
rūs laikai, kai hitlerininkai 
visur siautėjo.

Dabar Hitlerio nebėra. 
'Hitlerio vietą dabar laiko 
užėmęs Adenaueris, kurį 
laiko apsupę buvę žymūs 
h i 11 erininkai. Hermann 
Hoecherl, buvęs Hitlerio lai-

Kas pirmauja pieno 
gamyboj

Apskaičiuojama, kad Ai- _• 
rija ir Suomija užima pir- ‘ 
mąją vietą, pagal gyvento- < 
jų skaičių, pieno produktų : 
sunaudojime; Naujoji Ze- . 
landija—trečią vietą; JAV 
15-ąją.

ŽUVYS NAIKINA 
UODUS

Durbane (Pietų Afrika) : 
surastas originalus būdas 1 
kovoti su maliarija. Į van- • 
denį, kuriame * dauginasi 1 
maliarijos nešėjas uodas, 
paleidžiamos tam tikros rū
šies žuvys — nepasotinamos 
uodų lervų naikintojos. To
kiu būdu jos visai išnaikino 
uodus šiose apylinkėse, ne- » 
bereikėjo apipurkšti vande- v 
nį chemikalais. Be to, šios* 
žuvys nuostabiai greitai ; 
dauginasi ir tinka maistui.
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MAIRONIS
100-ąsias gimimo metines minint

Vienas žymiausių XIX 
amžiaus pabaigos ir XX 
amžiaus pradžios lietuvių 
poetų yra Maironis. Savo 
geriausiuose eilėrašči u o s e 
jis apdainavo Lietuvos gam
tos grožį, atspindėjo liau
dies prisirišimą prie gimto
jo krašto, išreiškė jos nepa
sitenkinimą carine prie- 
priespauda. (Jis gimė 1862 
m. lapkričio 2 d., mirė 1932 
m. birželio 28 d.)

Maironis (Jonas Mačiu
lis) eilėraščius lenkų kalba 
pradėjo rašinėti dar gimna
zijos suole. Studijuodamas 
Kijevo universitete, jis pa
rašė pirmą straipsnį į rusų 
laikraštį “Novoje vremia” 
(“Naujasis laikas”), kuria
me iškėlė spaudos draudi
mo daromą žalą lietuvių 
tautai.

Metus pastudijavęs, Mai
ronis įstojo į kunigų semi
nariją Kaune, tapo kunigu, 
o vėliau tos pat seminarijos 
profesorium bei rektorium.

' Mokydamasis kunigų se- 
minaijoje, Maironis pradėjo 
rašyti eilėraščius lietuvių 
kalba. Pirmasis eilėraštis 
(“Miškas ūžia”) buvo at
spausdintas “Aušroje” 1885 
metais.

Tuo metu, kai Maironis 
pradėjo lietuvių literatūro
je, Lietuvos liaudis kentėjo 
socialinę ir nacionalinę 
priespaudą. Darbo žmonės 
priešinosi tai priespaudai, 
socializmo idėjų įkvėpti or
ganizuodavo streikus prieš 
besaikį išnaudojimą, reika
lavo spaudos ir mokyklų 
gimtąja kalba. Jau 1883 m. 
buvo išleistas pirmas socia
listinio turinio atsišauki
mas lietuvių kalba.
t Lietuvių buržuazija, siek
dama liaudies kovą pakreip
ei sau naudinga linkme, taip 
pat įsijungė į kovą prieš na
cionalinę priespaudą. Tuo 
tikslu XIX amž. pabaigoje 
pradėjo leisti lietuvių kalba 
laikraščius. Juose, ypač 
“Aušroje,” daugiausia buvo 
garbinama senovė, ideali
zuojama feodalinė praeitis 
priešpastatant ją gyvena
mojo laiko tikrovei. Mai
ronis savo poezijoje tam 
tikru laipsniu ir išreiškė kai 
kuriuos būdingus nacionali
nio judėjimo bruožus.

1895 m. pasirodė Mairo
nio lyrinės poezijos rinki
nys “Pavasario balsai” ir 
poema “Tarp skausmų į 
garbę,” vėliau perdirbta ir 
pavadinta “Jaunoji Lietu
va.” Be to, 1909 m. jis išlei
do satyrinę - alegorinę poe- 
rųą “Raseinių Magdė,” nu
kreiptą prieš unijines lenkų 

^feodalų tendencijas nepri
pažinti lietuvių tautos savi
tumo, Keletą metų rašė po
emą “Mūsų vargai,” kurioje 
pavaizdavo buržuazijos atė
jimą į valdžią. Į senatvę 
Maironis ėmėsi dramos žan
ro ir parašė tris dramas is
torine tematika, kuriose ide
alizuojamas Lietuvos didy
sis kunigaikštis Vytautas.

Maironis daugiausia ver
tinamas kaip lyrinis poetas. 
Savo eilėraščiuose jis reiš
kė meilę gimtajam kraštui, 
giliai sielojosi carizmo pri
slėgtos tautos likimu, kvie
tė Kovoti už laisvę. Greta 
visuomeninių motyvų jo ei
lėraščiuose gausu gamtos 
vaizdų, paties poeto asme
ninių pergyvenimų.

Maironis eilėraštyje “Ma- 
pio gimtinė” išreiškia meilę 
yietuvos kaimui, kuris išlai
dė ir savo kalbą, ir gražias 
liaudies dainas, šiame ei
lėraštyje skamba demokra
tiniai motyvai. Poetas už
jaučia savo tautiečius —

brolius vargdienius
“dejuoja nuo senų laikų.” taip pat Didžiojo Tėvynės 
Tačiau kituose kūriniuose karo metais.
jis skelbia “vieningosios 
srovės” požiūrį ir sielojasi, 
kad dvarininkai paniekino 
lietuvių kalbą. Ryškiausiai, 
apibendrinančiai savo pat
riotinius jausmus Maironis 
atskleidė eilėraštyje “Kur 
bėga Šešupė,” kuriame su
kaupti pagrindiniai jo lyri
kos motyvai.

Maironis parašė nemaža

Kąi kurias. 
Maironio dainas dainavo 
Tarybinės Armijos lietuviš
kojo junginio kariai, eida
mi į kovą prieš,;XX amžiaus 
kryžiuočius — hitleri n i u s 
grobikus. Tas dainas dai
navo Lietuvos jaunimas 
hitlerinės okupacijos me
tais, išreikšdamas n e a p y- 
kantą grobikams.

Gražiausi Maironio gam- 
eilėraščių, kuriuose reiškia tinės lyrikos pavyzdžiai įei- 
savo asmeninius pergyveni- na į mūsų mokyklines dares
nius, nuotaikas, — tai indi- tomatijas. Tarybinė visuo-

Uz

vidualinė lyrika. Joje atsi
spindi konflikas tarp meilės 
jausmų ir dvasininko luomo 
nuostatų. Optimistiškai ir 
įtaigiai dainavęs visuome
niniais motyvais, individua
linėje lyrikoje Maironis pri
slėgtas: poetiniai polėkiai 
nuolatos atsimušdavo į jo 
pareigų, luomo užtvaras.

Maironis bandė įvairius! teko leisti savo lėšomis.
poezijos žanrus. Be lyrinių 
eilėraščių ir poemų, parašė 
keletą balandžių, iš kurių 
paminėtinos “Čičinskas” ir 
“Jūratė ir Kastytis,” pasi
žyminčios poetinės formos 
grakštumu, žaismingumu.

Įvairiais laikais Maironis 
rašė satyras, kuriose smer
kiamas egoizmas, nesirūpi
nimas visuomenės reikalais, 
piktinamasi lietuvių bur
žuazijos beidėjiškumu, kar
jerizmu. Šitie bruožai ypač 
iškyla jo satyrose, rašytose 
buržuazijos valdymo me
tais: “Lietuva — didvyrių 
žemė,” “Kai kam.”

Charakteringa, kad Mai
ronis, savo eilėrašiču o s e 
pranašavęs Lietuvos “atbu
dimą,” “prisikėlimą,” susi
kūrus buržuazinei valsty
bei, nebegiedojo ją liaupsi
nančių himnų, o priešingai 
— prabilo satyros balsu. 
Poetas pamatė, jog “didvy
rių ainiai” nepasižymi jo 
plunksnos piešto idealo ypa- 
tėbėmis.

Bet anaiptol negalima 
teigti, kad Maironis savo sa
tyrose būtų kritikavęs pačią 
buržuazinę santvarką. Ne, 
jis pliekė, barė “patriotus,” 
kad jie pasitaisytų. Jo poe
zijoje apstu ir nacionalisti
nių pasisakymų. Maironis 
savo pažiūromis buvo ir iki 
gyvenimo pabaigos liko bur
žuazijos bei klero atstovas, 
pasisakė prieš materializmo 
ir socializmo idėjų plėtimą 
jaunimo tarpe. Tačiau ta
lentingas poetas kūryboje 
neretai prašokdavo savo 
idėjinį ribotumą, išreikšda
mas bendražmogiškus jaus
mus. Maironis, pirmiausia, 
vertinamas už tai, kad savo 
kūriniais pakėlė lietuvių po
ezijos meninį lygį, žymiai 
prisidėjo'prie poetinės kal
bos, jos eilėdaros tradicijų 
susiformavimo. Iš jo kūry
bos daugelis vėlesnių poetų 
mokėsi poezijos meno. Dėl 
skambumo, lengvumo, turi
nio aiškumo daugelis Mai-. 
ronio eilėraščių virto liau-

j dies mėgstamomis daino*- 
; mis.

Maironio parnoune lyri-1 
ka drąsino kovotojus prieš| 

kurie carizmą. Ji buvo;;t)ąktuali

o yra 1 
kūri- 

garbi- 
bu vo 
religi-

'Kaip atsirado Marijos kultas?
Maironio patriotinė lyri-1

kasmenė, atmesdama tai, 
jo kūryboje reakcinga, pri
pažįsta ir vertina tuos kū
rinius, kurie atitinka liau
dies troškimus ir išreiškia 
jos jausmus.

Buržuazija nei Maironiui 
esant gyvam, nei jam mi
rus, nesirūpino jo kūrybos 
populiarinimu, raštus jam

Tuo tarpu Tarybų Lietuvo
je rinktiniai Maironio raš
tai išleisti 1956 m. dviem to
mais. Jo kūrybinis paliki
mas plačiai įvertintas Lie
tuvių. kalbos ir literatūros 
instituto išleistoje “Lietu
vių literatūros istorijoje.” 
Jubiliejaus proga leidžia
mas jo raštų vientomis. Be 
to, Maironio kūryba nūnai 
įėjo į daugianacionalinę ta
rybinių tautų literatūrą: 
dar 1949 m. buvo išleista 
rusų kalba stambi jo lyrinių 
kūrinių rinktinė. Šiais me
tais paširodžiu Šioje rusų 
kalba XIX amž. lietuvių po
ezijos antologijoje įdėtas 
rusų kalba stambi jo lyrinių 
didelis, pluoštas Maironio 
eilėraščių.

J. Butėnas

Sidabrinė upė ten, 
kur nėra sidabro

La Plata išvertus iš ispa
nų kalbos reiškia “Sidabri
nė”. Geografiniame žemė- 
lopyje šis pavadinimas atsi
rado po Sebastijono Kaboto 
kelionės, kuris 1526 m. bu
vojo prie Pietų Amerikos 
krantų. Plaukdamas aukš
tyn nežinoma upe, jis sutik
davo vyrus ir moteris, ku
rie turėjo daugybę sidabri
nių papuošalų. Ispanijoje 
Kaboto atvežtieji papuoša
lai padarė didelį įspūdį. 
Upė buvo pavadinta Rio de 
La Plata (Sidabrinė upė). 
Be to, jau žymiai vėliau 
šios upės baseine susikūru
si respublika taip pat ėmė 
vadintis Sidabrine — Ar
gentina (pagal tot. “argen- 
tus”).

Tačiau šioj visoj istorijoj 
įdomiausia tai, kad nei Ar
gentinoje, nei La Platos pa
krantėse visai nėra sidabro 
atsargų. O papuošalai, ku
rie supainiojo Kabotą, buvo 
indėnų pagrobti iš portuga
lų. Nors tai ir paaiškėjo vė
liau, upės ir respublikos pa
vadinimai išliko.

Nė vienas iš krikščionių 
Šventųjų nėra taip garbina
mas, kaip “dievo motina” 
Marija. Jos garbei šven
čiama daugybė švenčių, ku
riamos giesmes, tikintieji 
meldžia ja malonių, prašo 
užtarti prieš rūstųjį dievą 
ir t. t.

Kaip gi atsirado Marijos tikinčiųjų daugumą su
kultas ir kodėl jis taip pa
plito krikščionių tarpe?

Marija/kaip ir tariamas 
jos sūnus Jėzus, nėra isto
rinis asmuo, ji tikrovėje 
niekada neegzistavo, 
religinės fantazijos 
nvs. Dievo motinos 
nimas krikščioniu 

i nerimtas iš senovės 
ju. Kiekviena ankstyvesnių 

krikščionvbe religijų 
fnrėio daug deivių. Pavyz- 

b u v o

Mariją, 
naujoje 
skirtas

d žiu i. Babilonijoie 
garbinama Astardė. Egipto 
dievu tarpe ypatingą vietą 
užėmė dievu motina Izidė, 
Graikijoje—Demetra irt. t. 
Ju pavyzdžiu krikščionys 
nrfndėjo garbinti 
Tačiau kuri laiką 
relipriioie jai buvo 
nedidelis vaidmuo.

Imperatorius Teodosijus 
IT siekė sujungti savo val
džioje visas tautas, garbi
nusias deives—moteris bei 
motinas. Tuo tikslu jis 431 
metais Efeze sušaukė baž
nyčios susirinkimą, kuris 
natvirtino “dangaus kara
lienės” Mariios garbinimą. 
Ir nuo to laiko Marijos 
kultas ėmė stiprėti, išstum- 
dąųiąs l^įtų dęivių; garbipi- 
rpa. ’ ’' , , . <•

-• ’Bažnvčibš.Ah'’dfėdamos,daT- 
ląjbįąų ^išaukštinti ..impera
torių valdžią, viduramžiais 
Marija
su karūna^įĮM^^ 
ta Mari j| 
Aušros vagjffibš^ 
ie.
ivede net mauja^<®^aųs: 
karalienės” šventę?/

Marija vaizduojama .ne 
vien karaliene^Anokių, pa
vidalu tik nėnrigalvdjo baž
nytininkai, siekdami- ją iš* 
populiarinti .tikinčiųjų tar
ne. Devynioliktame ? am
žiuje, vis didėjant'klasių‘ 
priespaudai ir liaudies ma
giu nuskurdimui, Mariją 
pradedama vaizduoti pa
prasta sodiete arba kala
viju perverta širdimi. Toks 
vaizdas turėjo tikinčiuosius 
sutaikinti su savo likimu, 
i teigti jiems, kad jeigu net 
dievo motina buvo nusiže
minusi ir kentėjo, tai ir jie 
turi kęsti visas išnaudoto
ju daromas skriaudas. Af
rikoje dirbę kataliku misi- 
jonieriai negrams dalinda

Vilniuje baigėsi buvusio antrojo policinio baudžiamojo 
bataliono dalyvių teisminė byla.

Žudikai visokiais būdais bandė sumėtyti pėdas. Tačiau 
faktai, dokumentinė medžiaga parodė kruvinus banditų vei
dus.

J. Stankaitis teisminės apklausos metu bandė paneigti 
Gavo bendrininko Juodžio, šiuo metu besislapstančio už Atlan
to, darbus. Tiktai kada teismo sekretorė I. Gonestaitė pa
skaitė dokumentus, žudikas patvirtino: “Taip, Juodis labai 
mėgo piešti kaukoles.”

vo paveikslėlius, kuriuose 
Marija buvo vaizduojama 
negre. Užpuldami Abisini
ja 1935 metais, italų kata
likai išleido plakatą, vaiz
duojantį Mariją ant tanko.

Bažnytininkai ypač rūpi
nasi Marijos kulto stiprini
mu, nes visais laikais 

darė ir sudaro moterys, 
kurioms Marijos garbini
mas artimesnis, negu kitų 
šventųjų. Štai kodėl baž
nytininkai jai priskiria 
įvairius stebuklus, įveda 
įvairias Marijos šventes, 
gegužines pamaldas ir t. t. 
Jos “autoritetui” sustiprin
ti net paskelbta, kad Mari
ja su kūnu paimta i dangų, 
o 1854 metais popiežius Pi
jus IX pripažino “nenu
ginčijamą tiesą,” kad Ma
rija buvo “nekaltai prade-'vo kelis kartus peržiūrėta 
ta.” Kiek “nedaug” laiko , nuo jos pirmo atspausdini- 
reikėjo nustatyti Marijos | mo anksti 1930 m. yra 
“nekaltybei” ir dar tada, ! sprendžiama kaip pastovi 
kai jos kūnas, kaip tvirti-, rankvedinė knyga, 
na bažnyčia, yra danguje! i 
Tačiau kodėl bažnytinin
kams neskelbti panašiu ne
sąmonių, jeigu religingi 
žmones tiki kiekvienu ju | buvęs prezidentas metodis- 
žodžiu, nereikalaudami jo- tų konferencijos Anglijoje, 
kių įrodymų ?!

Nepaprastai daug pelno 
yra davės bažnyčiai “ste- laikraščių korespondentais
buklingų” paveikslų garbi
nimas. Tai senos ir tam
sios praeities prietaras, ki
lęs iš pirmykščių religijų. 
Pirmykščiai žmonės tikėjo, 
kad dievai gali gyventi 
įvairiuose daiktuose, kad 
jų paminklai ar statulos 
gali pavaduoti pačius^ die
vus. Krikščionys tyčiojasi 
iš"-stabų, kuriems būdavo 

roiama, Kad ’sventųių 
pęslų garbinimas, tikė- 
M jų^Stebuklingumu,” 

tukoj imas ',įjiems aukų yra 
perimta iš stabmeldystės, 
•yra senovės prietarų lieka
nos ..; krikščionybėje;
‘.Kim.igąi j gi ‘ ir šiandien, 

kada, mokslas yra visiškai 
įrodęs, kad dievas yra tik 
žmogaus vaizduotės kūri
nys, nesigėdi įkalbinėti 
žmonėms, jog aukomis ir 
maldomis galima iš Marijos 
Aušros vartuose visko iš
prašyti. Tačiau kaskart vis 
daugiau tikinčiųjų ima 
blaiviai galvoti ir suprasti, 
kad “stebuklingi” paveiks
lai ne prašytojui duoda 
naudą, o stebuklingai pri
pildo kunigų kišenes. Res
publikoje kylant švietimui, 
vis labiau nyksta “šventų
jų” vietų ir paveikslų po
puliarumas. P. Pečiūra

ft

Krisliški pasiskaitymai
Šiomis dienomis mirė dr. 

John Hodgdon Bradley, ge
ologas ir geografas, savo 
namuose, Escondido, Calif. 
Jis buvo 63-jų metų ■ am
žiaus. v

1931-mais metais jis ra
do fosilių, liekaną "žvaigž
dinės žuvies (starfish) 
Inyo kalnuose, Čalff. Jo 
apskaičiavimu ■ ji yra 
200,000,000 metų senumo. 
Savo raporte apie žvaigž
dines žuvis jis rašė:

“Jos gyveno ne tik pirma 
žmogaus, bet pirmiau bet 
kokio nugarkaulinio gyvū
no, išskiriant žuvis. Jos 
priklausė periodui, kuria
me nėra jokio rekordo že
miniams gyvuliams ar že
mės augmenims”.

Jo parašyta knyga “Pa
saulio biografija”, kuri bu-

Londono pryčeris linkęs 
pėrrašyt bibliją

Dr. Leslie Weatherhead 

mylėtų cenzūruot bibliją.
Pasikalbėjime su trijų

Londone sakė: jis “labai 
laisvai braukytų su mėlynu 
paišeliu” peržiūrint bibliją 
birmiau, negu ji bus nau
jai spausdinama.

Jo vyriausias siekis, tai 
Senasis testamentas, kurį 
jis apibūdina visiškai pase
nusiu.

Dr. Weatherhead, minis- 
teris miesto koplyčios Hal- 
born distrikto Londone, bu
vo paklaustas, ką jis išmes- 

šventųjų” I tų iš to testamento.
—Daug kruvinų skerdy

nių ir daug murzinų šmotų 
—ką choro vaikiukai tyliai 
skaito, — sakė jis.

Biblija buvo parašyta, 
sakė daktaras, vyrų, ką ra
šė iš situacijų, kaip jie ma
tė, suprato jas. Tas privedė 
prie, nepritaikomos padė
ties dabar, kuomet pasaulis 
daug ko išmoko nuo tų lai-

Reikia taisyt ir evangelijas
Būnant ligoninėje teko 

skaityt evangelija — para
šytą Mateušo ar Lukošiaus. 
Bet čia nesvarbu, kas ją ra
šė—svarbumas ve kur yra: 
tūla moteris tuokėsi su 
septyniais broliais ir kiek
vienas po vedybų staiga 
mirė. Čia parodoma, jog ta 
moteris buvo pilna nuodų, 
kaip barškuolė gyvatė — 
kas prie jos prisilytėjo — 
tam kaput. Tų laikų rašy
tojai žiūrėjo į moterį, kaip 
į purvo bačką ir taip rašė, 
nepaisydami nei savo pro
to, nei žmoniškumo.

Bažnyčia ir šiandien mo
terį žemina, niekina. Po 
vedybų jaunamartei draus- 
tina eiti bažnyčion per 
frontines duris — ją reikia 
įvesdinti bažnvčion per už
pakalines duris ir apvalyti 
nuo lovos “grieko”, gi jos 
vyras laisvas—lovos “grie- 
ku” nesusimurzinęs. Jam 
nereikia kunigiško patar
navimo.

Po gimdymo moteriai 
taipgi draustina eit bažny
čion per frontines duris— 
ji turi atlikti tokią pat ce
remoniją, kaip ir jauna
martė. Mat, ji “sugriešijo” 
duodama pasauliui naują 
gyvybę. Ja reikia apvalyti. 
Nuo ko? Čia kunigo patar
navimas, niekinąs moterį, 
motiną, visai nereikalingas.

3 p.-Laisve (Liberty)—Penk t., lapkričio (Nov.) 2, 1962

EASTON, PA.
Istoriniai kultūringas 
gimtadienio atžymejimas

Eastonas yra nedidelė lie
tuvių kolonija, turinti Lie
tuvių Piliečių Klubą, lietu
vių parapiją su lietuvišku • 
kunigu ir LLD 13 kuopą.

LLD 13 kuopos sekreto
rius Leonas Tilwick sumanė 
gražiai, kultūringai atžy- 
mėti savo 75-ą j į gimtadienį. 
Kadangi Tilwick yra LPK 
nariu, tai jis nusisamdę 
Klubo svetainę ir pasikvie
tė J. Grybą su Lietuvos fil- 
mininkų gamintais filmais 
ir Aido choro oktetą, vado
vybėje Mildred S t e n s 1 e r. 
M i 1 d r e d a prirengė labai 
gražią ir įvairią dainų pro
gramą, kurią atliko okte
tas, kvartetas, duetas ir so
listai Augustinas Iešmantą, 
N. Ventienė ir Aleksandras 
Velička. Kaip filmai, taip ir 
dainų programa buvo pir- 
maklasiniai Visi susirinku’ 
šieji sakė, kad kaip Easto
nas gyvuoja, tai tokio pa
rengimo dar nėra turėjęs. 
Tai dar vienas aukšto kul
tūrinio laipsnio puslapis at
verstas. Ir tai ačiū Leono 
Tilwicko sumanumui.

Mes., programos dalyviai, 
linkime Leonui Tilwickui il
giausių metų ir gražių sėk
mių tęsti kultūringą veiklą 
tarp eastoniečių.

J. Grybas

Los Angeles, Cal.
LLD ir LDS nariams

Lapkričio 11 d., 11 vai. ry
to, Danish Hall, 1359 West 
24th St., įvyks LLD 145 ir 
L D S 35 kuopų susirinki
mai.

Svarbu visiems dalyvauti, 
(girdėsite raportą nuo įvy
kusio’spaudos labui išvažia
vimo ir paskirstymą paja
mų ir aukų. Bus ir kitų 
svarbiu visuomeniniu rei
kalu, v

Vaikiškumas
paskelbimu blokados
ir vietinės valdžios

Su 
Kubai 
organų paraginimu, kad 
gyventojai prisipirktų mais
to dviem savaitėm, nes, jei 
prasidės bombų kritimas, 
tai krautuvės būsiančios už
darytos per 2 savaites, ki
lo isterija. Krautuvės per
sipildė pirkėjais.. Nekurto
se, pritrūkus prekių, pradė
jo kilti riaušės, kad net po
licija turėjo tvarką atsteig
ti.

Tačiau, ar kuris pagal
vojo, kiek jam “maisto” rei-; 
ketų, jei ir viena atominė ■ 
bomba nukristų? Klausiam 
tiems autoritetus, ką dary
ti laike antpuolio, buvo pa
tarta: kuo nors prisidengti 
ir melstis.

Negalėjau nuo juoko su
silaikyti visą popietę.

Spalio 21 d. losangelie- 
čiai nustebino jukaipiečius, 
nes jų spaudos labui paren
gime net perpildėme svetai
nę. Taigi, atsiteisime už jų 
atsilankymus į mūsų paren
gimus. Gerai, kad žmonės 
domisi ir remia savo klasės 
spaudą.

šakalių žemaitis

SUGRĄŽINAMAS 
REGĖJIMAS

Vienoje Lenkijos akių kli
nikoje surastas būdas pa
keisti akies vyzdį plastma- • 
se. Kadangi pakaitalo ne
galima įstatyti į vyzdžio 
vietą, jis įdedamas tarp ra- 
gainės sluoksnių. Tokiu bū
du grąžinamas regėjimas 
sergančiam katarakta.



NUODYTOJAI
Medicinos gengstęriai pardavinėja nuodus 

vietoje vaistų,- Gimsta luoši vaikai
uzhas. Tačiau šį kartą 

klausimas leisti talidomidą 
pa tekinau j ai, tik ką atėju
siai dirbti į valdybą gydyto
jai —r ęįak^arei Frances Kel- 
sep? -Ji? šulaikė vaistus, nes 
buvo • skaičiusi angį i š k ą 
žurnalą, kuriame kalbama 
apie toksinį talidomido vei- 

Šveicarijo-jkimą.
Keturioliką mėnesių tm- 

i ko bylinėjimąsis. “Merelo” 
; firma buvo pasipiktinusi: 

/!ji nebuvo pratusi, kad val
dyba jai atsakytų. Gydyto
ją Kesey pradėta spausti, 
jai buvo prigrasinta atleidi
mu. Tačiau ji nenusileido.

Pagaliau į Ameriką atė
jo patvirtinimas, kad tali-

Daugiau kaip penki tūks
tančiai vaikų, gimusių su 
kreivomis kojomis ir ran
komis arba visai be rankų 
ir be kojų. Daugiau kam dj.i 
tūkstančiai motinų, ’ lau
kiančių, kad gims luoši vai
kai. Štai ką davė baisus nu
sikaltimas Vakarų Vokieti
joje, Anglijoje, ;
je, Švedijoje, Belgijoje, Ka-į 
nadoje, Amerikoje. ■

1957 met. stambus “Griu-1 
nentalio” chemijos koncer
nas Vakarti Vokietijos 
Štolbergo mieste išl e i d o 
migdomuosius ir raminan
čius vaistus —kontorganą. 
Šie vaistai buvo išrekla
muoti kaip “amžiaus mig
domieji”. Juos ypač reko-' domidas — nuodai. “Mere- 
mendavo busimosioms mo-Uo” firma apsiribojo atsi- 
tinoms. Vaistinėse juos par-' prašymais, o gydytoja Kel- 
davinėjo be receptų; juos’sey gavo iš prezidento me
duodavo pacientams ligoni-1 dalį už “luošų vaikų gimi
nėse; juos išsijuosę reko-Įmo tragedijos Jungtinėse 
menduodavo privatūs gy-1 valstijose išvengimą”, 
dytojai; 15 millijonų table- Dorybė triumfavo, 
čiu per mėnesį ir milijonai blogybė nebuvo nubausta.

Dorybe triumfavo, bet

Baigdamas Tašogomis,
Smitas. — Reikalingas įsta
tymas ginąs vartotojo tei
ses”*

Bet tokio įstatymo “lais
vosios iniciatyvos” pasau
lyje nėra. Nuo žmogaus gi
mimo iki senatvės niekas 
negina jo gyvybės nuo kon
kuruojančių tarpusavyje

Tarybų Lietuvos ii PHILADELPHIA, PA
P. Guobys iš Vilniaus ra 

šo Jonui Gasiūnui:
Mielas Drauge:

Sveikinu jus ir 
“Laisvės” darbuotojus, 
mėjus ir visus pažangiūo-imas jei uaugiau 
sius Amerikoje gyvenam 'ma, tai liaudis gauna pigiau

visus
rė-

markių pelno “Griunenta
lio” koncernui.

Anglijoje šiuos vaistus, 
pavadintus “Distavel” pra
dėjo platinti “Distilerso” 
firma. Britanijos sandrau
gos šalyse jie buvo rekla
muojami vaikaims kaip “vo
kiškoji auklė”. O po to jie 
paplito Švedijoje, Šveicari
joje, Italijoje.

Amerikoje stambi chemi
jos firma “Merei kompani” 
Ohio valstijoje išleido juos, 
pavadinę talidomidu arba 
kevedonu. Dešimtyse šalių 
kas vakarą milijonai žmo
nių vartojo šias tabletes.

O tuo tarpu pradėjo gim
ti luoši vaikai. Visi jie buvo 
panašūs vienu atžvilgiu — 
deformuoti arba ’ 
suminkštėję galūnių kaulai. I

lio 25-tos naktį jo prisnig^ 
daugiau.

mano uždarbio jokiu būdu 
nebūtų užtekę, o čia moka-jkų sąskrydyje pasakė: Esu 
me visai mažai — kapeiko- įsitikinęs, kad Chesterfield 

- cigaretės yra priežastis vė
žio gavimui.

Dr. Victor Kaunitz sako: 
Per 16 metų tyrinėjau vėžio 
požymius šešių šimtų ser
gančių vėžio liga, padary
damas nuo dviejų iki trijų 
šimtų operacijų, surasda
mas gavusius vėžį nuo rū
kymo.

mis. Ka!$ butai ir transpor
tas, tai pasaulyje nėra pi
giau kaip pas mus, nes pas 
mus jei daugiau pagamina-

šarlatanų su bąltais ranko- -us iįetuvius su Didžiojo ir patogiau, 
galiais ir krakmolytomis s lio 45.t • raetinių 
apykaklėmis. Ir netgi kai kaktimL 
gydytojas yra įsitikinęs,1 
kad pardavinėjami vaistai 
—nuodai, jis derasi su fir
ma, nutyli nuodų pavadini
mą. Jis bijo, kad firma už- 
tąsys jį po teismus už defa- 
maciją. Taip pasielgė dak
taras Lencas iš Hamburgo. 
Jis nepradėjo aliarmuoti 
visu balsu, nesikreipė į vy
riausybę, nes vyriausybė 
nedrįsta kėsintis į biznio

su-

Dr. Victor Kaunitz medi-

Per tuos 14 mėnesių “Mere
lo” firma pardavinėjo tali- 
domidą gydytojams ir nau
dojo jį savo bandomosiose 
klinikose. Ji išleido kitus 
49 pavadinimų vaistus, į 
kurių sudėtį įėjo talidomi- 
das. 30 tūkstančių ligonių 
vartojo šiuos vaistus ir to-( Griunentalis i • i i ___ r  — a i * • • tdėl užregistruota rimtų su
sirgimų, taip pat tuberku
liozė, baltakraujystė ir ap
akimas.

Luošių tėvai ir šeimos, 
kuriose laukiama gimstapt 
vaikų, pareikalavo vyriau
sybės atsakyti, prie jų pri
sijungė daugybe žmonių.

Amerikos piliečių reika
lavimu į kongreso posėdį 
buvo iškviesti .vaistų ir

visiškai i maįsto produktų kontrolės 
valdybos vadovai ir visai

Apie tai, ką aš čia jums 
rašau, tai tikiuosi, kad 

Kaip aš jau buvau rašęs, jums jau papasakoja jūsų

nas atostogų, nes aš dirbu1 lankėsi Tarybų Lietuvoje, 
sunkiojoje industrijoje ir Man labai gaila, kad neteko 
man jau šiais metais davė,su jais pasikalbėti, nes jie 
3 dienas papildomų už iš-į buvo labai užsiėmę. Žinoma, 
tarnavimą, nes jau dirbu 
ketvirti metai. Mat, pas 
mus tokia tvarka.

Pirmiausia nuvažiavome 
į Molėtų rajoną, ten mano 

s mano 
motiną, seseris, brolį, pa
žvejojome, nes apie mus la
bai daug ežerų, ir po to grį

žome į Vilnių, o ant ryto
jaus išvažiavome į Lazdijų 
rajoną, ten mano žmonos 
tėviškė. Kartu su žmona tu
rėjome atostogas, bet žmo
nai mažiau, nes ji dirba 

■lengvojoje pramonėje, siu- 
i vykioj e. Kaip viename, taip 
ir kitame rajone, kur mes
----------- , ACA.K2CVA UVVVln' 

,įgai priėmė ne tik mūsų gi
žu di kai minės, bet ir kiti mūsų pa- 

į pailsėję vėl 
piniginė bauda išsisuk o'abu stojome į savo darbą.

i iš Štolbergo. | Nuo šių metų gegužės 
Anglijos ir Kanados farma- pirmos aš dirbu tik po 6 va- 
cininkai pasiūlė išmokėti landas, o atlyginimas toks 
elgetiškas kompensaci j a s pat. Pas mus diena po die- 
“nukentėjusiems”. “Mere/nos vis einame į geresnę 
lo” firmai žurnalas “Life”!pusę. Neužilgo visoje mūsų 
suteikė visą puslapį pasitei- šalyje bus darbo .diena po 6 
sinimams ir tragediją mūs- ir .5 valandas; Darbo valan- 
kuoja moraliniaias etiniais dos trumpinamos, o darbas 
apmąstymais: ar pateisiu- su kiekviena diena eina 
tina luošus naujagimius žu-ivis sparčiau. Žinoma, vis- 
dyti gailestingumo sume-Į kas priklauso naujai tech-

i žmo- 
ir pasi-sako, rudens auksinės di

u šiais metais turėjau 32 die-. turistai, kurie dar neseniai

; tėviškė. Aplankėme
Tūkstančiai luošų vaikų 

gimsta ir dar gims. Tūks
tančiai žmogiškųjų tragedi
jų. Amerikoje persekiojama 
Šeri Finkbain, keturių vai
kų motina, kuri ryžosi su
dėtingai operacijai, kad iš
vengtų luošo vaiko gimimo. 
Laukia teismo jauna belgė, 
motina Siuzana Vanderput-' 
Koipel, kuri nusiminimo pa-' 
gauta nužudė savo gimusia',/ jyVfcU?v ? , i , , . 6 -1 lankėmės, mus labai svetin-be rankų dukterį.

O tikrieji 
lieka nebaudžiami. Lengva žįstami. Gerai • ••«•! "J • v • I I i . • •

' jie čia atvažiavo ne sėdėti 
viešbutyje, bet važinėjo po 
kolūkius, gamyklas, po tas 
vietoves, kur vokiškieji ir 
lietuviškieji banditai degino 
gyvus žmones, kad grįžę 
galėtų ir jums papasakoti.

Ką tik pasibaigė Kaune 
aštuonių žmogžudžių teis
mas; priteisė visus sušau
dyti, konfiskuojant jų tur
tą. žmogžudžių padarytas 
mūsų Tėvynei žaizdas jūs 
patys matėte čia lankyda
masis 1959 metais.

Dabar pas mus ramus 
gyvenimas, visi žmonės dir
ba ir džiaugiasi, kad dirba 
sau ir savo Tėvynei. Turime 
ne tik sau, bet ir sa
vo geram draugui, kuris 
mažiau turi už mus. Mūsų 
šalis niekam nieko nepavy
di ir nieko neprašo ir nieko 
nebaido taip, kaip kiti mus 
baido atomine bomba. Mūsų 
Tėvynėj buvo daug bloges
ni laikai. Prieš 45 metus 
buvo vienintele socialistinė 
šalis ir tai mokėjo pažaboti 
priėšį, o šiandieną su mu
mis viso pasaulio pažangio
ji žmonija.

U.S.W. lokalas 6280 pasi
rašė sutartį su Reynolds 
Kompanija. Lokalo valdyba 
sako, kompanija pasiūlė 43 
proc. mažiau negu naciona- 
lė skalė nusako, ir tas iš
šaukė streiką. Sutarties są
lygos neskelbiamos, bet lo
kalo nariai turės užgirti ar 
atmesti.

dyti gailestingumo
timais

Milijonai žmonių su bai- sąžiningumui
me galvoja, ką jiems duos ryžimui.

palengvėjimą ar j Jūsų pažangiajame

nikai, o daugiausia tai

Ligoninių susivieniji m o 
sąskrydyje pranešta, kad 
valstijos medikalis patarna
vimas bėgyje devynių mė
nesių suteikta 20, 849-niems 
asmenims, sulauku s i e m s 
65 daugiau metų; atsakyta 
10,257-niem serganti e m s. 
Valstijos įstatymas nusako, 
kad turintieji santaupų ne
šelpiami.

New Jersey pajūryje nuo 
Atlantic City iki Cape May 
sveikatos pareigūnai įsako, 
jog draudžiama gaudyti 
oysterius ir klemsus. Svei
katos pareigūnai sako, kad 
valgydami juos žmonės su
serga Hepetitis liga.

Vasarėlė praėjo, dienos 
trumpesnės, vakarai ilges
ni, vasariniai parengimai 
buvo geri. Mūsų veikėjai 
žiemos veikimui programos 
dar vis neturi: svetainės, iš- 
kaštingos, meninių stpėkų 
neturime, judomų paveikslų 
rodymas iš Tarybų Lietu-z. 
vos kabo ore. Vedami pasi
tarimai nusakys ateitį.

Spalio 21 d. spauda pra
nešė, kad Antanas Impule- 
vičius Tarybų Lietuvoje su
rastas kaltu ir nuteistas 
aukščiausia bausme. Vals-1 
tybės departamento prane
šimu iš Washingtono, Im- 
pulevičius nebus grąžina
mas į Tarybų Lietuvą

Miami, Fla.
I

Svečiuose St. Petersburgo 
LLD 45 kp. parengime > 
LLD 45 kuopa ne tik 

gausi spaudos rėmėja, bet 
ir vaišinga. Tos gaspadinės 
taip labai sumaniai ir sko
ningai pavaišina susirinku
sius į jų parengimą. Mes 
penketas iš Miamės labai 

I pasitenkinę visokiu priė
mimu ir vaišingumu, nors 
teko padaryti arti 300 my
lių kelionę.

Važiavome visokiais ke
liais, kad pamatyti Floridą, 
kuri šiuo tarpu paliesta vi
sokeriopai —užplūdimu ku
biečių dipukų ir karo sto
vio isterija. Ypatingai ken-

19 metų Henry Kiemai, 
philadelphietis,. tarnavęs 
Amerikos kariuomenėje V. 
Vokietijoje, pabėgo į Rytų

v Vokietiją, prašydamas tei- čia Miami, kur randasi gal
Šiais metais pas mus va-įsės nuolatiniam gyvenimui, arti 200 tūkstančių dipukų, 

sara buvo perdaug‘lietinga, Jo tėvai sako netikį, kad jų Kur tik pasisuksi, ten, 
o dabar susitaisė oras, kaip sūnus tai padarė, tikrų ži 

nių, sako, neturi. Tėvas no 
nos jau pora savaičių. Ta-'ri vykti į Vokietiją patyri 

laik- riu ačiū už laikraštį “Lais- mui įvykių.Protiniu atžvilgiu tai buvo: Amerikai naaiškėio kokie vaistai: palengvėjimą ar[ Jūsų pažangiajame laik-pnu aciu uz laikraštį Lais- mui įvykių.
„n-------.1 p J > lmirtį, pasveikimą ar naujas raštyj “Laisvėj” buvo daug vę”, gaunu visus numerius. ---- —-

ligas? Jie tiksliai žino tik- rašyta apie'Tarybų Lietu-'Laikrštyje paradyta: per- . v
tai medikamento kainą, vi-'voje gimusį naują miestą skaityk ir duok savo drau- je naujuose namuose kon- 

‘gui pasiskaityti. Taip aš ir traktorius ir namų parda- i m 1 * i • i .. ...

pilnaverčiai vaikai. Šie at 
vejai įgijo epidemijos pobū

siaubingai bejėgiai yra 
žmonės atsispirti biznio sa
vavaliavimui.

95 procentus gydytojų iš
rašomų vaistų gamina pri
vačios firmos. 1,300 priva
čių farmacijos įmonių kas- 

■met gauna 2,013,500 tūks- • • V • V B -

Northeast Philadelphijo-

Tiktai 1961 metų lapkri
čio 8 d. Hamburgo gydyto
jas Lencas pastebėjo, kad 
šios nelaimės priežastis — 
“Amžiaus migdomieji”.

Jis parašė “Griunentalio” tančių dolerių pelno, 
koncernui, bet negavo atsa- Vaistų kontrolės valdyba 
kymo. Po dviejų savaičių'neturi lėšų vaistų laborato- 
vaikų gydytojų kongrese jrimams tyrinėjimams, o 

saujelė gydytojų, dirbančių 
valdyboje, neturi didesnio 
patyrimo: pakanka turėti 
tiktai gydytojo diplomą.

Firma gali pasirūpinti,

Lencas papasakojo apie 
baisų “vienų migdomųjų 
vaistų” veikimą (jų pava
dinimo jis nepranešė).

Lencą užvertė laiškais. 
Rašė šeimos, laukiančios 
vaikų, rašė nelaimingos mo
tinos, kurioms gimė vaikai 
be kojų ir be rankų, —ar 
tik ne konterganas šie -vais
tai? Kilo skandalas, ir 
“Griunentalio” koncerno sa- • 
vininkas buvo ]_ 
lapkričio pabaigoje išimti 
konterganą iš apyvartos.

Tačiau nuodingi vaistai 
ir toliau nuodijo žmones ki
tose šalyyse. Niekas nieko 
neįtarė: jų pavadinimai bu
vo įvairūs. Tiktai vėliau, bi
jodamos skandalo, firmos 
nustojo pardavinė j u s i o s 
nuodus: Anglijoje — 1961 
metų gruodžio mėnesį, o 
Kanadoje — tiktai 1962 me
tų kovo mėnesį.

Amerikoje Filadelf i j o s 
“Merelo” firma iki pat 1962 
metų liepos mėnesio mėgi
no talidomidą plačiai par
davinėti. Pagal įstatymą, 
veikiantį Amerikoje n u o 
1906 metų, bet kokius pri
vačios firmos išleistus vais
tus turi aprobuoti vaistų 
ir maisto kontrolės valdy
ba. Paprastai ši procedūra kiautojai 
užtrukdavo vieną - dvi die- :

sa kita — firmos paslaptis,1 Elektrėnai, kurio dar nese- 
kuri išplaukiu į paviršių n*ai nebuvo žemėlapyje. Tai 
tiktai tada, kai nelaimė. tokių elektrėnų pas mus pa- 
įvyksta.

Kaip visada, nebaudžia
mas lieka svarbiausias žu
dikas — “laisvoji iniciaty
va”. Ji užima pirmąją vietą 
nematomajame teisiamųjų 
suole greta “sveikatos par
davinėtojų”.

tūs gydytojai, ir valdybai 
to pakanka vaistams apro
buoti. Firmoje tarnaujan
tieji gydytojai fabrikuoja 
vaistų ir maisto produktų 

uiucįnu ša-.“mokslinių tyrinėjimų” re- 
priverstas, zultatus. Vyriausybė nie

kada nereikalauja ataskai
tų iš valdybos ir .nesikiša į 
vaistus gaminančių firmų 
“vidaus reikalus”. Per tre
jus metus 20 rūšių vaistų, 
kuriuos aprobavo valdyba, 
buvo išimta iš apyvartos po 
dešimčių ir šimtų nelaimin
gų atsitikimų, kurie kartais 
baigdavosi mirtimi.

Tik ką išleistoje Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
knygoje apie “sveikatos 
pardavėjus” jos autorius 
Ralfas Smitas pateikia dau
gybę masiško žmonių 
gaudinėjimo pavyzdžių, 
taminus gaminančios 
mos kasmet gauna pusę 
lijardo dolerių pelno, 
tuo tarpu šie “vitaminai 
dažnai sukelia vidurių su
sirgimus. “Gydytojai—pre- 

1, reklamuotojai 
žaidžia jūsų baime, jūsų li-

Ženeva. — TSRS delega
tai pataria Anglijai ir JAV 
persvarstyti atominių gink
lų uždraudimo klausimus.

statyta ir statoma labai 
daug. Aš Elektrėnuose dar1 
nebuvau, bet matau daug 
kitų naujų pastatų.

Mūsų sostinė Vilnius jau 
daugiau kaip metai gavo iš 
broliškosios Ukrainos gam
tines dujas ir vis diena iš 
dienos įjungia dujotiekį Vil
niaus rajonuose, o pereitą 
savaitę ir mes ahtakalnie- 
čiai gavome šią brangią do
vaną. Tokiam patogumui, 
kuriuo mes naudojamės, tai 
man gyvenant Argentinoje

darau. Tegul ir kiti mato, 
kad mūsų broliai, gyvenda
mi toli nuo savo gimtojo 
krašto vieni 50 metų, o kiti 
dar daugiau, nepamiršo sa
vo gimtosios kalbos ir savo 
Tėvynės.

ro
dos, tik ispanų kalba varto-v 
jama. Tie kubiečiai tai pik-^ 
tesni ir akiplešiškesni už vi-^ 
sus pabėgėlius. O kai pre
zidentas paskelbė Kubai 
blokadą, tai tūli iš jų visą 
žmoniškumą prarado.

Florida, tai prieglauda 
visokiems turistams. Čion 
privažiuoja iš visur žmonių,

ap-

fir- 
mi- 
kai M
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P. Guobys

ALIUMINIS STOGAS
Viena JAV firma pradėjo 

gaminti į rulonus suvynio
tus raukšlėtus aliuminius 
lakštus stogams dengti. 
Lakštai yra 5 milimetrų 
storio, 15 metrų ilgio ir 
daugiau kaip 1 metro plo
čio. Dengiant stogą, reikia 
tik rulonus išvynioti ir lakš
tus prikalti vinimis prie 
gegnių. Tokį stogą nebūti
na dažyti, o svarbiausia — 
vasarą po juo būna v^su.

IMPULLVICIU5

UMnyn^BMHHJC 
nuTttwac e.

Iš Vilniuje pasibaigusio lietuviškųjų buržuazinių naciona
listų teismo salės. Toje vietoje, kur matyti lenta, turėjo- sė
dėti Amerikoje prieglaudą suradęs A. Impulevičius.

Dvyliktojo policinio bau
džiamojo bataliono vadas ma
joras Antanas Impulevicius. 
Jį neseniai Vilniuje pasibaigęs 
viešas teismo procesas nutei
sę sušaudyti. Jis gyvena Fi

li adelf i jos mieste.

vėjas atsisakė parduoti juo
dos rasės žmonėms namus.
Harrisburgo valdi n i n k ų J su visokiais sumetimais-rei- 
įsaku neturi būt diskrimi- i kalais. Floridos gamta labai 
nacijos ir namai turi būt 
parduodami visiems, kas tik 
nori pirkti.

Transportacijos tyrinėji
mas sako: Devyniose Phi- 
ladelphijos apskrityse kiek
vienam važiuoti į darbą ima 
33 minutes. Milijonas ir 60 
tūkstančių važiuojančių pa
daro 5,144,000 mylių į sa
vaitę. •,

Spalio 25 dieną moterys 
už taikos palaikymą, stu
dentų unija ir kitos mylin
čios taiką organizacijos su
ruošė pikietą prie miesto 
rotušės. Dalyvavo 250, dau
gumoje, moterys su vaikų 
vežimėliais, nešdamos iška
bas: “No War Over Cuba”, 
už sulaikymą ginklavimosi 
lenktynių. Kalbėjo 
tų vadas Norman 
Pikietas užsibaigė 
nuotaikoje.

socialis- 
Thomas.
ramioje

Benjamin Franklin’o des- 
ka varžytinėse parduota už 
$40,000. Ją nupirko Inde
pendence istorijos parkas. 
Varžytinės tęsėsi tris die
nas, parduota 406 istori
niai palikimai, už $204,547.

“P e n n State”, satyros 
žurnalas, ėjęs per 53 metus, 
sulaikytas, atsisakius Penn- 

• syIvani j os unive r s i t e t u i 
duoti finansinės paramos.

Pirmas sniegas valstijo-

prielanki beveik vis kam. 
Čionai per mylių mylias dy
kumos ir gana geros žemes 
agrikultūrai ir įvairiai in
dustrijai. Kapitalistai, no
rėdami pasmaugti Kubą, 
steigia cukraus industriją, 
stato naujas cukraus ga
myklas ir užveda neperma
tomus laukus cukrinių nen
drių auginimu. Čia darbo 
jėga pigiausia, o dabar tie 
Kubos dipukai dirba visai 
pusdykiai. Išnaudotojų kla
sei tikras rojus Floridoje.

Šiaip jau Florida nepasi-i- 
žymi gamtos scenerijų gro
žiu, perdaug lygumų ir ne
daug miškų. Bet darbinin
kų išnaudotojams tai pini
gų aruodai.

LLD k. parengime susiti
kome nemažai senų pažįs
tamų. Didelis ačiū Lidei- 
kiams už taip širdingą visa- 
keriopą patarna v i m ą ir 
nakvynę. Širdingas ačių Pa
kalniškiams už pusryčių 
vaišes. Taipgi nepamiršta
mas dėkingumas Klimams, 
Yukniams už iškilmingus 
pietus. Kaip jie sakė, iš viso 
svieto į vieną vietą sunešė 
kas ką turėjo, ir vaišinomės. 
P. Mockapetris prižadėjo 
mūsų Miames L. S. Klubui 
nupiešti ant estrados mūsų 
pasirinktas scenerijas.

Taip ir baigėsi svečiavi-*- 
masis. Atsisveikinę su vi\ 
sais, drg. Kochų puikiam 
automobilyje Smalenskas, 
Bečienė ir aš laimingai grį- 

Įžome i namus. I. U*



Miami, Fla.
L.S.K. piknikas ir specialis 

ą susirinkimas
^arių ir svečių atsilankė 

daug. Po pikniko pirminin
kas S. Kanapis kvietė na
rius į susirinkimą; jam atsi
darius, konstitucijos komi
sijos narys S. Zavis plačiau 
paaiškino susirinkimo tiks
lą. Vėliau pirmininkas pa
kvietė konstitucijos autorių 
V. Boviną skaityti konsti
tuciją punktas po punkto.

Perskaičius konstitucijos 
projektą, jis buvo apkalbė
tas ir kaip kurie punktai 
sugrąžinta komisijai baigti 
tvarkyti.

Virš minėtas piknikas 
tuomi buvo svarbus, kad 
L.S.K. keturių narių supuo
lė gimtadienių sukaktys, tai 
E. Milerienės, N. Tamošiū
nienės, R. Čulados ir E. Ur
bono. Mrs. A. Lack, vyriau- 
sJa pikniko gaspadinė, 
trumpai paaiškino apie mi
nėtų draugų ir draugių 
gimtadienius ir paprašė su
sirinkusiųjų padainuot gim
tadienio dainą (“Happy 
Birthday”). Mrs. Lack pra
nešė, kad tie keturi, dvi 
draugės ir du daaugai, su
sidėjo ir užmokėjo už visą 
maistą. Reiška, kad jie su
rengė L.S. Klubui pikniką, 
kurio visas pelnas eis nau
jos salės įrengimui.

Pasigedome labai darbš
čios ir geros klubo rėmėjos 
Mrs. E. Milerienės, kuri ne
seniai pergyveno sunkią 
operaciją ir dar jaučiasi 
silpna, bet sveikata eina ge
ryn. Susirgo L.S.K. proto
kolų raštininkė M. Valilio- 
nienė ir S. Meison. L.S.K. 
nariai linkime jiems greitai 
pasveikti ir vėl su mumis 
sykiu dalyvauti.

Atitaisymas klaidos
Iš Miami korespondenci

joje (“Laisvės” Nr. 82) bū
vį aprašyta paminėjimas 
gimtadienių ir vedybinių 
sukaktuvių Žavių ir Beni- 
kaičių. Labai gaila, kad bu
vo praleista - nepaminėta 
Mr. ir Mrs. Žavių pavardė. 
Taigi, tos korespondencijos 
rašė jas Ramstis atsiprašo 
Žavių už klaidą.

Svečiai iš Švedijos
Šimkai sulaukė svečių iš 

Švedijos, atvyko Šimkienės 
sesutė Julė Williams su sa 
savo vyru, viesės Miamije 
kelis mėnesius. Spalio 27-tą 
Šimkai surengė sulauktuvių 
banketą, kuriame dalyva
vo virš 50 žmonių. Šimkienė 
yra gera gaspadinė, jinai 
moka pagaminti skanius 
valgius ir gražiai parengti 
stalus, kas papuošia visą 
banketo eigą.

Pavalgius, G. Danys pa
kvietė pakalbėti svečius S. 
Zavis ir J. W. T. Jie dėkojo 
Rimkams už surengtą gražų 
pokylį.

Buvo pakviestas pakalbė
ti svetys Mr. Williams iš 
Švedijos. Iš jo kalbos gavo
me supratimą, kad Švedija, 
nors ir maža ir neturtinga 
šalelė, bet ten darbininkų ir 
abelnai žmonių sveikata lai
ke ligos yra geriau aprū
pinta, negu pas mus turtin
goje Amerikoje. Jie turi so- 
cialę apdraudą — ligos me
tu, biednas ar turtingas, 
jeigu moka į tą apdraudą, 
gauna paskirtą pagalbą. Už 
gydytojo parašytus recep
tus ligoniai moka tik pusę 
kainos, o kitą pusę apmoka 
iš socialio fondo.

Prie pabaigos, visi daly
viai dėkojo Šimkams už 
gražų vaišinimą.
+ J. W. Thomson
/-------------
Bona. — Vakarų Vokie

tija rems Indiją kare prieš 
Kiniją.

Brockton, Mass.
Mirimai

Spalio 26 d. staigiai mirė 
Lillian Stirienė (Aukūny 
tė). Mirė besisvečiuodama 
pas savo dukrą, Whitman, 
Mass. Palaidota spalio 29 d. 
Melrose kapinėse, ten, kur 
ilsisi jos vyras.

Velionė nemokėjo skaity
ti nei rašyti, bet buvo lais
vų minčių, dalyvaudavo 
progresy v i ų parengimuo
se — piknikuose ir koncer
tuose. Į piknikus važiuoda
vo autobusu su Montellos 
Vyrų Dailės grupe, nes my
lėjo dainas ir muziką.

Paliko nuliūdime dvi duk
ras, sūnų, žentą, brolį ir 
anūką.

Pradžioje spalio mėnesio 
iš po nakties rado negyvą 
merginą Mary Tukis (Tu- 
kytę). Mirė nuo širdies 
smūgio. Buvo apie 50 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
du brolius.

Nursing Home įstaigoje 
mirė Petro Skeivio žmona. 
Paliko nuliūdime šeimą ir 
seserį Alesę Venslauskienę, 
kuri nuo seniai jau randasi 
nervų ligoninėje, Foxboro, 
Mass.

žmones nenori karo
Kada spalio 22 d. prezi

dentas Kenedis pareiškė, 
kad įveda prieš Kubą blo
kadą, buvau ligoninėje. Li
goniai ir slaugės visi nusi
minė. Iš 21 ligonio, tik vie
nas pritarė blokadai. Seka
mos dienos rytą, visi nusi
minusiai klausė: Ar dar ne
prasidėjo karas?

Spaudoj buvo daug gąsdi
nančių ir spekuliuojančų 
pranešimų. Kada po poros 
dienų paaiškėjo, kad JAV 
ir TSRS sutiko tartis diplo
matijos keliu, tai visi leng
viau atsiduso.

George Shimaitis

DETROIT, MICH.
Detroito pažangios orga

nizacijos rengia pietus, ku
rie įvyks sekmadienį, lap
kričio 4 d., Draugijų sve- 
svetainėje, 2-rą vai. popiet.

Visi vietos piliečiai žino, 
kad Draugijų rengiami pie
tūs visuomet būna skoningi 
ir išteklingi.

Duokite savo žmonoms i 
tą dieną atostogų, nes galė
site pas i valgy t i be jokio 
triūso, ir susitiksite savo 
draugus ir pažįstamus.

Už pietus auka .$1.50 as
meniui. V. Z.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Spalio 27 d. miesto sode 
susirinkę keli šimtai žmo
nių reikalavo panaikinti 
Jungtinių Valstijų * karines 
bazes Kuboje ir Turkijoje. 
Jų obalsiai sakė, kad kari
nės bazės užsienyje veda 
prie nesutikimų ir karo.

Spalio 28 d. Waterburyje 
įvyko LLD 3-čios apskri
ties metinė konferencija. 
Delegatų su valdyba buvo 
33. Malonu buvo susitikti 
su draugais ir draugėmis.

Pasibaigus konferencijai 
Jonas Grybas ir K. Briedis 
rodė filmus, Lietuvoje ga
mintus. Filmai įdomūs, bet 
aparatas sugedo- ir nesigir
dėjo balso. Grybas ketino 
kitą kartą juos parodyti, 
kada pataisys aparatą.

“Laisvės” vajininkas Jo
nas Petkus ir “Vilnies” M; 
Valinčius praneša, kad va
jai eina gerai. Žinoma, dar
bas būtų pasėkmingesnis, 
jeigu mes visi pagelbėtu- 
me. Pasistengkime.

J. Kunoa

PLYMOUTH, PA.
Mainieriai binghamtoniečių 
lietuviškų filmų parengimo 

dalyviai
Spalio 13 buvo Jaba^ gra

ži diena, tad mųdu.^li žmo
na, Krutulienė ir Gldbičie- 
nė nutarėme vykti į Bing
hamton, N. Y., kur draugų 
binghamtoniečių buvo su
ruošta vakarienė ir lietuviš
kų filmų parodymas. Vaka
rienė prasidėjo apie 6 vai 
vakare, o filmų/ rodymas 
kiek po septintos vallandos. 
Vakarienė ir da su gėri
mais, vien tik už vieną do
lerį, tai jau per gera buvo. 
Binghamtono draugės mo
terys turėjo daug sunkaus 
darbo pridėti, kad paga
minti tokią puikią vakarie
nę. O čia dar buvo iš toli- 
Kalifornijos viešnia, Ksave
ra Karosienė, kuri, grįžda
ma namo iš pasaulinės ke
lionės, aplankė New Yorko 
ir kitas rytines valstijas.

Vakarienei baigiantis, va
karo pirmininkė Ona Wel- 
lus paprašė gerbiamą vieš
nią kalbėti. Pirmiausia, 
kalbėtoja pažymėjo, kad ji 
nuo Amerikos moterų orga
nizacijos ir visų taiką my
linčių žmonių buvo pasiųs
ta į Japoniją, kur vyko pa
saulinis kongresas už taiką. 
Ksaveros jautri kalba, ypa
tingai apie Japonijos žmo
nių skundus prieš atominį 
karą, kurie baisiai nukentė
jo nuo amerikonų ir dabar 
dar tebekenčia, ne vienam 
klausytojui ašaras išspau
dė! Ksavera aplankė Indiją, 
Angliją ir kitas šalis, vis su 
taikos išlaikymo reikalais.

Taip pat K. Karosienė 
buvo-ir Lietuvoje, ten jai 
teko matyti Lietuvos liau
dies žudikų teismą, kuris 
tuo laiku prasidėjo Kauno 
mieste.

Ksavera, išklausius tų 
liaudies žudikų ir nekaltų 
žmonių kankintojų teismo 
eigą, jais baisiai pasipikti
nus, pareiškė: jei man tektų 
teisti, aš neteisčiau juos su
šaudymui, nes tai per gar
binga ir per lengva mirtis 
tokiems šaltakraujiškiems 
nekaltų žmonių žudikams ir 
kankintojams, jie neverti 
šautuvo kulkos. Aš juos nu- 
teisčiau į žvėrinčių, kur jie 
turėtų būt patalpinti su 
draskūnais leopardais, su 
plėšriausiais žvėrimis klėt- 
kose!

Toliau Ksavera sakė: 
man niekad nebuvo tokia 
mintis atėjus, kad lietuvių 
tautoje tokių išgamų ran
dasi, o pasirodo, tokių niek
šų yra, jų yra ir čia, Ameri
koje, kurie pasprukę iš Lie
tuvos, pasiekė Ameriką, pa
siskelbė demokratais ir net 
Lietuvos vaduotojais. Ar 
tai ne išjuokimas ir ne pa
žeminimas demokratijos?.

K. Karosienė pasakė pu
sėtinai ilgą ir labai atitin
kamą prakalbą.

Buvo rodomi filmai iš 
Lietuvos, rodė d. J. Grybas.

Šiuose filmuose matėme, 
kaip kunigai laimino laike 
karo hitlerininkus ir lietu
viškuosius liaudies žudikus 
ir žudomuosius; motėme 
vokiškųjų fašistų nuteriotą 
Lietuvą ir vėliau atbudavo- 
tą ir atjaunėjusią. O filmas 
“žydėk, jaunyste!” visus 
žiūrovus žavėte žavėjo, ro
dos, ir mes visi seniai at
jaunėjome. Garbe bingham- 
toniečiams už tokius paren
gimus.

Nakvojome ir svečiavo- 
mės pas draugų P. Yasilio- 
nienę. O ant rytojaus, po 
pusryčių, manėme, trauksi
me į namus, bet taip nebu
vo. Draugė Paulina padik
tavo: Ne, draugai, dabar 

namo dar nevažiuosite, tu
rėsite būti pas mane ant 
pietų, o pietų čia bus ir 
daugiau svečių, su kuriais 
jūs turėsite progą susipa
žinti. Na, kad jau taip, tai, 
pasikalbėję, nutarėme klau
syti Paulinos komandos.

Tiesa, rodos, apie 12 vai. 
pribuvo draugai Pagiegalai 
ir A. Žolynas, su kuriais 
pirmu kartu asmeniškai te
ko susitikti. Paulina mus 
supažindino. Tai labai ma
lonūs, inteligentiški žmo
nės, su jais buvo malonu 
pasikalbėti apie visuomeni
nius ir visokius kitokius 
klausimus. Toliau paaiškė
jo, kad Antanas žolynas, 
tai yra Adolfo ir Motiejaus 
Žolynų jauniausias brolis, 
kurie gyveno Newark, N. J. 
Motiejus, su kuriuomi man 
ilgokai teko darbuotis orga
nizacijose, rodos, jau bus 
dveji metai, miręs.

Kadangi buvo graži die
na, tai draugai Pagiegalai 
pakvietė mus visus važiuo
ti į jų vasarnamį, kuris už 
apie 15 mylių nuo Bing
hamtono miesto. Visi suti
kome ir į dvi mašinas sėdę 
nuvažiavome. Pasirodo, Pa- 
giegalų puikus vasarnamis, 
apie du akeriai žemės, gra
žus pušynėlis, su šalia gra
žia pieva, kuri gražiai ap
karpyta ir kai kur gėlių 
prisodinta, stovi ant pat 
upės kranto, o iš kito šono 
geras kelias ir pusėtinai di
delis kalnas. Tai puiki pano
rama. Čia draugai Pagiega
lai mus pavaišino, o drau
gas Žolynas sako: dabar vi
si važiuosime pas mane į ki
tą miestelį, Endicott, N. Y.; 
kitame šone Binghamtono. 
Gerai, na, tai ir drožkime, 
kol šviesu. Draugas A. Žo
lynas taip pat gražiai gyve
na, gražus vienos šeimos 
namelis, ant kalnelio ir pa
togioj apylinkėje. Antanas 
gyvena vienas, peš jo žmo
na jau bus arti, metai miru
si, o jo sūnus Jau . vedęs ir 
gyvena, rodos, Baltimorėje. 
Čia taip pat Žolynas visus 
svečius pavaišino, maloniai 
pasikalbėjome, na jau ir va
karas. O! štai ir vėl P. Yaši- 
lionienės komanda pas ją 
vakarienės.

Laike skanios vakarienės 
ir pora valandų po vakarie
nės dar gražiai draugiškai 
pasikalbėjome, pajuokavo
me ir pastebėjome, kad jau 
bus laikas poilsiui. Taigi, 
malonūs draugai Pagiegalai 
ir A. Žolynas šiltai mus at
sisveikino ir apleido mus, 
tačiau jų draugiškumas pa
siliko mumyse ant visados.

Gi mes, pas draugę Pau
liną Yasilionienę tą nak
tį gerai išsimiegoję, pirma
dienio ryte atsikėlę, skanius 
pusryčius suvalgę, šiltai ją 
atsisveikinę, išvažiav ome 
namo.

Mes Žilinskai, Globičienė 
ir Krutulienė, širdingai dė
kojame tau, mieloji drauge 
Paulina, už tokį malonų 
draugiškumą, vaišes ir nak
vynes.

Taip pat dėkojame už su
pažindinimą su tokiais 
Binghamtono malo. p i a i s 
draugais, progresyviais ir 
“Laisvės” skaitytojais.

Na, ligi pasimatymo, mie
li draugai, lapkričio 4 d. 
“Laisvės” koncerte!

Vi Žilinskas

Paryžius. — NATO, Va
karų 15-kos valstybių karo 
sąjunga, buvo užimta pasi
ruošimui prie karo Kubos 
krizės metu. Generolai, ad
mirolai ir kiti karę specia
listai posėdžiavo dieną ir 
naktį.

Hartford, Conn.
Įvairios žinios

Laisvės choro narių su
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Iš raportų pasirodė, kad, 
nors mūsų eilės retėja, bet fi
nansiniai vis dar verčiamės, 
nuo parengimų pelno lieka.

Aptarus laikraščio “Lais
vės” vajų, nariai nutarė pa
aukoti “Laisvei^ $100. Gar
bė nariams, kad taip gerai 
įvertina darbininkišką 
spaudą.

Sekretorius pranešė, kad 
namo bendrovė apmokėjo 
didelę bilą už namo ap
draudą ir Jklubelį. Nutarta 
prisidėti su $300 prie pa
dengimo lėšų.

Apie ligonių lankymą 
pranešė L. Žemaitienė, kad 
A. Grigaliūnas dar randasi 
ligoninėje, bet sveikata eina 
geryn. Anna Kicienė susi
žeidė koją, randasi namie, 
bet tūlą laiką negalės dirb
ti. Linkiu jiems greitai pa
sveikti.

V. ir E. Valley, iš New 
Britain, pranešė, kad jie iš
važiuos iš šios apylinkės. 
Gaila, kad neteksime gerų 
draugų ir veikėjų, bet kada 
reikia išvažiuoti, tai nieko 
nepadarysi. Sunku įsivaiz
duoti, kas galės jų vietą už
imti. Abu jie mums daug 
gelbėjo. Na, laimingos klo
ties jums, draugai, naujoje 
vietoje.

•

Sekmadienį, lapkričio 11 
d., Laisvės choras rengia 
vaišes savo nariams. Įvyks 
157 Hungerford St., popiet. 
Kviečiami visi nariai ir bi
čiuliai dalyvauti.

Sekmadienį, lapkričio 18 
d., 1 vai. popiet, 157 Hun
gerford St., įvyks banketas 
paminėjimui 25-ių metų (si
dabrinio jubiliejaus) Onos 
ir Jurgio Šilkų vedybinio 
gyvenimo.

Bus ir malonus duetas, 
tai Dirvelienė ir Sabaliaus
kas iš Worcesterio.'

Juos esame jau daug kar
tų girdėję ir žinome, kaip 
jie gražiai dainuoja. Visi ir 
visos nepamirškite, daly
vaukite. V. K.

Belgradas. — Jugoslavi
jos laikraštis “Politika” 
atidavė kreditą Chruščiovui 
ir Kenedžiui už jų sutikimą 
diplomatijos keliu suregu
liuoti Kubos reikalus. Laik
raštis rašo, kad nei Chruš

čiovas, nei Kenedis nėra 
laimėtojai, laimėtoja yra 
taika.

Maskva. — sulaikė Indi
jai pardavimą karinių lėk
tuvų.

BANKETAS

Hartford, Conn.
Jurgio ir Onos Šilkų

25 Metų Vedybinio Gyvenimo Sukakčiai Paminėti

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 18 November 
Pradžia 1-mą valandą dieną 

Salėje 157 Hungerford St.
Pietus bus duodami lygiai pažymėtu laiku, nes yra 
taikoma, kad būtų daugiau laiko pasikalbėjimams.

Dairių programą atliks garsusis duetas: 
ONA DIRVELIENE ir JONAS SABALIAUSKAS 

Kviečiame visus atsilankyti geriems veikėjams 
pagerbti jų sidabrine sukaktimi.

Rengėjai

Brockton, Mass.
Puiki Naujiena! Atvyksta Pas Mus

Worcesterio Aido Choras
vadovybėje Jono Dirvelio suvaidins

Operetę “Lietuvaitę”
Vaidinimas Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 11 November
Pradžia 2-rą valandą popiet

Lietuvių Tautiško Namo 
Didžiojoje Svetainėje

668 N. Main St., Kampas Vine St., Montello

Įėjimas tik $1.50 Rengia LLD 11 Kuopa
Prašome vietinius ir iš apylinkės atsilankyti, nes 

Operetė "Lietuvaitė” yra nepaprastai įspūdingas 
veikalas ir labai gražios dairios. '

Rengimo KomisijaWaterbury, Conn.
Iš LLD 3-čios apskrities 

konferencijos
Spalio 28 d. čionai įvyko 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 3-čios apskrities meti
nė konferencija. Delegatų 
atvyko nuo penkių kuopų ir 
iš Hartfordo Moterų sky
riaus. 27, o su apskr. valdy
bos nariais susidarė 33.

Pirmininkavo J. Kunca iš 
New Haven. Po kuopų ra
portų ir kitų aptarimų, bu
vo diskusijų mūsų spaudos, 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajų 
reikalais. Iš delegatų kalbų 
pasirodė, kad visi miestai 
jau darbuojasi vajaus rei
kaluose.

Kitai konferencijai vieta 
paskirta New Hąvenas.

Buvo priimta rezoliucija, 
kurioje reikalaujama išva
ryti iš mūsų šalies Impule- 
vičių, kuris Lietuvoje kalti
namas už kriminalius pra
sikaltimus ir gyvena Phila- 
delphijoje.

LLD Centro Komiteto 
sekretorius Jopas Grybas 
rodė filmus iš Lietuvos. 
Paveikslai buvo aiškūs, bet 
aparate kas įvyko, kad ne
buvo girdėti kalbų; Todėl J. 
Grybas pasižadėjo, kai su-z 
taisys aparatą, tai atvyks 
ir dalyvavusiems parodys 
filmus už tą patį mokestį.

Delegatas

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

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

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. \Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar Ši firma biznyje daugiau 25 metų ?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma ?

Atsakymas yra TAIP i visus virSmlnetus klausimus, jeigu jūs siųsite 
Savo dovanų pakus per bile sekahU skyrių, priklausanti

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
. . . ,______ - ' JĮ"-------- -------- -- ----- -į----------- . , i ..

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

3216 SUNSET BLVD., LOS ANGELES 26. CALIF. TEL. NO. 5-9887
217 E. HENNEPIN AVE., MINNEAPOLIS 14, MIIN. TEL. FE. 2-4908

1236 — 9th AVE., SAN FRANCISCO 22, CALIF.

Greitai Hąvo Paku* Mūris PRISIUSITE, O Mes Greitai ISSIŲ8IM
• ■' 'fiUii ai|rfii.iii; ilfth rnn~ihfcii|fciįi I II -jf...... 7| ' ■ I f ........  I, m

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

. A . - . ■ . J s- - . v r ,, .

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

799 LIBERTY STREET 
tRENTON, N. J. 
PHONfc: L Y. 9-9163

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

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

0460 MICHIGAN AVE.
DETROIT 10, MICH.
PHONE: TAshmoo 5-7560

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

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

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

1313, ADDISON ROAD 
Cleveland 3, onio 
PHONE: Utah 1-080?

5 p.-Laisvė (UbertyĮ—Pėnkt., lapkričio (Nov.) 2, 1962

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai nušovė 
JAV malūnsparnį.

k



“LAISVES” VAJUS
siuntė pluoštą atnaujinimų. Rašo, kad tai nuo jo tiktai 
pradžia, bus daugiau.

Brooklyniečiams į pagalbą atėjo J. Kairys su at
naujinimais ir V. Mikulėnas su nauja prenumerata ir 
atnaujinimais.

Mary Kvetkas, So. Boston, Mass., prisiuntė atnau
jinimų. Ji gražiai darbuojasi Bostono apylinkėj.

Miami, Fla., pakilo punktais su pagalba naujos pre
numeratos iš St. Petersburgo.

Pittsburgho valininkai įėjo į laimėtojų skyrių su 
pagalba J. K. Mažuknos ir J. Purtiko, prisiųsdami at
naujinimų. Purtikas prisiuntė ir naują prenumeratą.

P. Bečis, Great Neck, N. Y., laikosi laimėtojų sky
riuje. prisiuntė atnaujinimų.

Taipgi ir Rochester, N. Y., vajininkai įėjo į laimė
tojų skyrių, prisiųsdami atnaujinimų. Darbavosi J. 
Stanley ir L. Bekešienė.

K. Kasulis, Worcester, Mass., įstojo į vajų, prisiųs- 
damas atnaujinimų. Jis nors ne labai tvirtas sveikatoj, 
bet sako, kiek galės, pasidarbuos vajuje.

Iš Chicagos, A. Jonikienė prisiuntė naują prenume
ratą ir atnaujinimų. Ji žada ir toliau veikti vajuje.

— o —
AUKŲ I $5.090 FONDA GAUTA SEKAMAI:
A. Jonikienė, Chicago, Ill., prisiuntė blanką ir $10. 

Aukojo:

Ši sekmadieni visi dalyvaukite 
didžiuliame 'Laisvės

Šiemet mūsų laikraštis 
“Laisvė” savo metinę rude
ninę šventę turės truputį 
kitokią negu kitais metais.

Šiemet mūsų spektaklį 
sudarys no koncertas, o 
operetė “Lietuvaite,” kurią 
suvaidins garsusis Worces
terio Aido choras, vadovau
jamas muziko Jono Dirve-

"Lietuvaitę” laikraščio 
“Laisvės” metinės šventės 
proga. Jie mielai sutiko tai 
padaryti. Pradėjo iš naujo 
operetę repetuoti, mokytis, 
kad pas mus ją galėtų pa
statyti dar šauniau negu 
pastatė pačiame Worceste- 
ryje.

rai bus kas tokio naujo,

nematyto ir negirdėto!
Worcesterio aidiečiai tu-

S. Vaičiui ion is ........................... $3.00
Martinas Mazūras ...................... 2.00

Po $1: P. J. Podžiūnas, Juozas Kaupas, 
Yla, Della Reuther, A. Tolish.

— o —
Nuo kitų gauta sekamai:
ALDU) 45 kp., St. Petersburg, Fla............
L. Tilvikas-K. Straukas, Easton. Pa...........
R. ir Y. Niaurai. Islington, Mass................
Ton v Brosky, Triadelphia, W. Va................
P. Gardauskas. New Britain, Conn. ...... 
Ed. Rakita, Pittsburgh, Pa..........................
William Goodis, Earlville, N. Y....................
Povilas Rainys, Brooklyn, N. Y....................

Dan

: nininkų. Jie šią operetę 
į Worcesteryje statė praėjusį 
: pavasarį. Pastatymas pa- 
I vyko visais atž v i 1 g i a i s ; 
; publika vaidinimu ir daino- 
Į mis žavėjosi, džiaugėsi.

Tuomet “Laisvės” direk- 
i torių taryba nutarė kviesti 
i worcesteriecius, kad jie at- 
Į vyktų pas mus ir pastatytų Janas Dirvelis

LIŪDNI DALYKAI
$300.00 Reikia pasakyti, kad 
. 58.67 i “Laisvės” vajų šiemet pra- 
. 25.00 į dėjome su liūdnomis naujie- 
. 11.00 | nomis. Dar besirengiant 
. 11.00 i vajų pradėti, gavome žinią 
. 11.00 i iš Scrantono, kad ilgametis 
. 10.00 “Laisvės” platintojas I. Kle- 
. 10.00 vinskas dėl širdies atakos 

ALDLD 6 Apskr. (per A. Lipčių), Chester, Pa. 10.00 pasidavė į ligoninę.
J. Ragauskas, Shelton, Conn................
Ch. Wallant, Auburn, Mass..................
Frank Obrekes, Paxinos, Pa..................
V. Bullienė, Rochester, N. Y................
G. Šidlauskas, Yucaipa, Calif., ...........
Uršulė Šimoliūnas, Binghamton, N. Y. 
A. V., Montreal, Canada .............
N. Shopes (prisiminimo vyro Juozo) 

New Britain, Conn.............
Ona Visockienė, Kensington, Conn. 
V. Mikulėnas, Ozone Park, N. Y. . 
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa...........
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y. . 
Anna Miskev, Kensington, Conn.
J. Stanley, Rochester, N. Y...........
F. Naginevičius, Keene, N. H. ... 
J. Giedrynas, Great Neck, N. Y. .. 
Po $1: J. Minkus, Brooklyn, N. Y.;

Pa.; P. Šiusas, Holden, Mass.: M. Kalušis, W. Fitchburg

Antra 
žinia atėjo iš B r o c k t o n ,8.00 (

6.00 Mass., kad veteranas vaji- 
6.00 ninkas G. Šimaitis ligoninė- 
6.00 je laukia rimtos operacijos. 
6.00 I Kiek vėliau išgirdome, kad 
5.00 brooklynietis “Laisvės” va- 
5.00 jininkas J. aKlvaitis ligoni

nėje.
5.00 Dabar Klevinskas jau na- 
5.00 j mie, bet jo širdis dar šlu- 
5.00 1 buoja. Šimaitis jau sugrįžo 
4.00 iš ligoninės ir gydosi na- 
4.00 mie- O Kalvaitis su grįš 
3.00 šeštadienį. Džiaugi a m ė s, 
3.00 k^d taip svarbūs visuome-1 
2.00 ainiai veikėjai sveiksta.) 
2.00 Linkime jiems kuo greičiau- 

Pittsburghietis, sia- sustiprėti.
ru., m. V,’. Flvcnuu,,vBet ,V0S Spėjome J?aSl-
Mass.; K. Kasulis, D. Žemeikis, J. Benderius, J. Senkus, 'džiaugti sveikstančiais 

- -- - Worces-1draugais, Antanas Bimba
ter, Mass.; J. Ščebeda, J. Ambrose, New Britain, Conn.; j Parodė laišką, gautą nuo 

-- y-D T Pnrnpft Cnn-lSavo brolio Juozo is New 
,‘G. Švedas, A. Duoba, E' Jersey Y^tijos, kurį pra-

V. Trakimas, Marcelė Green, J. Jaskevičius,

Fr. Nečiunskas, Ronkonkoma, N. 
terbury, Conn.; S. Gendrėnas, 
Duobienė, A. Bekešius, Rochester, N. Y.; M. Biganskie- 
nė, Great Neck, N. Y.; M. Zeikus, Hillside, N. J.; W.Si
mon, Union, N. J.; A. Šimkus, Hightstown, N. J.; J. Ka- 
napesky, Industry, Pa.; P. Kreshounas, Phila., Pa.; 
J. Zekas, A. Shultz, John Marks, Yucaipa, Calif.; W. 
Marinas, Los Angeles, Calif.

— o —
Gražiai parėmė laikraštį St. Petersburg, Fla., 45 

kp. Didelis ačiū jiems. Aišku, įvertiname ir dėkojame ir 
kitiems virš minėtiems prieteliams už jų gražias dova
nas. Vajininkams už jų puikų pasidarbavimą.

— o —
Aukų gauta $549.67. Anksčiau įplaukė $1,570. Viso 

$2,119.67. Balansas. $2,880.33.

Bet vos spėjome pasi-

spektakly
Mes žinome, kad Worces

terio aidiečiai yra puikūs 
menininkai ir mūs nenuvils. 
Nenuvilkime ir mes jų: vi
si, kurie norite linksmai lai
ką praleisti, kurie norite sa
vo spaudą, savo laikraštį 
paremti, atvykite į šį spek
taklį. z

Tai bus sekmadienį, lap
kričio (November) 4 dieną, 
Schwaben salėje, 474 Knick
erbocker Ave., Brooklyne.

Pradžia 3 vai. popiet.
Nesivėluokite atvykti.
Įžanga (su taksais) $1.50 

asmeniui.
Kurie atvyks pirmiau, 

gaus patogesnes vietas.
Žada atvykti nemaža 

žmonių ir iš kitų miestų.
Visi širdingai kviečiami 

. spektaklyje dalyvauti.
Matysimės sek m a d i e n į 

Schwaben salėje, Brookly
ne!

tokiame amžiuje sunku per
gyventi. Tačiau reikia tu
rėti vilties gyvenime. Pa
tarimus tokiuose atsitiki
muose gydytojai tegali su
teikti. Mes tegalime jums, 
draugai, išreikšti tik su gai
lesčiu. savo širdingą užuo
jautą ir palinkėti pasveiki
mo.

Neabejoju, kad jums., 
draugai, bus paguoda pasa
kyti, jog “Laisvės” vajus, 
kuris jums rūpi, pirmuoju 
mėnesiu išėjo labai ge
rai. Geroką skaičių naujų 
skaitytojų gavome ir atsi
naujinimai eina gana gerai. 
Visur vajininkai gražiai 
darbuojasi. Jei taip eis iki 
galo, tai vajus'bus gerai pa
vykęs. 1

Sparčiai auga TSRS 
prekybos laivynas

Washingtonas. — F. A. 
Nemec, Committee of Ame
rican Steamship Lines ofi- 
cialas, raportavo, kad Ta
rybų Sąjungos prekybos 
laivynas už ketverių metų 
gali pralenkti JAV preky
bos laivyną, o 1971 metais 
sausio 1 diena TSRS turė- 
iki

Atvyks į “Laisvės” 
parengimą
Pr. Bukniui 

Gerbiamas Drauge:
Smagu man pranešti 

Jums, kad šiemet rengiasi 
iš Camdeno ir Filadelfijos 
atvažiuoti į “Laisvės” ren
giamą spektaklį 'kur kas 
daugiau, negu pirmesniais 
metais kad atvažiuodavo. 
Su manim atvažiuos pilna 
mašina, prigrūsta camde- 
niečių. Iš patikimų šaltinių 
galiu pranešti, kad atva
žiuos ir Merkiai, Valantai, 
Šmitienė, B a r a n a u s k as, 
Kaspariūnai, J. Stasiukai- 
tis, Černauskienė, Paliepie- 
nė ir daugelis kitų. Dauge
lis, kurie rengiasi važiuoti į 
“Laisvės” metinę šventę, 
prašė mane jų vardų ne
skelbti.

Taigi šiemet turėsite gra
žų ir didelį būrį pažangie
čių iš mūsų apylinkės.

Nemanykite, kad cheste- 
uietis draugas Lipčius pasi
liks su savo draugais na
mie. Tik didelis, drūtas, re
težis, kuriuo jis būtų pri
rištas prie ąžuolo, galėtų 
sulaikyti jį namie.

Mudu su draugu Pranai
čiu atvežime truputį dova-1 
nų mūsų “Laisvutei.”

Mes atvažiuosime šiek tiek 
ankstokai, nes norėtumėm 
pasitarti tūlais reikalais.

Viso gero.
Pasilieku su 
draugiška pagarba,

J. A. Bekampis

JULIUS KALVAITIS 
TUOJ BUS NAMIE

Pirmadienį telefonu gėm- 
ta žinia, kad brooklyniepŠ 
Julius Kalvaitis, po opera- 
cijso ligoninėje, po biskį 
stiprėja, ir mano, kad jeigu 
viskas eis gerai, tai šešta
dienį jau bus namie. Sako, 
kad jam labai nubodo ligo
ninėje, tad labai džiaugiasi, 
kad daktarai žada jį greitai 
leisti ilsėtis namuose.

Walvaičių adresas yra: 
203 Maujer St., Brooklyn 6, 
N. Y., trečiame aukšte.

Būtų gerai, kad jį aplan
kytų jo draugai, nes jis ir 
jo žmona yra labai priim- 
nūs žmonės. Ligoniui būtų 
labai smagu pasimatyti su 
draugais.

Geriausios sėkmės, Ju
liau, greitai pasveikti.

2,000,000.

P. Biiknys

VĖL NEĮSILEIDO Į J. 
TAUTAS KINIJOS

Jungtinių Tautų asamblėja 
56 balsais prieš 42, prie 12 
susilaikiusių, vėl atidėjo Ki
nijos priėmimą. Kinijos ne- 
įsileidimui, kaip ir pirmiau, 
vadovavo Jungtinės Valsti
jos.

ANGLIJOS KARO 
IŠLAIDOS AUGA

Anglijoje vien tiesioginės 
karinės išlaidos nuo 1951 
metų balandžio mėnesio 
iki . 1962 metų sudarę 15,918 
milijonų svarų sterlingų. 
Ypač: .-sparčiai- karinės iš
laidos Anglijoje didėjo per 
pastaruosius keliolika metų. 
1960-61 metais jos padidėjo 
120 milijonų sv. sterlingų, 
palyginus su 1959-60 me
tais, o praeitais finansiniais 
metais, net preliminariniais 
duomenimis, šios išlaidos 
padidėjo dar 88 milijonais 
svarų sterlingų.

Kubos krizėje
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Jungtinių Tautų vardas pa
kilo Kubos krizės metu kaip 
organizocijos taikos palai
kymui, kam ji ir buvo suor
ganizuota. Daugelis diplb- 

|matų numato, , kad dabar 
Jungtinės Tautos ga
lės sėkmingiau pasitarnauti 
išsprendimui kitų tarptau
tinių klausimų.

Kuboje randasi šios orga
nizacijos generalinis sekre
torius U Thantas. Jis tarėsi 
su Kubos vyriausybe, taipgi 
Brazilijos generolu Alvino 
da Silva, kuris atskrido at
stovaudamas Brazilijos pre
zidentą Goulartą.

Aido choro 
jubiliejinis banketas

Ar jau visi žinote, kad Ai
do choro jubiliejinis banke
tas įvyks šeštadienį, lapkri
čio 17-tą dieną, 7-tą vai. va
karo, Lietuvių Piliečių Klu
be,. 280 Union Avė.', Brook- 
lyne? Taigi, prašome visus 
pasižymėti kalendo r i u o s e 
šią datą ir dalyvauti ban
keto.

Ir, kaip jau žinote, Aidas 
per šiuos 1962-uosius metus 
švenčia savo auksinį jubi
liejų. Jam, mat, suėjo 50 
metų kaip jis gyvuoja. Ir, 
ot, praėjusį rudenį choras 
turėjo surengęs jubiliejinį 
koncertą, o dabar, rudenį, 
turės banketą.

Per penkiasdešimt metų 
Aidas visus linksmino savo 
d a i n o m is visokiose mūsų 
pramogose. Tai ne baikos! 
Ir dainuodamas vis kėlė 
darbininkų dvasią, kovojan
čių už geresnį būvį. Tai di
dingas meno darbas, kuris 
pasiliks ilgai istorijoje.

Taigi prašome visus atsi
lankyti ir kartu su Aido 
dainininkais švęsti jo jubi
liejų.

Bankete bus gera 
rienė ir šokiai.

Įžanga $4.00.
Jonas Juška,

Sekretorius

Kaliniai pasigėrė 
nuo “pieno”

. New Yorkas. . .. .Prieš
kiek laiko Long Island ,City 
kalėjimo viršininkai, pasted 
bėjo, kad kaip- >kurie kali
niai vaikšto krypuliuodami. 
Ir visada tai atsitikdavo po 
to, kada jie gaudavo po pus- 
kvortę pieno.

Po ilgesnio tyrimo spalio 
pradžioje buvo suimtas Li- 
boro Marino, kuris prista
tydavo kaliniams pieną. Jis 
vieton pieno, į popieriaus 
patalpųkes pripildavo deg
tinės.Pekinas. — Kinija užtik

rino Kubai pilną pagalbą.
šau pasiskaityti.
“Mielas broli Antanai, 

Paskutiniame laiške
jums rašiau, kad su mano 
sveikata tikra velniava. Ta
čiau vis laukiau, ar daly
kai patys per save nepasi
taisys. Deja, vietoje svei
katai pagerėti, palaipsniui 
ji eina prastyn. Gydytojas 
nuėmė X-Ray nuotrauką. 
Rodo, kad viduriai netvar
koje. Ligoninės raportas ro
do, kad turiu opą (ulcer).

“Laisvės” Administracija Į Mano gydytojas pasakė, 
kad vaistų nėra, kad aš tu
riu pasiduoti operacijai... 
Dabar ir pats negaliu nu
spręsti, ką daryti: pasiduo
ti operacijai, ar ne.

Matai, broli, aš jau turė
jau šešias operacijas. Mano 
amžius ir abelna sveikata 
po tų visų pergyvenimų ro
do, kad ši operacija yra la
bai rizikinga.”

Vėliausiai teko sužinoti, 
kad Juozas ateinantį pir
madienį išeina į ligoninę ir 
pasiduoda operacijai.

Juozas Bimba taipgi yra I 
ilgametis “Laisvės” vajįnin
kąs ir visuomeninis veikė
jas. Kaip matome iš jo laiš
ko, žmogus skaudžiai susi
rūpinęs sveikatos pablogėji
mu. Visi mes linkime Juo
zui operaciją laimingai per
gyventi ir pilnai susveikti.

Visi aukščiau suminėti
draugai yra jau virš 70 me- ratyvės Respublikos (Vaka- 
tų amžiaus, tai jau vėlyvas rų Vokietijos) įstatymai 
amžius. Sunkias operacijas nusako, kad po 20-ties me-

rus, 
užkasa, tai patelė netenka 
noro gyventi. Ji pasiduoda 
upės srovei, bet beveik, vi

Lašišos (“salmonai”) S
po neršto miršta

Lašišos (“salmonai”) pa- sos jos miršta pirm upė jas 
teles plaukia upėmis prieš išneša į jurą.
vandenį ir toli nuo didjūrio Po 60 dienu išsiperi jau- 
padeda kiaušinėlius (palei- nikliai įsisukai Jie per ke- 
džia ikrus). Geltonosios la- jetą mėnesių gyvena upėje, 
šišos tą atlieka arti didjū-10 vėliau išplaukia į jūrą.
rio, bet “raudonosios”, tai į Jungtinėse Valstijose yra 
dažnai plaukia tūkstantį ir jabai paskubusios Ramiojo

Po 60 dienų išsiperi jau-

as
Naciai kriminalistai ir m 
teismai Vakarų Vokietijoje

daugiau mylių upe prieš 
vandenį.

Upėse pasitaiko sraunių 
vietų, tokių, kur jos teka 
per akmenis. Ten lašišos šo
ka į viršų, kad tik patekti 
į aukštupį.

Iš didjūrio išplaukus laši
ša yra sveika, stipri, bet 
upėje plakdama ji nieko ne
ėda, o antra, jai prėskas 
vanduo netinka—ji silpnėja.

Po to, kai lašiša išrausia

vandenyno lašišos, kurios 
išsiperi Columbia upėje — 
“Columbia river salmon”.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
1961 metais Europoje TSRS 
daugiausiai pastatė gyve
namų namų.

Trenton, N. J.—New Jer
sey valstijoje išdalinta 
5,000,000 žemėlapių auto 
vairuotojams.

Bona. į— Apie spalio vi
durį Coblenze buvo pradėta 
teisti dvylika hitlerininkų, 
kurie kaltinami už nužudy
mą 70,000 žįydų, čigonų ir 
kitų Tarybų Sąjungos civi
lių ir karo belaisvių. Bet 
kada teismas baigsis, tai 

, dar nežinia.
Vakarų Vokietijoje hitle

rininkų kriminalistų teis
mai eina labai lėtai. Yra ži
noma, kad Vakarų Vokieti
joje randasi desėtkai tūks
tančių nacių kriminalistų— 
buvusių visokių jų virši
ninkų, bet atsakomybėn dar 
mažai jų patraukta. Nors 
yra sudaryta speciali Agen
tūra susekimui nacių kri- 
iminalistų ir jų nuteisimui, 
Ibet jos veiklos labai maži 
j rezultatai. Yra žinoma, kad 
V. Vokietijoje randasi virš 
900 hitlerininkų kriminalis- 

I tų iš Osvencijo stovyklos, 
bet iš to skaičiaus susekta 
dar tik 28.

Hitlerininkai kriminalis
tai neilgai jau turės slaps
tytis, nes Vokietijos Fede-

tų nuo prasikaltimo—žmo
gus jau negali būti traukia
mas atsakomybėn. Kaip ži
nia, nuo Antrojo karo pra
džios (1939) jau yra prabė
gę 23 metai, tai su pabaiga 
1962 metų visi naciai krimi
nalistai, kurie papildė pra
sikaltimus pirm 11943 metų, 
nebus teisiami.

INDONEZŲ REIKALAI
Jakarta. — Sunki padėtis 

Indonez o j o s respublikos. 
Desėtkai didelių ir šimtai 
mažų salų, tai jos teritori
ja. Iš vakarų į rytus Indo
nezijos teritorija tęsiasi per 
3,500 mylių ilgio, o iš pietų 
į šiaurę—2,000 mylių.

Palaikymui susisieki m o 
reikalinga daug laivų ir 
laivelių. Reikalinga ir karo 
laivų ir lėktuvų teritorijos 
apsaugojimui.

T. SĄJUNGA ĮRENGIA 
DIDELĮ ORLAUKĮ

Maskva. —- 25 mylios nuo 
Maskvos yra įrengiamas 
milžiniškas Domod e d o v o 
orlaukis. Pavasarį jis jau 
bus gatavas. Orlaukyje bus 
ir 25-ių aukštų viešbutis.

vaka-

Mirė
Juozas Purvėnas, brook- 

lynietis, mirė pirmadienį. 
Kūnas pašarvotas Šalinsko 
kopi y č i oj, Woodhhovene. 
Laidojamas penktadie n i o 
ryte, išAnnunciation bažny
čios į St. Charles kapines.

Velionis paliko nuliūdi
me žmoną, sūnų ir tris anū
kus.

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

Tautiški Švedų [vairūs Valgiai 
Patarnaujame pietus — Vakarienė 

Kok teitai
824 E. 57th St, New York City 

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

ir kitų

PRASIDĖJO STREIKAS
“Laisvei” einant į spaudą 

New Yorke prasidėjo 
spaustuvininkų str e i k a s 
prieš angliškus laikraščius. 
Streiką skelbia Newspaper 
Guild unija. Jis jau paskelb
tas prieš “The Daily News” 
dienraštį. Yra numatoma, 
kad streikas bus paskelb
tas ir dar prieš šešis ang
liškus dienraščius.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
trečiadieni, lapkričio 7 d., 7:30 vai. 
vakare, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke. Visi nariai prašomi daly

vauti šiame susirinkime. Išgirsite 
naujų Centro pranešimų. Nepa-* 
mirškite duokles užsimokėti.

Prot. sekr. (88-89)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

Jvyks antradienj, lapkričio 6 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” .salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kuriu 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumėt. Valdyba (88-89)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendrovės direk

torių susirinkimas jvyks pirmadienj, 
lapkričio 5 d. Pradžia 7 vai. va
kare. J. G.

OZONE PARK, N. Y.

LDS 183 kp. susirinkimas lap£ 
kričio 14 d., 7:30 vai. vakare, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avenue. 
Prašomi visi nariai dalyvauti su 
daug naudingų sumanymų.

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., lapkričio (Nov.) 2, 1962




