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METAI 5I-ji

KRISLAI Demokratai turės 'tAISVĖS' VAJUS
Su šūkiais už taiką.
Maironio minėjimas Vilniuje. 
Alb. Morkus.

daugumą Kongrese GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d.

Indija turi labai 
daug rūpesčių

Sonė Tomarienė. Washingtonas. — Antra-1 su reakciniais respubliko-
__ Rašo R. Mizara — dieni, lapkričio 6 d., buvo nais.

* Didžiosios Spalio revoliuci
jos minėjimas Tarybų Sąjun
goje praėjo su šūkiais už pa
saulinę taiką.

A. N. Kosyginas, kalbėda
mas Kongresų palociuje Krem
liuje, pareiškė, kad dėl Kubos 
koncesijas padarė tiek TSRS, 
tiek ir JAV. Nes, sakė jis:

—Jeigu karas būtų prasidė
jęs, tai jis iš pat pradžių bū
tų buvęs branduolinis karas... 
Mes pasitikime, jog tarptauti
niuose santykiuose pačias su
dėtingiausias problemas gali
ma išspręsti taikiai....

Visiems skaitytojams pata
riu atidžiai i perskaityti šios 
dienos “Laisvėje” telpanti N. 
Chruščiovo laišką Kenedžiui, 
taipgi prezidento jam atsaky-
irtą.

Lapkričio 2 dienos Vilniaus 
“Tiesa” visą puslapį paaukojo 
poeto Maironio šimtametiniam 
gimtadieniui atžymėti.

Akademikai Juozas Žiugžda 
ir Kostas Korsakas straips
niais aptaria poeto kūrybą, jos 
reikšmę lietuvių tautai.

Na, o lapkričio 1 d. vakarą 
^Lietuvos Valstybinio akademi
zmo teatro salėje, Vilniuje, įvy

ko didžiulis iškilmingas mitin
gas poetui pagerbti. Kalbas 
sakė A. Venclova, akademikas 
Korsakas, akademikas V. My
kolaitis-Putinas ir laure a t a’s 
poetas E. Mieželaitis.

Aktoriai Monika Mironaitė 
ir V. Kybartas skaitė poeto ei
lėraščius.

Lietuvos nusipelnęs valsty
binis choras, vadovaujamas K. 
Kavecko, taipgi L Žukaitė ir 
V. Daunoras dainavo dainas 
su Maironio tekstais. Visa ro
do, jog tai buvo spalvingas, 
įspūdingas minėjimas.

Pas mus, Niujorke, prieš 
daugiau kaip dvi savaitės pa
žangieji lietuviai paminėjo šią 
sukaktį.

Vis daugiau JAV lietuvių 
rašytojų gražiai pasire i š k i a 
Tarybų Lietuvos spaudoje su 
savo kūryba.

Štai “Švyturyje” tilpo Albi
no Morkaus įdomus apsaky- 
Hfras — “Krautuvininkas To
mas,” o žurnale “Pergalėje”— 
ilgokas, lyg ir apysaka, “Pa- 

* bėgėte.’’
Sakoma, kad Albinas Mor

kus (slapyvardis) yra vienas 
iš naujųjų ateivių. Jis turi 
talentą, moka rašyti; moka 
pašiepti žmonių silpnybes. 
Apsakyme “Pabėgėlėje” au
torius užpila šalto vandens už 
kalni eriaus t. v. “vaduoto
jams,” silpniems ž m o n e liu
kams, vaidinantiems didelių 
roles.

Linkiu Alb. Morkui kurti 
daugiau!

Žurnalisto A. Zieniaus pa
stabų mačiau Vilniaus “Vaka
rinėse naujienose.”

Na, o neseniai Lietuvos Gro
žinės literatūros leidykla Vil
niuje išleido Sonės Tomarie- 
nės mokykliniams vai k a m s 
skaitymų knygą — “Pasakų 
sparnai.” Leidinį iliustravo 
dailininkė B. Demkutė.

Praėjusiais metais tos pačios 
Ą^utorės buvo išleista (taipgi 

Jfaokykliniams vaikams) kny
ga — “Trys lepūnai pagyrū
nai.”

Abidvi knygos labai dailiai 
apipavidalintos, tiesiog miela

i renkama visi 435 Atstovų j Dėmesys buvo kreipia- 
ibuto nariai, 39 senatoriai ir mas į valstijų gubernatorių 
135 gubernatoriai, jų tarpe rinkimus. New Yorko vals- 
10 gubernatorių skaitlin- tijoje laimėjo respublikonas 
giausiai apgyventų valstijų.* Rockefelleris, o Kaliforni- 

Daugumoje rinkimus lai-įjoję pralaimėjo rinkimus 
mėjo Demokratų partijos i Niksonas prieš demokratą 
kandidatai. Senate ir Atsto-1 Browną.

|vų bute jų bus dauguma.! Buvusiame Kongrese de- 
! Bet nors demokratų bus mokratai turėjo 64 senato- 
dauguma, vienok preziden- rius prieš respublikonų 36; 
tas Kenedis susidurs su 1263 kongresmanus (Atsto- 
keblumais, nes pietinių vals- i vų buto narius) prieš 174 
tijų “demokratai” balsuoja1 respublikonus.

Liaudis sako: Šalin karas— 
mes trokštame taikos! J. Patkus, New Haven, Conn., pagelbėjo Conn, vals

New Yorkas.—Pirmadie
nį, lapkričio 5 d., Jungtinėse 
Valstijose buvo paskelbta 
Savaite kovai už taiką. Ju
dėjimui vadovauja “Strike 
for Peace” organizacija, 
kuri prieš metus laiko susi
organizavo.

tijai su atnaujinimais.
A. Stripeika, Elizabeth, N. J., vėl prisiuntė atnau

jinimų. Pasirodo, kad vienas Stripeika palaiko New Jer
sey valstiją laimėtojų skyriuje. Kažin kur yra kiti N. J. 
vajininkai—norime gauti žinių nuo jūsų.

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y., pridavė atnaujini- 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Manhattane, New Yorko 
dalyje, taikos šalin inkai 
maršavo išilgai gatves pen
kias mylias ir laikė penkis 
viešus susirinkimus. Prieš
akyje buvo nešamas didelis 
transparantas su užrašu: 

i“This is a General Strike 
for Peace” (Tai generalinis 
streikas už taiką) ir greta 
'obalsio buvo datos lapkri
čio 5—11 d.

Taikos šalininkai nešė 
daugybę transparantų ang
lų, rusų ir ispanų kalbomis 
su obalsiais: Šalin karo pa
siruošimus... Mes reikalau
jame taikos... Boikotuokite 
prekes tų kompanijų, ku
rios' gamina ginklus... Ne-i 
balsuokite už tuos kandida-

PAKISTANAS RAMINA 
INDIJĄ

New Delhi. — Tarp Indi
jos ir Kinijos eina pasienio 
“karas” Kašmyre. Dėl Kaš
myro pretenzijų turi ir 
Šiaurinis Pakistanas. Indi
joj prisibijo, kad Pakistanas 
jėga nepasiimtų pretenduo
jamų plotų. Biet Pakistanas 
sako, kad jis susilaikys nuo 
jėgos.

Oslo. — šiemet Nobelio 
dovanų komitetas neskyrė 
taikos dovanos.

į rankas paimti. Abidvi išleis
tos didžiuliais tiražais.

S. Tomarienė, girdėjau, gy
vena Čikagoje. Kadangi ra
šytoja kadaise rašė “vaduoto
jų” spaudai, tai dabar “veiks
niai” labai ant' Toma rienės 
pyksta, kam ji bendradar
biauja su Tarybų Lietuva.

Nieko nepadarysi!
‘Vaduotojai” gali rėkti, ga

li triukšmauti ir kiek tik nori 
šmeižti tuos, kurie palaiko 
kultūrinius ryšius su savo tau
ta, bet tai nieko nereikš. Vis 
daugiau ir daugiau JAV 
plunksnos darbininkų, meni
ninkų ir dailininkų ieškos ry
šių su savo gimtuoju kraštu.

tus, kurie stoja už “šaltąjį 
karą”... Karo kurstytojai 
turėtų patys savęs gėdin
tis”.

Demonstruotojai į orą pa
leido 500 balionu su taikos 
obalsiais.

Taikos šalininkų paradas
tęsėsi virš šešias valandas. 
Kada jie atžygiavo ■ prie 
Union Square-aikštės, pasi
taikė, kad rinkiminės kam
panijos reikalais , važiavo 
viršuje autobuso New Yor
ko gubernatorius Rockefel
leris ir senatorius J. K. Ja
vits. Jie mosavo rankomis 
sveikindami taikos clemon- 
trantus. Iš taikos eilių ar
tistas Julian Beck jiems at
sakė per garsiakalbį (mik
rofoną) : “Nebalsuokite už 
“šaltojo karo” šalininkus!” 

500,060^žKobr 
Kinijoje maršavo

Pekinas. — Visoje Kini
joje liaudis pasisako už Ku
bos gynimą. Pekine per dvi 

j dienas buvo demonstraci
jos. Vieną dieną dalyvavo 
,apie 400,000 žmonių, o ant- 
,rą virš 500,000.

Kinijos laikraščiai remia 
• Kubos atsisakymą priimti 
|Jungtinių Tautų inspekciją. 
Jie rašo, kad jeigu TSRS 
premjerui užtenka JAV 
prezidento pasižadėjimo ne
daryti invazijos į Kubą, tai 
JAV turi užtekti TSRS pa
sižadėjimo išvežti iš Kubos 
raketas. Kinų spauda remia 
Kubos reikalavimus, jų tar
pe, kad JAV pasitrauktų iš 
Guantanamo įlankos.

VpROšILOVAS APIE 
KUBOS REIKALUS

Maskva. — Išvakarėse 
Tarybų Sąjungos 45-rių 
metų sukakties Klimas Vo- 
rošilovas rašė “Pravdoje” 
apie Kubos reikalus. Jis už- 
gyrė sprendimą reikalų di
plomatijos keliu. Kartu 
įspėjo JAV invazijos šali
ninkus, kad karas būtų bai
sus ir JAV žmonėms.

Manila. — čionai lankėsi 
Japonijos sosto .įpėdinis 
Akihito ir jo žmona.

— o —
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

PUNKTAI
Connecticut .valstija ...................................... 2430
New Jersey valstijos vajininkai ..........  1878
Los Angeles, Calif. ......................................... 1764
Brooklyn, N. Y. ................................................ 1326
So. Boston, Mass................................................. 1060
Lawrence-Lowell, Mass........................................ 916
M. Uždavinis, Norwood, Mass........................... 800
Miami, Fla............................................................ 775
Pittsburg ho vajininkai ..................................... 612
B. Sutkus, San Francisco, Calif......................... 444

— o —
Great Neck, N. Y..................... 420
Rochester, N. Y........................ 396
K. Kasulis, Worcester, Mass. 374
Philadelphijos vajininkai ........ , 372
Chicago, Ill.............................  308
J., Žebrys, Cleveland, 0........... 252
Scranton, Pa............................ 224
LLD 20 kp. Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y.............. 204
— O —

IŠ VISO PASAULIO
Kalkuta. — Kiekviena 

diena po kelis lėktuvus su 
ginklais ir amunicija at
skrenda iš Vakarų Vokieti
jos. Tai JAV pagalba Indi
jai jos kare prieš Kiniją.

Ženeva. — Raudon o j o 
Kryžiaus viršininkai sako, 
kad jie sutinką išbandymui 
per 30 dienų būti Kubos in
spektoriais.

San Diego, Calif. — Na
tional Steel & Shipbuilding 
Go. pradėjo statyti du pre
kybos laivus.

Brasilia. — TSRS filmi- 
ninkai tariasi su Brazilijos 
filmininkais bendram fil
mų gaminimui.

Pekinas.—Kinija ir Šiau
rės Korėjos Liaudies Res
publika pasirašė prekybos 
sutartį.

Belgradaes. — Traukinys 
išėjo iš bėgių.. Nelaimėje 
užmušta 24 ir sužeista 20 
žmonių.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 192
L. Tilwick, Easton, Pa............... 180
A. Žemaitis, Baltimore, Md....... 170
C. Belunas, Detroit, Mich .......  108
V. Taraškienė, Oakland, Calif. 84
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass................ 72
Chester, Pa................................. 72

Mirė Eleanora 
Rooseveltienė

New Yorkas. — Lapkri
čio 7 d., savo namuose, mi
rė Eleanora Rooseveltienė, 
našlė buvusio JAV prezi
dento F. D. Roosevelto. Ji 
mirė sulaukus 78 metų am
žiaus. Sirgo tik apie šešias 
savaites.

šeštadienį, Rooseveltienė 
bus palaidota Hyde Parke, 
greta jos vyro Roosevelto. 
Iš viso pasaulio ateina 
užuojautos telegramos jos 
šeimai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pask y r ė 
ambasadoriumi W. R. Riv- 
kiną į Luksemburgo valsty
bėlę.

Karačis. — Pakist ano 
prezidentas Ayubas išreiškė 
didelį nepasitenkinimą dėl 
Jungtinių Valstijų ginkla
vimo Indijos.

Karakas. — Venezuela 
neturi įrodymų, kad Maca- 
raibo naftos sprogimai bu
vo atlikti pagal Kubos įsa
kymą.

Buffalo, N. Y. —Suimtas 
A. F. Nussbaumas, kuris 
kaltinamas keturių bankų 
apiplėšime.

Rabatas, Marokas. —Čio
nai lankėsi Libijos ir Tuni- 
sijos premjerai.

Paryžius. —Buvo sustrei
kavę radijo ir televizijos 
darbininkai.

Seulas. — JAV karys nu
šovė du korėjiečius.

New Delhi. —Indijos res
publika jau ir pirm susirė
mimų su Kinija turėjo daug 
bėdų. Sausra labai pakenkė 
maisto augmenų ir javų 
derliui. Indijos finansai yra 
ant banku u t o slenksčio. 
Pradžioje spalio mėnesio 
Indija turėjo aukso ir už
sienio valiutos $444,000,000, 
vertės, kurią galėjo panau
doti prekybai su užsieniu, 
o lapkričio pradžioje šis 
fondas susitraukė iki $25,- 
000,000. nija, kurie gali privesti prie 

Indijos Komunistų parti-i karo, Indiją pastatė į labai 
ja, kuri Indijos nesutikimų keblią padėtį.

Rusijos Tarybų respublikoje 
buvo labai geras derlius

Maskva. — Tarybinė 
spauda rašo, kad labai ge
ras derlius buvo Tar. Ru
sijos respublikoje ir pataiso 
grūdų suėmimo reikalus vi
soje Tarybų Sąjungoje.

Tarybų Rusijos respubli
koj gerai javai užderėjo Pa
vo 1 g ė j e, Priekaukazijoje, 
Uralo kalnų srityje ir kitur. 
Suimta 85,000,000 metrinių 
tonų grūdų. Greta grūdinio 
derliaus buvo geras derlius 
cukrinių runkelių ir kitų 
šakninių daržovių. Rusų 
respublika perdavė i valsty
bės fondą 35,000,000 tonų 
grūdų, tai 5,000,000 tonų 
daugiau, kaip bent kada 
pirmiau .

Unijos panaikins 
diskriminaciją I

Washingtonas. — Aštuo
niasdešimt septynios uni
jos, kurios priklauso prie 
AFL-CIO, turi 9,000,000 na
rių, pasirašė sutartį, kad 
jos panaikins rasinę ir ki
tokią diskriminaciją.

Negrų organizacijos 
skundėsi, kad daugelyje 
unijų pusiau slaptai, pusiau 
viešai negrai yra diskrimi
nuojami.

FORMOZIEčIAI STOJA 
Už KINIJĄ

Taipei. — Formozos gy
ventojai remia Kiniją jos 
ginče su Indija sienų reika
luose. Dar jokia Kinijos vy
riausybė nesutiko su 1914 
m. anglų padiktavimu Mc- 
Mahono sienos, kurią dabar 
Indija siekia padiktuoti 
Kinijai. Net ir Čiang Kai- 
šeko valdžia sako, kad In
dija neteisingai elgiasi.

NEPASIDUODA 
VATIKANUI

Roma. — Katalikų baž
nyčios susirinkime popie
žius ir katalikų vadai sie
kia, idant kitos krikščioniš
kos grupės pasiduotų Vati
kano vadovybei. Bet stačia
tikių ir protestantų vadai 
pareiškė, kad jie tam nepa
siduos.

klausime su Kinija, pasisa
kė už rėmimą Nehru politi
kos, tuo pat kartu kaltina, 
kad Nehru vyriausybė 
žiauriai puola darbininkus. 
Vargas ir skurdas paaštri
no klasių kovą. 1962 metais 
Nehru valdžia žiauriai puo
lė darbininkus, ir policinin
kai nužudė 3,784 darbinin
kus ir darbininkes, virš 
10,000 sužeidė ir apie 50,- 
C00 sugrūdo į kalėjimus.

Dabar susirėmimai su ki-

Prasčiau su javų derliu
mi buvo ukrainų respubli
koje, kur žiema pakenkė 
žiemkenčiams javams, ir 
Kazachų respublikoje, ku
rioje pakenkė sausra. Bet 
derlius rusų respublikoje 
pataiso Tarybų Sąjungos 
grūdų fondą, taip, kad jų 
bus galima išvežti ir į užsie
nį.

Rusijos Socialistinė Fede- 
ratyvė Tarybinė Respublika 
yra didžiausia TSRS sąjun
ginė respublika. Ji užima 
76% visos TSRS teritorijos 
Įir turi virš pusę visų gyven
tojų.

Maskva. — Tarybų Są
jungos specialistai nutiesė 
300 mylių ilgio elektros lai
dus iš Volgogrado (buvusio 
Stalingrado) į Donbaso an
glies sritį. Jais bus galima 
leisti iki 800,000 voltų jėgos. 
Tai. pirmieji bandymai leis
ti laidais taip galingą jėgą.

Ekstra
Washingtonas. — Jungti

nes Valstijos ir Tarybų Są
junga susitarė, kad JAV 
karo laivai patikrintų jūro
je TSRS laivus, kurie išveš 
iš Kubos raketas.

Naująjį Kongresą suda
rys 68 demokratai senato
riai ir 32 respublikonai; At
stovų bute bus 257 demo
kratai ir 176 respublikonai.

Maskva. — TSRS 45 me
tinių sukakties proga Rau
donojoje Aikštėje įvyko 
masinis žmonių paradas. 
Buvo trumpas ir militarinių 
jėgų paradas. Gynybos mi
nistras R. Malinovskis išlei
do pareiškimą ir sako, kad 
TSRS jėgos yra pasirengę 
sutriuškinti bet kokį prie
šų pasikėsinimą prieš taiką.

Kremliuje buvo suruoštas 
banketas. Chruščiovas sake, 
kad TSRS ir JAV padare 
nusileidimų Kubos klausi
mais ir pasaulyje sumažėjo 
karo pavojus.

New Delhi. — šovinistai 
ir šalininkai karo prieš Ki
niją privertė pasitraukti V. 
K. Krishną Menoną iš kabi
neto.
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81 balsas!
JUNGTINIŲ TAUTŲ Asamblėjos Politinis komi

tetas, kurin įeina 110 valstybių atstovai, priėmė rezoliu
ciją reikalaujant, kad su sekamų metų sausio mėnesio 
1 d. būtų sulaikytas bet koks branduolinių ginklų ban
dymas.

81 balsas buvo paduotas už tą rezoliuciją, ir prie
šingai niekas nepasisakė, bet 25 valstybės susilaikė nuo 
balsavimo. Susilaikė nuo balsavimo ir didžiosios valsty
bės, kurios turi branduolinius ginklus.

Aiškus dalykas, šis JT pasisakymas nėra privalo
mas; jo gali valstybės neklausyti, bet tai didelė moralė 
pagalba tiems, kurie sako, kad reikia sulaikyti bandy
mus, kurie sėja ligas, kurie gresia pasauliui atominiu 
karu.

Kai neužilgo Ženevoje atsidarys JT nusiginklavimo 
klausimu konferencija, ši rezoliucija turės nemažos 
reikšmės.

Canada, ‘Lat. Amer., per year. $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign cęuntries, 6 months, $6.50

Spaudoje vis dažniau pa
sirodo žinių, kad kurdai ne
rimsta Irane; Irake ir Tur
kijoje. Istorijoje kurdai bu
vo žinomi prieš 4,000 metų. 
Jie sena gutų (asiriečių da
lies) liekana. Dabar kurdų 
tauta yra padalinta tarp 
trijų kaimynų: Turkijoje 
randasi apie 5,000,000. Ira
ne (Persijoje)—3,500,000 ir 
Irake nuo 2,000,000 iki 3,- 
000,000 kurdų. Jie ir varto
ja turkų, persų ir irakiečių 
kalbas, tai yra, 
lyje gyvena.

Didesnė dalis kurdų pra
gyvenimą daro 
žemdirbyste, 
ir gyvena pastoviai tose pat 
vietose. O mažuma jų yra 
klajokliai. Jie augina avis, 
ožkas ir kitus galvijus ir 
kilnojasi iš vietos į vietą — 
kur daugiau ganyklų. No
madų (klajoklių) gyvenimo 

L, šėtros padarytos iš audinių

kurioje ša-

užsiimdami 
sodininkyste

Keikia tartis, o ne kariauti
TARP INDIJOS IR KINIJOS vyksta nepaskelbtas 

karas—karas dėl rubežiaus, dėl sienų. Indija sako, kad 
taip vadinamoji McMahon siena, kurią britai imperia
listai kadaise nustatė, yra legali, pastovi siena ir tokia 
turi būti. Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybė sako, 
kad toji siena nėra Kinijai priimtina, kadangi didoki 
plotai teritorijos, kuriuos britai kadaise priskyrė Indi
jai, istoriškai ir etnografiškai priklauso Kinijai.

Tenka priminti, kad prieš McMahono nustatytą sie
ną yra nusistatę visi kinai, net ir čiang Kai-šekas.

Tarybų Sąjungos vyriausybė siūlo abiem šalim su
laikyti mūšius ir tartis. Tarimasis visuomet naudinges
nis negu mušimasis. Bet Indija su tuo nesutinka; ji rei
kalauja, kad Kinija ištrauktų savo kariuomenės dali
nius už tos taip vadinamos McMahon sienos, tik tuo
met ji tarsis. ‘

Indija jau perkasi iš JAV ir iš Anglijos ginklus, kad 
galėtų sėkmingiau prieš kinus kariauti. Wąshįhgtonas 
ir Londonas mielai sutinka Indijai ginklus duoti, ka
dangi jie bus atsukti prieš Kinijos Liaudies Respubliką.

Indijos Komunistų partija pasisakė prieš Kiniją, už 
Indijos laikomosi rubežiaus gynimą.

Tolydžio Tarybų Sąjunga vis ragina abi didžiules 
šalis—Indiją ir Kiniją—sulaikyti pasienyje mūšius ir 
pradėti pasitarimus.

arba kailių ir lengvai per
keliamos. Klajokliai yra ka
ringi, jie išreikalauja duok
lę ir iš vietoje gyvenančių 
kurdų.

Senovėje kurdai buvo pa
siekę tų laikų kultūros, bet 
patekę į turkų nelaisvę, jos 
nustojo. Turkai žvėriškai 
persekiojo kurdus, kaip ir 
armėnus, nors kurdai yra 
mahometonai. Vien po

IŠ LAIŠKŲ

JAV Komunistę partija teisme
ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 11 D. federaliniame teis

me Washing tone prasidės JAV Komunistų partijos teis
mas dėl nusižengimo McCarrano aktui, išleistam 1950 m.

Tai bus pirmas toks politinės partijos teismo proce
sas mūsų šalyje. Partiją valdžia kaltina nusižengusia 
McCarrano įstatymui tuo, kad neužsiregistravo, kaip 
“komunistinių veiksmų organizacija,” kad nesužymėjo, 
nepridavė valdžiai savo pareigūnų, narių, finansų ir 
spausdinamųjų mašinų. Jeigu partija būtų paklausiusi 
valdžios ir užsiregistravusi, tai ji jau iš anksto būtų pa
sisakiusi esant kalta.

JAV Komunistų partija jau gyvuoja 43 metus, bet 
šis jos teismas bus pirmas toks teismas mūsų šalyje.

Jau visa eilė Komunistų partijos darbuotojų buvo 
inkvizuoti, o kiti bus inkvizuoti šį mėnesį. Ir vis dėl to 
paties McCarrano akto, kuris yra pragaištingas 
kraštui.

mūsų

Gerb. Redaktoriau,
<

Naudodamasis proga, kad 
į šį Sąjungos kampelį pate
ko “Tiesa” su Jūsų laikraš
čio adresu, drįstu kreiptis 
su,vienų prašymu.

Esu inžinierius-chemikas, 
pernai baigęs Kauno Poli,- 
technikos, ms^įtutą, j dirbu 
Kėdainių chemijos /.kombi
nate, žmoną gydytoja - sto
matologė. Mus. domina JAV 
išleidžiama techninė ir me
dicininė literatūra. Gal, 
Gerb. Redaktoriau, Jums 
nedarytų per daug sunku
mų surasti mums partnerį 
knygų keitimuisi.' Mes ga
lėtumėm išsiųsti naujausią 
literatūrą lietuvių kalba, o 
jei reiktų, ir r u sų kalba. 
Kas dėl susirašinėjimo, ga
lima ir angliškai.

Būtume labai dėkingi už 
tarpininkavimą.

Praeis keletas mėnesių, ir 
iš Kėdainių į visas puses 
riedės cesternos su sieros 
rūgštimi. O dar po kiek lai
ko mūsų žemdirbiai gaus ir 
pirmą lietuvišką superfos
fatą iš naujos gamyklos.

Su pagarba,
R. Kulikauskas

Kėdainiai
Tar. Armijos 56-10
Kulikauskas Ričardas 
Lithuania, USSR

Derlius buvo geras
“WORKERIO” korespondentas Maskvoje Art 

Shields praneša savo laikraščiui, kad šiemet Tarybų Są- 
. jungoje javų buvo suimta daugiau negu pernai, nežiū

rint, kad oras kai kur buvo blogas.
Pasirodo, kad Lietuvoj, Baltarusijoj, ir Ukrainos 

dalyse praėjusi vasara buvo per daug lietinga, o Kazak- 
stane, plėšiniuose, buvo per didelė sausra, tačiau Pavol- 
gyje, Šiaurės Kaukaze ir kitur oras tarnavo gerai, kolū
kiečiai smarkiai padirbėjo, na, tai ir derlius ten buvo 
puikus.

Tarybiniai ir kolektyviniai ūkiai, rašo Art Shields, 
pristatė valstybei apie 2,212,000,000 pūdų javų; 357,000,- 
000 pūdų daugiau kaip praėjusiais metais.

Vadinasi, tarybiniai žmonės duonos turės užtenka
mai; galės padėti ir kitiems kraštams, kuriems pagalba 
labai reikalinga.

uz
Gerbiamoji Redakcija,

Nuoširdžiai dėkoju 
mano adreso paskelbimą 
“Laisvės” laikraštyje, 
susirašinėju su dviem 
tiečiąis.

Linkėjimai “Laiško 
vaitės” proga.

Jonas Lipnickas 
Kaunas

Jau 
tau-

sa-

laik-

PRAŠOME VISUS mūsų skaitytojus pasidarbuoti 
savo laikraščiui, pakalbinant savo pažįstamus, kad užsi
sakytų “Laisvę”. Vajaus metu naujiems skaitytojams 
prenumerata tik $8.

Gerb. “Laisvės” 
redakcija,

Ar < negalėčiau per 
raštį “Laisvė” susirast Ame
rikoje gyvenančius du ma
no brolius ir seserį. Aš jau 
sena, bet labai norėčiau su-z 
žinot apie jų gyvenimą, o 
jei jau nėra jų gyvųjų tar
pe, tai nors apie jų likusius. 
Aš neturiu net jų senų ad
resų, nes rašė jie dar prieš 

| daugelį metų, o per karą 
h r, „ ūy'ur’.nr t r.. ų

2 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., lapkr. (Nov.) 9, 1962

pirmojo pasaulinio karo jie 
išžudė virš 200,000 kurdų ir 
apie tiek iškraustė. į Siriją. 
Dabartiniais laikais Sirijoje 
kurdų jau yra apie 300,000.

Komunistai ir progresy
viai kurdų vadai reikalauja, 
kad Persijos, Irako ir 
Turkijos kurdų apgyventi 
plotai būtų apvienyti į vie- 
nė valstybę. Bet reakcinin
kai pataikauja Vakarams, 
ypatingai Mullah Mustafa, 
kuris neseniai kreipėsi į 
Jungtines Valstijas, prašy
damas pagalbos kovai prieš 
Irako respubliką. Jis tarp 
kitko sake;

“Suteikdamos mums pa
galbą, tuo pat kartu pasi- 
gelbėsite ir sau. Karo atsiti
kime mes jums būsime rei
kalingi. Pažiūrėkite į kurdų 
apgyventus plotus—jie yra 
strateginėje pozicijoje. Ta
rybų Sąjunga veržtųsi iš 
Užkaukazijos į artimuosius 
Rytus, prie aliejaus šalti
nių, o mes būtume sparne ir 
galėtume kirsti smūgį”.

Iš viso atrodo, kad tie ele
mentai, kurie prekiauja 
kurdais, savo tikslo nepa
sieks. Tarp kurdų paims 
viršų sveika mintis: kovoti 
už tautos sujungimą, už ša
lies nepriklausomybę.

V. Sūnus

adresai pasimetė. Prisime
nu, kad brolis Marcinkevi
čius Jonas, Jokūbo, gimęs 
(tiksliai datų negaliu prisi
minti) 1882 m., brolis Mar
cinkevičius Antanas gimęs 
1872 m., sesuo Marcinkevi
čiūtė Ieva gimus 1879 m., 
Prienų rajono Vortų kaime, 
valstiečio šeimoje.. Paskur 
,,tiniai Jaiškal buvo gauti, 
kiek prisimenu, iš Šenado- 
rio. •.

Prašyčiau padėti surasti. 
Jei jų jau nėra»gyvųjų tar
pe, tai gal yra vaikų ar pa
žįstamų, kurie parašytų 
apie juos.

Su pagarba Jums, 
Žiūrienė-Petrulionienė 

Pakruojo rajonas 
Rozalimo apyl. 
Zigmantiškių kaimas 
Lithuania, USSR

Giria “Šviesos” 
turinį

D. Jusius, Worcester ietis, 
pasiuntė “Šviesos” Nr. 2 į 
Berlyną. Nuo adresato ga
vo sekamo turinio laišką:

BERLYNAS 
1962 X. .3.

Gerbiamas D. G. Jusiau!
Skubu padėkoti jums už 

malonų ir įdomų žurnalą 
“Šviesą”. Iš jo turinio a- 
tosi, kaip kūrybingai vy 
ta jūsų pažangiųjų lietuvių 
gyvenimas. Nemažai dėme
sio jūs taip pat skiriate 
įvykiams Lietuvoje, jos lai
mėjimams. Tai liudija apie 
nepaprastą solidarumą ir 
amžiną draugystę, žodžiu, 
tai puiku. Tegul jūsų kūry
bingas darbas griauna pa
šlijusias “dipukų” gretas. 
Jiems yra lemta supūti isto
riniame šiukšlyne, o jums 
klestėti, stiprėti, laimėti. 
Tad sėkmės, brangus Ju
siau, brangūs draugai!!!

Laukiu jūsų malonaus 
laiško su pageidavimais. 
Jausiu didelį pasitenkini
mą, galėdamas jums kuo 
nors būti naudingu.

Jus gerbiąs
V. Karinauskas

’1"i -

J. Grigižkis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
FBI tarnauja 
korrpoacijoms

FBI direktoriaus J. Ed
gar HooverkL vadovybėje 
šimtai FBI (Federal Bureau 
of Investiga t i o n ) agentų, 
perėję speciales mokyklas 
ir gavę patyrimų, persike
lia dirbti į įvairias korpo
racijas.

“Wall Street Journal” ra
šo, kad korporacijos samdo 
juos kaip geriausius eks
pertus apsaugai ir darbo 
santykiams. Tokiems meti
nė alga ręsti nuo $50,000 
$80,000, kuomet FBI temo
ka tik $10,000.

Korespondenc i j o m s ne
reikia tiesiog kręiptis pas 
FBI. Jas aptarnauja buvu
sio FBI agento vadovauja
ma Fidelifax, Inc., įstaiga, 
turinti 32 raštines visuose 
industriniuose cent ruošė. 
Minima įstaiga, per savo
patikimus agentus, surenka naudingą darbą dirbtų, 
ir sudaro sąrašą “subversy- 
vių” ar kitokių “nepatiki
mų” žmonių, šiuo metu ji 
jau turi apie pusantro mi-; 
lijono žmonių įtraukusi į 
“juodąjį” sąrašą.

Šios įstaigos agentai turi 
daug galios korporacijose, 
Jie gali prieiti prie dirbtu
vių darbininkų sąrašo, jį 
perkratinėti, ar ten nėra 
“neištikimųjų.” Jie kišasi į 
unijų santykius su darbda
viais. Jie darbuojasi, kad 
tarp darbininkų vienybę bū
tų suardyta. Tam jie dau
giausia panaudoja anti-ko- 
munistinę propagandą, ap
šaukdami tuos, kurie kovo
ja už darbo žmonių reika
lus, pavojingais raudonai-1 
siais, net “Maskvos agen
tais.”

Geru tam pavyzdžiu, kaip 
veikia FBI agentai korpon 
racijose, tai John Bugas, 
1944 metais stojęs dirbti 
Ford Motor kompanijai, o 
dabar jis jau yra tos kom
panijos vice prezidentas ir 
jau turi po savimi 36 buvu
sius FBI agentus, kurie 
dabar ištikimai Fordui dar-: 
buojasi. Kita kompanija— 
North American Aviation, 
Inc.—turi pasisamdžiusi 41 
buvusį agentą. Tokių kom
panijų gali būti ilgas sąra
šas.

Reakcinė AFL-CIO vado
vybė, kovodama kiekvieną 
pažangesnį unijose veikimą, 
taipgi pagelbsti korporaci
joms silpninti abelną uniji
nį veikimą.

Portugalų Macao kolonijoj
Portugalija laiko pasigro

busi Kinijos salą Macao nuo 
1887 m. Ši sala randasi 
Kantono pusės intake į Pie
tų Kinijos jūrą. Tik 6 ket
virtainių mylių sala, kurioje 

Gerai pasiruošė priimti naująjį derlių Kauno Grūdų 
dūktų gamyklų valdyba, čia stojo rikiuotėn stambiausias Pa
baltijyje elevatorius, kurio talpumas 16,000 tonų grūdų. Nau
jasis elevatorius aprūpintas pačia moderniausia tėvynine ir 
užsienio technika, mechanizuotas ir automatizuotas. Visiems 
grūdų tarnsportavimo ir saugojimo procesams vadovauja dis
pečeriai iš valdymo pulto; .

Nuotraukoje: bendras naujojo elevatoriaus vaizdas.

pro-

gyvena apie 250,000 žmo
nių, daugiausia kiniečių 
(portugalų ten tėra apie 8,- 
900).

Kinijos Liaudies respubli
kos įtaka toje saloje labai 
didelė. Prekybai, unijoms, 
mokykloms, teatrams, be
veik viskam komunistai va
dovauja. Daugelis jaunuo
lių vyksta Kini j on aukštes
nių mokslų siektis. Iš ketu
rių laikraščių tik vienas ne
komunistinis. Iš 11 teatrų 
tik vienas yra nekomunistų 
vadovybėje.

Portugalų valdžios palai
koma bažnyčia, tačiau, vis 
tiek turi daug galios. Apie 
40 procentų studentų tebe- 
lanko katalikiškas mokyk
las. Žinoma, daugiausia pa
siturinčių tėvų vaikai. Iš 
katalikiškų mokyklų pa
rinkti studentai siunčiami 
Portugalijon, kad jie grįžę 
kolonistams ir klerikalams

Portugalai kolonistai, ta
čiau gerai žino, kad jų vieš
patavimas toje saloje bai
giasi, kad ji netrukus išsi
laisvins xir prisijungs prie 
savo motinos Kinijos.

Laiškas iš Argentinos
Vienas argentinietis mums 

rašo:
“Jau praleidome kelis ge

neralinius streikus. Rašant 
šiuos žodžius, pašto-telegra- 
mų streikas dar nėra baig
tas. Pasikartojęs militaris- 
tų sukilimas nuo rugsėjo 21 
iki 24 dienų buvo smarkiau
sias. Sukilėliai sako demo
kratiją giną. Susikirtime 
smarkiai ausis apsidaužė. 
Betgi iš to. liaudžiai nieko 
gero, o blogo gana dalugJat
nešė, Kad šukįlimo niiosto-. 
liūs padengti, |ai dabar ten
ka brangiau mokėti už vis
ką ir dar specialių mokes
čių uždėjo. Liaudis turi 
viską panešti.

“Liaudies nepasitenkini
mas dabar toks didelis, kad 
net dauguma peronistų pa
krypo kairėn. Liaudis ko
voja už savo teises.”

. Tai tokia padėtis Argen
tinoje. Reakcija siautėja, 
bet darbo žmonės kovoja.

Pelnosi iš žmonių vargo
New Yorko gyvenamų na

mų problema gana sunki. 
Šimtai tūkstančių žmonių, 
dėl butų trūkumo, priversti 
gyventi rūsyse (skiepuose) 
ir net garažuose. Tuo nau
dojasi įvairūs namų parda
vinėtojai.

Butų klausimu sušauktoje 
konferencijoje Junior High 
School 59, Springfield Gar
dens, N. Y., buvo raportuo- 
da, kad tūli namų pardavi- 

<

nė to jai paskleidžia gandus, 
kad negrai keliasi ton ir ton 
teritorijon gyventi, tai na
mų savininkai turėtų grei-A^ 
čiausiai savo namus par-? 
duoti. Sukėlę paniką namų" 
savininkuose, jie nuperka 
namus daug pigiau, o neg
rams parduoda dvigubai 
brangiau.

St. Alban miestelyje 347 
vienos šeimos nameliai jau 
paversti dviem ir trim šei
mom gyventi. Taipgi gara
žuose gyvena po vieną ar 
dvi šeimas. Viename vienos 
šeimos name dabar gyvena 
20 žmonių.

Konferencija pasiuntė 
miesto administracijai pa
reiškimą reikalaujant dary
ti investigaciją.

i
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Prastas maistas
Dr. Fred. J. Stare, sveika

tos departamento pareigu- ‘ 
nas, teigia, kad mes, naudo- 
darni prastą, per daug per
dirbtą maistą, kuriame esti 
ir nuodingų chemikalų, ken
kiame savo sveikatai, sukę- ‘ 
liame įvairias ligas, ypač 
širdies, inkstų.

Los Angeles, Gal.
Džiuginanti žinia

Tik gavome pranešimą, 
kad gruodžio pradžioje į . 
Los Angeles atvyks visiems 
žinoma žymi visuomeniniu- - 
kė ir kalbėtoja Ksavera Ka- . 
rosienė. Taipgi žinoma, kad 
ji su taikos misija lankėsi : 
Japonijoje ir Indijoje, kur • 
matė skurdą, prabangą ir , 
kovas už būvį.

Karosienė pabuvojo ir 
Lietuvoje. Dalyvavo buržu- • 
azinių nacionalistų žudikų 
teismuose. Ji apvažiavo pa
saulį. Įsivaizduokite, kiek' 
įdomybių, patyrimų ir įspū- • 
džių ji parsivežė! Visa tai : 
išgirsite (papietavę 1 vai.). ■ 
jos; prakalboj^ gruodžio' 2 
d., Danish Hali, 1359 W.-*V 
24th St.'Pasižymėkite datą’, 
ant kalendoriaus, kad ne- 
praleistumėte taip svarbios 
progos.

Rengimo komisija :

Bridgeport, Conn.
Sveiksta Marijona 

Strižauskienė
Sekmadienį, lapkričio 4 

d., Bridgeport© ligoninėje 
lankiau savo draugę Mari-: 
joną Strižauskienę. Jos,’, 
sveikata jau buvo sustiprė-’, 
jus. Bet kaip ilgai dar bus“ 
ligoninėje, tai nežinia.

Teko susiti k t i gerus; 
draugus ir veikėjus Žemai
čius ir Butkevičius. Plačiau 
pasikalbėjome ir apie dar
bininkišką veikimą.

Lapkričio 5 d. V. ir Ę. 
Valley, gyvenę New BriA 
tain, jau išvažiavo gyventi, , 
į Floridą. Laimingos jiems 'y 
kelionės ir daug laimių nau- ’ 
joje vietoje. Girdėjau, kad’ 
J. ir O. Šilkai išvyks iš mū-' 
su valstijos. Reiškia, čia. 
mūsų jėgos mažėja, bet nei 
vieni nepražus ir naujoje 
vietoje. Jie tik į kitą vietą 
persikelia ir perkelia savo 
veikimą.

šeštadienį, lapkričio 17, 7' 
vai. vakare, Lietuvių klubo, 
patalpoje, 407 Lafayette ‘ 
St., įvyks pare. Rengia LDS 
74 kuopa. Kviečia skaitlin-. 
gai atsilankyti.

J. Strižauskas

VokietijosBerlynas.
Demokratinė Respub 1 i k a 
turi 18,000,000 gyventojų.

Red. atsakymai 5
K. B. Kriaučiūnui. — Už$ 

rašinėlį ačiū, bet pasinau- ’ 
doti juo negalėsime.

f *



N. CHRUŠČIOVO LAIŠKAS, KURIS APSAUGOJO 
ŽMONIJĄ NUO BAISIOS KATASTROFOS

Prezidentas Kenedis jam atsako
Žemiau telpa istorinis N. Chruš

čiovo laiškas prezidentui J. F. Ke
nedžiui. Kaip žinia, šis laiškas ap
saugojo pasauli nuo baisios katastro
fos, nuo atominio karo. Spausdina
me ir prezidento J. F. Kenedžio laiš
ką Chruščiovui. Tai dokumentai, 
kurie pasiliks žmonijos istorijoje la
bai svarbiais. Vertimą j lietuvių 
kalbą atliko Tarybų Lietuvos žinių 
agentūra Elta.— Redakcija.

Gerbiamasis 
ponas prezidente!

Gavau Jūsų š. m. spalio 
27 d. laišką. Reiškiu savo 
pasitenkinimą ir padėką už 
Jūsų parodytą saiko jaus
mą ir supratimą tos atsako
mybės, kuri d a b a r tenka 
Jums už taikos išsaugojimą 

^visame pasaulyje.
Aš gerai suprantu Jūsų 

nerimą ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų tautų nerimą, 
kad ginklas, kurį Jūs vadi
nate puolamuoju, tikrai yra 
grėsmingas ginklas.

Ir Jūs, ir mes supranta
me, koks tai ginklas.

Siekdama kuo greičiau 
galutinai likviduoti pavo
jingą taikai konfliktą, su
teikti pasitikėjimą visoms 
taikos trokštančioms tau
toms, nuraminti Amerikos 
liaudį, kuri, kaip aš esu įsi
tikinęs, taip pat nori taikos, 
kaip to nori Tarybų Sąjun
gos tautos, Tarybų Sąjun
gos vyriausybė, papildyda
ma jau anksčiau duotus nu
rodymus nutraukti toles.- 
nius darbus statybos aikšte
lėse ginklui dislokuoti, da
vė naują potvarkį demon
tuoti ginklus, kuriuos Jūs 
vadinate puolamaisiais, juos 
supakuoti ir grąžinti į Ta
rybų Sąjungą.

Ponas prezidente,, aš no
gėčiau dar kartą pakartoti 
tai, ką aš jau rašiau Jums 

^savo ankstesniuose laiškuo
se: Tarybų Sąjungos vy
riausybė suteikė Kubos res
publikos vyriausybei ekono
minę pagalbą, taip pat gink
lus, nes Kubai, kubiečių 
tautai nuolat buvo iškilusi 
nepaliaujama įsiver ž i m o į 
Kubą grėsmė.

Iš piratiško laivo buvo ap
šaudyta Havana. Kalbama, 
kad neatsakingai šaudę Ku
bos emigrantai. Gal ir taip. 
Tačiau, kyla klausimas, iš 
kur jie šaudė. Juk jie, tie 
kubiečiai, neturi teritorijos, 
jie pabėgėliai iš tėvynės, jie 
neturi jokių priemonių ka
ro veiksmams.

Vadinasi, kažkas įdavė 
jiems į rankas tą ginklą 
Havanai apšaudyti, piratiš- 
kiems veiksmams Karibų 
juroje, Kubos teritoriniuose 
vandenyse. Juk mūsų lai

škais neįmanoma nepastebė
ti piratų laivo, o dar turint 
galvoje tokį Amerikos laivų 
gausumą Karibų jūroje: iš 
jų, tiesą sakant, viskas per
žiūrima ir stebima. Ir to
kiomis aplinkybėmis piratų 
laivai laisvai plaukioja ap
link Kubą, apšaudo Kubą, 
piratiškai užpuldinėja tai
kius transporto laivus. Juk 
yra žinoma, kad jie net ap
šaudė ir Anglijos krovininį 
laivą.
' Žodžiu, Kubai nuolat gra

sino agresyvios jėgos, ku
rios beslėpė savo ketinimų 
įsiveržti į Kubos teritoriją.

Kubiečių tauta nori kurti 
savo gyvenimą savo intere
sais, niekam nesikišant iš 
svetur. Tai jos teisė, ir ne
galima jos kaltinti, kad ji 

.nori būti savo šalies šeimi- 
*ninkas, disponuoti savo dar- 

vo vaisiais. Įsiveržimo į Ku
bą grėsmė ir visomis kito
mis užmačiomis, sudarant 
įtemptą padėtį dėl Kubos, 
siekiama sukelti kubiečių 

tautos nepasitikėjimą, ją 
įbauginti, sutrukdyti jai ra
miai kurti savo naują gy
venimą.

Ponas prezidente, aš dar 
kartą noriu aiškiai pasaky
ti, kad mes negalėjome bū
ti tam abejingi, ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybė nuta
rė suteikti Kubai pagalbą 
gynybos prieš agresiją prie
monėmis, tik priemonėmis 
gynybos tikslams. Mes tie
kėme ten gynybos priemo
nes, kurias jūs vadinate 
puolimo priemonėmis. Tie
kėme jas tam, kad nebūtų

N. Chruščiovas
užpulta Kuba, kad nebūtų 
neapgalvotų akcijų.

Aš su pagarba ir pasiti
kėjimu žiūriu į Jūsų pareiš
kimą, išdėstytą Jūsų 1962 
m. spalio 27 d. laiške, kad 
Kuba nebus užpulta, į ją 
nebus įsiveržta, ir jos ne
puls bei į ją neįsiverš ne tik 
Jungtinės Valstijos, bet ir 
kitos Vakarų pusrutulio ša
lys, kaip pasakyta tame pat 
Jūsų laiške. Tada ir moty
vai, kurie paskatino mus 
teikti Kubai tokią pagalbą, 
atkrinta. Todėl mes ir da
vėme nurodymą mūsų kari- 
ninkams (o to priemonės, 
kaip aš Jums jau pranešiau, 
yra tarybinių karininkų 
rankose) imtis atitinkamų 
žygių minėtų objektų staty
bai nutraukti, jiems demon
tuoti ir grąžinti į Tarybų 
Sąjungą. Kaip aš Jums jau 
pranešiau spalio 27 d. laiš
ke, mes sutinkame su Ju
mis susitarti dėl to, kad 
SNO atstovai galėtų įsiti
kinti, jog tos priemonės de
montuotos.

Tad, jeigu remsimės Jūsų 
padarytais užtikrinimais ir 
mūsų nurodymais dėl de
montavimo, tai yra visos 
reikalingos sąlygos susida
riusiam konfliktui likviduo
ti.

Aš su pasitenkinimu pa
žymiu, kad Jūs atsiliepėte į 
mano pageidavimus likvi
duoti minėtą pavojingą pa
dėtį ir sudaryti sąlygas tam, 
kad būtų rimčiau žiūrima į 
tarptautinę padėtį, galinčią 
sukelti didelių pavojų mūsų 
amžiuje — termobranduoli
nio ginklo, raketinės techni
kos, kosminių laivų, globa
linių raketų ir kitokio mirš
tamo ginklo amžiuje. Tai
kos užtikrinimu suintere
suoti visi žmonės. Todėl 
mes, kuriais pasitikima ir 
kuriems tenka didelė atsa
komybė, neturime leisti pa
dėčiai aštrėti ir turime lik
viduoti židinius, kur suda
ryta pavojinga situacija, ga
linti sukelti sunkių padari
nių taikai. Ir jeigu mums 
pavyks kartu su Jumis ir su 
kitų geros valios žmonių pa
galba likviduoti šią įtemptą 
padėtį, tai mes turime taip 
pat pasirūpinti, kad nekiltų 
kitų pavojingų konfliktų, 
kurie gali sukelti pasaulinę 
termobranduolinę katastro- 
fą.

Baigdamas noriu pasaky-

ti apie NATO -ir' Vąrštrw 
sutarties valstybių <. < santy-
kių sureguliavimą, i kurį Jūs 
minite. Mes jau seųiai apie 
tai kalbėjome ir esame pa
siruošę toliaukeistis su Ju
mis nuomonėmis šiuo klau
simu ir rasti protingą spren
dimą. Taip pat norime to
liau keistis nuomonėmis dėl 
termobranduolinio ginklo 
uždraudimo, dėl visuotinio 
nusiginki avimo ir kitais 
klausimais, kurie yra susiję 
su tarptautinio įtempimo 
mažinimu.

Ponas prezidente, aš tikiu 
Jūsų pareiškimu, tačiau, 
antra vertus, y r a neatsa
kingų žmonių, kurie norėtų 
dabar įsiveržti į Kubą ir 
tuo pačiu sukelti karą. Jei
gu mes imamės praktiškų 
žygių ir pareiškiame apie 
atitinkamų priemonių de
montavimą ir evakavimą iš 
Kubos, tai mes, tai daryda
mi, kartu norime, kad ku
biečių tauta būtų įsitikinusi, 
jog mes esame kartu su ja 
ir neatsisakome atsakomy
bės už pagalbos teikimą ku
biečiu tautai.

Mes esame įsitikinę, kad 
visų šalių tautos, kaip ir 
Jūs, ponas prezidente, ma
ne teisingai supras. Mes ne
grasiname. Mes norime tik 
taikos. Mūsų šalis dabar 
kyla. Mūsų liaudis naudo
jasi savo taikaus darbo vai
siais; Ji pasiekė didžiulius 
laimėjimus po Spalio revo
liucijos, sukūrė didžiausių 
materialinių, dvasinių ir 
kultūrinių vertybių. Mūsų 
.liaudis naudojasi tomis ver
tybėmis ir- nori toliau vys-' 
tyti savo laimėjimus, nori 
savo atkaklių darbu užtik
rinti tolesnį vystymąsi tai
kos ir socialinės pažangos 
keliu.

Aš norėčiau, p. preziden
te, priminti Jums, kad žval
gybinio pobūdžio karo lėk
tuvai pažeidinėjo Tarybų 
Sąjungos sienas, todėl mes 
su jumis turėjome konflik
tų, keitėmis notomis. 1960 
metais mes numušėme jūsų 
lėktuvą U-2, dėl kurio žval
gybinio skraidymo viršum 
TSRS sužlugo viršūnių pa
sitarimas Paryžiuje. Jūs ta
da užėmėte teisingą pozici
ją, pasmerkdami tą nusi
kalstamą ankstesnės JAV 
vyriausybės veiksmą.

Bet jau Jums esant prezi
dento poste buvo antras at
vejis, kai Amerikos lėktu
vas U-2 pažeidė mūsų sie
ną Sachmalino rajone. Mes 
Jums jau rašėme apie šį pa
žeidimą rugpiūčio 30 d. Jūs 
tada mums atsakėte, kad 
siena buvo pažeista dėl blo
go oro, ir užtikrinote, kad 
tai nepasikartos.. Mes pa
tikėjome Jūsų užtikrinimu, 
nes tikrai tame rajone tada 
buvo blogas oras.

Tačiau jeigu jūsų lėktuvai 
nebūtų turėję užduočių 
skraidyti viršum mūsų teri
torijos, tai ir dėl blogo oro 
Amerikos lėktuvas nebūtų 
galėjęs patekti į mūsų oro 
erdvę. Iš čia seka išvada, 
kad tai daroma žinant Pen
tagonui, kuris nepaiso tarp
tautinių normų ir pažeidi
nėja kitų valstybių’ sienas.

Dar pavojingesnis atve
jis buvo spalio 28 d., kai jū
sų žvalgybinis lėktuvas įsi
veržė į Tarybų Sąjungą 
Šiaurėje, Čiukotkos pusia
salio rajone ir praskrido 
viršum mūsų teritorijos. 
Kyla klausimas, p. prezi
dente, kaip mes turime į tai 
žiūrėti. Kas tai — provoka
cija? Jūsų lėktuvas pažei
džia mūsų sieną, ir dar to
kiu neramiu laiku, kurį mes

su jumis gyvename, kai vis
kas yra .parengtą kovai. 
Juk Amerikos lėktuvą-pa- 
žeidėją visiškai galima pa
laikyti bombonešiu su bran
duoliniu ginklu, ir tai gali 
mus pastūmėti lemtingam 
žingsniui. Tuo labiau, kad 
JAV vyriausybė ir Penta
gonas jau seniai pareiškė, 
kad jūsų šalyje nuolat budi 
bombonešiai su atominėmis 
bombomis. Todėl Jūs galite 
įsivaizduoti kokią atsako
mybę Jūs prisiimate, ypač 
dabar, tokiu neramiu laiku, 
kurį mes su jumis gyvena
me.

J. F. Kenedis
Aš prašyčiau teisingai tai 

įvertinti ir imtis atitinka
mų priemonių, kad tai ne
virstų provokacija karui su
kelti.

Aš taip pat norėčiau pa
reikšti Jums tokį pageida
vimą. Žinoma, tai kubiečių 
tautos reikalas. Jūs dabar 
neturite diplomatinių san
tykių, bet aš iš savo kari
ninkų, kurie yra Kuboje, tu
riu pranešimų, kad prakti
kuojami Amerikos lėktuvų 
skraidymai viršum Kubos.

Mes suinteresuoti, kad iš 
viso pasaulyje* mebūtų karo 
ir kad kubiečių tauta gyven
tų ramiai. Tačiau juk, p. 
p r e z i d e nte, ne paslaptis, 
kad mes turime Kuboje sa
vo žmonių. Pagal sutartį su 
Kubos vyriausybe mes turi
me ten karininkų, instruk
torių, kurie moko kubie
čius, daugiausia paprastų 
žmonių: specialistų, agro
nomų, zootechnikų, irigato- 
rių, melioratorių, tiesiog 
darbininkų, trak torininkų 
ir kitų. Mes jais rūpina- 

Imės.
• Aš prašyčiau Jus, p. pre

zidente, atsižvelgti į tai, kad 
jeigu Amerikos lėktuvai pa
žeis Kubos oro erdvę, tai 
gali taip pat sukelti pavo
jingų padarinių. Ir jeigu 
Jūs to nenorite, tai nerei
kėtų duoti progos susidary
ti pavojingai padėčiai.

Mes dabar turime būti la
bai atsargūs ir nežengti to
kių žingsnių, kurie neduos 
naudos į konfliktą įtrauktų 
valstybių gynybai, o tik ga
li sukelti susierzinimą ir net 
provokaciją lemtingam 
žingsniui. Todėl mes turime 
veikti blaiviai, protingai ir 
ventgi tokių žingsnių.

Mes vertiname taiką, gal 
būt, net daugiau, negu ki
tos tautos, nes mes pergy
venome baisų karą su Hit
leriu. Tačiau mūsų liaudis 
nedrebės jokių išmėginimų 
akivaizdoje, mūsų liaudis 
pasitiki savo vyriausybe, ir 
mes užtikriname, kad Tary
bų Sąjungos vyriausybė ne
sileis išprovokuojama. Ta
čiau jeigu provokatoriai su
kels karą, tai jie neišvengs 
atsakomybės ir sunkių pada
rinių, kuriuos jiems .atneš 
karas. Bet meš esame įsi- 
tinkę, kad nugalės protas,

karas nebus sukeltas ir bus 
užtikrinta taika bei tautų 
saugumas.

Dabar vykstant einančio 
generalinio sekr e t o r i a u s 
pareigas p. Tano deryboms 
su Tarybų Sąjungos, Jung
tinių Amerikos Valstijų ir 
Kubos respublikos atsto
vais, Tarybų Sąjungos vy
riausybė nusiuntė į Niujor
ką TSRS užsienio reikalų 
ministro pirmąjį pavaduo
toją V. Kuznecova padėti p. 
Tanui jo kilniose pastango
se likviduoti susidariusią 
pavojingą padėtį.

Jus gerbiąs
N. Chruščiovas 

1962 metų spalio 28 d.

KENEDŽIO LAIŠKAS 
N. CHRUŠČIOVUI

Vašingtonas, X. 29. (TASS- 
ELTA). Spalio 28 d. vaka
re Baltieji rūmai paskelbė 
tokį JAV prezidento Dž. 
Kenedžio laišką TSRS Mi
nistrų Tarbos Pirmininkui 
N. Chruščiovui:
“Gerbiamasis
ponas Pirmininke!

Iš karto atsakau į Jūsų 
spalio 28 d. per radiją pa
skelbtą laišką, nors aš dar 
negavau oficialaus teksto, 
nes teikiu didžiulę reikšmę 
tam, kad būtų veikiama 
greitai, siekiant išspręsti 
Kubos krizę.

Manau, kad Jūs ir aš, ži
nodami, kokia didžiulė at
sakomybė mums tenka už 
taikos palaikymą, suprato
me, jog įvykiai artėjo prie 
tokios padėties., kai jie jau 
galėjo nebebūti kontroliuo
jami.

Todėl sveikinu Jūsų laiš
ką ir laikau jį svarbiu in
dėliu į taikos užtikrinimą.

Pagirtinos einančio gene
ralinio sekretoriaus parei
gas U Tano pastangos žy
miai palengvino Jūsų ir ma
no uždavinį. Savo spalio 27 
d. laišką Jums ir Jūsų šian
dieninį atsakymą laikau 
tvirtais, abiejų mūsų vyriau
sybių įsipareigojimais, ku
riuos reikia greitai įgyven
dinti.

Tikiuosi, jog per Suvieny
tųjų Nacijų Organizaciją 
bus galima nedelsiant imtis 
reikalingų priemonių, kaip 
sakoma Jūsų laiške, kad 
Jungtinės Valstijos savo 
ruožtu galėtų atšaukti da
bar vykdomas karantino 
priemones. Aš jau daviau 
nurodymą informuoti apie 
visus šiuos klausimus Ame
rikos valstybių organizaci
ją,) kurios nariai labai suin
teresuoti tikra taika Kari
bų rajone.

Savo laiške Jūs užsime
nate, kad Amerikos lėktu
vas pažeidė jūsų sienas Čiu
kotkos pusiasalio rajone. 
Aš sužinojau, jog šis lėktu- 

jvas, neturėjęs nei ginklų, 
nei fotografavimo aparatū
ros, tyrė orą ryšium su jū
sų branduoliniais bandy
mais. Jo skridimo kursas 
buvo tiesiog iš Elisono ka
rinės aviacijos bazės Alias/- 
koje į Šiaurės ašigalį ir at
gal. Sukdamasis į pietus, 
lakūnas padarė rimtą navi
gacinę klaidą, dėl kurios jis 
atsidūrė viršum Tarybų Są
jungos teritorijos. Per atvi
rą radiją jis nedelsdamas 
paprašė skubios navigacinės 
pagalbos, ir jis trumpiausiu 
keliu buvo nukreiptas į jo 
paskirties bazę. Apgailes
tauju dėl šio incidento ir 
pasirūpinsiu, kad būtų im
tasi visų atsargumo prie
monių, neleidžiančių jam 
pasikartoti.

Ponas Pirmininke! Abiem

mūsų šalims yra iškilę svar- (pažangos šioje gyvybiškai 
būs uždaviniai, kuriuos rei- • svarbioje srityje. Manau, 
kės įvykdyti, ir žinau, kad į kad turime pirmiausia 
tiek jūsų liaudis, tiek ir svarstyti klausimus, susiju- 
Juntginių Valstijų liaudis sius su branduolinio ginklo
nenori nieko geresnio, o tik 
toliau vykdyti šiuos uždavi
nius nebijant karo. Šiuolai
kinis mokslas ir technika' 
įgalino mus padaryti darbą 
tokį vaisingą, kad dar tik 
prieš keletą dešimtmečių 
apie tai nebuvo galima net 
svajoti.

Sutinku su Jumis, kad: 
mes turime skubiai nagri
nėti nusiginklavimo proble
mą jos pasauliniu aspektu 
taip pat kritiškų rajonų as- i 
pektu.

Gal būt, dabar, kai mes 
tolstame nuo pavojaus, ga
lėsime išvien siekti realios

PHILADELPHIA, PA.
Eina varžytynės už kon

traktą natūralių dujų dar- 
Įbininkų Philadelphijoje. Du 
šimtai tūkstančių AFL-CIO 
unijistų raginami boikotuo
ti Virginijos Chriver kom- 

ipaniją, atsitikime, jeigu iš 
I dvylikos šimtų dirbančių i 
darbininkų nesamdys tūks
tančio philadelphiečių. Phi- 
ladelphijos plumber ių va
landos mokestis nuo $2.50! 
iki $3.25, o Virginijos kom
panija moka tik nuo $2 iki 
$2.60.

Kompanija sako turinti 
kontraktą su plumberių lo
kalu 274, kurio raštinė ran
dasi Jersey City, N. J. 
AFL-CIO nori kontrakto su 
lokalu 690.

Virš 8,000 tymsterų keturi 
lokalai lapkričio penkiolik
tą turės balsuoti už >tymste- 
rių uniją, ar prisidėti prie 
Voice sukilėlių, remiančių 
A F L - CIO, kuri pasiryžus 
skaldyti, o ne organizuoti. 
Balsavimus prižiūrės Na
tional Labor Relations Ta
ryba. Lapkričio 15 d. balsa
vimai nusakys, kuriai uni
jai tie darbinnkai turi pri
klausyti.

«

Valstijos aukščiausi a s i s 
teismas 6 prieš vieną pasi
sakė prieš teisėjo Alessan- 
dronio nuosprendį rotušės 
skandale. Reikalavimas 
$12,000 tyrinėjimo iškaščių 
nelegalus, teisėjai paskirti 
apsilenkiant su įstatymais. 
Norint tyrinėti suktybes, 
tam yra piliečių išrinktas; 
prokuroras.

Respublikonai, norėdami 
pakilti aukštai, nutūpė že
mai. Prieš rinkimus darė 
viską demokratams paže
minti, • bet nepavyko. Ko
kius žingsnius respubliko
nai dabar darys, tai atei
tis parodys. 

•
Philadelphijos General li

goninės pranešimu, cigare
čių rūkytojai gauna aukštą 
kraujospūdį ir kraujo rie
bumą. ,

Leningrado filharmonijos 
orkestras spalio pabaigoje 
Academy of Music svetai
nėje davė gražų muzikos 
koncertą. Orkestras aplan
kys 25 miestus ir Kanadą. 
Jis suorganizuotas 1882 m.

Televizija namuose užda
rė daugelį kino teatrų. Val
ley Forge bus pastatytas 
vienuolikos šimtų sėdynių 
kino teatras.

Dr. William JK Meyer, 
sveikatos departamento 
Buck apskrities vedėjas, sa
ko, kad influenzos sezonas 
1962-63 metų prasideda. 
Ragina piliečius skiepytis.
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plitimu žemėje ir kosminėje 
erdvėje, taip pat pamėginti 
energingai siekti, kad būtų 
uždrausti branduoliniai ban
dymai. Bet mes taip pat 
turime dėti dideles pastan
gas, kad pamėgintume išsi
aiškinti galimybes, kaip su-, 
sitarti dėl platesnių nusi
ginklavimo p r ie m o n i ų ir 
greito jų įgyvendinimo. 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė bus pasirengusi sku
biai ir konstruktyviai ap
svarstyti šiuos klausimus 
Ženevoje arba bet kurioje 
kitoje vietoje.

John F. Kenedis
3962 metų spalio 28.”

Skiepai veikė sėkmingai per 
praėjusius metus.

Lapkričio 9 d., 7:30 vai. 
vakare, svetainėje 1144 4th 
St., įvyks LLD 10 kuopos 
susirinkimas. Kuopi e č i a i 
kviečiami dalyvauti.

Gyvename neramiais lai
kais. Kiekvieną susitikus 
pirmas pokalbis: kas bus? 
Philadelphijoje įvyko de
monstracijų už taikos išlai
kymą ir prieš Kenedžio blo
kados paskelbimą prieš Ku
bą. Miesto valdininkai sau
gumo sumetimais prie kai 
kurių vietų pastatė sargy
bą. Philadelphija yra in
dustrinis miestas su didele 
prieplauka, nesaugus karo 
atsitikime. Trys milijonai 
gyventojų nudžiugo, kuo
met išgirdo, kad yra daro
mi žingsniai nesutikimus 
rišti, prie derybų stalo.

Temyjant spaudą, televi
ziją apie įvairius pasisaky
mus, nuoširdžiai reikia 
sveikinti tuos, kurie rimtai 
pasisako už karo išvengi
mą. Rinkimų kampanijoje 
partijų kandidatai, norėda
mi daugiau piliečių balsų, 
kartais nueina į kraštuti-- 
nybes. Turėkime viltį, kad 
neramūs posūkiai bus pa
sukti į gerąją pusę ir ka
ro bus išvengta.

Šiais metais LLD 10-tos 
kuopos nariai aukojo Namo 
Bendrovės 11 šėrų “Lais
vei.” Tai girtinas nusista
tymas. Sulaukę senų metų, 
nelinkę toliau vykti į suva
žiavimus, neatsiima pinigų, 
bet deda pamatus, stiprin
dami savo mylimą laikraštį, 
linkėdami jam ilgo gyveni
mo, suteikiančiam teisingas 
žinias ir iš mūsų senos Tė
vynės Tarybų Letuvos^

Einant vajui už naujus 
skaitytojus ir už senų at
naujinimą, prisiminkime. 
“Laisvės” išlaikymą kitais 
metais, sukeikime penkių 
tūkstančių fondą, pridėda
mi auką pagal išgalę.

Mūsų spaudos skaitytojų 
pareiga priklausyti prie 
LLD 10-tos kuopos. Kuopą 
narių skaičiumi padidinki
me. Gražus skaičius skaity
tojų dar nepriklauso prie 
šios apšvietos organizaci- 
jos. P.

SAKO, KAD ALŽYRE 
YRA NESUTARIMŲ

Alžyras. — Prasidėjo ne
sutarimai tarp Alžyro 
premjero Ben Bella ir Alžy
ro Komunistų partijos. Ko- 
nunistų partija yra neskait
linga, bet ji turi daug įta
kos tarp darbo unijų, mote
rų, studentų ir jaunimo or
ganizacijų.



t

Kaip sugavo Tar. Sąjungos 
išdaviką generolą Vlasovą?

naciai jau kelintą kartą bu
vo parsikvietę jaunus na
ciniais iš Virginia valstijos, 
kurie visuomet sukeldavo 
mieste suirutę arba riaušes.

Per 15 metų nepažįstamai pasikeitė ne tik Kėdainių ra
jono K. Požėlos vardo kolūkio ekonominiai rodiklai. Pasikei
tė žmonės, jų gyvenimo sąlygos. 56 šeimos persikėlė į naujus, 
erdvius namus, 24 namuose paprastas krosnis pakeitė duji
nės plytelės. Kolūkyje yra medicinos punktas, septynmetė 
mokykla, kultūros namai, biblioteka, gausus saviveiklininkų 
būrys. Vakarais žmonės sėdi prie televizorių, kurie pastatyti 
kiekviename brigados centre.

Su didele pagarba apylinkės kolūkiečiai atsiliepia apie 
rajono švyturius — K. Požėlos vardo kolūkio melžėjas J. 
Badžiūnienę, P. Draudvilienę, kiaulių augintoją A. Dockaitę, 
laukininkystės brigados darbininką J. žydelį, arklininką J. 
Rutkūną, ir daugelį kitų. Aukso žvaigždė puošia kolūkio pir
mininko K. Macevičiaus krūtinę, pirmininko pavaduotojas 
J. Bertašius apdovanotas Lenino ordinu, buvusi melžėja B. 
Daunoraitė-Maniokienė—“Raudonosios žvaigždės” ordinu.

Nuotraukoje: . štai tokių žmonių rankomis buvo kuriama 
ūkio gerovė. Pirmaujančios kolūkio melžėjos J. Radžiūnaitė, 
F. Draudvilienė ir R. , 'Zubeliauskaitė grįžta iš lankų.

Žinios iš Lietuvos

Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo žinių, kad Hitle
rio pusėn yra perbėgęs ta
rybinis generolas A. Vląso^ 
vas, kuris nacių įjagatbai 
organizavo “kazokus” iš ta
rybinių belaisvių. Išdaviko 
Vlasovo “kazokai” veikė 
nacių okupuotoje Baltarusi
joje ir dalinai Lietuvoje.

Tarybų Sąjungoje išleis
toje Antrojo karo istorijo
je, Antrajame tome, paduo
da faktus, kaip Vlasovas 
perėjo į hitlerininkų pusę.

1942 metų pavasarį TSRS 
komanda buvo suplanavusi 
pralaužti Leningrado apsu
pimą. Gegu žės mėnesį 
TSRS jėgos iš Leningrado 
puolė hitlerininkus, o tuo 
kartu nuo Volchovo upės, 
tai yra, iš TSRS gilumos le
ningradiečiams į pagalbą 
ėjo kelios tarybinės armi
jos, jų tarpe Antroji Smū
gio armija, kuriai vadova
vo generolas Vlasovas.

TSRS Antroji Smūgio 
armija pralaužė hitlerinin
kų apsigynimą ir giliai įsi
veržė j jų išsidėstymą. Bet 
štai už kelių dienų, gegužės 
mėnesį, šiai TSRS armijai 
hitlerininkai užėjo iš užnu
gario ir nukirto jos susisie
kimą su Tarybų Sąjunga.

Apsupta Antroji TSRS' 
Smūgio armija’kovojo iki' 
liepos mėnesio — siekdama i 
prasilaužti iš to “katilo”. 
Bet tik atskiriems dali
niams tas pavyko. Daugu
ma kovotojų žuvo, kiti pate
ko priešo nelaisvėn. Lenin
grado apsupimas nebuvo| 
pralaužtas, o generolas VIa-i 
sovas, su savo artimajsį^įš-: 
davę savo tėvynę, perėjo' į 
hitlerininkų pusę.

TSRS tankiečiai 
suėmė Vlasovą

Dabar TSRS generolas E.
Fominas aprašo, kaip išda- tais sušaudytas.

Šen ir ten pasidairius
Darbo Santykių Taryba 

pripažįsta teisę sustreika
vusiems bent kokios įmo
nės darbininkams kviesti 
sau į pagalbą kitų įmonių 
darbininkus, jeigu iškyla 
reikalas.

Tačiau Virginia valstija 
turi pravedusi įstatymą, 
kuriuo draudžiama pikie- 
tuoti įmonę iš kitur atvyku- 
siems darbininkams. Valsti- 
jiniai įstatymai leidžia pi- 
kietuoti tiktai savo įmonės 
darbininkams, kurioje jie 
dirba, o iš kitur atvykusius 
areštuoja ir baudžia. Jau 
keliais atvejais Internation
al Ladies Garment Work
ers unijos 4 aukštieji parei
gūnai buvo suareštuoti ir 
nubausti užsimokėti nuo 50 
iki 100 dolerių ir 30 dienų 
kalėjimo.

Unija pasiuntė apeliacijos 
bylą į Aukščiausiąjį šalies 
teismą ir reikalauja panai
kinti tą įstatymą.

——— • ■

Mušk kiaulei per snukį 
botagu, o jinai vis veržiasi 
į bulves! Taip pat dabar el
giasi Pennsylvanijoj dva
sios vadai. Katalikai ir pro
testantai abieji veikia su
tartinai. Jie daro spaudi
mą viešųjų mokyklų apšvie- 
tos taryboms, kad ir vėl at
naujintų biblijos skaitymą 
mokyklose, nepaisant Aukš
čiausiojo šalies teismo nuo
sprendžio, kad biblijos skai
tymas viešosiose mokyklose 
yra priešinga JAV konsti
tucijai.

vikas A. Vlasovas pateko į 
tankiečių rankas.

1945 m. gegužės 2 d. Ta- 
rybųlS&jungos armijai pa- 
sidave*hitlerininkai Berly- 
he/Ge'gužės 9 d. hitlerinin
kai besąlyginiai kapitulia- 

įvo. Vienok Hitlerio gink
luotųjų jėgų dar buvo apie 

12,000,000 vakarinėje Čeko- 
! Slovakijoje, Austrijoje ir 
pietinėje Vokietijoje, kurios 
stengėsi prasiveržti į Vaka
rus, nes Hitlerio generolai 
tikėjosi, kad Anglija, JAV 
ir kitos Vakarų valstybės 

(puls Tarybų Sąjungą.
Tarybų Sąjunga metė 

jėgas į tą Europos dalį, kad 
priverstų hitlerininkus pa

rsiduoti. Tarp tų jėgų buvo 
Į ir tankų 25-tas korpusas, 
kuriam vadovavo generolas 

j E. Fominas.
Gegužės 11 dieną šis tan

kų korpusas apsupo hitleri- 
I ninku mases Uhlava upės 
i srityje, Čekoslovakijoje. Ta
rybiniai žvalgai pranešė ge

nerolui Fominui, kad tarpe 
. apsuptų yra ir Vlasovo “ka
zokų” daliniai. Netrukus 
! surado ir Vlasovą. Jis apsi
supęs kilimu gulėjo auto
mobilyje, kuriame buvo dvi 

, moterys, viena iš jų apsi
rengus vienuolės rūbais vai
ravo automobilį.

Kada Vlasovą pristatė į 
generolo Fomino buveinę, 
išdavikas išdidžiai laikėsi, 
tartum ne jis buvo belais
vis. Paklausus jo vardo, jis 
atsake.

—Esu generolas Vlaso
vas, — ir padėjo prieš Fo
mina savo asmens doku
mentus, pridėdamas: —Ne
trukus jus visi būsite ame
rikiečiu belaisviai.

Kada jį vežė į užfrontę, 
Vlasovas iššoko iš automo
bilio ir bandė pabėgti, bet 
tas jam nepavyko. Jis buvo 
pristatytas į Maskvą, teis
tas už išdavimą ir 1946 me-

Gerai, kad liaudis, atbun
da ir kai kuriose pietinėse 
valstijose. Ateina žinutės, 
kad Georgia valstijos gu
bernatoriaus p a r e i g o m s 
kandidatas C. Sanders lai
mėjo nominacijas, supliek
damas ašrų rasistą guber
natorių Marvin Griffin. C. 
Sande rso kandidatūra rėmė 
didžiosios darbo unijos.

Filadelfijos miesto svei
katos pareigūnai pranašau
ja ateinančią žiemą “flū” 
epidemiją. Todėl žmonės, 
pabūgę, masikai eina pas 
gydytojus ir čiepijasi. Sa
koma, kad čiepai apsaugoja 
nuo susirgimo influenza 85 
procentus, 10 procentų—tik 
dalinai, gi 5 procentai visai 
nesipriešina tai nelemtai li
gai. Kraujo pirkimo įstai
gos neperka kraujo iš tų 
asmenų, kurie yra gavę čie- 
pų įšmirkštimus.

Spalio mėn. Atlantic City, 
N. J., įvykusiame medicinos 
daktarų suvažiavime dr. J. 
M. Morris, Yale universite
to profesorius, skaitė pra
nešimą iš savo tyrimų ir iš 
surinktų statistikų apie 
žmonių lytinius i š s i g i m i- 
mus, iškrypimus ir gamtos 
šposus. Profesorius Morris 
nurodo, kad mūsų šalyje 
randasi keli tūkstančiai ly
tinių išsigimėlių berniukų 
ir mergaičių, kurie turi po 
dvi lytis — vyrišką ir mo
teriška, v

Biladelfijos miesto pro

Bet pastaruoju kartu Hit
lerio mokiniams nepavyko 
jų žygis suardyti komunis
to Gus Hali pakaitas apie 
kapitalistinės saht v a r k o s 

■žlugimą. Policistams pavy- 
| ko naciukus sukišti į savo 
vežimą ir nugabenti į Mo- 
yamensing kalėjimą, nes ki
taip žmonės būtų juos su
kedenę į skudurus! Šiuos 
žodžius rašant, visi penki 
hitlerininkai “vėdinasi” ka
lėjime.

•_

“Laisvėje” man teko skai
tyti daugelio turistų įgytus 

i įspūdžius, kuomet jie lankė
si tarybinėje Lietuvoje. Ta
čiau nė vienas turistas ne
parašė taip jausmingai, iš
samiai, kaip kad parašė O- 
na Šimoliūnaitė-Wellus. Jos 
įspūdžiai buvo labai pa
trauklūs skaityti, kaip ko
kios žymios rašytojos. Va
lio jums, Onute!

•

Neseniai vienas iš biblijis- 
tų radio komentatorių pa
reiškė, kad per praėjusį 
antrąjį pasaulinį karą žu
vo net šeši milijonai žydų. 
O jie žuvo dėl to, “kad ne
tikėjo į Kristų kaip į dievo 
sūnų.” Už tai Kristus., esą, 
nubaudęs žydų tautą.

Tai mat, kokių dar tikybi
nių demagogų randasi!

Pregresas

Philadelphia, Pa.
Laukimas bile ko gero, 

gražaus ir malonaus yra se
na žmonių tradicija. Bet vi
sokie laukimai yra Susiję su 
keno nors veikimu, darbu. 
Dėl payyzd^io: daugelis lau
kė didžiojo “’Laisvės” 'kon
certo-. O dėl to kas nors dar
bavosi, veikė. “Laisvės” iš- 
leistuvė laukia sėkmingo 
vajaus, gausiai aukų ir 
naujų skaitytojų. Dėl to rei
kia nemažai darbščių prie-
telių. Daugelis philadelphie- 
čių lietuvių seniai laukia, 
kada gi bus rodomi . pa
veikslai iš Tėvynės Lietu
vos.

Tas labai svarbu. Lietu
voje žmonės daug dirba, 
kuria laimingesnį gyveni
mą, kas metai nemažai,at
siekia, naujo, naudingo įsi
gyja. Jų gyvenimas gerėja. 
O kaip tai žingeidu mums, 
jau senokai apleidus tėvy
nė.. Žingeidu ką nors suži
noti ir mūsų jaunuoliams, 
nebuvusiems iš viso Lietu
voje.

Taip, tai tas laukimas 
bus atsiektas penktadienį, 
lapkričio 23 d. Reikės tik 
atvykti į Lietuvių Republ. 
klubą, 2530 N. 4th St.„ 7:30 
vakare. Klubo patalpoje, 
ant pirmo • aukšto, matysi
me labai įdomių krutomų, 
spalvotų paveikslų. Taipgi 
tikimės turėti svarbų svetį, 
kuris ne seniausiai atvykęs 
iš Lietuvos.

Čia liekasi dar vienas 
sunkusis uždavinys, tai kuo 

I plačiausiai paskleisti šią ži- 
;nutę, kad visi ramiai lam 
kiantieji sužinotų, kur ir 
kada tas įvyksta. Dėl to rei
kalingiausia pagalba iš visų 
“Laisvės” skaitytojų. Pra
šome talkos...

Jonas Grybas jau gerokai 
yra patyręs filmų aparato 
valdytojas, o pas jį naujų 
filmų šiemet, sakoma, gerai 
užderėjo.

Taigi i k i pasimatymo 
lapkričio 23 d.!

Vienas iš rengėjų R.M.

Santo Domingo. — Domi
nikos prezidento rinkimai 
įvyks gruodžio 20 d.

DAILININKO PETRO 
RAUDUVĖS DARBŲ 

PARODA
Neseniai lietuvių daili

ninkas—grafikas Petras 
Rauduvė atšventė 25-rių 

įmetu kūrybinio darbo su
kaktį. Ta proga Vilniaus 
Dailės muziejuje atidaryta 
didelė jo darbų paroda, ku
rios ekspozicijoje — dau
giau kaip 3Q0darbų. < ‘ ,

Petras Rauduvė > sukūrė 1 
ne vieną oforą, medžio, lino 
raižinį, plakatą, garbės raš
tų, diplomų eskizą, pramo
ninės grafikos darbą. Ta
čiau plačiausiai dailininkas, 
žinomas kaip knygų iliust
ratorius, padabinęs šimtus 
grožinės bei ‘politinės lite
ratūros leidinių. Jis yra di
delis vinjetės, ornamento 
meistras. Kas nesigėrėjo P. 
Rauduvės sukurtomis A. 
Baranausko “Anykščių šile
lio” iliustracijomis! Grafi
kas savo piešiniais papuošė 
T. Tilvyčio “Artojėlius”, E. 
Mieželaičio rinkinius “Pa
budusi žemė”, “Svetimi ak
menys”, “žvaigždžių papė
dėje” ir daugelį kitų kny
gų. Pastaruoju metu grafi
kas sukūrė raižinius su 
Vilniaus apylinkėmis, didin
gais šiluminės elektrinės 
statybos vaizdais.

NAUJA ŠILUMINĖ 
JĖGAINĖ

Šiauliai. — “Elnio” kom
binate pradėjo veikti nau
jos galingos garo katilinės 
pirmoji eilė. Baigiamas 
montuoti antras didžiulis 
garo katilas. ^Darbų vykdy
tojo P. Ponelio šaltkalvių 
brigada įsipareigojo jį per
duoti naudojimui iki lapkri
čio 7 d.

Pradėjusi veikti pilnu pa
jėgumu, katilinė tieks 30 to
nų garo per valandą. Jė
gainė ne tik patenkins išau
gusius kombinato poreikius 
garui, bet taip pat apšildys 
daugiau kaip tūkstantį 
Draugystės prospekto mik
rorajono gyventojų butų.

KAUNIEČIAI PASIŪLĖ 
VITEBSKIEčIAI 

PRITARĖ
Prieš kelis mėnesius. Va

tos fabriko partinės orga
nizacijos sekretorių s I. 
Grausmanas, lankydamasis 
Vitebske, užsuko pas vatos- 
vatino gamintojus. Gimė* 
gera mintis: tarp aŲįejjųi 
įmonių užmegzti kūrybinę 
draugystę.

Paskui į Vitebską nuvyko 
grupė kauniečių: įmonės 
vyr. inžinierius J. Valaitis, 
partinės organizacijos sek
retorius I. Grausmanas, pa- 
meistris J. Bobeiko, šaltkal
vis Z. Šimanonis ir kiti.

Kauniečiai susipažino su 
Vitebsko vatos fabriko, ko
vojančio dėl komunistinio 
darbo įmonės vardo, pasie
kimais, gamybos naujovė; 
.mis, pasikeitė , darbo paty
riųjų... , v '

Įmones direktbrihi P. Ko- 
marovskiui paskambino Vi
tebsko fabriko vadovai ir 
teiravosi, kokios kliūtys 
trukdo darbui, pažad ėjo 
teikti konkrečią pagalbą.

Dabar Vitebsko vatos ga
mintojai ruošiasi atvykti į 
svečius pas kauniečius.

“Kauno Tiesa”

“Už REZERVATŲ RIBŲ”
Žurnalo “Vokrug sveta” 

(“Aplink pasaulį”) 9-ajame 
numeryje išspausdinta N. 
Nemnonovo foto apybraiža 
“Už rezervatų ribų”. Auto
rius trumpai pasakoja, 
kaip Lietuvoje rūpinamasi 
paukščiais ir žvėreliais. Jis 
kaimuose matė, kaip gand
rams ant namų stogų, me
džiuose arba tiesiog ant 
stulpų įtaisomi lizdai, už
keliant seną vežimo ratą. 
Miško aikštelėse, vos už 
pusantro kilometro nuo gy
venvietės, jis stebėjo besi
ganančias stirnas.

Foto apybraiža užima du 
puslapius, kuriuose yra še
šios nuotraukos. j

K. Kirsna!

Apsiniaukęs oras
šiandien oras apsiniaukęs 
Ir jau pilnas debesų, 
Rūkais visas apsitraukęs, 
Ir dabar gyvent baisu.

Vakaruos griaudžia, žaibuoja, 
Rodos, kad žemę uždegs; 
žmones liūdi, nerimauja, 
Nes atrodo, kad tuoj trenks.

Kartais saule pasirodo 
Ir už tamsių debesų, 
Bet del debesyno juodo 
Negal leisti spindulių.

Bet atrodo, kad nuo griausmo 
Baisaus viesulo nebus

.v . Ir kad po šio didžio triukšmo
- ' Vėl jau oras bus gražus;

Kad ir vėl skaisti saulutė 
švies iš toli—iš rytų— 
Ir kad žmonės, tų pajutę, 
Linksmi bus visų kraštų.

A Jonas Juslia

4 ^.-Laisve (Liberty)—Penk tad., lapkr. (Nov.) 9, 1962

27 MEDVILNĖS 
SPALVOS

Telšiai, spalio 11 d. —Vi
sasąjunginėje parodoje 
Maskvoje labai gerai buvo 
įvertinti “Masčio” fabriko 
išleisti moteriški megztu
kai, vaikiški drabužėliai, 
pasiūti iš margintos med
vilnės. Tada drabužių pa
vyzdžiams keliasdešimt me
trų audeklų buvo išmargi
nęs modeliavimo skyrius. 
Šiomis dienomis fabrike pil
nu pajėgumu pradėjo veik
ti marginimo cechas. 27 
spalvomis ir atspalvi a i s 
per pirmąją savaitę išmar
ginta 720 metrų medvilni
nių audinių. Iš jų bus siuva
mos suknutės mergaitėms.

(ELTA)

LIETUVIŠKA DAINA 
MURMANSKE

Po sėkmingo pasirodymo 
Kremliaus teatre LTSR 
Valstybinis nusipelnęs cho
ras toliau gastroliuoja po 
Tarybų Sąjungą. Ypač šil
tai sutiko chorą Murmans
ko muzikos mėgėjai. Kon
certe, kuris įvyko Mur
mansko Kultūros namuose, 
dalyvavo solistė L. Macko- 
nienė; dirigavo LTSR liau
dies artistas K. Kaveckas ir 
respublikos nusipelnęs ar
tistas A. Krogertas.

“V. N.”

Pakilo teatrų uždangos
Po vasaros gastrolių ir 

poilsio vėl pakilo uždangos 
respublikos teatruose. Pla
tūs naujojo sezono planai. 
Dramos kolektyvų repertu
are nemaža vietos užims 
originaliosios pjesės. Vil
niai^ di*amdS; teatras priė
mė pastatymui K. Sajos 
“Nerimą” ir V. Rinkevi
čiaus pjesę “Ratas”. Abu 
veikalai sprendžia morali
nes problemas, jų dėmesio 
centre — kova už žmogų. 
Rusų dramos teatras statys 
V. Miliūno pjesę “Žuvėd
roms palydint”. Kapsukie- 
čiai — jauno dramaturgo J. 
Skliutausko pjesę “Iliuzi
jos ir kasdienybė”.

Du draminius veikalus— 
“Žemaitė” ir “Gulbės gies
mė” — pateikė respublikos 
teatrams K. Inčiūra. J. Jo- 
sade parašė veikalą Pane
vėžio dramos kolektyvui. 
Pastarajame teatre rampos 
šviesą išvys taip pat J. Gru
šo veikalas apie 1863 metų 
sukilimo vadą Zigmą Siera
kauską.

Naują operą pagal J. 
Marcinkevičiaus apys aką 
“Pušis, kuri juokėsi” kuria 
jaunas kompozitorius V. 
Paltanavičius. Naujojo Kū
rinio libretą rašo respubli
kos nusipelnęs artistas K. 
Šilgalis. Prie veikalų muzi
kiniams teatrams dirba 
kompozitoriai B. Gorbuls- 
kis, A. Belazaras, J. Indra.

NERINGA — MIESTAS- 
KURORTAS

Vilnius.—Ne per seniau^ 
šiai Geograf i j os - geologijos 
instituto mokslinė ekspedi
cija grįžo iš Juodkrantės, 
kur ji vykdė tyrinėjimo 
darbus. Iš surinktų duome
nų galima spręsti, kad nau
jo kurorto statybai būsimo 
Neringos miesto ribose yra 
visos galimybės.

Dabartiniu metu surink
ta medžiaga baigiama ap
doroti, o gauti rezultatai 
netrukus bus perduoti res
publikos architektams ku
rortiniams pastatams išpla
nuoti.

Iki 1964 metų Baltijos 
pajūryje bus atlikta visa 
eilė tokių ekspedicijų, res
publikos žemėlapyje pasiro
dys naujų kurortinių vieto
vių vardai.

“Vak. Naujienos”--------- >
KEIČIASI PATYRIMU
Sena draugystė sieja Lie

tuvos ir Estijos statybinin
kus. Jie dažnai lankosi vie
ni pas kitus, noriai pertei
kia sukauptą patyrimą, sta
tant gyvenamuosius namus 
ir pramonės įmones. Vilnie^ 
čiai neseniai buvo Taline, o 
štai pažangių darbo metodų 
įdiegimo statyboje valdybos 
kvietimu į Vilnių atvyko 
grupė Estijos TSR statybi
ninkų. Jų tarpe statybų val
dybų inžinieriai, įvai r i ų 
specialybių darbi n i n k a i. 
Svečiai iš Talino susipažins 
su Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
ir Klaipėdos pramonės įmo
nių ir gyvenamųjų namų 
statybomis, apsilankė Elek
trėnuose ir Kėdainių chemi
jos kombinato statyboje.

I. Kasperaitis

Pavyzdingas muzikos 
universitetas atvėrė duris
Nemažą būrį muzikos mė

gėjų sutraukė Liaudies kul-įt 
tūros universiteto pavyzdi
nis muzikos fakultetas Vil
niuje.

— Sudarydami fakulteto 
mokymo planus, — pasako
ja Kompozitorių sąjungos 
valdybos pirmininkas E. 
Balsys, — mes nutarėme vi
siškai atsisakyti sausos mu
zikos istorijos, teorinių ži
nių išdėstymo. Užsiėmimų 
medžiaga bus gausiai ilius
truota. Čia į pagalbą mums 
atėjo Radijo ir televizijos 
komitetas, aprūpinęs fakul
tetą gausiais įrašais. Užsi
ėmimus praves žinomi mu
zikologai J. Špigelglazas, V. 
Venckus, K. Jasinskas, jau
ni kompozitoriai V. Lauru - 
šas, T. Makačinas ir kiti.

Universitetas turės tarsi 
neakivaizdinį savo skyrių: 
užsiėmimų medžiaga bus 
siunčiama į rajonų kultūrdg 
universitetus. Be to, kas 
antrą kiekvieno mėnesio ’A 
antradienį radijas trans
liuos užsiėmimų medžiagą 
pačiai plačiausiai auditori
jai — radijo klausytojams.

—Tikimės, kad užsiėmi
mai sudomins fakulteto 
klausytojus, padės jiems su
vokti muziką,—kalbėjo ati
daryme kompozitorius J. 
J. Juzeliūnas, fakulteto ta
rybos pirmininkas.

Pirmajame užsiėmime 
muzikologas ir pianistas V. 
Landsbergis skaitė įvadinę 
paskaitą apie muzikos reikš
mę gyvenime. Čia sėsda
mas už pianino, čia papra
šydamas magnetofoninio 
įrašo, jis nuolat iliustravo 
savo paskaitą muzikine kal
ba.' ..................

Iš to, kaip susikaupę, su
sidomėję fakulteto lankytoj 
jai klausėsi lektoriaus, galiA 
ma spręsti, kad Tarybųr 
Lietuvos kompozitoriai pa
sirinko teisingą muzikos 
propogavimo formą.



“LAISVĖS” VAJUS
mų. Jis turi ir gerų pagalbininkų, iš kurių, manome, ne
užilgo pasirodys rezultatai.
M V. Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė dvi- 

naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Gerai darbuojasi. 
Lawrence’ui pagelbėjo haverhillietė M. Kazlauskienė 
su nauja prenumerata.

Reikia pasakyti, kad gražiai darbuojasi Pacifiko 
kranto draugai. Štai ir San Francisco įėjo į laimėtojų 
skyrių su pirmu šūviu. B. Sutkus (su jo žmonos Valės 
ir kitų draugų pagalba) prisiuntė naują prenumeratą ir 
pluoštą atnaujinimų.

J. šapranauskienė, mūsų nenuilstanti vajininkė, iš 
Philadelphijos, prisiuntė atnaujinimų. Ji skundžiasi ne
sveikata, tad būtų gerai, kad philadelphiečiai, kurie at
sinaujins prenumeratas, užeitų pas Šapranauskienę, 
perduotų jai atnaujinimus. Tas daug pagelbėtų jai, ne
reikėtų važinėti pas skaitytojus.

Mūsų kuklus vajininkas iš Scranton, Pa., prisiuntė 
atnaujinimų. Iš tos pačios valstijos, miestas Chester,' 
veteranas vajininkas P. Šlajus prisiuntė atnaujinimų.

— o —
Dėkojame mūsų vajininkams už jų gražų pasidar

bavimą. Mes suprantame, kad ne visi vajininkai gali 
taip vikriai darbuotis, kaip kad daugelį metų anksčiau, 

\iž tai sakome, kad tie, kurie galite, pagelbėkite savo 
miesto vajininkams.

— o —
AUKŲ H5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
B. 'Sutkus, San Francisco, Calif., prisiuntė blanką 

ir $34. Aukojo:
B. ir V. Sutkų vedybinių sukaktuvių

A aukos, San Francisco, Calif. ... $15.00
M. Baltulionytė ........................... 6.00
J. Anscott .. •............................. 5.00
B. ir V. Sutkai ............................. 5.00
A. Norkienė •............................... 3.00

— o —
J. Šapranauskienė, Philadelpia, Pa., prisiuntė blan

ką ir $22, aukojo:
W. Shapran ........................... $11.00
M. Rainys ................................... 6.00

Po $1: A. Puodienė, K. Juknevičius, St. Guobis, A.
Laurin, Mrs. N. Bulovas.

— o —
Atskirai aukų gauta:
Scrantonietis ................................................ $50.00
Paul Nukas, No. Andover, Mass...................... 10.00
Geo. Skindera, Bristol, Conn............................. 6.00
B. A., Baltimore, Md............................  6.00
Helen Cwon, Baltimore, Md............................... 6.00
P. J., Dearborn, Mich. .............................. 6.00
Frank Kvedar, „Mįarni, Fla...........................   6.00

, J. J. Dainius, Three Bridges, N. J....................... 6.00
’ Ig. Liužinas, Binghamton, N. Y............... . ........... 6.00

P. Šlajus, Chester, Pa. .. . ......................... 5.00
D. Yokis, Ridley Park, Pa................................. 3.00
M. Mileckas, Methuen, Mass............................... 2.00
P. Beeis, Great Neck, N. Y.......... . .................... 2.00
J. Žvingila, Bristol, Conn................................... 2.00
Po $1: J. Čepukaitis, Forestville, Conn.; Mrs. Tau- 

rinskienė, Bristol, Conn.; Agota Arbačiauskienė, Mi-
nersville, Pa.; Ig. Krivickas, Baltimore, Md.; G. Kar- 
dauskas, Fr. Stankus, Linden, N. J.; V. Mikulienė, Pet
ras Aleksonis, Lawrence, Mass.; J. Seniauskas, Scran
ton, Pa.; Irene Didjunas, Hamden, Conn.

— o —
ŠITIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:

St. Petersburg, Fla.................. $311.00
Worcester, Mass......................... 230.00
Hartford, Conn.......................... 205.00
Pittsburgh, Pa............................ 119.00
Lawrrence-Lowell, Mass............. 115.00
Waterbury, Conn........................ 103.00
New Haven, Conn...................... 108.00
Philadelphia, Pa.......................... 107.00
Easton, Pa. ............................. 97.67
Plymouth, Pa............................... 66.00

< Cleveland, Ohio .........................  65.00
Great Neck, N. Y......................... 64.00
Scranton, Pa................................. 62.00
Brooklyn, N. Y............................ 41.00
Bridgeport, Conn. ...................,. 39.00
Norwood, Mass............................. 35.00
Binghamton, N. Y........................ 31.00
Miami, Fla................................... 28.00
Detroit, Mich. ............................ 26.00
New Britain, Conn..............  26.00
Oakland, Calif............................... 25.00
Chicago, Ill..................................  21.00 ,
Chester, Pa................................... 18.00
Los Angeles, Calif. .................... 17.00
Rochester, N. Y.......................... 16.00
So. Boston, Mass.......................... 15.00
Baltimore, Md............................... 14.00
•Elizabeth, N. J............................. 12.00
Newark, N. J.............................. 10.00
Brockton, Mass.............................. 7.00
Cambridge, Mass............................ 2.00
Haverhill, Mass..................................1.00
Paterson, N. J..................................1.00

Vajaus antras mėnuo jau pradėtas. Dar negauta ži
nių nuo kitų gerų vajininkų, kurie kas metai gražiai 

darbuojasi vajaus reikale. Laukiame. Ačiū virš minė
tiems už jų dovanas.
A Aukų gauta šį sykį $126. Anksčiau įplaukė $2,119.67. 
Viso $2,245.67. Balansas $2,754.33..

“Laisves” Administracija

St. Petersburg, Ha.
Garbe ALDLD 45 Kuopai!

Sekmadienis, lapkričio 4 
diena. Rytas gražus, šilta, 
dangaus skliautas gt$^pųtį 
vietomis apsiniaukęs. Bet 
mes vistiek traukiame į 45 
kuopos susirinkimą, kuris 
atsibūna kiekvieno mėnesio 
pradžioje.

Narių į susirinkimą atsi
lankė pusėtinai. Atėjo žino
dami, kad mūsų darbščios 
gaspadinės paruoš gardžių 
užkandžių susirinkimui pa
sibaigus. Susirinkimas tapo 
atidarytas 11-tą vai. ryto. 
Kaip visada, pirmiausiai 
sekr. Greblikas pateikė ra
portą iš nuveiktų darbų 
kuopoje. Kaip atrodo, mūsų 
kuopa gyvuoja puikiausiai 
ir daug darbuojasi pažan
gos labui. Nežinau, ko dau
giau galėtume iš mūsų kuo
pos reikalauti.

Einant “Laisvės” ir “Vil
nies” vajams iš kuopos iž
do paaukota laikraščiams 
po 3 šimtus dolerių para
mos.

Buvo atsišaukimas para
mos nuo “Liaudies Balso”. 
A. Metelionis įnešė paauko
ti “Liaudies Balsui” ir Pie
tų Amerikos darbo žmonių 
laikraščiui “Darbas” po 
šimtą dolerių. Per draugą 
A. Jocių duotas įnešimas, 
kad ir Tarptautiniam apsi
gynimui paaukoti. J. Wa
lins patarė, kad ir apsigy
nimui būtų paaukota šimti
nė. Vienbalsiai nutarta tom 
3 įstaigom paaukoti po šim
tinę. Džiugu, kad mūsų gar
bingoji 45 kuopa išgali pri
sidėti su tokiomis stambio
mis aukomis sustiprinimui 
mūsų pažangiosios spaudos 
ir apsigynimui nuo reakci
jos persekiojimų.

Sparčiai darbuojasi mūsų 
“Vilnies” vajininkas Rū
bas atnaujindamas išsibai
gusias prenumer a t a s ir 
gaudamas naujų.

Bravo mūsų 45 kuopos 
valdybai ir nariams, kurie 
gausiai parėmė kuopą au
komis, ir darbščioms mūsų 
moterims' valgių gaminto
joms!

Atvažiuoja svečių
Yra žinių, kad į St. Pe

terburgą atvažiuoja žiemoti 
J. Shopis ir Shileikis, abu 
iš Rumford, Maine. “Wel
come!”

A. Walinčienė

Paterson, N. J.
Juozas Bimba 
po operacijos

“Laisvės” skaitytojams jau 
žinoma, kad senas pažan
gaus judėjimo veikėjas ir 
dalyvis Juozas Bimba yra 
smarkiai susirgęs. Gydyto
jai buvo nustatę, kad jis 
turi viduriuose opą (uleerį), 
kuri jau pasiekus tą laips
nį, kuriame ją pašalinti ga
lima tik operacijos pagalba. 
Na, tai Juozas ir pasidavė 
operacijai. Operacija buvo 
padaryta lapkričio 6 dieną.

Bet, sakoma, tie gydyto
jai toš opos nesuradę. Bet 
jie suradę netvarkoje apen
dicitą ir jį turėję išimti. 
Operacija pavykusi gerai ir 
ligonis taisosi. Nežinia, 
kaip dar ilgai turės ligoni
nėje išbūti. -

Juozas randasi Paterson 
General Hospital, ant Mar
ket St. ir Madison Avenue, 
Room 405. Lankymo valan
dos: tarp 2 ir 4 po pietų, ir 
tarp 7 ir 8:30 vai. vakare.

New Delhi. — Vis dau
giau lėktuvų atskrenda at
gabendami Indijai ginklų ir 
amunicijos. i '>

Kaip seniai jau yra 
žinomos raketos?

Dabar raketos įgavo di- 
džiuįęs svarbos, nes jų pa
galba žmobėš jau apskrido 
Žemę, buvo nušauta raketa 
iki Mėnulio, ir jos pirmą 
vietą užima apsiginklavime.

Kinai raketas jau mokėjo 
pasigaminti prieš 800 metų, 
bet tai buvo tik žaislų rake
tos.

1802 metais indusai gy
nėsi nuo anglų raketų pa
galba. 1807 metais anglų 
karo laivynas raketomis su
degino Danijos sostinę Ko
penhagą. 1929 m. Rusijos 
armi j a varto jo raketas 
prieš Turkiją, kovodama už 
Graikijos laisvę.

Po to raketos buvo “pa
mirštos”. Laike Antrojo pa
saulinio karo hitlerininkai 
jas pasigamino “V-2” pava
dinimu ir jomis bombarda
vo Angliją.

GELBĖJA BALTUOSIUS 
NOSARAGIUS

Alberta, Uganda. —Ang
lų mokslininkai įsteigė cent
rą gelbėjimui baltųjų nosa- 
ragių. Jų jau mažai beliko. 
Sakoma^ kad Ugandoje, Su
dane ir Kongoje dar yra 
apie 145, ir po keletą \jų 
randasi Šveicarijoje ir Pie
tinėje Afrikoje.

UŽBAIGĖ A-BOMBŲ 
BANDYMUS

Washingtonas. —Nuo ko
vo 2 d. Jungtinės Valstijos 
bandė atomines bombas Ra
miajame vandenyne. Jos 
buvo bandomos virš van
dens, po vandeniu ir aukš
tose erdvėse. Iš septynių 
bandymų aukštose erdvėse 
tik du pavyko. JAV vyriau
sybė sako, kad jau baigė 
tuos bandymus. 
-------- ,  ---- «_4.——-------- —

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

Tautiški švedų (vairūs Valgiai 
Patarnaujame pietus —• Vakarienė 

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

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

ir kitų

Brockton, Mass.
f

Sunkiai susirgo “L a i fi
ves” skaitytojas Antanas 
Orintas. Yra po daktaro 
priežiūra, įsakė gulėti lovo
je. Kiek mažiau serga ir jo 
žmona Petronėlė. Juos ap
tarnauja dukra Atilija ir 
žentas Andriulis.

Buvo ligoninėje Jonas 
Krist. Jam padaryta opera
cija. Dabar jau gydosi na
mie: 27 Cleveland St.

Sekmadienį; lapkričio 
(Nov.) 11 d., Lietuvių Tau
tiško Namo didžiojoje sve
tainėje, 668 N. Main St., 
Montello, bus suvaidinta 
operetė “Lietuvaitė”. Pra
džia 2 vai. po pietų. Opere
tę suvaidins Aido choras 
iš Worcesterio, vadovybė
je Jono Dirvelio. - Prašome 
visus ir visas atsilankyti.

George Shimaitis

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

šeštadieni, Lapkričio-November 10 
d., įvyks jdomi žaismių pare. Bus 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St. 
Kviečiame visus atsilankyti, pažais
ti ir pasinaudoti vertingomis dova
nomis. Pradžia 7-tą vai. vakare.

Rengia L D S Moterų Veiklos 
Klubas. (89-90)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kp. balius įvyks šeštadie

ni, lapkričio 10 d., 314 15th Ave. So. 
Bus geri pietūs, kaip ir visada, 12 
valandą. Kviečia rengimo komisi
ja. (89-90)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-tos kuopos susirinkimas 

{vyks Lapkričio-November 9 dieną 
Vengrų klubo patalpose, 1144 No. 
4th St. Prasidės 7:30 vai. vakare.

Išgirsite raportą nuo 6-tosios ap
skrities konferencijos delegatų ir 
nuo parengimų komisijos apie fil
mų iš Tarybų Lietuvos rodymą.

Valdyba (89-90)

Miami, Florida 
Atida

Lietuvių Socialis Klubas jau 
baigiamas. Prie Klubo yra 
5 kambarių namas. Gera 
proga apsigyventi Floridoj, i 
Dėl informacijų kreipkitės:

JOHN P. KOCH
9564 Carlyle Ave.
Miami Beach 54 

Florida

Laike Krizės? Taip! Ypatingai Dabar 

SUSIRINKIMAS Už TAIKĄ 
IR DRAUGYSTĘ

Minėjimas 29-ių metų sukakties nuo įsteigimo 
diplomatinių ryšių tarp JAV ir USSR.

žymūs Sovietų ir Amerikonų Kalbėtojai
Carngie Hali

Pirmadienio Vakare, Lapkričio 26—7:30 Vai.
Rengėjai—

National Council of American-Soviet Friendship 
Tikėtai dabar parduodami — Įžanga 99 c.

Lawrence, Mass.
Būtinai Pamatykite

Operetę “Lietuvaitę”
Bus suvaidinta šeštadienį

Lakričio 17 November
Pradžia 5 valandą popiet

Lietuvių Piliečių Klube ,
41 Berkeley St., Lawrence,

SUVAIDINS WORCESTERIO AIDO CHORAS
Vadovaujant Jonui Dirveliui

Bilietas 90 c. asmeniui
Nepaprastai įdomi operetė. Worcesterio Ai

do choras suvaidino ją Brooklyne. Iš skaitlin
gos publikos gavo gausių aplodismentų. Pama
tykite ir išgirskite ją.

STREIKAI NUGĄSDINO 
ISPANŲ FAŠISTUS

Madridas. — Pereitą va
sarą streikavo apie 100,000 
darbininkų. Kovoj a n č i u s 
darbininkus rėmė ir eilė ka

talikiškų organizacijų, net 
kai kurie kunigai. Tas nu
gąsdino fašistus. Dabar fa
šistai planuoja daryti dar
bininkams nuolaidų, kad iš
vengtų masinių streikų.

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 į visus viršmlnčtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
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.

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

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

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

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

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

6460 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, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM

Hartford, Conn.
Jurgio ir Onos Šilkų

25 Metų Vedybinio Gyvenimo Sukakčiai Paminėti

BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 18 November
Pradžia 1-mą valandą dieną

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

Dainų programą atliks garsusis duetas:
ONA DIRVELIENĖ 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 dainos.

Rengimo Komisija

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., lapkr. (Nov.) 9, 1962



“Lietuvaitės” su vaid in imas 
Brooklyno iietiivių scenoje 

Worcesterio aidiečiai lap-įtartas žodis —
kričio 4 diena Bro o k 1 y n e. 
Schwabe n salė je, p a s t a t ė 
operetę “Lietuvaitę.” Tai 
padaryti juos kvietė “Lais
vės“ direktorių taryba. Tą 
dieną turėjo įvykti tradici
nis
certas, 
buvo operetė. Mūsų žmonės I 
pasiilgę operečių, pasiilgę 
jie scenos veikalų.

Pc spektaklio ne vienas 
vaidintojų priėjo prie šių 
žodžių rašytojo ir tarė:

— Pasakykite per laikraš
tį savo nuomonę apie tai, • 
ką mes čia padarėme.

Sutinku. Ir pildau savo

su
prantamas. O tai labai svar
ini. Sveikintina!

Kur reikėjo dainuoti, ge
rai dainavo ir J. Bakšys, ir 
J. Lukas, taipgi D. Lukienė.

B. Narusevičienės taipgi
mūsų laikraščio kon- ilga rolė ir ji, mano nuomo- 

tad vietoje koncerto ne, yra puiki vaidintoja. Tą

Nuoširdi padėka
ozo Purvėno penkeri 
los ligos metai būtų 
' jam daug skaudesni,

; užuojautos. Gini i n i ų ir 
.draugų asmeniški atlanky- 
Imai ir laiškai pagelbėjo ne 
i vieną v: 
i primiršti.

Taip pat branginu drau-

skausmus

I šermenyse, paiyuejote į Ka- 
į pus, arba gėlėmis ar kitais 
I būdais pareiškėte Juozui pa- 
i garbų ir man su šeima 
'užuojautą po Juozo Purvė- 
I no mirties.

Liekuosi

J. M. Luką; jis senas scenos 
paukštis.

Priekaištėlį padaryčiau J.. 
Bakšiui ir R. Januliui dėl | 
neįsigyvenimo į pasigėru-j Liekuosi nuoširdžiai dė- 
siųjų roles. Žinoma, sunku įminga visiems už neužmirš

tamą jūsų draugiškumą.
M arc e I ė P u r v ė n ie n e 

ir šeima

iTarybiniai krepšininkaiAmerikoje !visus ;ii(,iečius>
| abejo

Iš Tarybų Sąjungos į JAV pasiūlys ne vienam 
atvyko Tarybų Sąjungos abi
dvi krepšininkų (basketbo- 
liniukų) rinktinės: vyrų ir L-qrii- 
moterų. Tarp jų yra ir du 
Lietuvos krepšininkai: Irę-i 
na Daktaraitė ir Stepas Bi-1 
tautas.

i

Tarybiniai krepšininkai! 
apsistojo Manhattan kote
ly, Niujorke. Kai šie žodžiai j 
rašomi, tarybiniai krepši
ninkai rūpestingai ruošiasi 
varžyboms su amerikiečiais 
krepšininkais; varžybos

Bilietus galima gauti pas 
, kurie, be 

, progai pasitaikius, 
asme-

Lauksime visų atsilan-

, New Yorkas. - Metodis- £ PrūSClkoS 
'tų vyskupui Herbertui
Welch’ui sukako 100 metų paminklui 
amžiaus. Jis gimė 
wich Village, laike 
kos Pilietinio karo, 
ko: “Žmogus neturi

Ameri-i 
Jis sa- 
skriau-

Vincas Degutis, iš Al ba
lny, N. Y., praėjusiame 
“Laisvės” spektaklyje pa
aukojo $10 L. Prūseikos pa-

sti^kitą žmogų, o tauta tau- minklo pastatymui

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

girtą nuduoti, nelengva jį 
Tat vaizduoti scenoje. Bet

I reikėtų stengtis. Su dides- 
! nėmis pastangomis. zbūtų 
galima tai geriau padaryti, i

i Dėl bendro vaizdo, dėl vi
so vaidinimo: man rodosi, 

tis, o muziką — kompozito- kai kur buvo per lėti teni- 
Finalas | pai. Operetė, mat, tai ne 

(pabaiga) buvo užbaigtas drama. Dramoje tam tikrais 
Jono Dirvelio sukomponuo- momentais galima padary
ta daina. Ir ši daina, rei- ti ilgėlesnes pauzas, I 
kia pasakyti, buvo bene pa- publika labiau suintriguoja, 
ti ryškiausia — gyva, melo- ■ nes veda prie ko nors giles- 
dinga ir spalvinga. Po spėk- nio. netikėtesnio. Operetė- 
taklio ne vienas, priėjęs je pauzes nereikalingos; čia 
prie manęs, sakė: norima, kad veiksmas eitų

—šią dainą būtinai reikė-, eitesniais tempais^ J<ad 
tu įrekorduoti.

Reikėtų! Nes tai labai 
graži, jaudinanti daina.

Ką tik Worcesterio pažan
gieji lietuviai ]

Pirmiausia: operetei “Lie
tuvaitė” libreto parašė ame- i

J. Žilevičius.

ta daina. Ir ši daina,

virtadienį) Madison Square 
Gardene.

sportininkai išvyksta į ki- j 
tus JAV miestus; grįš apie i 
lapkričio 27 d. Galimas! 
daiktas, kad Niujorko lietu
viams pavyks, su jais kur 
nors susitikti.

Dar kartą primename
Elizabetho ir apylinkės 

lietuviams, kad sekantį sek
madienį, lapkričio 11, turė
site progą pamatyti gražius 
vaizdus-filmus iš Lietuvos.

kurios i siv gražių vaizdų šios apy- j Garbingai užbaigkime 
?sate ' ° .

švęsti jubiliejų
raėjusį pavasarį Aido 

vai. popiet, Lietuvių klube, I choras atšventė savo 50 me- 
408

įlinkės lietuviai dar nesate. 
Imatę. Taigi, pasinaudokite' 
proga — pribūkite.

nestokuotų scenoje žodžių, 
'veiksmų. Pirmajame ope- 
I retos veiksme tos pauzes 
kaip tik buvo jaučiamos ir 

lietuviai menininkai .i°s truputį nuobodino vei- 
pasiima, jie atlieka puikiai. į kaku _ 
Taip išėjo ir su šia operete, i Tačiau suėmus.

Operetės turinys, trumpaiiJ 
suėmu, — meilės, romanso į

Court St., Elizabeth, tū jubiliejų su dideliu pasi- 
įsekimu. Choras gavo daugi 
pasveikinimų nuo gerų savo 

! pritarėjų iš visos Amerikos,
ą pat dieną, toj pat vie

visą ope
retę trumpai: ji patiko mū
sų publikai, ir laisviečiai la
bai dėkingi Worcesterio Ai
do chorui, vaidintojams iri 
vadovui J. Dirveliui už at- Įyuiptis. Kviečiame atsilan- 
vykimą irsuvaidinimą “Lie
tuvaitės.”

Korektiškai vadovas J.
Dirvelis, baigus vaidinimą,.
pasielgė iššaukdamas pą-1 Slinkiai STO 
vardemis svarbesnius, atli- 
kėjus, kad publika juos pa-

’ i sveikintų. Jis iššaukė ir du 
>ro stiprius daini

ninkus — J. Sabaliauska ir 
Oną Dirvelienę, kurie savo 
balsais tvirtina chorą. Taip
gi iššaukė choro pirminin
ką R. Januli.

Vaidintojos buvo apdo
vanotos gėlių bukietais, o 
publika nesigailėjo visiems 

'vaidintojams ir aidiečiams, 
j taipgi jų vadovui ir pianis
tei aplodismentų. Jie bu
vo to verti!

Kiti dalykai
Mūsų veikėjas ir bendra-

tuvių Darbininkų Susivieni- —gąvo gražių sveikinimų ir į 
jimo 3-čios Apskrities kon
ferencija. Delegatai prašo
mi pribūti laiku—ne vėliau 
10-tos valandos, kad galėtu
me užbaigt konferenciją 
pirm filmų rodymo. Filmus

Pennsylvanijoje. Apsišvie
tęs j a u n u o 1 i s Ignas (Al. 
Daukšys) pamilsta Alenutę 
(Irena Janulienė) ir nori ją 
vesti. Iš karto, paveikta 
tamsios aplinkos, Alenutė 
jo nenori; ji geriau tekėtų, 
kaip motina nori, už Ado- 
muko (Ričardas Janulis), 
padaužėlio mėgstančio čėr- į cho 
kėlę, bet ilgainiui Alenuteį 
savo nuomonę pakeičia ir 
laimingai susituokia su Ig
nu, nežiūrint visų tetos 
gudrių pastangų prie to ne
prileisti.

Svarbiausia operetėje ro
lė Alenutės — Irenos Janu
lienės. Ši j a u n a, daili su 
geru balsu scenos mėgėja i 
turėjo nešti svarbiausią vei-1 
kale naštą. Kitos svarbios 
rolės: K u 1 b i e n ė s — Bro
nė Narusevičienė; Ignas — 
Al. Daukšys, Adomuko—R. 
Janulis, Tarškaus • 
Bakšys, Jankelio — ,
Lukas, Nastutės —. 7 
lė Lukienė. Mažesnės: Ba-Į 
naitienės — Veronika Nak-I

* ienas iš būrio. ; ^ė taip, kad publikoje jau-1 
A. Naruševičius. Suflierius ^sį neramumas, nes kai jis 
Maryte^ Sukackienė; pjano ;pradėjo kalbėti, daugelis 

žmonių jau buvo sukilę išei
ti pertraukoje atodūsiui. 
Didelis ačiū draugui J. A. 
Bekampiui už šiltą žodį, už 
karštus linkėjimus.

Po antrojo operetės veiks
mo sakė kalbą R. Mizara. 
Jis ragino visus piliečius 
antradienį eiti prie urnų ir 
balsuoti. Jis priminė, kad 
lapkričio 7 dieną sukanka

kyti ir pasigerėti vaizdais 
iš mūsų senos tėvynės.

Apsk. seki*.

iš Tarybų Lietuvos.
Visa tai yra didelė pagal

ba Aido chorui ir jame dai
nuojantiems' aidiečiams, ku
rie deda didelį įnašą į lietu
vių tautos pažangųjį kultū
rini darba. c v

Šį mėnesį Aido choras 
rengia balių su tikslu už-

jinę šventę ir tęsti su pasi
ryžimu užsibrėžtą darbą 
pirmyn.

Prašome dar kartą visų

~ J’ 1 darbis J. A. Bekampis po 
“ J’. *' pirmojo veiksmo gyvu žo- 
Domice--(^įu sveikino laisviečius, 

įtardamas šiltą žodį už mū- "

Marytė Sukackienė; ] 
akompanuotoja — Helen 
Smith-Janulytė. Vadovas— 
Jonas Dirvelis.

Na, prie to, kaip visuo
met operetėse, žymų vaid
menį atliko choras—svečiai, 
viešnios.

Kas šiame veikale buvo 
įdomaus, patraukiančio ir 
svarbaus? Mano nuomone, 
patį svarbumą sudaro tai, 
kad Irena Janulienė, Al. 
Daukšys, R. Janulis, vaidi
nę vyraujančius vaidmenis 
—Amerikoje 'augę žmonės. 
Nors jaunuoliais, kaip pas 
mus įprasta vadinti, jų ne
vadinsiu, nes jie tokiais jau 
nebėra, bet vistek jie Ame
rikoje augę, čia mokyklas 
ėję, tad įdomu, kaip jie įsi
gyveno į savo roles, kokia 
buvo jų dikcija, kaip jie vi
sa tai išjautė? Imsime taip 
ar kitaip — jie 
kiai. Jų dikcija 
L Janulienės ir 
šio) buvo puiki 
ir pokalbiuose.

atliko pui- 
(ypatingai 
Al. Dauk- 
ir dainose 
Kiekvienas

Tenka priminti, kad V. 
Degutis, kai atvyksta į mū
sų pramogas, niekuomet 
nepamiršta įteikti dovanų 
ir “Laisvės” reika 1 a m s. 

.Taip buvo ir šį kartą. Ačiū 
'jam!

PRANEŠIMAI
: LLD 1 kp. mitingas įvyks 
lapkričio 16-tą, 7:30 vai. va
karo, Laisves patalpoj. Pra- 

Išome visus narius susirink“
ti. Valdyba

Emilios Stakenaites-Simon
1962 metų lapkričio 8 dieną, 9-tą valandą ryto, 

ketveri metai, kai mirė Emilia Stakėnaitč.

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du jo sūnus 
Stovi ir Valerj, o seserį Anelę Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje,- 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 
niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Mirė

Juozas M. Purvenas

OZONE PARK, N. Y.

LDS 183 kp. susirinkimas lap
kričio 14 <1., 7:30 vai. vakare, “Lais
ves” salėje, 102-02 Liberty Avenue. 
Prašomi visi nariai dalyvauti su 
daug naudingų sumanymų.

K. Stanislovaitienė
Mūs laikraščio 

jams gerai žinomai 
menininkei Kristinai Sta-
nislovaitienei lapkričio 5 d. 
padarė ant vidurių operaci
ją. Kol kas ligonė jaučiasi 
silpna. Užuojautos žodį ga
lima pasiųsti s e k a m a i:

i Mrs. John Staneslow, Wa
terbury Hospital, Room 392, 
Waterbury,. Conn.

_ ____ _____  
jMotenj Kliibi mitingas 
įvyks lapkričio 20 d.

Aprašant Moterų Apšvie- 
tos Klubo mitingą įvyko 
klaida. Buvo pažymėta, kad 
sekamas susirinkimas įvyks 
lapkričio 13 d., o turėjo.. 

būti lapkričio 20 d., .antrą- 
dierų. Visos draugės isitė- 
mykite tai. Valdyba

skaityto- dainęs mylėtojų parodyti 
visuo-!savo žestą, atsilan

kant į minėtą Aido choro 
banketą, kuris įvyks šio mė
nesio 17 dieną, 7 vai. vaka
ro, Piliečių Klube, 280

mūsų s p e k t a k 1 i o . Visi 
džiaugėsi, kad Worcesterio 
Aido choras vis ką nors 
įneša į mūsų kultūrinį ba
rą naujo, įdomaus Worces- 

j teriečiai taipgi, atrodė, bu- 
I vo pasitenkinę savo misija.

Beje, worcesterieciai at
vyko anksčiau, ir jiems bu
vo suruošti pietūs “Lais-

45 metai Didžiajai Spalio i vės” salėje. Jie buvo atvykę 
revoliucijai; palietė jos ir išvyko dideliu autobusu.
reikšmę. Jis kalbėjo '’apie 
N. Chruščiovo laišką prezi
dentui J. F. Kenedžiui — 
apie laišką, kuris išgelbėjo 
žmoniją nuo baisios katas
trofos. Sakė, kad taiką my
linčioji žmonija visuomet 
bus dėkinga N. Chruščiovui 
už tą žygį. (N. Chruščiovo 
ir prezidento Kenedžio isto
riniai laiškai telpa šiame 
“Laisvės” numery).

Skaitlinga publika links.- 
mais veidais skirstėsi iš

Ačiū, ačiū jums, broliai 
worcesterieciai-aidieciai!

Pastaba: Sekamą sekma
dienį, lapkričio 11 d., ope
retė “Lietuvaitė” bus su
vaidinta B rocktone-Montel-

Gi lapkričio 17 d. aidiečiai 
ją suvaidins Lawrence, 
Mass. (Žiūrėkite reklamas 
laikrašty.) Tų miestų ir 
apylinkių lietuviai ragina
mi dalyvauti spektakliuose.

Ns.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penktad., lapkr. (Nov.) 9, 1962

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai, sūnui, 
marčiai, anūkams ir visiems artimiesiems.

K. Levanas
C. Bready
I. Levanienė
E. Liepienė
U. Kamaitis

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIA PATYRĘS 

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS 

į LIETUVĄ ir
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

DABAR o NAUJA ® 
KELIAUK Į MONGOLIJĄ

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose
SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

COSMOS
Padės Jums Atsiimti Gimines iš 

SOVIETŲ SĄJUNGOS IR 
RYTŲ EUROPOS

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

Visų informacijų prašykite raštu 
ar "Skambinkite

Cosmos Travel Bureau

M. Krunglienė
O. Dobinienė
A. Kulis
J. Anskienė
J. Grybas

ŠVENTĖMS
Skubus Garantuotas Persiuntimas 

Dovanų Siuntinių
j Visas Tarybų Sąjungos Dali#

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

Tel. CI 5-7905

BM© Choro SO Met y Sukakties Banketas
Įvyks Šeštadienį, Lapkričio-Noveniber 17 Dieną

AIDO CHORAS,^vadovaujamas MILDRED STENSLER, duos DAINŲ PROGRAMĄ

Lietuvių Piliečių Klubo Salėje, 280 Union Ave., Brooklyn. N. Y.
Programa ir Šokiai 9-tą valandą

Vien šokiams $1.00

Kviečiame visus atsilankyti į Aido choro auksinio jubiliejaus pokylį.

Banketo pradžia 7-tą vai. vakare
Kaina vakarienei ir šakiams $4 JO

Aido choras ,




