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KRISLAI
V. Kapsukui paminklas, 
{domus epizodėlis. 
Pranciškonų “žygis”.

Kubos respublikos reikalais
Ir vėl pablogėjo santykiai

A. Šalčiui.

Rašo

Senajame 
baltuoja 
dėmesį į 
klasikinės 
mai. Jų 
baudžiauninko sūnus, archi
tektas Laurynas Stuoka-Guce
vičius.

šitie rūmai—kadaise buvo
Vilniaus rotušė, o šiuo metu [ rantuoja, kad jos nedarys 
— Dailės muziejus. Prieš juos 
nemaža lyg trikampė aikštė. 
Na, ir šiomis dienomis toje 
aikštėje buvo iškilmingai ati
dengtas V. Kapsuko pamink
las, stovįs ant aukšto posta
mento.

Ryšium su paminklo atiden
gimo iškilmėmis prisimenu 
vieną įdomų epizodėlį.

R. Mizara

Vilniaus rajone 
kiekvieno praeivio 

save atkreipdami 
architektūros rū- 

autorius — lietuvio 
sūnus.

LAISVES7 VAJUSf

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

Indijos ir Kinijos karas 
eina ant “Žemės stogo”

Kinija gerbia tų karalysčių 
neliečiamybę, kitaip yra su 
Indija, kuri ir jas savinasi.

Siena eina aukščiausiais 
pasaulyje Himalajų kalnais. 
Nei viena, nei kita pusė ne
turi toje srtyje geležinkelių. 
Stoka ir plentų. Susisieki
mas yra primityviškas, 
daugiausia mulais. Į karo 
veiksmus negalima įtraukti 
skaitlingų jėgų. Kinija ga
lėtu veržtis į pietus—linkui 
Kalkutos, bet ji neturi tų 
planų, nesiekia veržtis į In- 
diją.

New Delhi. — Indija pa- 
drūtinimus, amuni c i j ą ir 
maistą savo daliniams pri
stato lėktuvais ir malūn
sparniais, apart to, ką gali 
pristatyti mulais ir sunkve
žimiais. Bet kaip ant že
mės, taip ir ore, pristaty
mas yra galimas, tik kol 
Kinija Nevartoja lėktuvų. 
Jeigu karas išsiplės, jeigu 
kinai mes mūšio ir bombo
nešius lėktuvus, tai padėtis 
visai pasikeis.

Kinija yra atsargi su kal
nų tautinėmis mažumomis, 
kurios nei vienai; nei kitai 
qpusei nepritaria.

New Delhi.—Indija pra
šo Jungtinių Valstijų pri
siųsti daugiou ginklų, jų 
tarpe transportinių lėktu
vų.

Pekinas. — Kinija ir In
dija galėjo diplomatijos ke
liu sureguliuoti sienos rei
kalus. Ladakha sritis, apie 
12,000 ketv. mylių plotas, 
kuri randasi tarp Kinijos 
(Sinkianga ir Tibeto) plo
tų, nuo gilios senovės buvo 
Kinijos dalimi. Ir dabar 
Indija pripažįsta, kad jai 
neturi didelės svarbos. Ki
taip yra su Kinija: per La 
dakhos kalnų sąsiaurius Ki
nija yra nutiesus plentus, 
kurie jungia Sinkiango ir 
Tibeto plotus.

Plotas tarp Burmos, Ki
nijos ir Bhutano karalys
tės, taip pat per šimtus me
tų buvo Kinijos dalis. Tik 
1914 metais anglu genero
las McMahonas, buvęs jų 
viršininkas Indijoje, užgro
bė tą plotą ir padiktavo 
naują sieną Kinijai. Nei 
1914, nei vėliau jokia Kini
jos vyriausybė neatsisakė 
nuo to ploto nesutiko su 
McMahono padiktuota sie
nos linija. Dabartinė Indi
jos vyriausybė eina genero
lo McMahono pėdomis: Tik 
todėl ir kilo pasienio karas.

Kinijos ir Indijos siena 
eina kalnais, apie 1,500 my
lių ilgio. Kalnuose dar yra 
Nepalio, Sikkimo ir Bhuta
no karalystės, kurios suda 
ro apie 800 mylių “bufe- 
rą” tarp Kinijos ir Indijos.

— O —
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

PUNKTAI 
3710 
2628 
2164 
1906 
1456 
1360 
1007 

832 
800 
612

buvo reikalaujama, kad są
jungos Idivai netarnautų 
prekybai su Kuba. Prie šios 
sąjungos priklauso ir JAV 
laivu savininkai.

Havana. — Kubos savi
sauga suėmė grupę sabo- 
tažninkų, kurie jau buvo 
padėję dinamito išsprogdi
nimui Matahambrės vario 
kasyklų. Suimtųjų tarpe 
yra Angel Orosco Crespo, 
buvęs leitenantas diktato
riaus Batistos, o dabar esąs 
JAV užsienio žvalgybos 
tarnyboje. Su juo buvo 

! suimtas ir Pedro Vera Or
tiz, kitas GIA agentas.

Jie prisipažino, kad į Ku
ba išsikėlė iš JAV karo lai
vo dvi jų grupės po 6 žmo- 

'nes, prie kranto priplauk
dami guminėse valtyse. Jie 
sako, kad rietoli nuo Kubos, 
ant vienos mažos salos 
yra įrengtas sabotažninkų 
centras. Tas centras turi 
Kuboje 20 grupių, kurios 
ruošia sabotažo veiksmus, o 
pagalbą gauna iš vienos 
valstybės ambasados.

Havana. — Kubos vyriau,-; 
sybė areštavo už šnipavimą 

! penkis francūzų, japonų, 
Londonas. — The Inter-Į Luksenburgo ir JAV kores- 

national Chamber of Ship
ping sąjunga, kurią sudaro 
aštuoniolikos šalių laivų sa
vininkai, atmetė Jungtinių 
Valstijų rezoliuciją, kurioje

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos reikalauja, 

i kad iš Kubos būtų išvežti 
“IL-28” bombiniai lėktuvai. 
Pentagono vadai sako, kol 
jie nebus išvežti, tai Jungti
nės Valstijos nenuims blo
kados. Kiti kalba net apie 
tai, kad, jeigu “IL-28” ne
bus išvežti, tai JAV nega-

Prieš trejus metus A. ir E. 
Venclovai pakvietė mane pas i 
juos pietų. Staiga užeina jau-J 
nas vyras ir taria:

— Esate kviečiami i 
trumpam laikui pas dailinin
ką Petrą Vaivadą; draugai 
prašė, kad būtumėt ten tuo
jau.

Pertraukę pietus, mudu su 
rašytoju A. Venclova skubėjo
me pas skulptorių, kur buvo 
išstatyti keli V. Kapsuko, pa

minklo modeliai.
Susėjo ten kai kurie įžymio- 

’* įo Lietuvos revoliucionieriaus 
bendražygiai, asmeniškai jį 
gerai pažinoję, savo nuomo
nei tarti. Tarp kitų, buvo A. 
Sniečkus ir M. šumauskas. 
Kadangi aš V. Kapsuką gerai 
pažinau ir su juo buvau susi
tikęs 1931 metų gale, tai ir 
mane jie pasikvietė.

šiandien, stebėdamas “Tie
soje” paminklo fotonuotrau
ką, matau, jog jis ir išaugo iš 
vieno tų modelių, už kurį pa
sisakė seni revoliucionieriai.

invazijos į Kubą.
W. W. Rostowas, JAV 

valstybės departamento pla
navimo tarybos pirminin
kas, reikalauja griežto vei- 

ikimo prieš Kubą, kad “pa
šalinus Kastro vyriausybę.”

Maskva.—Tarybinė spau
da rašo, kad Jungtinių 
Valstijų reikalavimas iš- 

j vežti “IL - 28” bombinius 
[lėktuvus—neturi nieko ben

ueiti ! dro su prezidento Kenedžio 
ir Chruščiovo susitarimu 
Kubos krizės reikalais. Su
tartyje iš spalio 27 dienos: 
Tarybų Sąjunga pasižadėjo 
iš Kubos išvežti tik rake
tas ir jų daugiau ten nevež- 
ti, o Kenedis -r- nedaryti į 
Kubą invazijos ir nuimti 
blokadą.

New Jersey valstijos vajininkai 
Connecticut valstija ....................
Los Angeles, Calif................ -..
Brooklyn, N. Y...........................
So. Boston, Mass.........................
Lawrence-Lowell, Mass................
Miami, Fla....................................
Philadelphijos vajininkai .........
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Pittsburgho vajininkai 

— o 
600 
540 
444 
408

Great Neck, N. Y.......................
Rochester, N. Y..........................
B. Sutkus, San Francisco, Calif. 
A. Žemaitis, Baltimore, Md........
LLD 20 kp. Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y................
Rochester, N. Y........................
K. Kasulis, Worcester, Mass. 
Chicago, Ill................................

J. Žebrys, Cleveland, O...........
Scranton, Pa............................. .
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.
L. Tilwick, Easton, Pa................
M. Aranuk, Detrcftt, Mich. .......
C. Belunas, Detroit, Mich ........
V. Taraškiene, Oakland, Calif. 
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass................

252 
224 
196
192
180
146 
108

84

72
72

402 !
396
374
308 Chester, Pa.
- O —

New Jersey vajininkai įėjo į pirmą vietą laimėtojų 
skyriuje. A. Stripeika, elizabethietis, pridavė 4 naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų. Kiti pridavė atnaujini
mų sekamai: Jurgis Stasiukaitis, cliffsaidietis; Tadas

• (Tąsa 5-tame puslapyje)

pondentų. Jie atvyko per 
Meksiką ir pirmu kartu bu
vo areštuoti spalio 31 d., o 
dabar aršetuoti jau antru 
kartu ir bus išvaryti.

IŠ VISO PASAULIO

liuciją, kad po 1963 m. sau
sio 1 dienos nei viena šalis

Su šilta meile ir gilia pa
garba V. Kapsukui paminklas 
buvo sukurtas ir pastatytas 
toje vietoje, kur kadaise vyk
davo Vilniaus darbininkų de
monstracijos ir kovos už lais
vę, už šviesesnį gyvenimą dar
bo žmonėms, už naująjį ryto
jų- :

Su didele meile ir pagarba 
tarybiniai žmonės, praeidami 
pro paminklą, žvelks į tą, ku
ris visas savo jėgas pašventė 
kovai, kad lietuvių tauta būtų 
laisva, kad liaudis gyventų 
šviesiai ir laimingai!

V. Kapsuko paminklas —
įkvėpimas Lietuvos dirbančio-[nuo lėktuvų atakų, 
sioms masėms, statančioms 
naują visuomeninę santvarką.

Damaskas. — Iš Saudi 
Arabijos buvo įsiveržę mo- 
narchistai, bet Jemeno jė
gos juos nuveikė. Monar- 
chistai neteko apie 250 už
muštais.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė kaltina Indiją, kad 
pastaroji tapus Vakarų im
perialistų įrankiu — atsisa
kė diplomatijos keliu sure
guliuoti sienos reikalus.

Havana. — Kuboje daro
mi pratimai, kaip slėptis

Kai žurnalistas A. šalčius 
pernai grįžo iš Lietuvos, jis 
tuojau pradėjo rūpintis, kaip 
sutvirtinti kultūrinius ryšius 
tarp JAV lietuvių ir Tarybų 
Lietuvos. Jis įkūrė įstaigą — 
The American Lithuanian 
Foundation, Ine., per kurią 
žada siųsti į Lietuvą JAV me
nininkus ir dailininkus, o iš 
ten parsitraukti menininkus 
ir dailiinkus, kad jie čia pa
demonstruotų savo talentus.

Ir A. Šalčius jau parašė kai 
kuriems menininkams laiškus, 
klausiant, ar jie norėtų į Ta
rybų Lietuvą vykti su gastro
lėmis.

Sužinojęs tai, Brooklyno lie
tuviškų pranciškonų redakto

rius išvertė A. šalčiaus vieną 
. Lpkių laiškų ir pasiuntė Valst. 
•fkpartmentui, su savitu skun
du prieš A. šalčių.

Valstybės department© pa
reigūnas atsakė, kad šiuo me
tu tokių kultūrinių mainų, ko-

Tokio. — Taifūno audra 
artėja prie Filipinų.

kius siūlo A. šalčius, neužgi- 
ria, kadangi Tarybų Lietuvos 
nepripažįstąs.

Tai ir visa istorija. Simo 
Sužiedėlio “pasidarbavimas”- 
smūgis į akį lietuvių tautos 
priešams, o gyvenimas eis sa
vo keliu: kurie JAV lietuviai 
menininkai norės, vyks į Lie
tuvą, ir jei ten bus proga, ga
lės dainuoti; Valstybės de- 
partmentas to neuždraus.

Mūsų pastaba A. šalčiui: 
Kodėl jis mato reikalo ką 
nors prašyti, kad vyktų į Lie
tuvą? Nejaugi jis mano, kad 
ten bile kokio elemento žmo
nės taip jau labai pasiilgę ir 
laukia ?!

Kas norės į Lietuvą važiuo
ti, tegu patys prašosi, kad 
priimtų, o Šalčiaus įstaiga 
tuomet tokiam galėtų patar
nauti.

Roma.—P. Togliatti, Ita
lijos Komunistų partijos 
vadas, sako, kad Indijos ir 
Kinijos karas sudaro pa
saulinei taikai pavojų.

Washingtonas. — Anglija 
bandys atomines bombas 
Nevadoje.

Praga. — Čekoslovakijos 
teismas teisia 14 praėjusio
jo karo nacių kriminalistų.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Rio de Janeiro provinci
jos vyriausybė nacionalizuo
ja autobusų linijas.

Londonas. Anglų spauda 
smerkia Jungtinę Pietų 
Afrikos valstybę už rasinę 
diskriminaciją.

Maskva. — Lapkričio 19 
dieną yra šaukiamas posė- 
disTSRS Komunistų parti
jos Centralinio komiteto.

Bangkokas, Tailandas. — 
Audros metu jūros užliejo 
pakraščius ir žuvo apie 700 
žmonių.

Key West, Fla.—Čia vis 
stovi Jungtinių Valstijų 
marininkai ir kitos milita- 
rinės jėgos, paruoštos prieš 
Kubą.

Stockholmas. — Švedijos 
karaliui Gustavui Adolfui 
sukako 80 metų amžiaus..

TSRS spauda už uždraudimą 
atėmimų bombų bandymų
Maskva.—^-Tarybinė span- nis komitetas priėmė 37-ių 

da plačiai rašo, kad po Ku-, neutrališkų valstybių rezo- 
bos krizės, kuri vos nepri
vedė prie atominio karo,
pasaulyje yra dar didesnis nedarytų atominių bombų 
liaudies reikalavimas — už
drausti atominių bombų 
bandymus. į

Kaip žinia, Jungtinės 
Valstijos, lapkričio 4 d. bai
gė atmosferoje atominių 
bombų bandymus, bet juos 
tęsia požemyje. Tarybų Są
jungos vyriausybė pareiškė, 
kad ji su lapkričio 20 diena 
baigs atominių bombų ban
dymus.

Jungtinių Tautų politi-

bandymų.
Kubos krizės metu Chruš- 

Ičiovas ir Kenedis išsireiškė 
už tai, kad būtų einama 
prie sunormalizavimo tarp
tautinių santykių ir nusi
ginklavimo.

Tarybinė spauda nurodo, 
kad didžiųjų valstybių val
džių yra pareiga susilaikyti 
nuo atominių ginklų bandy
mų ir eiti prie susitarimo— 
visiškam nusiginklavimui.

Vėliausios žinios
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos karininkas E. N. And
rejevas sėkmingai nusileido 
su parašiutu iš 15 mylių 

i aukščio. Tai aukščiausias 
parašiutisto rekordas pa
saulyje.

Geppingen.—Vakarų Vo
kietijos policija areštavo du 
Jungtinių Valstijų karius 
— M. Crawfordą ir L. R. 
Morrisoną. Juos kaltina už
puolime ir apiplėšime civi
linio valstiečio.

TSRS PADĖKOJO 
BRAZILIJAI

Brasilia. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruš
čiovas pasveikino Braziliją 
už tai, kad jos prezidentas 
Goulartas, premjeras Lima 
ir kiti valdžios žmonės blai
viai laikėsi Kubos krizės 
klausime. Brazilija pasiun
tė delegaciją į Kubą, kurios 
priešakyje yra generalinio 
štabo viršininkas generolas 
Silva.

NEPALIO KARALYSTĖ 
BUE NEUTRALI

Katmandu.—Nepalio ka
ralius Mahenra pareiškė, 
kad jo šalis bus neutrališka 
Indijos ir Kinijos nesutiki
muose. Nepalio karalystė 
randasi Himalajų kalnuose, 
tarp Inldijos ir Kinijos. Ji 
užima 54,000 ketv. mylių 
plotą ir turi apie 10,000,000 
gyventojų.

Stokholmas. — Islandijos 
lėktuvų linija nori jungtis 
su Skandinavų linija.

Reno, Nev. — Sudegė Ri
verside viešbutis.

LIETUVOJE! SUŠAUDĖ
12 KRIMINALISTŲ

Vilnius. — Tapo sušaudy
ti astuoni karo kriminalis
tai, kurie su naciais žudė 
Lietuvos gyventojus ir 
TSRS karo belaisvius. Juos 
nuteisė Lietuvos Aukščiau
siasis teismas. Jie buvo pa
davę apeliaciją parlamen
tui, bet parlamentas jų ape
liaciją atmetė.

ARKLIŲ LENKTYNĖS
Laurel, Md. — Lapkričio 

12 d. čionai įvyko vienuoli
kos valstybių arklių lenkty
nės. Dalyvavo ir TSRS. 
Žmonių buvo susirinkę virš 
32,000. Francūzijos arklys 
“Match II” laimėjo $125,000 
dovaną. TSRS arklys “Za- 
beg” lenktynėse buvo ket
virtasis.

Paryžius. — St. Nazaire 
prieplaukoje baigtas statyti 
Izraeliui laivas “Shalon.” 
Jis yra 23,000 tonų įtalpos, 
630 pėdų ilgio ir galės vež
ti 1,900 keliauninkų. Tai 
didžiausias Izraelio laivas.

Washingtonas. — Čionai 
yra daug girdų Kubos kri
zės reikalais, bet JAV vy
riausybė pasitiki, kad dip
lomatijos keliu jie bus su
reguliuoti.

Ankara. — Turkija atsi
sakė parduoti ginklų Indi
jai, nes tam priešingas Pa
kistanas.

Roma. — Sulaukęs 65 me
tų amžiaus mirė Dr. F. 
Rocchi, kuris buvo asmeni
nis popiežiaus daktaras.

Washingtonas. — Vakarų 
Vokietijos kancleris Ade- 
naueris tarėsi su prezi
dentu Kenedžiu Kubos ir 
vakarinio Berlyno reikalais.

i

Maskva. — 400 kubiečių, 
kurie Tarybų Sąjungoje la
vinosi industrijoje ir žem
dirbystėje, išvyko namo.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Tarybų Sąjunga ir JAV 
sutiko panaujinti pasitari
mus nusiginklavimo reika
lais. Jie prasidės Ženevoje 
lapkričio 26 d.

Winchester, Va. — Sulau
kęs 78-ių metų amžiaus 
mirė žymus inžinierius D. 
Wright.

Georgetown, Gviana. — 
Reakcininkai išprov o k a v o 
užpuolimą ant jaunuolių or
ganizacijos, susirėmime 29 
žmonės buvo sužeisti.

Kairas. — Jemeno res
publika pasiuntė delegaciją 
į Maskvą.

Te! Avivas. — Pasienyje 
įvyko susišaudymas tarp Iz
raelio ir Sirijos karių.

Scarsdale,, N. Y, — Mirė 
inžinierius R. Gates.

Hartford, Conn.
Ketvirtadienį, lapkričio 15 

d., mirė Mike Butkevičius, 
79 m. amžiaus, ilgus metus 
gyvenęs Hartforde. Paliko 
liūdinčią žmoną Louisę. Bus 
laidojamas šeštadienį, 10-tą 
valandą ryto. Jo kūną iš
veš į Waterburi ir ten bus 
palaidotas. Dabar jo kūnas 
pašarvotas Sakarina Fune
ral Home, Hartforde.

Žinią telefonu pranešė L. 
Žemaitienė.
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L. Prūseikos 75-ąjį 
gimtadienį minint

ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 10 d. sukako 75-i metai, 
kai gimė Leonas Prūseika-Vabalas. Jis gimė 1887 metų 
lapkričio 10 d. Daugėlaičių kaime, Virbalio valsčiuje 
(dabar Kybartų rajonas). Į JAV atvyko (pabėgęs iš 
tremties) 1911 metais, o su 19912 metų pradžia stojo 
redaguoti mūsų laikraštį “Laisvę.” Jis mirė prieš dau
giau kaip pusantrų metų Čikagoje.

Apie 50 metų išdirbęs su mumis kartu Jungtinėse 
Valstijose, Leonas Prūseika mūsų politiniame, visuome
niniame ir kultūriniame gyvenime paliko niekad neišdil
domus pėdsakus. Jis buvo pirmaeilis žurnalistas, pui
kus oratorius, gabus-talentingas organizatorius. Jo ini
ciatyva buvo suorganizuota Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija. Jis per visą Amerikoje bu
vimo laiką dirbo žurnalistu, ir visuomet atkakliai dar
bavosi ir mūsų organizacijoms, ypatingai ALDLD. Jis 
parašė keletą stambių knygų, parašė brošiūrų. Jis bu
vo nepaprastas mūsų spaudos — “Laisvės” ir “Vilnies” 
(kurios redakcijoje ilgai dirbo)—rėmėjas. Mokėjo pri
eiti prie žmonių ir gauti iš jų mūsų spaudai materialės 
paspirties.

Minint L. Prūseikos 75-ąsias gimimo metines, kaip 
pranešė Laurynas Kapočius, Lietuvoje—

Leono Prūseikos vardu pavadinti Kybartų Kul- 
namai.
Jo vardu pavadinta viena Kybartų miesto gatvė.
Prie Virbalio viduriniosios mokyklos prikalama 

memorialinė lenta, kadangi L. Prūseika šią mokyklą 
lankė.

4. 
ko, jo

ŽMONĖS DINGSTA 
BE ŽINIOS

Urugvajiečių “Darbe” (š. 
m. spalio 26 d.) vienas ar- 
gentinietis rašo.:.

Smarkiai pąšUnkėjo darbo 
žmonių būklė Argentinoje, —x 
pasakoja mums iš ten atvykęs 
svečias. Jei kas nustoja dar
bo, tai jau kito, esą, sunku 
susirasti.

Sąryšy su tuo, kyla masių 
kovingumas už savo reikalus: 
vienur, kitur, iš po nakties pa
sirodo atsišaukimai, darbavie
tėse vyksta streikai, gatvėse 
mitingai.

Policija, kaipo represijos or
ganas, akylai budi išnaudoto
jų klasės užgaidų sargyboje. 
Darbininkų streikus, mitingus 
žiauriai puola, lazdomis, aša
rinėmis bombomis. Ypatingą 
atydą policija kreipia į darbi
ninkų klasės aktyvistus. Šiuos 
nutykoję, kur nors nuošaly, 

' kuo tykiausiai nusigabena į 
kalėjimą ir ten taip paslepia, 
kad nei šeima, nei artimieji, 
nors ir labai teirautųsi, visur 
nieko nesužinos kol, po mėne
sio kito, nebus paliuosuoti.

-Nežiūrint visų šių žiaurių 
priespaudos priemonių darbo 
klasės kova nesilpnėja, 
ga ir aštrėja.

au-o

m.

t u ros

APIE MIRUSĮ 
AKADEMIKĄ 
ANTANĄ PURĖNĄ

Vilniaus “Tiesoje” (š.
lapkr. 6 d.) apie mirusįjį 
akademiką A. Pureną skai
tome tokį nekrologą:

Š. m. lapkričio mėn. 5 d., 
eidamas aštuoniasdešimt ant
ruosius metus, staiga mirė Lie
tuvos TSR nusipelnęs mokslo 
veikėjas, Kauno Politechnikos 
instituto profesorius, Lietuvos 
TSR Mokslų akademikas An
tanas Purenąs. •

Prof. A. Purenąs1 yra gimęs 
valstiečių šeimoje 1881 m. va
sario mėn. 16 d. dabartiniame 
Kupiškio rajone, Tatkonių 
.kaime. Mokytis ipradėjo < pas- 
kaimo daraktorių, vėliau lan
kė.Liepojos gimnaziją,' kurią 
baigęs 1902 metais įstojo į 
Tartu universitetą. Vėliau 
persikėlė į Peterburgą ir Čia 
įstojo į universiteto fizikos- 
matematikos fakulteto chemi
jos skyrių.

1905—1908 metais įsijungė 
į revoliucinį darbą ir dėl to 
nutraukė mokslą. Buvo kele
tą kartų suimtas ir kalinamas.

Po Didžiosios Spalio revo
liucijos A. Purenąs 1918 metų 
pradžioje paskiriamas Rokiš- 

Vilniuje buvo suruoštas vakaras, kuriame, be kit- 
kūrybą skaitė rašytojai ir žurnalistai.
Kybartuose ir Virbalyje taipgi buvo suruošti du 

tokie vakarai L. Prūseikai pagerbti.
6. Lietuvoje ruošiamasi išleisti L. Prūseikos rinkti

nius raštus keliuose tomuose. 1 ’
i • * 1 J f, > *

Kaip matome, Leono .i Prūseikos gimtoji žemė ne
pamiršta — nepamiršta savo sūnaus, visą savo su
brendusį gyvenimą atidavusio tam, kad darbo žmonės 
pasiektų laimingesnį gyvenimą, kad jo gimtasis kraštas, 
Lietuva, būtų laisvas ir kad jį valdytų ne išnaudotojai, 
o patys darbo žmonės, pati liaudis.

Pasakysime: mums labai miela ir džiugu, kad Ta
rybų Lietuva taip gražiai pagerbia publicistą-rašytoją, 
veikėją, kovotoją, dirbusį tarp mūsų, Amerikos lietuvių. 
Pagerbdama L. Prūseiką, Tarybų Lietuva pagerbia vi
sus JAV pažangiuosius lietuvius.

Aišku, mes negalime taip Leono Prūseikos pagerbti, 
kaip pagerbė lietuvių tauta Tarybų Lietuvoje. O vis 
tik ir pas' mus šis tas tuo atžvilgiu daroma: S. J. Ju- kio .revoliucinio komiteto kul- 
kubka ir J. Mažeika surinko, nurašė iš “Vilnies” svar- tūros-švietimo skyriaus vedė- 
biausius L. Prūseikos straipsnius, sukaupė juos į krūvą, 
ir ALDLD vadovybė nutarė sekamais metais išleisti juos 
knyga.

Prisimindami mūsų įžymųjį draugą, kovotoją, vei
kėją, publicistą draugą L. Prūseiką, ryžkimės daugiau 
ir geriau darbuotis, šiuo metu, kai eina mūsų spaudos 
vajus, sutelkime savo jėgas tvirtinimui “Laisvės” ir “Vil
nies.”

Tai bus geriausias Leonui Prūseikai pagerbimas jo 
75-ojo gimtadienio proga!

Niksonas ir Hissas
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ American Broadcasting 

Ko. per savo televizijos tinklą transliavo vieną įdomų 
pokalbį apie Richardą Niksoną, prakišusį rinkimus į 
Kalifornijos gubernatorius. Pokalbyje dalyvavo ir Al
ger Hiss, buvęs Valst. Departamento pareigūnas (Roo- 
se'velto ir Trumano prezidentavimo metu).

Kaip žinia, Alger Hiss vėliau buvo nuteistas į ka
lėjimą neva už tai, kad jis “buvo paslėpęs savo tarnavimą 
svetimai valstybei,’ atseit, TSRS. Bylą prieš Hissą ruošė, 
be kitų, ir Niksonas, tuomet buvęs JAV Kongreso narys.

Šiame per televiziją pokalbyje Alger Hiss, ramiai, 
be jokio keršto, aiškino, kodėl Niksonas klastavo prieš jį 
bylą. Hiss nurodė, jog todėl, kad Niksonas siekėsi iš- 
šigarsinti, pasirodyti “dideliu patriotu,” na, ir vis kop
ti aukštyn į politines sferas.

Bet šiandien, sakė A. Hiss, Niksono politinė giesmė 
jau sugiedota; prakišęs rinkimus į Kalifornijos guber
natoriaus vietą, jis save (politiškai kalbant) pasilaidojo'.

Na, gerai! Bet kas sekė po šio, per televiziją trans
liuoto, pokalbio?

Visokios rūšies ir spalvų reakcionieriai pradėjo bom
barduoti, pulti ABC. vadovus už tai, kam leido A. Hissui 
'kalbėti. Kaipgi tai, girdi, išeina, kad sėdėjęs kalėjime 
žmogus gali “teršti” tokį “šviesų” žmogų, kaip Nik
sonas !..

' Gerai dar, kad Alger Hiss buvo kviestas pasakyti 
savo nuomonę apie Niksoną su žinia James C. Hlagerty, 
buvusio prez. Eisenhowerio sekretoriaus. Hagerty re-

ju. Vėliau jis dirbo Rokiškio 
gimnazijos direktoriumi.

Prof. A. Purenąs yra vienas 
Lietuvos aukštosios mokyklos 
steigimo iniciatorių. Prieš 40 
metų pradėjęs savo mokslinę- 
pedagoginę veiklą. Aukštuo
siuose kursuose, ilgus metus 
ją tęsė Kauno universitete.

Per šį laikotarpį A. Pure
nąs išvertė į lietuvių kalbą ei
lę organinės chemijos knygų 
iš rusų ir vokiečių kalbų, re
dagavo Gamtos-matematikos 
fakulteto “Darbus”, ne kartą 
buvo išrinktas universiteto 
moksliniu sekretoriumi bei 
prorektoriumi, redagavo žur
nalą “Gamtą”.

1940 metais Tarybų valdžia 
paskyrė prof. A. Pureną Kau
no Valstybinio universiteto 
rektoriumi, o įsteigus Mokslų 
akademiją — tikruoju akade
mijos nariur Hitlerinės okupa
cijos metais mokslininkas hit
lerininkų ir buržuazinių na
cionalistų buvo persekiojamas.

Tarybinei Armijai išvada
vus Lietuvą, A. Purenąs vėl 
buvo paskirtas rektoriumi ir 
šias pareigas ėjo beveik treje
tą metų. Nuo 1947 metų jis 
dirbo Kauno Valstybinio uni
versiteto, o nuo 1951 metų — 
Kauno Politechnikos instituto 
organinė chemijos ir techno
logijos katedros vedėju ir pro
fesoriumi.

A. Purenąs, būdamas prity- išvarė Indijos karius.

akcionieriai nedrįsta apšaukti komunistu arba jiems 
pritarėju. • • ’

' Kaip ten bebūtų, mes drąsiai galime sakyti: Ame- 
rikos istorijoje Alger Hiss pasiliks žymesniu amerikie
čiu, negu tie, kurie klastavo prieš jį bylą, įskaitant ir 
patį Niksoną!

metais”.
Lietuvos

ręa ir gabus pedagogas, yra 
papuošęs nemaža inžinierių, 
mokslo darbuotoją' bei moky
tojų.

Prof. A. Purenąs visada bu
vo ateistas, aktyviai dalyvavo 
spaudoje', rašydamas mokslo, 
mokslo populiarinimo ir visuo
meninio - politinio pobūdžio 
klausimais.

Tarybine vyriausybė aukš
tai vertino prof. A. Pureno 
veiklą ir yra jį apdovanojusi 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinu, medaliu “Už šaunų 
darbą Didžiojo Tėvynės karo 
metu 1941—1945
Jam buvo suteiktas
TSR nusipelniusio mokslo vei
kėjo vardas , jis daug kartų 
apdovanotas LTSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Garbės raštais.

Mūsų visuomenė pažįsta 
prof. A. Pureną kaip moksli
ninką, gerą pedagogą, kaip 
kilnų, nuoširdų, aukštos vidi
nės kultūros, .didelio takto 
žmogų.

Šviesus prof. A. Pureno 
minimas ilgai liks mūsų 
suomenės ir ypač jaunimo 
mintyje.

Kauno Politechnikos Institutas, 
LTSR Mokslų akademija, 
Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko 

vardo universitetas, 
Kaimo Medicinos institutas

at- 
vi- 
at-

PROTESTUOJA
Mes jau esame rašę apie 

buvusį LMD “seimą” Čika
goje, kuriam vadovavo M. 
Vaidyla, vienas iš “drapiež- 
nų” vaduotojų. Vos kojas 
bevelkančios Tėvynės mylė
tojų draugijos “seimas” bu
vo. pajuoka bet kokio sei
mo, bet kokios konferenci
jos.

Dėl to dabar tūlas Stasys 
Griežė-Jurgelevičius, gyve
nąs So. Bostbhę, per Čika
gos menševikų! laikraštį 
protestuoją prieš “tradici
jų ir įstatymų paikinimą1’, 

i toje organizacijoje. Jo žo
džiais: " ’ ’' , ; }'

Todėl protestuoju prieš įsta
tų laužymą ir kviečiu Visas 
TMD kuopas ir pavienius na
rius šaukti kuopų susirinki
mus, aptarti susidariusią ne
normalią padėtį CV, daryti' 
žygius sušaukti ' naują Seimą 
ir jį pravesti prisilaikant įsta
tų- , !

Kadangi neturėjau kito bū
do kuopas ir pavienius narius 
šiuo reikalu painformuoti, 
kreipiuosi šiuo viešu laišku.

M. Vaidyla—TMD pirmi
ninkas. Jis negabus, bet 
drąsus sutvėrimas, todėl 
daro visa, kad dipukiški 
elementai, už jį gabesni, ne
gautų progos pasireikšti. 
Vaidyla, kiek girdėjome, < 
bando dipukų neįsileisti į 
jokias vadovaujančias vie
tas. O šitie veržiasi, nori 
pasiimti į savo rankas San
darą ir TMDf ryžtasi Vai- 
dylai duoti “vįlko bilietą.”

Redakcijos Atsakymai
J. Petrui, Jamaica Plains, 

Mass.—Sakote^ turite daug 
paveikslų, pargabentų iš 
Lietuvoš, ir norėtumėt juos 
parodyti kitiems. Gerai, 
Bostone ir apylinkėje vyks
ta visokie lietuvių susirin
kimai, tai nugabenkite ten, 
parodykite. Andai Lauren- 
Čiuje įvyko gražus lietuvių 
pokylis; buvo garsinta, kad 
ir jūs ten būsite, pasidalin
site su žmonėmis įspūdžiais 
iš kelionės, bet nebuvote. 
Ten gi buvo proga ir tuos 
paveikslus parodyti.

Pekinas___’Kinijos armi
jos daliniai iš kelių vietų

bet baisi tikrove
Ghicagos “Naujienų” re

daktorius dar kartą aiški
nasi ir teisinasi, kodėl jis 
taip džiaugėsi Hitlerio ar
mijų atėjimu į Lietuvą, ko
dėl joms šaukė “valio!” 
Lapkričio 2 d. straipsnyje 
“Bimbos išmanymas” jis 
įrodinėja, kad mūsų miela- 
jai Lietuvai nebuvę skirtu
mo, kuri armija kurią su
plieks. Tiesa, hitlerininkai 
su lietuvišikais nacionalis
tais išskerdė Lietuvoje 700,- 
000 nekaltų žmonių, bet, 
girdi, bolševikų “buvo ma
sėmis žmonės gabenami gy
vuliniais traukinių vagonais 
iš Lietuvos į Sibirą ir kitas 
tolimas Sovietų imperijos 
vietas.” Jis taipgi žinąs 
kokį ten “Serovo planą,” 
pagal kurį “būtų buvę iška- 
benta 700,000, t. y. maždaug 
tiek, kiek paskui išžudė na
ciai.”

Ir todėl Grigaitis šaukia: 
“žodžiu, tas pats velnias— 
vienaip ar kitaip!”

Tai be galo įdomi “filo
sofija.” Kaip tik, matyt, to
kia menševikiška grigaitine 
filosofija persigėrę lietuviš
kieji impulevičiai, paškevi- 
čiai, j ančiai, ir kiti žmog
ėdros padėjo hitlerininkams 
tuos 700,000 žmonių išskers
ti toje mūsų mažytėje Lie- 
tuvoja.

Tik pagalvokite: pagal ši
ta Grigaičio galvosena, jokio 
skirtumo nėra, ar tu paimsi 
šeimą ir išveši^ laikinai per 
karą, į “kitą tolimą vietą,” 
ir ten apgyvendinsi, ar vie
toje sušaudysi ir gal dar 
pusgyvius žemėje užkasi, — 
ką, kaip žinia, hitlerininkai

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS , ■.. I Politiniai Kanada1 skaitot ’ \

Jis . pamylėjo Kastro
Kanados mieste Vancou

ver išeinančiame laikrašty
je “Sun” tilpo Jack Scott 
kelionės po Lotynų Ameri
ką. įspūdžiai.

Jis rašo, kad jam teko 
matyti Peru, Čilėje, Argen
tinoje, Brazilijoje dešimtis 
tūkstančių vaikučių laips
niškai ^nirštančių iš bado, 
džiovos ir visokių kitų lim
pančių ligų, ir niekas iš vy
riausybių pareigūnų jais 
nesirūpina. Jis matė dešim
tis tūkstančių vaikų purvi
nuose skarmaluose, kitus 
visai nuogus, ieškančius 
maisto. Niekas jais taipgi 
nesirūpina.

Jis matė, kaip amerikie
čiai ten susikrauną/milijo- 
nus dolerių, o v/argingųjų 
žmonių vaikams nei plutos 
duonos nelieka. Amerikie
čiai remia diktatoriškus 
valdininkus, kurie darbo 
žmones vergijoje palaiko.

Bet kai Jack Scott apsi
lankė Kuboje, ten rado 
“naują, pasaulį”, kuriame 
vaikams nereikia badauti, 
jie tinkamai aprėdyti, jiems 
veltui mokslas. Jis todėl 
ir sako, kad jis pamylėjo 
Kastro, kuris savo šalies 
vaikų nepamiršo. Amerika 
pamiršo milijonus vaikų, 
sako Jack Scott, o Kastro 
nei vieno nepamiršo.

Jeigu Jungtinės Valstijos 
ir toliau gins Lotynų Arne-, 
rikos korporacijų reikalus, 
o milijonus vaikučių paliks 
mirties nasruose, tai visos 
kalbos apie demokratijos 
palaikymą niekąis nueis.

Jack Scott teisingai nu
rodo, kad Jungtinių Valsti
jų agresyvė politika link 
Kubos laipsniškai pastūmė 
Kubą ieškoti visokios pa- 

ir jų lietuviškieji sėbrai pa
darė su tais 700,000 žmo
nių! “Tas pats,” jei tu vy
rą, moterį, vaikučius so
dinsi į vagoną, arba į duo
bę suversi! “Tas pats,” jei 
tu kūdikį su tėvais išveši į 
“tolimą vietą,” ar paėmęs 
už kojyčių į stulpą ištašky
si!

Ot koks to seno žmogaus 
“mokslas,” kokia galvosena, 
koks supratimas, koks “žmo
niškumas.” Tik iš tokių dvi
kojų žvėrių ir susidėjo tie 
nekaltų žmonių vokiškieji ir 
lietuviškieji skerdikai.

Kaip žinia, karui prasidė
jus mūsų vyriausybė paė
mė, rodosi, apie 30,000 ja- 
poniečių (vyrų, moterų, vai
kų), gyvenančių strategiš- 
karhe Ramiojo vandenyno 
pakraštyje, susodino į va
gonus (ar busus) ,ir išgabeno 
į “kitas tolimas Amerikos 
i m p e r i j os vietas” (kitas 
valstijas). Ten jie buvo lai 
komi stovyklose per visą 
karo eigą. Pagal Grigaičio 
galvoseną, tai būtų buvę tas 
pats, jeigu šitie žmonės bū
tų buvę išskersti! Juk., 
“tas pats velnias—vienaip 
ar kitaip!”... apie kurį 
Grigaitis kalba.

O tasai tariamas “Serovo 
planas” yra tik Grigaičio 
išmanytas pateisinimui sa
vo minėtos “tas pats vel
nias” filosofijos.

Ir taip, juo daugiau 
“Naujienų”^ redaktorius gi
nasi ir teisinasi dėl savo 
džiaugimosi hitlerininkų at
ėjimu į Lietuvą, tuo jis dau
giau nusimaskuoja.

■ H A. Bimba

galbos socialistiniuose krar 
štuose, kad galėtų apsiginti 
imperialistinių agresorių.

Pasižymėję Siamo dvyniai
Arti Siamo (Thailando) 

sostinės Bangkoko 1811 me
tais gimė dvynukai Chang 
ir Eng. Abu jie buvo su
jungti raiščiu prie krūtinės 
kaulų. Atskirti juos buvo 
labai pavojinga, tai juodu 
ir visą gyvenimą praleido 
susirišę vienas su kitu.

Pasirodė, kad jų susiriši
mas mažai jiems kenkė. Jie 
laimingai augo ir buvo vei
klūs. Jie galėjo bėgioti, šo
kinėti, plaukyti gana vik
riai.

Anglas pirklys Robert 
Hunter 1829 metais atsive
žė juos Amerikon, kurBar- 
numo cirkas juos pasisam
dė. Naujoje profesijoje jie. 
gerai pasižymėjo ir pasiekę 
21 metus amžiaus jau turė
jo apie $60,000 turto. Su 
cirku jie apkeliavo pasaulį.

Grįžę Amerikon jie pata
po- piliečiais. 1843 metais 
pasipirko didelį ūkį North 
Carolina valstijoje ir vedė 
Sarah Ann ir Adelaide, 
dvasininko Yeats dukteris. 
Chango žmona Adelaide pa
gimdė 10 vaikų, o Engo 
žmona Sarah — 12 vaikų. 
Abi šeimos gražiai kartu 
sugyveno. Abu pasidarė ge
ri žemdirbiai. Dirbo jie 
sunkiausius darbus — miš
kuose medžius kirto ir vi
sur savo darbe jie mokėjo 
pasižymėti.

Pagaliau abiejose šeimose 
kilo kivirčių, jų žmonos su
sipyko ir įsigijo atskirus 
butus. Tada dvyniai po tre
jetą dienų gyvendavo vie

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., lapkr. (Nov.) 16, 1962 
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name bute ir trejetą dienų 
kitame, bet jų šeimos nebe
simaišydavo.

Toks nebepastovus gyve-^ 
nimas jiems taip įsikarto/ 
kad Changas pradėjo smar
kiai girtuokliauti, patapo 
alkoholiku ir vėliau sunkiai 
susirgo. Kai Changas mi
rė, Engas ramiai miegojo. 
Už kelių valandų ir Engas 
mirė, nors jis ir buvo tuo 
metu pilnai sveikas.

Taip ir baigėsi šių pagar
sėjusių šlaminių dvynių gy
venimas.

monopolistinis

o

JAV monopolistai Kanadoj
Du įžymūs kanadiečiai 

ekonomistai L. C. ir* F. W. 
Park parašė 271 pust kny
gą “Anatomy of Big Busi
ness”, kurioje jie parodo, 
kaip JAV imperialistiniai 
monopolistai užkariavo^ Kan
nada. -

Autoriai atžymi, kaip 
amerikinis monopolistinis 
kapitalas tuoj po Pirmbjo 
pasaulinio karo pradai 
silpninti Kanadoje įsigalė
jusį Anglijos kapitalą, b 
Antrojo pasaulinio kard 
metu ir vėliau beveik visai \ 
išstūmė Anglijos kapitalą k 
iš Kanados. Amerikinis ka- I 
pitalas paveržė beveik visą 1 
stabiąją pramonę ir tuo bū- I 
du jis patapo viešpataujan- ' 
čia galia Kanadoje.

Kanadiečiai finansininkai, 
nebegalėdami atlaikyti A- 
merikos kapitalo spaudimo, 
nuolat traukėsi atgal, pasi
laikydami tik po mažą kor
poracijų šėrų dalį. Valdžia 
taipgi kapituliavo Ameri
kos kapitalui.

Minimos knygos autoriai 
rašo, kad milžiniškos atnej 
rikinės korporacijos jaū da
bar pilnai kontroliuoja Ka
nados produkcijos’ priemo
nėj' ir ‘tuo praveda' finai!-' • 

nepriklausoma, be't1 ėkohb- 
minė galia yra Wall Strėeto 
bankininkų rankose. Viso
kiais būdais jie apiplėšia 
Kanados žmones.

kelionėRibota ' turistams
Daugelis primena, kodėl 

mažai turistų atvyksta iš 
socialistinių šalių į Jungti- * 
nes Valstijas.

Mažai atvyksta todėl, kad 
į JAV įvažiavimas ribotas 
ir kelionė siaurai aprėžta, 
mažai ką turistai gali ma
tyti. Komunistams įvažia
vimas uždaryta. Net ir ki
tiems pažangiems žmonėms 
sunku įvažiuoti, nes tenka 
pereiti pirštų antspaudų ir 
kitokių kliūčių šerengą. 
Amerikiečiams k o m u n is- 
tams išvykti užsienin neiš
duodami pasportai. ‘

Bet tie patys turistiniai 
patvarkymai pasidaro lą- A 
bai lankstūs reakcininkams,' 
visokios rūšies fašistams. 
Anglijos fašistų vadas Mos
ley neseniai čia lankėsi su 
savo propaganda. Iš Vaka
rų Vokietijos hitlerininkai 
laisvai keliauja Amerikoje.

Dr. Herbert Aptheker, 
įžymus istorikas, nemažai 
knygų parašęs, negavo lei
dimo išvykti užsienin. Mat, 
jis skaitosi marksistu. To
kiems išvažiavimas užsie
nin ir įvažiavimas visaip 
varžomas.

Maskva. — “Pravdoje” til
po JAV Komunistų parti- 
kiti TSRS dienraščiai iš
jos pirmininkės El.G.Flynn 
straipsnys, kuriame ji Ta
rybų Sąjungai atiduo d ak 
kreditą už išgelbėjimą tai A 
kos. 7
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Elektrėnai—šviesos miestas
n (Laiškas “Laisvei” 

iš Lietuvos)
—Koks miestas dabar 

puliariausias Lietuvoje?
—Elektrėnai!
Neužsigauna nei vilnie

čiai, nei kauniečiai. Ką pa
darysi... Nesilygina Elek
trėnai su Lietuvos didmies
čiais nei gyventojų skai
čiumi, nei plotu. Elektrė
nai — jaunystės miestas. 
Vilniaus istorija skaičiuoja
ma šimtmečiais, o Elektrė
nų — mėnesiais. Ir šviesos 
miestas. Milijonų kilovatų 
elektros energijos upė iš čia 
užtvindys visą Nemuno 
kraštą.

Neseniai tokiu miestu 
Lietuvoje buvo Naujoji Ak
menė, kur žmonės ir cemen- 
tas privertė pasitraukti pel
kę. Dabar — Elektrėnai. O 
rytoj? Gal būt, Atomainiai 
— taikaus atomo miestas. 
Gal...

po-

Tris kartus aš buvau Elek
trėnuose. Tiesa, tada jie 
dar neturėjo to vardo. Pir
mą kartą—prieš dvejus me
tus. antrą karta—pernai ir 
štai dabar, visai neseniai.

Pirmas apsilankymas
Mūsų mašina įklimpo. Gi

liai ir beviltiškai. Nuo plen
to Vilnius-Kaunas pasistū- 
mėjome tik keliasdešimt 
metrų, o toliau — molis. Į 
busimosios statybos vietą 
teko traukti pėsčiomis. Prie 
nediduko standartinio na
melio sutikome geo 1 o g u s. 
Jie atvyko iš Rygos, iš kai- 
myninės Latvijos. Tiria 
gruntą, uolienas. Latvis 
Timinis sutiko pabūti gidu. 
Tačiau tai buvo neįprastas 
gidas. Jis kalbėjo tik apie 
ateitį. Štai ten bus pagrin- 
dinis elektrinės korpusas, 

.. šalia dūmtraukis, toliau — 
' vandens saugykla, dar to
liau — statybininkų mies
telis. O mes matėme javus, 
tingią karvių bandą, vien
kiemį, akmenuotą lauką 
ir liesą upelį. Aplink tik 
vienas garsas — tyla. Pa
klausiau, kaip vadinasi ši 
vietovė. Atsakė — Perkūn- 
kiemis. Perkūnkiemis ? 
Skambu ir simboliška. O 
juk už trejų metų čia vieš
pataus kitas dievas — Elek
tra.

Antras apsilankymas. 
Po metų.

Atvykau su studentiška 
ekskursija. Ar reikia besa
kyti, kad neradau nė vienos 
buvusio Perkūnkiemio pei
zažo detalės? Lyg koks 
stebukladarys vienu ypu 
perkėlė į nykią paplentę iš
tisą naujojo Vilniaus atrai- 

* žą su skaisčiais penkia
aukščiais namais, asfaltuo
tomis gatvėmis, žydinčių 
liepų rikiuote. Šiame mies
te gyvena elektrinės staty
tojai. Pati elektrinė—kiek 
atokiau, čia pirmu o s i u s 
žvalgus-geologus pakeitė vi
su frontu puolanti statybi
ninkų armija. Ji gerai ap
ginkluota — mašinų ir me
chanizmų labai tiršta. Da
bar kaip tik toks metas, kai 
statyba rausiasi gilyn. Ten, 
kur bus didžiausias elektri
nės korpusas—dauba. Kaip 
išdžiūvusio ežero dugnas.

Trečias apsilankymas. 
Dar po metų.

“Elektrėnai — 1 kilomet
ras.” Rodyklės ranka nu
kreipta tiesiai į miestą. Pla
čia autostrada rieda sunk- 

^vežimių karavanas. Pake
liu ranką. Vienas sustoja. 
^Kabinoje sėdi dviese, bet 
sutelpu ir aš.

Matyt, čia vyksta rimtas 
pokalbis.

—Tai sakai, vos ištraukė

vargšelį. — Pagyvenusį mo
teriškė palinguoja galva. 
Piktai šnairuoja į šoferį. — 
Ir ko tiktai žmonės dėl tų 
pinigų nepadaro...

Šoferis, jaunas vyrukas, 
iš pasipiktinimo netenka 
žado. Sekundei net palei
džia vairą ir rankomis pa
daro visai beviltišką gestą. 
Žvilgteri į mane, lyg ieško
damas pagalbos.

—Aš juk aiškinau, močiu
te. Nemokamai dirbom. Ir 
aš, ir jūsų Stepas., ir Vla
das V i r č e n k a, kuris į tą 
cisterną lindo. Talka juk 
buvo, komjaunuoliška...

Senutė neatsako. Lyg ir 
tiki, lyg ir abejoja. Matyt, 
jai ne viskas aišku. Man 
tuo labiau.

Tuo tarpu žvygteli stab
džiai. Sunkvežimis vos ne- 
atsistoja piestu.

—Elektrėnai, — praneša 
vairuotojas. Padedama iš-' 
lipti senutei. Ji dar neatsi
peikėjusi po efektingo su
stojimo.

Sunkvežimis trukteli pir
mu bėgiu. Ir vėl važiuoja 
lygiai.

Tylim. Man rūpi pokalbis, 
taip netikėtai nutrūkęs.

—Aš taip ir nesupratau, 
kuris ten vargšelis ir kuris 
į cisterną lindo...

—Vienas ir tas pats—Vla
das. Moterėlė atvažiavo sū
nų aplankyti — kaip ir aš, 
šoferiu čia važinėja. Pasa
koju šį bei tą, kaip gyve
nam. Užsiminiau, kad po 
darbo talkas surengi am. 
Štai ir vakar mašinų plo
vyklos statyboj padirbę jom, 
Užbaigėm. Prieš galą ati
tempė buldozeris cisterną. 
Reikia ir ją išvalyti — tada 
jau sekančią dieną galėtu
me panaudoti. jCįstern^ dų 
dėlė, viduj garai, soliarka; 
Vladas Virčenka — mūsiš
kis, šoferis — apsirišo vir
vėm ir į vidų. Gerai, kad 
smulkutis, vosl 
pralindo. Išvalė 
kėm, — šoferis staigiai pa
suko vairą, aplenkė mažes
nio kalibro sukvežimį. — O 
Vladas vos ant kojų laikosi. 
Garų prisirijo. Sako, liko 
truputis, norėjau viską pa
baigti ...

—O ji...
—O ji apie pinigus. Na, 

nieko. Pagyvens čia pas sū
nų, daug ką supras. Elek
trėnai greit žmones pakei
čia...

—Kaip Vladas?
—Jis jau sveikas. Tik ką 

su jo mašina prasilenkiau...
O mūsų mašina jau bėga 

pagal ežerą. Ežerą? Juk jo 
čia nebuvo. Buvo Strėva, 
vos vos pastebimas upelis. 
Tačiau jį užtvenkus, pa
laipsniui, po truputį van
duo pakilo net 10 metrų, 
prarijo atokiau įsimėčiu- 
sius ežerukus. 90 milijonų 
kubinių metrų vandens turi 
Elektrėnų marios. Daug? 
Nelabai. Pradėjus veikti 
elektrinei pilnu pajėgumu, 
kaip tik tiek vandens reikės 
mėnesiui turbinų kondensa
toriams aušinti. Vadinasi, 
per mėnesį marios vėl iš
seks? Ne. Visas ežeras pra
tekės pro kondensatorius ir 
vėl bekalinė kelionė iš pra
džių...

Elektrėnų marios liko už
pakalyje. Sunkvežimis se
kundei sustoja ir vėžlina at
gal. Palenda po ekskavato
riaus samčiu. Smūgis su
drebina mašiną. Dar pora 
minkštesnių stumtelėjimų, 
ir kėbulas pilnas žemės. 
Užleidžiam eilę sekančiai 
mašinai.

— Ką čia kasat? Lyg ir 
ne pamatams...

—Kanalą. Tarp marių ir

pagrindinio elektrinės kor-

pui°;- -vAtsisveikinam, su šoferiu.
Man jau visai netoli, pėsčio-1

LDS moka pašalpą ir po 
65 metų amžiaus

PHILADELPHIA, PA.

Kai 1940 metų pradžioje 
įėjo galion New Yorko vais

mis. Einu ten, kur-lyg lai- įijoje įstatymas, neleidžian- 
vo stiebas stūkso 1'50 met- j _ “ “
rų aukščio elektrinės dūm- joms mokėti savo nariams 
traukis, kur. bokštinis kra- pašalpą po 65 s metų am-
nas lyg šapelius kilnoja 
penkiasdešimttonius krovi
nius. Einu ten, kur pagrin
dinis jėgainės korpusas. 
Norint apeiti aplink jį, rei
kia sugaišti 15 minučių. Ei
nu ten, kur montuojamas 
garo katilas. 500 vagonų 
vežė jį 2,000 kilometrų į 
Lietuvą.

Matau plakatą. Užrašas: 
“Iki pirmojo agregato pa
leidimo liko 118 dienų.” Kas 
rytą čia eina darbininkai ir 
pakeičia skaičių. Jis vis 
mažėja. Kas vakarą eina 
čia darbininkai ir už jų nu
garų lieka elektrinė. Aukš
tesnė ir platesnė. Gyvesnė... 
Pasirušusi alsuoti milijo
nais kilovatų...

960. Šis skaičius turėjo 
būti ant plakato, kai čia 
atėjo kelių tiesėjai. Jie nu
tiesė kelius.

850. Šis skaičius turėjo 
ant plakato, kai čia 
statybininkai. Jie pa
gyvenamuosius na- 

vaikų darželį, mokyk-

būti 
atėjo 
statė 
mus, 
lą, ligoninę, kultūros rū
mus. .. Jie pastatė elektri
nės pastatą. Jie daug pa
statė.

200. Šis skaičius buvo 
ant plakato, kai čia atėjo 
montuotojai. Jie montuoja 
garo katilą. Jie montuoja 
turbiną.

O kada čia atėjo pirma- 
sis gydytojas? Pirmasis 
mokytojas? Nežinau. „Bet 
jie visi atėjo tam, kad būtu 
šviesu. Kad būtą dar švie-

tis fraternalinėms draugi-

reikės apdraudos mokesčių 
mokėti). Tai reiškia, kad 
už tą pačią ąpdraudą mo
kesčiai bus numažinti. Ma
noma mokesčių numažinimo 
sistemą ir toliau palaikyti, 
nes apdraudos fondas yra 
tvirtas, tai galės numažini
mą pakelti ir visiems na
riams suteikti palengvini
mą. c

Taipgi reikia atsiminti, 
kad LDS Centras suteikia 
kuopų finansų sekretoriams 
metinius atlyginimus — vi
si sekretoriai gauna po 50 
centų už kiekvieną užsimo
kėjusį narį. Kuopoms jau 
nebereikia rūpintis finansų 
sekretoriams atlyg i n i m u . 
Tai irgi nemažas kuopoms 
ir nariams palengvinimas.

Už naujų narių įrašymą 
LDS moka vajininkams-or- 

; ganizatoriams nemažus at- 
| lyginimus. Dabar visi nauji

žiaus, tai tas įstatymas pa
lietė ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Tie LDS na
riai, kurie įsirašė į pašalpos 
skyrių 1940 metais ar vė
liau, pasiekę 65 metus am
žiaus, buvo išbraukiami iš 
pašalpos skyriaus.

Prieš šį įstatymą išstojo 
visos fraternalinės draugi
jos, reikalavo jį atšaukti, 
panaikinti. Trynimasis ėjo 
virš 20 metų. Pagaliau fra
ternalinės draugijos laimė
jo, minimas įstatymas da
bar panaikintas. Tai di
džiulis fraterjialinių drau
gijų laimėjimas, sykiu ir 
Lietuviu Darbininku Susi- L. C-
vienijimo laimėjimas.

Dabar Lietuvių Darbiniu- nariai gali įsirašyti į ap- 
kų Susivienijimas mokės draudos ir pašalpos skyrius 
pašalpą lygiai visiems pa- be daktaro egzaminacijos. 
šalpos ‘'nariams ligoniams, Tai irgi didžiulis palengvi- 
visai nepaisant jų amžiaus. 
Lygiai visi pašalpos nariai

nimas.
Tai ko dabar daugiau rei-

turės teisę prie savo pašai- kia? Daugiau informacijų
. . _ IRQįapie LDS gerovę, daugiau 

I agitacijos, daugiau padirbė- 
jimo.

Reikia pasakyti, kad pra-

pos visą savo gyvenimą.
Gruodžio mėnesį LDS

Centro Valdyba šį. klausi- peįjęįa pasakyti, kad pra- 
mą apsvarstys, kaip atga gjusįs Vajus buvo šiek tiek 
priimti tuos pašalpos s <y-(^yvesnįs kitus neseniai 
riaus narius, kurie su au ; buvusius vajus. Dabar

Y met- ?iU.y2„.1.S?raU 1S Centro Valdyba irgi skelbs 
naujiems nariams įrašyti

Tad labai svarbu vi-
pašalpos skyriaus.

Kuomet šis 65 metų ri- j vajų.
bavimas pašalpos nariams siems ruoštis, kad šis vajus 
panaikintas, £ai ir ta kliu- geriausia pavyktų.
tis, kuri kenkė naujiems na-

Gubernatoriaus rinkimus 
laimėjo respublikonai. Se
natoriaus — d e m o k ratai. 
Harrisburge neįvyks pasi
keitimų. DilworthaŠ,’būda
mas Philadelphijos majpru, 
įsipyko, norėdamas pastaty
ti požeminius garądjįįus ąų- 
tomobiliams su $40 mokes
čiais metams. Jam paken
kė rotušės skandalas, ne
prileidžiant grand jūrės ty
rinėjimo. Patys demokra
tai ne visi jam pritarė. 
Clark išrinktas antram ter
minui senatoriumi.

Scrantonas daug jaunes
nis už Dilwortha. Jisai va
žinėjo požeminiais trauki
niais, lindo į mainų gilu
mą, vaikščiojo po dirbtuves, 
sveikindamasis su dirban
čiais, rinkdamas balsus. 
Valstijos spauda jam buvo 
palanki Televizija, radijas 
smarkiau veikė už jo išrin
kimą. Respublikonai neskū- 
pėjo pinigų, smarkiai dirbo.

Socialist Labor partija— 
mirusi raidė, piliečiams ma
žai žinoma, ir kiek balsų jos 
kandidatai gavo, tik vėliau 
sužinosime. Demokratų vil
tis buvo Philadelphija, bet 
nelaimėjo tokio skaičiaus, 
kokio tikėjosi. Prezidento 
Kenedžio lankymasis Penn- 
sylvanijos valstijoje, saky
mas kalbų už Dilwortho iš
rinkimą nepagelbėjo.

••

Dolores C. Cisparone už 
peržengimą 180 važiuotės 
taisyklių bėgyje dvejų metų 
nubausta pasimokėti $1,164. 
Ji teisinosi, kad jos automo
bilį kiti vartojo, nusiženg
dami įstatymams. Teisėjas 
Hersch pasakė: Tu už savo 
automobilį esi atsakinga ir 
pasimokėk bausmę.

National Labor Relations 
Taryba panaikino kaltinimą 
prieš tymsterių lokalą 107. 
Jį kaltino Voice sukilėliai. 
Lokalo sekretorius Cohen 
davė raštišką pasižadėjimą 
visus lygiai traktuoti dar
bovietėse. 

• '
Lapkričio 15 dieną 8,000 

trokų vairuotojų balsuos: 
pasilaikyti tymsterių uniioj, 
ar prisidėti prie AFL - CIO 
tymsterių ? Pre z i d e n t a s 
Hoffa sako, sukilėliai nesu
rinks daugiau, kaip tūks
tantį balsų.

Hoffa lankėsi Philadel- 
phijoj, kad dalyvautų pa
gerbimo bankete lokalo 830 
sekretoriaus Lou Lanni. Pa
sakė: Robertas Kenedis da
ro viską sunaikinimui tym
sterių unijos, ragino būti 
pasirengusiais 1963 metais 
vykti į Washingtoną pro
testo demonstracijai prieš 
ruošiamą bilių, draudžiantį 
unijoms nacionale skale tu
rėti kontraktą. Hoffa pa
sakė, kad tymsterių unija 
kovos už tokį kontraktą.

•

Philadelphijos Lyric Ope
ros vaidinimo sezonas pra
sidėjo spalio 31 d. “Aukštos 
klasės” poniutėms nuotaiką 
sugadino lietus. Prieš vai
dinimą ir po vaidinimo 
viešbučiuose įvyko pokyliai- 
Operos matymas darbo 
žmonėms iškaštingas; di
duomenė dalyvavo skaitlin
gai.

LLD 10 kuopos susirin
kimas įvyko lapkričio 19 d. 
Narių atsilankė vidutiniš
kai. Kuopos valdyba prane
šė iš savo veiklos. Komi
sijų raportai išklausyti ir 
priimti. Paveikslų iš Lie
tuvos rodymas įvyks lapkri
čio 23 dieną Respublikonų

klube, 2530 North 4 Street, 
pirmutiniame aukšte. Mū
sų senimui bus patogu, ne
reikės lipti aukštai.

Lietuvos mylėtojai jau 
daugiau kaip metai nema
tė Lietuvos laukų, upių, 
miestų ir daromo progreso' 
gyvenime. Judamuose pa
veiksluose galėsime spręsti, 
kokį progresą padarė mūsų 
tėvai, ir su kokiu pakilimo 
ūpu. Matysime jaunimą, jo 
dainas, šokius, linksmus vei
dus, pasipuošusį tautiniais 
drabužiais.

Tikimės turėti svečią iš 
Lietuvos, tad penktadienio 
vakarą, lapkričio 23 d., bū
kite patys ir pakvieskite sa
vo kaimynus atvykti.

Mūsų senimo troškimas 
nuvykti į senąją tėvynę Lie
tuvą gal nebus pasiektas, 
tai matykime nors vaizdus 

i iš Lietuvos.
Pilietis

. Boston, Mass.
Molly Dewson—svarbi 

ypata Roosevelto laikais
Lapkričio 28 d. mažyčia

me kaimelyje gydytojas iš
pildė mirties liudijimą, ku
riame sakoma: “Miss Mary 
Williams Dewson, 88 metų, 
mirė šį rytą.”

Ji buvo rimta, mokyta 
I mergina, išdidžiai gulėjo 
karste. Neapraudota, nei. 
apvainikuota. Mažai kas at
ėjo ją aplankyti.

Prieš 30 metų Molly Dew
son tarp Amerikos demo
kratų buvo garsiausia mo
teris, išskyrus E1 e a n o r ą 
Rooseveltienę.

Ketvirtadienio rytą į Au ‘ 
‘Hurno krematoriją tik dvi 
moterys ją palydėjo.

Bet prieš 30 metų ji buvo 
žinoma kaip “moteris, ku
ri buvo vadinama Franklin 
Delano Roosevelt”...

Ji buvo ekonomistė, soci
ologė, politikė ir kalnų lai
piotoja: bet ji save vadin
davo “Naujosios Anglijos 
senmerge.”

1897 ji baigė Wellesley ko
legiją.

Massachusetts valstijoj 
vedė kovą už moterų balsa
vimo teises, už socialinę ap
draudą ir už lygias algas 
moterims.

Molly buvo artimiausia 
draugė prezidento Roose
velto ir jo šeimos.

1933 m. ji buvo nominuo
ta vicepirmininke Domo- 
kratų partijos.

Nuo 1930 iki 1940 metų 
smarkiai visur veikė dėl vi
suomeniškų pagerinimių.

Karo laiku ji dirbo prie 
Raudonojoj Kryžiaus Fran- 
cūzijoje.

Po 1940 metų ji dėl ne
sveikatos pasitraukė iš ak
tyvaus gyvenimo ir gyveno 
mažame kaimelyje Castine, 
Maine valstijoje.

Paskutinius 5 metus ji 
sunkiai sirgo. Lapkričio 28 
d. gavo paralyžių ir mirė.

Taip aprašo ja “Bostone 
Globe.”

Matyti, per daugelį metų ji 
buvo užmiršta, nei sergant, 
nei mirus draugų neaplan
kyta.

Rooseevltienė, jos draugė, 
pajėgė veikti beveik iki sa
vo mirties, todėl ji garbin
gai palaidota, aprašyta ir 
apraudota.

E. Repšienė
I B

Washingtonas. — JAV 
militaristai tariasi su NA
TO ambasadoriais dėl gink
lų siuntimo į Indiją.

. . v - . _ , v LDS Centre yra labai riams įsirašyti, dabai paša-1 apįe infor-
1 irta. > e. a . . v " I macinių lapelių anglų kal
viau naujus narius jrasy b ^a. jeigū kurios kuopos jų 
kuomet jie žinos, kad jiems ne^e|-uri 
pašalpa užtikrinta visą gy- gau^ 
venimą.

. ... kJ CXI Mill JLJ.1IXLJ KJU.OA"

Keikia atsiminti, kad LDS vienijimas yra finansiniai 
ir toliau mokės 30 procentų viena tvirčiausių fraternali- 
pakeltą pašalpą visiems li-'nių organizacijų. LDS savo 
geniams, nepaisant to, kad narįams žemus mokes- 
dabar ligoniams išmokėji-!^įus duoda gerą apdraudą 
mai padidės. Taipgi reikės įr pagalpa. 
laikyti didesnį pašalpos re- ............... v . .
zervą, tam tikrą susirgu- Norintieji įsirašyti į .Lie
siems užtikrinimą. Kadan- tuvių Darbininkų. Susivieni- 
gi LDS pašalpos fondas SaT kreiptis, ant vie
šino metu yra nemažas, tai, t°s pas ^LpS, narius arba 
bus galima tai padaryti.

LDS suteikia nemažai vi
siems savo nariams paleng
vinimų. 1963 metais visi 
nariai mokės apdraudos mo-

ini ta. Todėl dabar bus leng- macinių lapelių anglų kal-

O statybos'paveikslas ūžė, 
judėjo, bangavo...

Jeigu reikėtų nupiešti 
i statybą, aš patarčiau daili-

Pro jninkui nenaudoti daug spal- 
V istrau-jVų. rpegU būna žydras dan

gus ir pilka žemė, surakin
ta betonu ir metalu ir vis 
tiek didinga. Reiktų f ir ža
lių medžių ir žalių mašinų. 
Tik nereikia tikslių propor
cijų — sunkiai įžiūrėtume 
žmogų. O jam surasti spal
vą sudėtingiausia. Žmogus 
turėtų būti ryškus.

. Nebūtina paveiksle daug 
žmonių. Visi nesutilps. Juk 
ir vienas gali kalbėti už vi
sus. Galėčiau pasiūlyti pir
mąjį gydytojų, dirbantį pkesčius tik už 11 mėnesių 
Elektrėnuose dvejus metus. 
Ir tai būtų statybos portre
tas. Arba tą vaikiną, Vla
dą Virčenką. Juk jie turi 
ką pasakyti...

"Vienas užsienio žurnalis
tas keliavo po Tarybų Lie
tuvą. Svečias domėjosi vis
kuo — miestu ir kaimu, 
naujausiomis statybomis ir 
lūšnelėmis, skirtomis nu
griovimui. Atvyko jis ir į 
Elektrėnus. Apžiū r i n ė j o 
miestą, statybą; Ir pasakė:

—Apvažiavau beveik visą 
Lietuvą. Daug mačiau. Pa
stebėjau, kad būdinga Lie
tuvos peizažo detalė — baž
nyčia. O čia, Elektrėnuo
se, niekas apie ją ir nepa
galvoja, niekam ji nereika
linga. Juk čia ateities mies
tas.

Justas V. Paleckis

(Justas V. Paleckis., Jr., 
dar tebesimoko Vilniaus 
universiteto, kurį baigs tik 
už pusantrų metų. Aukš
čiau telpąs jo rašinys — 
pirmas, prisiųstas mūsų 
laikraščiui. Jaunam žurna
listui dėkojame ir linkime, 
kad jis sėkmingai baigtų 
mokslą ir stotų į žurnalistų 
gretas!—Redakcija.)

, tai gali centre

Lietuvių Darbininkų Susi-

N'orintieji įsirašyti į Lie-

įrašyti LDS Centran, adre
suojant sekamai: Associa
tion of Lithuanian Work
ers, 104-07 102 St., Ozone

J. Gasiūnas, 
LDS prezidentas(už vieną mėnesį jiems ne-

' "s
i
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Naųdingą darbą nuveikė komjaunimo prožektoriaus 
štabo nariai Kauno J. Greifenbergerio vardo mašinų gamyk
loje. Jauni inžinieriai-konstruktoriai, cechų meistrai ir geriau
sieji gamybininkai dažnai rengia reidus. Jie griežtai seka ga
mybos plano vykdymą, produkcijos kokybę, ieško nai»jų re
zervų, įdiegia automatizaciją ir mechanizaciją, organizuoja 
jaunų gamybininkų lenktyniavimą.

Visus pastebėtus trūkumus komjaunimo prožektoriaus 
nariai šalina vietoje, signalizuoja apie juos partinei organi
zacijai ir įmonės administracijai.

Nuotraukoje: komjaunimo prožektoriaus reido brigados 
nariai (iš kairės) įrankininkas G. Betniūnas, šaltkalvis A. Mar
kovas, tekintojas R. Burneizeris, gamyklos komjaunimo ko
miteto sekretorius A. Reinartas tikrina, kaip gamyklos te
kintojas A. Ambrazevičius vykdo užsakymą arklinių purkš
tuvų mazgoms gaminti. 3 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., lapkr. (Nov.) 16, 1962



J. Jaskevicius

MANO VIEŠNAGE LIETUVOJE
(Tąsa)

Štai kokiais mastais ir 
tempais įgyvendinama tai, 
apie ką kadaise žmonės. 
Lietuvoje galėjo tik svajo
ti.

Tiesiog neįtikėtinai greit 
išsivystė tokios svarbios 
pramonės šakos, kaip maši
nų ir prietaisų gamyba. 
Daugelis mašinų ir prietai
sų gamybos įmonių jau
nos: vienos vos atšventė sa
vo dešimtmetį, o kitoms 
dar tik po keletą metų, ta
čiau jos jau tampa Lietu
vos pasididžiavimu.

Štai, neseniai Vilniuje 
pradėjo veikti skaičiavimo 
mašinų gamykla. Dabar ji 
—viena moderniausių įmo
nių. Gamybą čia valdys 
kuriamos imonės “elektro
ninės smegenys.” Prie ga
myklos veikia konstrukto
rių biuras, kuris plečiamas 
ir turės apie pusantro tūks
tančio žmonių. Jis bus vie
nas stambiausių pasaulyje 
konstruktorių biuru. Tai 
šiame biure neseniai buvo 
sukurta pirmoji Lietuvos 
konstruktorių elektr o n in ė 
mašina, kuri bus plačiai 
naudojama moksliniuose 
projektavimo ir medicinos 
įstaigose, sprendžiant me- 
chanizavimo - automatiza
vimo bei projektavimo už
davinius, o taip pat nusta
tant dėsningumus gyvuo
siuose organizmuose. Maši
na apdoroja techninių arba 
biologinių procesų duome
nis, užrašytus oscilografais, 
kardiografais, encifalogra- 
fais ir kitais registruojan
čiais prietaisais, ir nusta
to analizuojamų procesų 
dėsningumus. Pavyzdžiui, 
mašinoje apdorotą kardio
gramą gydytojas gaus to
kią, kad iš jos jis galės la-1 
bai tiksliai nustatyti šir
dies sus i i- g i m o diagnozę. 
Šios nuostabios mašinos au
toriai Tomas Bartkus, Ste
pas Lukoševičius, Fortūna
tas Lapienis ir kiti vaikinai, 
neseniai dar buvę Kauno 
Politechnikos instituto auk
lėtiniai. O dabar jie jau 
žinomi respublikoje žmon- 
nės, išradėjai.

Čia galima pastebėti, kad 
kvalifikuotų kadrų paruoši
mo problema Lietuvoje ne
kelia rūpesčių. Respublikos 
aukštosios mokyklos skai
čiuojant tūkstančiui gyven
tojų, kasmet išleidžia 2-3 
kartus daugiau specialistų, 
negu jų paruošia labiausiai 
išsivysčiusios Vakarų Euro
pos šalys.

Plačiai garsėja Lietuvoje 
ir staklių gamyklos. Jos 
pagamina metalo apdirbi
mo staklių, skai č i u o j a n t 
tūkstančiui gyventojų, dau
giau, negu bet kuri kapita
listinė valstybė, jų tarpe ir 
Amerikoje. Tobulus įvairių 
diametrų grąžtus išleidžia 
stambiausia Europoje Vil
niaus grąžtų gamykla, gra
žias magnetolas “Neringą”” 
ir “Vaivą” — Kauno radijo 
gamykloje.

Šeimininkių darbui pa
lengvinti prietaisų gamybos 
įmonės išleidžia patogius 
dulkių siurblius. Šių įmo
nių laboratorijose gamina
mos našios grindų plovimo 
mašinos ir kiti buitiniai

Dabar Lietuvoje yra tiek 
dviračių, kiek jų anksčiau 
niekada nebuvę. Pagrindi
niai gyventojus dviračiais 
aprūpina Šiaulių dviračių 
fabrikas. 1965 metais Lie
tuva gamins daug daugiau 
dviračių, negu Italija.

Dar šiemet pasirodys pi r- 

mibji lietuviški televizoriai. 
Televizorių gamykloje jau 
ruošiamasi darbui. Ją de
talėmis Aprūpins Vilniaus 
telėvfefĮos mazgų gamykla. 
Panėvčžyjė baigiama staty
ti' pagrindinių televizorių 
dalių — kineskopų įmonė. 
Netrukus respublika turės 
stiprią televizijos pramonę, 
kuri išleis pirmaklasius te
levizorius. Jie bus labai pa
togūs—nedideli, bet su pla
čiais ekranais.

Aukso medaliais ir pir
maisiais diplomais Tarybų 
Sąjungos parodose apdova
nojami lietuviški baldai. Jie 
buvo rodomi parodose Pa
ryžiuje ir Londone, kur 
taip pat susilaukė pasiseki
mo. Lietuvos meistrų pa
gaminti įrengimai ir baldai 
puošia Maskvoje naujuo
sius Kremliaus suvažiavi
mų rūmus, viešbutį “Ju- 
nostj” ir daug kitų valsty
binių įstaigų. Į kokią par
duotuvę beužeitum, visur 
gausi pasirinkti patogius ir 
pigius sekcijinius surenka
mus baldus. Jie moderniš
ki, pritaikyti šiuolaikiniams 
butams, pasižymi lengvumu 
ir grakštumu. Pagal baldų 
gamybą vienam gyventojui 
Lietva pralenkė tokią pa
garsėjusią baldų gamintoją, 
kaip Suomiją. O per sep
tynmetį respublikos baldų 
pramonė išaugs maždaug 
31Z» karto.

Nors Lietuva seniai turė
jo savo lengvąją pramonę, 
bet rinką buvo. užgriozdu-, 
sios daugiausia užsieninės 
prekės, ypač angliški audi
niai. Šiandien yra visai ki
taip. Žmonės gražiai ren
giasi rūbais, pasiūtais iš 
aūdinių, ‘ pagamintų Lietu
vos fabrikuose. Dabarti
nių fabrikų nė iš tolo nega
lima lyginti su anų laikų 
f a b rikėliais. Modernūs 
lengvosios pramonės fabri
kai gamina tokius audinius, 
kurie savo kokybe nenusi
leidžia goriausiems angliš-

Baltijos laivų statykla — stambiausia įmone Klaipėdos 
mieste. Laivų statykla išaugo Tarybų valdžios metais, šiuo 
metu joje statomas pirmasis lietuviškas didysis žvejybinis tra
leris. Dar keturi tokie laivai pradedami suvirinti. Plaukio- 
jantieji dokai, pastatyti šioje įmonėje, dirba V'ladivostoke, 
Juodojoje jūroje, netrukus bus pasiųsti į tolimąją Indoneziją.

Nuotraukoje: Klaipėdos Baltijos laivų statykla.
B. Bučelio (ELTOS) nuotrauka.

Nuotraukoje: Amerikos lietuviai pasirašo Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo universiteto svečių knygoje;'

B. Bučelio (ELTOS) nuotrauka

kiems audiniams. Juk Kau
no “Drobė” už medžiagas 
kostiumams ir paltams 
Briuselio parodoje gavo 
aukso medalį. Tokį pat me
dalį gavo ir Kauno Giedrio 
vardo kailių fabrikas, bron
zos medalį — Šiaulių triko- niams reikalams. Parengi- 
tažo fabrikas.. Paskutiniais mas visu šimtu nuošimčių 
septynmečio metais Lietu- pavyko. Dabar kuopa ne- 
voje vienam gyventojui bus skūpaudama galės aukoti 
gaminama po tris metrus'kur tik bus svarbus rei- 
vilnonių audinių, kai tuo 
tarpu Amerikoje šiuo metu 
išleidžiama tik po 2.8 met
ro. Suprantama, kad žmo
nės rengsis dar geriau ir 
gražiau.

Klaipeda
Negalima šiandien atsigė

rėti ir Lietuvos uostamies
čiu — Klaipėda. Kaip ži
noma, prieš keliolika metų 
Klaipėdos jūrų žvejybos 
uostas nebuvo toks didelis. 
Dabar jame apdorojama 3.5 
karto daugiau krovinių, ne
gu 1953 metais. O ir dar
bas tapo kitoks. Galingi 
portaliniai kranai, sudėtin
gi mechanizmai pakeitė 
sunkų uosto krovėjų darbą. 
Daugiau kaip 200 žvejybi
nių tralerių, refrižeratorių, 
plaukiojančių bazių, išplau
kiančių iš Klaipėdos uosto, 
raižo Atlanto vandenyną, 
Šiaurės ir Baltijos jūras. 
Netolimoje perspekty v o j e 
Lietuva kasmet sugaus žu
vies po tris milijonus -cent
nerių —- du su viršum kar
to daugiau, negu sugauna
ma dabar. Klaipėdos žvejys 
bos-uostas tails vienu- svar
biausių Baltijos jūros ba
seine. ' ‘: <

(Bus daugiau)

DALYVAUJA 100 METŲ 
VYSKUPAS

Roma. — Katalikų baž
nyčios susirinkime yra se
niausias vyskupas Alfonso 
Carinei, kuriam jau sukako 
100 metų. Jis gimė Romoje 
1862 metais lapkričio 9 die
nų.

s
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YUCAIPOS NAUJIENOS
Apie LLD kuopos veikimų

Orui atvėsusio Ycaipoš 
LLD 78 kp. pradėjo spar
čiau darbuotis. Spalio 21 
d. turėjo surengus pramo
gėlę, kurios pelnas skiria
mas darbininkiškai spau
dai ir kitiems visuomeni- 

kalas.
Susirinko labai skaitlin

ga publika, kokios iki šiol 
Yucaipoj nebuvo. Už tai 
dėkui draugams ir drau
gėms losangeliečiams ir ki
tų miestų lietuviams, kurie 
ne tik sudarė skaitlingų 
publikų, bet keletas atvežė 
vertingų dovenėlių, kurio
mis irgi buvo sukelta stam
bi suma pinigų. Labai ver- >Ml OlUllCl' Ml J. A ALL LA. 1-XiL/CU V VA ! • 1 • 1 • • — ••

tinga dovaną aukojo drau. | ™kimuS sykn menesį ir po
gai Marytė ir Antanas 
Mack - Meškauskai. Taipgi 
daugelis prisidėjo su ma
žesnėmis dovanomis, bet jų 
vardų neminėsiu, nes būtų 
ilga eilė pavardžių. Kaip 
ten bebūtų, už tų visų ren
gėjai tariame visiems šir
dingai ačiū. Svetainėje 
prie patarnavmio prisidėjo 
eilę viešnių, atvykusių iš 
tolimesnių kolonijų. Drau
gas Damušis, Jonukas Že- 
kas ir Kazys Beržinis šau
niai pagrojo, visa publika 
galėjo gražiai linksmintis.

Verta pažymėti ir tai, kad 
ši LLD 78 kuopa gyvuoja 
tik metai laiko, bet jau tu
rėjo kęturis, viešus parengi
mus, neskaitant ■ filmų iš* 
Lietuvos rodymo, kurį at
liko d. J. Grybas spalio 3 
d., 1961 m.

Nors komisijai prisiėjo 
gerokai padirbėti, bet ji yra 
labai dėkinga' publikai už 
skaitlingų atsilankymų, 
draugėms už pagalbų virtu
vėje ir prie stalų patarna
vimo. Pietūs buvo skaniai 
pagaminti, kurie visiems 
tiko, o dovanos paįvairino 
mūsų programų.

Dabar rengiamės prie vie
šų draugės Karosienės pra
kalbų apie gruodžio mėne
sio pradžių. Jeigu sųlygos 
leis, gal turėsime ir lietu
viškus filmus dar šį rudenį.

Iš kuopos susirinkimo
Lapkričio, mėn pradžioje 

įvyko skaitlingas LLD kuo
pos susirinkimas ir padary
ta keletas svarbių tarimų. 
Kuopa visuomet laiko sau 
už pareigų laikraščių palai
kymo reikalus, todėl iš ad
ministracijų gauti laiškai 
apkalbėti, kaip geriau galė
sime veikti per šiemet ei
nančius vajus atnaujinime 
prenumeratų jr gavime na- 
h-

Kadangi losang e 1 i e č i a i 
daug anksčiau pradėjo rū
pintis laikraščių vajumi, to
dėl mes stengsimės jiems 
pagelbėti, o čia ant vietos 
neturėsime specialių vaji- 
ninkų. Yucaipoj ir netoli
moj apylinkėj gali atsinau
jinti pas kuopos valdybų, o 
mes priduosime kur reikia. 
Jau esame pridavę keletu 
skaitytojų jiems.

Kuopa neskūpaudama iš- 
aukojo stambių dalį pinigų 
($145) laikraščių paramai 
ir kitiems visuomeniniams 
reikalams. Taipgi dėl gy
nimo reikalų pridavę į Los 
Angeles skyrių kaip banke
to reikalams lapkričio 10 d.

Kuopos nariai giliai bu
vo susirūpinę šių metų Ka
lifornijos rinkimais atstovų 
ir gubernatoriaus. Pas vi
sus matėsi noras balsuoti 
už demokratįjos šalininkus^ 
i r . už gubernatorių Edwin,

Jurgis 
metais

sunkiai

Brown. Dabar demokrati
niai balsuoto jai džiaugiasi 
demokrątų laimėjimu.

Pas kuopos., narius yra 
pageidayįmas laikyti susi
rinkimus svetainėje. Todėl 
sekantis susirinkimas, ma
nau, įvyks sausio mėnesio 
pradžioje. Nariai tėmykite, 
visiems bus apie tai praneš
ta.

Tikiuosi, kad šiemet vėl 
išeis Vilnies 1963 m. kalen
dorius. Jeigu taip bus, tai 
kuopos valdyba turės tuo 
pasirūpinti.

Apie “Grandmas” ..
Los Angeles ir apylinkėje 

gyvu ja suaugesnių moterų 
klubas. Man kartais net ne
sinorėtų jas vadinti “grand- 
mamėmis,” nes visos ener
gingos ir gerai atrodančios 
moterys. Laiko savo susi-

susirinkimų turi užkan
džius ir žaismes. Net sma
gu pažiūrėti, kaip jos drau
giškai sugyvena ir linksmai 
laikų praleidžia savo susi
rinkimuose. Man teko tris 
jų susirinkimus lankyti, ir 
visuomet esu labai paten
kintas jų draugiškumu.

Kai kurie meta priešin
gų žvilgsnį ant tų senučių, 
būk jos nieko naudingo ne-' 
nuveikia. Vienas dalykas, 
mes negalime norėti daug 
politinės ir meninės veiklos 
iš senesnių žmonių, bet jos 
yra padarę trejetų pramo
gėlių ir pelnų aukojo dėl d. 
Prūseikos paminklo, Mildos 
nanio ir, rodosi, kitiems 
svarbiems reikalams. Todėl j 
aš iš savo pusės nenorė
čiau jas barti už neveiklu
mą. Matys reikalų, manau, 
vėl .galės .paremti svarbų 
reikalų. Mano supratimu, 
tam senučių klube yra gana 
sugabių moterų, turėtif pa
rašyti į laikraščius apie sa
vo veiklų.

Mirė Ona Aukštiene
Gavau pranešimų, kad 

mirė Ona Aukštiene (Aukš- 
tikalnienė). Mirė spalio 24 
d. Paskutiniu laiku ji gy
veno Napa, Calif. Palaido
ta Sanoma apylinkėje. Lai
dotuvėmis rūpinosi Olga 
Karpienė. Ji buvo brolienė 
Jono Alvino, gyvenančio 
Yucaipoje.

Ona paėjo iš Lietuvos, gi
mus ir augus Deikiškėlių 
kaime, Vabalninku rajone. 
Jai paaugėjus, tėvai persi
kėlė gyventi į Biržų miestų 
ir ten gyveno per ilgokų 
laikų.

Lietuvoje velionė paliko 
savo sesutę ir, rodos, turėjo 
brolį, bet mažai apie jį kal
bėdavo. Jos tėvai abu mirę.

Dėl jos vyro mirties ir ki
tų priežasčių, ji gavo nervų 
sukrėtimų ir per 15 metų 
turėjo drebėjimų rankos ir 
kojos, todėl jos gyvenimas 
dėl sveikatos buvo vargin
gas, nors finansiniai nuo 
jos vyro palikimo nebuvo 
trūkumų, bet mažai kur iš
eidavo iš namų.

Ji mirė nuo širdies ata
kos ligoninėje. Šeimos ne
turėjo. Jos vyras 
Aukštis mirė 1945 
Stockton, Galif.

Ligoniai
Rievrside mieste 

buvo susirgus Nina Sedg
wick - Sege v i č i e n ė, 2655 
Main St. Neseniai teko ap
lankyti. Jos sveikata gerė
ja.

Petronė Matelienė, 35262 
Avė. C, irgi buvo sunkiai 
susirgus. Laimė, kad greit 
surado gerų gyduolių, ir 
sveikata pagerėjo.

Alvinas

Cherry Hill N. J.
Trumpa pastabele prie 

aprašymo op. “Lietuvaite”
“Laisvės Nr. (90 tilpo ap

rašymas apie suvaidinimų 
operetės “Lietuvaitė.” Ma
no supratimu, Ns. nuosek
liai ir teisingai aprašė apie 
worcesteriečių šuva i d i n t ų 
operetę. Nemanau, kad kas 
kitas galėtų atlikti tai ge
riau.

Bet kažin kodėl liko pra
žiūrėta apie Juozų Aleksai
tę? Nors Juozas nieko ben
dro neturi su vaidinimu 
“Lietuvaitės,” bet jis visgi, 
atvažiuodamas į “Laisvės” 
spektaklį, padarydamas to
kių ilgų kelionę, atsivežda- 
mas su savim megatoninę 
mašinų, kad užrekorduotų 
tų spektaklį — visgi vertas 
paminėjimo. Nemanau, kad 
tai padaryta tiksliai, ot, taip 
sau pražiūrėta — tai ir vis
kas. J. A. Bekampis

jč-

Boston, Mass.
Kas veikiama

Neturėdami meninių 
gų, pasitenkiname rengda
mi banketus bei paprastas 
sueigas.

Spalio 21 rengtas banke
tas davė gerą finansinę pa
ramą, kuri buvo skirta dėl 
apgynimo valdžios persekio
jamų asmenų, kovojančių 
už darbo žmęnių reikalus.

Gaspadinės pagamino ge
rus pietus, o mūsų dosnioji 
publika, skaniai pasivalgiu- 
si, stambiai aukojo dėl rim
to tikslo. Smagu priminti 
tai, kad turėjome iš dau- 

■ gelio miestų;.svečiųį'-apart 
Montello s, Kažin kodėl mū
sų artimiems' kaimynams 
Bostonas nepatihka?

Lapkričio 4-tos dienos ly
tą įvyko LDS Pirmosios ap
skrities konferencija, į ku
rią suvyko nuo 7 kuopų 24 
delegatai. Ir čia Montellos 
niekas neatstovavo... Da
lyvavusieji delegatai išdavė 
neblogus raportus ir pada
rė gerų tarimų.

Tą pačią dieną, skania ko- 
šeliena pasivaišinę, LLD 7 
apskrities delegatai turėjo 
savo metinį suvažiavimą. 
Manau, kad apie tų organi
zacijų apskričių suvažiavi
mą kai kas parašys plačiau.

Kaip jau yra buvę anks
čiau rašyta, kas šeštadienio 
vakarą ALP Klubo patalpo
se vyksta “whist” pares. Į 
šias pramogas susirenka ne
mažas būrys mūsų klubo rė 
mėjų; bet galėtų daugiau 
atsilankyti ir vieną vakarą 
į savaitę laiką linksmai pra
leisti.

Čia turiu priminti, kad dėl 
aukščiau minėto LDS ir 
LLD apskričių suvažiavimo, 
kuris vyko klubo patalpose, 
mėnesinis klubo susirinki
mas atidėtas į gruodžio 2 
dieną, kaip kad pirmiau 
vykdavo, sekmadieniais 3 
vai.

Šis klubas jau turi nema
žai narių ir neblogai gy
vuoja; turi darbščių žmo
nių, kurie pastaruoju metu 
daug pagražino svetainę. Į 
minėtą susirinkimą kviečia
mi visi atvykti ir pamatyti, 
kaip aktyvieji gražina klu
bo patalpas, ir už tai duoti 
jiems priklausomą kreditą...

Gruodžia 9 d. LLD 2 kuo
pa rengia “Laisvės” naudai 
banketą. Tikimės gauti ir 
menininkų programos paį
vairinimui; tėmykite skel
bimą. Pageidaujama, kad 
tą dieną kiti miestai ne
rengtų pramogų, o visi ge
ri tautiečiai į South Bos
toną atvyktų.

4 p.—Laisve (Liberty)—Penki.. lapkr. (Nov.)< 16, '1962

Lawrence, Mass.
Ruoškite filmus 

iš Lietuvos
Lapkričio 4 dienų LLD 7 

apskrities konfere n c i j o j e 
buvo plačiai svarstyta, kaip 
suruošti iš Lietuvos filmų 
rodymų, kad kuo daugiau 
juos galėtų matyti.

Dauguma lietuvių jau se
niai atvykome į Amerikų, 
čia apsigyvenome, bet 
mums rūpi žinoti, matyti, 
kaip Lietuvoje gyvena mū
sų broliai, seserys ir gimi
nės. O ten naujas gyve
nimas: kuriasi nauji mies
tai, jaunimas pasiekęs aukš
tų mokslų ir kultūrų, kitaip 
dirba žemę, daug naujų 
fabrikų ir dirbtuvių, svarbu 
kiekvienam tatai pamatyti. 
Pamatyti sau žinomus mies
tus ir miestelius, gamta- 
vaizdžius, išgirsti Lietuvos^ 
jaunimo dainas, pamatyti jį • 
basilinksminant.

LLD apskrities komitetas 
pavedė man susirašyti ir 
susisiekti su lietuvių kolo
nijomis. Klubai, organiza
cijos, kuopos, arba ir gru
pės lietuvių galite suruošti, 
pas jus filmų parodymų. 
Filmai nauji, pirmiau d ai’ 
nebuvo rodyti. Rodys paty
ręs demonstruotojas Jonas 
Grybas. Išlaidos bus nedi
delės.

Tuojau susisiekite su ma
nimi: praneškite, kurią die
nų pas jus patogiausia su
ruošti filmų rodymų. Kai 
susisieksime, tai paimsite 
svetainę, ir darysime skel
bimus. Greičiau norint su
sisiekti, skambinkite telefo
nu: Murdok 5,5809. Rašy
kite sekamu antrašu: S. 
Penkauskas, 33 Chestnut 
St., Lawrence, Mass.

Matykite operetę 
“Lietuvaitę”

Šeštadienį, lapkričio 17 d., 
Lietuvių Piliečių Klube, 41^ 
Berkeley St., bus suvaidinta 
operetė “Lietuvaitė.” Vai
dins Aido choras iš Wor- 
cesterio, vadovybėje Jono 
Dirvelio. Pradžia 5 valan
dų vakare. Įžanga tik 99 c.

Prašome visus ir visas 
atsilankyti, pamatyti gražių 
operetę, išgirsti gražių dai
nų. S. Penkauskas

Vallejo, Calif.
Apie rinkimus

Kalifornijos valstijoje bu
vo didelės varžytynės rinki
muose už gubernatoriaus 
vietų. Nuo Demokratų par
tijos kandidatavo esamas 
A. Brown, o Respublikonų 
partija statė buvusį JAV 
viceprezidentų R. Niksoną.

Niksonas vedė kampanijų 
puldamas komunistus, pa
žangius žmones, savo opot 
nentų kaltino už tai, kad 
universitete buvo leista ko
munistui kalbėti į studen
tus. Bet Niksonui tas ne 
padėjo. Jis pralaimėjo.

J. Baker

Bridgewater, Mass.
Mirė Alfonsas Mažukna
Lapkričio 4 dienų savo na

muose nuo širdies smūgio 
mirė Alfonsas Mažukna. 
Buvo laisvų pažiūrų, skai
tė “Laisvę.” Paliko liūde
syje savo mylimų žmonų 
Juozafinų (Peslytę), sūnų, 
dvi dukteris ir seserį Lie
tuvoje.

Palaidotas lapkričio 7 d. 
Pine Hill kapinėse, West 
Bridgewateryje.

Velionis visą laikų dirbo 
Bridgewater čeverykų koo- 
peratyvo dirbtuvėje.

Širdinga užuojauta jof 
šeimai.

George Shimaitis
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“LAISVES” VAJUS
K&škiaučius, newarkietis ir Felicija Šimkienė, arlingto- 
nietė. Gražiai visi pasidarbavo.

Los Angeles, Calif., laikosi gerai, prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas.

Brooklyniečiams gerai pasidarbavo Valys Bunkus, 
S. Večkys, P. Buknys, su atnaujinimais.

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., ir P. Bokas, Ter
ryville, Conn., prisiuntė atnaujinimų. Taipgi atnauji
nimų prisiuntė: J. Blažonis, Lowell, Mass.; A. J. Pranai
tis, Camden, N. J., ir J. A. Bekampis, Cherry HH11, N. J., 
jie savo punktus priskaito prie philadelphiečių (Admi
nistracija pakorektavo Bekampio anksčiau suskaity
tus ir paskelbtus punktus); F. Klaston, Huntington, L. 
I.; L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; A. Žemaitis, Balti
more, Md.; dd. Kazlauskienė ir Kulbienė, Binghamton, 
N. Y.; M. Ąranuk, Detroit, Mich., ir C. K. Urban, Hud
son, Mass.

Miami, Fla., pakilo punktais su pagalba St. Peters- 
burgiečio, kuris prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimų.

Mary Kvetkas, South Boston, Mass., prisiuntė atnau
jinimų, jai su nauja prenumerata ir atnaujinimais pa- ragyti laikraštį “Laisvę 

gelbėjo W. Diamond.
o —

Kaip matote, vajininkai dirba labai energingai. Tie, 
kurie laimėtojų skyriuje, stengiasi ten ir būti, bet ne
pasiduoda ir tie su mažiau punktų, jie irgi karts nuo 
karto įžengia į laimėtojų skyrių. Ačiū jiems už gražų 
pasidarbavimą.

Y.; V. Barkauskiene, Oakville, Conn.; Mrs. J. Stanes- 
low, J. Jesulevivčienė, Waterbury, Conn.; M. Gaidis, 
Baltimore, Md.; W. Stasiukaitis, Fairview, N. J.; K. 
Derenčius, Cliffside, N. J.; A. Linkus, Central Islip, N. 
Y.; V. Lisajienė, D. Mažilis, Brooklyn, N. Y.; S. Kuržins- 
kas, Mahanoy Gity;”Pa.; P, Karharūuskas, So. Barre, 
Mass.; P. Valent, T r?_
leskas, E. Tureikis,’
Josmantas, P. M'arsdh; P. Raymond, Harrison, N. J.; 
A. Kushlis, A. Miciulis, J. Kairys, M. Pakštas, Kearny, 
N. J.; F. Bunkus, Elizabeth, N. J.; B. ir D. Mikuliai, Ig. 
Janulis, N. Chelmsford, Mass.; A. Augustinavičienė, Ch. 
Kayutis, Dracūt, Mass.; J. Palubinskas, A. Stravinskas, 
S. Aleksa J. Blažonis, Lowell, Mass.; U. Guzonienė, 
Gloucester, N. J.; K.' Bakšas, Camden, N. J.; J. Vait
kus, Philadelphia, Pa.; A. Samulionis, Delair, N. J.; G. 
Evans, Setaucket, N. Y.; A. Gash, Huntington, N. Y.; 
M. Lideikis, Largo, Fla.; Anna Norkienė, M. Bradaus- 
kas, Detroit, Mich.; Rose Šileikis, Haverhill, Mass.

— o —
Aukų šį sykį gauta $484. Anksčiau įplaukė $2,245.67. 

Viso $2,729.67. Balansas $2,270.33.
— o — ,

Ačiū viršminėtiems geradėjams už dovanas laik- 
račiui. Artinasi šventės, kaipo dovaną yra gražu už- 

j” savo giminėms čia JAV, ir 
Tarybų Lietuvoje. Pagalvokite.

“Laisvės” Administracija

Harbor, JN. J.; R. Merkis, P. Za- 
Gustaitis, Philadelphia, Pa.; F.

Worcester, Mass,

Pittsburgh, Pa. PRANEŠIMAI

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

i Antanas Stripeika, Elizabeth, N. J., pridavė blanką 
ir $99. Aukojo:

A. Pociūnas ....... ...................
Adam Saulėnas (Somerville) . 
Ig. Beeis (Union) ............. . ...
A. Gudaitis (Toms River) ..
K. Pociūnas ...........................
Adam Lukas.............•............
M. Burkauskienė ....................
L. Bartkus (Linden) ....... ..
P. Vaičionis (Cranford) .......
L, Novak (Cranford) ...........
Walter ir Mylda Žukas .... 
K. Zutkus (Hillside) ...........
Marijona Užkurėnas (Linden)
B. Barakauskas ......................
J. Sabanskas ...........................
B. Makutėnas (Cranford) .... 
W. Svietlikas ..........................

$10.00

Moterų klube. Yra rėmėjai 
darbo klasės progreso. Vy
ras ir motina taria širdingą 
ačiū visiems už gėles ir už 
skaitlingą palydėjimą į ka
pines.

Sugrįžųsiems iš kapinių 
buvo pagaminti užkandžiai.

t

AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Ona Makaravičienė, Brooklyn, N. Y. .. 
LLDL 33 kuopa, Camden, N. J.

(per A. J. Pranaitį) 
Amelia ir Walter Juskevičiai, Stamford, Conn. 
S. ir L. Rauduviai, Pittston, Pa. ............... ........
P. Nelesh, Atlantic City, N. J.........................
Nellie Grigas, Rockford, Ill. ...........................
Alex Giedra, White Plains, N. Y.....................
A. Jasiulaitis, New York City .......................
A. Bičiulis, Brooklyn, N. Y......................... .
Ona ir Jonas Samulėnai, Fitchburg, Mass. 
Laisvietė, Kearny, N. J....................................
ALDLD 136 kuopa (per F. Šimkienę),

Harrison, N. J.
Laisvės rėmėjai, Clearwater, Fla.......................
Senas Parapijonas ................................ ..........
Frank Treinis, Paterson, N. J........ . ................
Leonas Gaurilovich, New York City .............
Brooklynietė ......................................................
M. Paugis, Beacon Falls, Conn...........................
W. Samulis, Waterbury, Copn............ ..............
Antanas Rakoža, Waterbury, Conn...............
Jonas Urbutis, Baltimore, Md................ .
V. Degutis, Albany, N. Y...............................
B. Lutz, Newark, N. J......................... ..........
A. Gailiūnas, Glendora, N. J.............................
A. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y..................
V. Valangevičia, Maspeth, N. Y.......... ............
Mary Kreivėnas, Brooklyn, N. Y..................
Kancy ir Irene Levanai, Brooklyn, N. Y.........
Marcelė Purvėnienė, Brooklyn, N. Y.............
Frank Varaška, Brooklyn, N. Y....................
J. Naudžienė, Pearl River, N. Y.....................
A. Yanušas, Cambria Hts., N. Y..................
J. Čibirka, 
A. Briedis,
J. Stanys,
K. Stanys,

Lapkričio 6 d. L. S. ir D. 
draugijos susi rinkime iš 
valdybos ir iš biznio komisi
jų raportų paaaiškėjo, kad 
pereitą mėnesį buvo pasek
mių.

Iš uždarymo OI y m p i a
6.00 Parko banketo taip pat liko 
6.00 j pelno. Ir bartenderių ban- 
6.00 j ketas taip pat Olympia Par- 
6.00; ke, manau, duos pelno. At- 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
1.00

.. $101.00

25.00 
20.00 
16.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

10.00 
10.00 
10.00 
8.00 
7.00 
6.00 

. 6.00 

. 6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

. 2.00 
A. Usa-

skaitos dar nepridavė.
L. S. ir D. Moterų komite

tas lapkričio 10-tą d. suren
gė “Penny sale.” Nors ir 
buvo didelis lietus ir buvo 
panašu, kad per visą dieną 
lys, bet vėliau, po pietų, 
perstojo lyti ir žmonių pri
sirinko nemažai. Manau, 
kad padarė pelno.

Čia reikia duoti didėlį-di- 
delį ačiū Moterų komite
tui—draugėms,,' kurios pri
sidėjo sui darbais, o prie 
“Penny Sale” visada būna 
daug darbo.

Varde L. ir D. draugijos 
tariu širdingą ačiū visiems, 
kas prisidėjo su darbu, ir 
mūsų geriems simpatikams 
už skaitlingą dalyvavimą.

Tikrai nežinau, kiek 
Draugija turi narių, gal 
virš 400, o susirinko į atvi
rutėmis šauktą susirinkimą 
labai mažai, kad net buvo 
sunku gauti kandidatus į 
nominacijas valdybos 1963 
metams.

Rinkimas valdybos
Gruodžio 2 d., sekmadie

nį, nuo 2 vai. iki 4 vai. po
piet, o gruodžio 4 d. laike 
susirinkimo nuo 6 iki 7:30 
vakare vyks balsavimai.

Būtų gerai, kad nariai 
pradėtų daugiau rūpintis 
Draugijos reikalais. Supras
kite, kad nuo narių priklau
so Draugijos likimas. Jeigu 
nariai nesirūpins, tai aišku, 
pašaliniai bei simpatikai ge
ro nepadarys.

Nepamirškite, gruodžio 4 
d., 7:30 vai. vak., bus su
sirinkimas ir balsavimas. 
Vieta: 29 Endicott St.

Rep.

Teko sužinoti, kad mirė 
Antanas Grigaliūnas. Pri 
klausė prie Laisvės choro ir 
LDS vietinės kuopos. Pir
miau skaitė “Laisvę,” bet 
jau nesijausdamas gerai 
prieš porą metų neatsinau
jino. J. ž.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Dar rugpiūŽio ? 6 d. su
streikavo darbininkai prieš 
A. B. Henrix Co. Jie pri-jV< 
klauso International Ass’n 
.mašinistų, unijas; 2120 loka- 
lui. Darbininkai gerai lai
kosi, bet ir kompanija ne
pasiduoda.- ' ; . , .

Leningrad Philharmonia 
dalyvavo Pittsburghe lap
kričio 1 d. “Syria Masque” 
svetainėj ir, suteikė pitsbur- 
giečiams gražiausią koncer
tą. Publikos buvo gana 
daug. Vietįpė anglų spau
da rašė, kad buvo 1,500, bet 
galėjo būti pora tūkstan
čių ar daugiau.

'Eugen j i Mravinsky, 59 
m., laibas, gražus orkestro 
vedėjas, atidarė programą 
ir sugrojo Amerikos himną, 
vėliau Tarybų Sąjungos 
himną. Estradoje buvo iš 
kairės ir dešinės Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos vėlia
vos. Pirmiausia grojo iš 
kompozitoriaus M o z a r t o 
veikalų. Po pertraukos 
grojo iš Šostakovičiaus kū
rybos. Pirm pertraukos ir 
užbaigos publika sukėlė di
džiausią ovaciją. Publika 
daugiausia susidėjo iš jau
nuolių, ir pakartotinai buvo 
įšauktas orkestras sugroti 
daugiau ir daugiau, rodos, 
publika jų nuo steidžiaus 
niekad nepaleis. Nesu mu
zikos gilus žinovas, bet vie
tiniai anglų kalbos laikraš
čiai rašė, kad grojant jiems, 
veikalus Mozarto ir Šosta- 
kovičiaus, iš jų Pittsburgho 
ir Jungtinių Valstijų orkes
trai galėtų daug pasimo
kinti.

Po koncerto, vėlai vakare, 
visi muzikantai skubinosi į 
“busus,” o publika į namus. 
Praeinant pro muzikantus, 
teko biskį su jais pakalbė
ti. Užklausus jų, “Kur da
bar važiuosite,” atsakė: “Į 
Clevelandą.” “O kiek jūs 
čion atvažiavo?” “Šimtas 
dešimt žmonių.”

Pasikeitus dar keletu žo
džių, atsisveikinome.

prieskonius pagamino drau
gė U. Paich. Su automaši
na patarnavo draugas J. 
Purtikas.

Labai gaila, kad gaspadi- 
nės maisto pritrūko^ — jos 
publiką maitindamos užmir
šo save, joms maisto neliko. 
Taipgi ir publikai vėliau 
pribuvusiai jau gardaus 
maisto trūko. Gaila.

žodžiu sakant, parengi
mas buvo labai gražus, 
draugiškas ir pasekmingas. 
Ačiū visiems d a 1 y v i a ms, 
darbininkams ir rengėjams.

CLEVELAND, OHIO

. LLD 22-os kuopos susirinkimas su 
užkandžiais įvyks lapkričio 16 d., 
LDS Klubo svetainėj, 9305 St. Clair 
Ave. Gerbiami kuopos nariai esate 
kviečiami dalyvauti tame susirinki
me, nes dažinosite, kokios buvo pa
sekmės parengimo.

(92-93)

ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopa rengia dideli ban
ketą Padėkavonės dienoj, ketvirta
dieni, lapkričio 22, 314 15th Avė.. 
So.

Bus patiekta labai geri pietūs, 
kalakutiena su visokiais pridėčkais. 
Taigi, kurie mylite gerai pavalgyti ir 
linksmai' laiką praleist, tai visi esa
te kviečiami dalyvauti. Pietūs pra
sidės kaip 12 vai. dieną.

J. Miliauskas Kviečia Rengimo iKomisija 
(92-93)

BROCKTON, MASS.

MIRĖ

Amelia Stirienė
Mūsų gili užuojauta velionės šeimai, dukterims, 

sūnams ir jų šeimoms. ,
A. J. Skirmontai
J. Vaitekūnas
R. Wallan
E. Stepanauskienė
T. Kaminskienė
V. Bęlkienė

M. Gutauskienė
G, Shimaitis
K. Sireikienė
K. Čereškienė
A. P. Mickevičiai

(Providence, R. I.)

Spalio 27 d. staigiai susir
go mūsų gera draugė Pet
ronė Mačiulaitienė, buvusi 
Katinienė. Buvo išvežta į 
New Haveno ligoninę, kur 
jai padarė operaciją. Da
bar jau sveiksta. Linkiu 
greitai pasveikti.

Mūsų mieste dar yra fab
rikų, kurių darbininkai nė
ra organizuoti į uiiją. Kom
panijos akylai seka darbi
ninkus; jeigu tik pastebi 
kurį kalbant už uniją, tai 
tuojau pašalina iš darbo.

Čia per daueglį metų lie
tuviai turėjo Martyno Liu
terio pašalpos draugiją. 
Dabar nariai nusitarė drau
giją panaikinti, o jos iždą 
pasidalinti. Ižde dar buvo 
keli tūkstančiai dolerių. 
Tai paskutinė lietuvių vie
tinė pašalpos draugija pa
sinaikino.

Far Rockaway, N. Y. .................
Central Islip, N. Y.......................
Baltimore, Md...............................
Pasadena, Md..................................

P. Poškus, Hillside, N. J......................... .
Juozas ir Domicėlė Lukai, Worcester, Mass.
J. ir U. Daugirdai, Lowell, Mass.............
A. J. Pranaitis, Camden, N. J..................
Frank Klaston, Huntington, N. Y...........
Huntingtonietė ........... ...............................
V. Petraitis, Woodhaven, N. Y..................
J. ir R. Augliai, E. Billerica, Mass. .....
Marcella Walsky, Cherry Hill, N. J. ...
J. Vigaudas, Newark, N. J. .....................
Olekas Malakauskas, Delair, N. J. ......
A. Bepirštis, Brooklyn, N. Y...................

't Anna Noreika, Freehold, N. J. .........
Valys Jonauskas, Brooklyn, N- Y. ....
Po $1: A. Kazlauskienė, Flushing, N. Y,

vage, K. Žemaitienė, J. Brown, Draugas, Rochester, N

Hartford, Conn.
Ilgai sirgus mirė Julia 

Čarneski, 56 metų, po tė
vais Zokaitė. Paliko gyve
nimo draugą J. Čarneckį, 
motiną Rose Zokaitis, du 
brolius — Victorą Zokaitį 
Chicagoje, Stanley Zokaitį 
New Yorke — ir dvi tetas— 
M. Nigzentaitienę ir Jo
sephine Valavičienę.

Palaidota lapkričio 6, Ce
dar Hill kapinėse,' be baž
nytinių ceremonijų. Moti
na ir tetos yra “Laisvės” 
skaitytojos. Jos priklauso 
Laisvės choro rėmėjų klu
be, LLD 68 kuopoje ir LLD

Lietuvių S. Klubas ruo
šiasi dar ilgai gyvuoti. Vi
sus valdiškus reikalavimus 
išpildė, tai dabar gali sve
tainę randavoti. Linkiu jam 
dar ilgai gyvuoti.

J. Kuncas

Miami, Florida 
Atida

Lietuvių Socialis Klubas jau 
baigiamas. Prie Klubo yra 
5 kambarių namas. Gera 
proga apsigyventi Floridoj, 

informacijų kreipkitės:
JOHN P. KOCH
9564 Carlyle Ave.
Miami Beach 54 

Florida

Del

*

Lapkričio 11 d. įvyko LDS 
fe-tos apskrities surengtas 
pagarbos banketas dėl J. K. 
Mažuknos ir J. Mažeikos. 
Bianketas įvyko LDS 160 
kuopos name, 1317 Rjeeds- 
dale St., N. S. Pittsburghe. 
Pirmin i n k a v o draugė U. 
Paich. Publikos susirinko 
daug ir širdingai, gražiai 
pagerbė jubiliatus.! Dalyva
vo draugai ir draugės iš 
New Kensington, Wilmerd-. 
ing, McKees Rocks, Pitts-; 
burgho ir kitur. Savo išsi
reiškime, draugai ir drau
gės visi linkėjo jubiliatams 
geriausių pasekmių jų dar
buose ir gyvenime ir dėko
jo jiems už jų gerus nu
veiktus darbus.

Gražūs linkėjimai, gražūs 
išsireiškimai tikrai atrodė, 
kad tai vienos šeimos, pa
žangios lietuvių šeimos šir
dinga veikla. Daugiau pa
našių banketų, daugiau pa
našių draugiškų minčių pa
sidalijimų.

| Po dalyvių kalbų, kalbėjo 
jubiliatai. J. Mažeika, kal
bėjo trumpiau. J. K. Ma- 
žukna pasakė gražią, turi
ningą prakalbą.

Pasibaigus kalboms, ban
keto pirmininkė įteikė ju
biliatams po gražią pinigi
nę, kur atspausdinta virše- 
lyj “Nuo LDS 8-tos apskri
ties” ir jubiliatų vardai ir 
pavardės. Priėmę dovanas, 
jubiliatai vidų j e. r ado dar ir 
pinigų., Parodė visiems da
lyviams $2 retai cirkuliuo
jančias banknotas. Draugė1 
Mažuknienė pradžioje ban
keto buvo papuošta — jąi 
prisegta graži gėlė orchid 
prie krūtinės. Ji to užsL, 
tarnavo.

Blanke te labai daug dirbo 
draugės Zdankienė ir Im- 
brasienė. Joms pagelbėjo 
Miliauskienė ir Mary Ėtel- 

; perts. Maistą — tortus ir i

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 99 c. asmeniui
Nepaprastai įdomi operetė. Worcesterio Ai

do choras suvaidino ją Brooklyne. Iš skaitlin
gos publikos gavo gausių aplodismentų. Pama
tykite ir išgirskite ją. _
fflT.ĮrrTmrrr'■ ' ,1,-^ ...... . :,■■■ 1 .'■■?====

PASIKLAUSKITE SAVĘS
sekamų klausimų

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

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

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?
Ar ši firįna biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma ?

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

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.

1.
2.
3.

5.
6.

716 WALNUT ST,, PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455 
632 W. GIRARD AVE., PHILADELPHIA 23, PA.

< . Phone: WAlnut 5-8878
; 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, MIN. TEL. FE. 2-4908 

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

48J/6 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHONE: GRamefcy 3-1785

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

730 LIBERTY STREET 
TRENTObt N. J. • 
PHONE: LY: 9-9163

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

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL. U 
PHONE: FRontier 6-&399

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

390 W. BROADWAY 
so: Boston 2?, mass. 
PHONE: ANdrew 8-8764

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

346 THIRD AVENUE! 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE! GRant 1-3T12

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

Greitai; Savo P^kUfl Mumu PRISIŲSKITE, O Męs Greitai IŠSIŲSIM

p.-LatsvS (Liberty)—PenkL, - lapkr. (Nov.) 16, 1962



Taip man atrodo
Kačinskas teisinasi 
“valios nebuvimu”

Poetas vienuolių emigran
tų redaktorius B r a d ū n a s j 

Kokie linkėjimai L .i ku pasakyti.
• emigrantinei publi- hitlerininkai L

atsakoAJiems panašūs ten sugebėjo 
“Esamos aplinkybės yra to- Į iškopti ii išsilaikyti yado- 
kios savotiškos. Dažnai josi - .. - .. . ..
nepriklauso nuo mūsų va-!ne sensaciJa ^kdo kelių 
lios (O kieno — ALT, vie-j ___ 4..-
nuolių, buvusių hitlerinių- • 
kų—A. G.), jog sunku ką iri 
bepalinkėti...” Kačinsk a s 1 
mano, 1 
pozitoriams derėtų išbalan-1 
suoti savo individualumo iri. . . . _ .
tautiniu žymiu aspektus kū- i kmasi, t y 1 e j ę s apie savo 
ryboje, pakelti ir išlyginti'Praelt! '0<,lamas ™tlJ 
savo techniška pajėgumą.” I^atol^osi‘ J>S gucli, te u- 

. “ ivęs tik karininku — asme- 
Baigdamas, Jeron imas’niekai nešaudęs, dantų ne- 

Kačinskas, bene Lietuvos Lipinėjęs ir neprievarta- 
stipendija 
kadaise, pirmaisiais tarybi-‘vičius, Valskis ir Vainiūnas!

1 primena Eichmano atvejį— 
girdi, ir tas tebuvęs tik ka
rininkas, bet už tai jį pako-

klausia:
k o m p o zitoriams emigran
tams ir
kai?” Ir Kačinskas

kodėl po tiek daug metų iš
kilo ši byla, tarytum prieš 
tai nebūtų buvę žinoma, kad 
Lietuvoj yra ne vienas toks 
žudikas iš karo metų, sun- 

Per tiek me- 
ir

i vau jaučiuose postuose. Kail
ine sensacija iškilo — kelių 
į studentų pareiškimas, kad
I jie nenori būti mokomi tū-Į 
! lo Juliaus Mitūzo. Impule-

Bet vargu tikėtum ė tės 
Kastyčio sugestijos — ar 
nesiruošia “Varpas” aplan
kyti savo, kaip jie sako, 
taip “pasiilgtą ž ėmę”...

vičiaus atsakymai tesisuka 
apie tai, ar “Varpas” išsi
laikys dar vieną dešimtme
tį, ar susirinks gana publi
kos, ar susiras gana dainuo
tojų ... Vytautas Kastytis 
veda “Tėviškės žiburiuose”

atrinktas žinias iš Lietuvos 
spaudos. O Kastyčiui de
rėtų matyti pačia Lietuvą, o

................... Į vičiaus bylos metu paaiškė- ne *matyti ją pel. šias 
kad “lietuviams kom- P?’ J'a<^ tarnavo ka-, skiltis.iI rininku minimam savisau

gos batalione. Mitūzas aiš-

> 25 metų 
Jis, girdi, tebū

baigęs mokslus, j Vęs... Studentai Antana-!

Iš viso, kiekvienam 
po 20 metų norinčiam ra
šyti Lietuvos klausimais tik 
jau derėtų kad ir nemaža 
auka, kad ir kenčiant vie
nuolių ir tautininkų spau
dos šantažą ir boikotą, nu
važiuoti ir savo akimis pa
matyti, pačiupinėti Lietu-

niais metais, Vilniaus Fil
harmonijos dirigentas ir 
tiek žadėjęs Lietuvai kom
pozitorius ir dirigentas, gi
riasi, kad esąs užprašytas 
parašyti stambesnį muzikos 
kūrinį Massachusetts In
stitute of Technology sim
foniniam orkestrui. Esą, 
jį prašo poezijos veikalą 
apipavidalinti muzika, įve
dant kalbėtoją. Taip pat, 
jis dirbąs Melrose Sym
phony orkestrui. Bradūnas 
ragina Čikagos lietuvius bū
tinai pripildyti koncerto sa
lę, ir stengtis suprasti rim
tą, klasikinį Kačinsko pa
ruošta muzika. C

Vainiūnas nusiskundžia
“inspiracijų stoka”

Tuo pačiu metu Stasys 
Vainiūnas, nusipelnęs artis
tas, kaip Lietuvoje vadina .ignoruoti, 
kūrybingus žmones, “Tie- ; 1 • 1
sai”

Kai inžinierius patampa 
agitatorium

“Tėviškės žiburiuose” spa-

inžinierius Miklovas: “Oku
puotos Lietuvos lietuviai to
kio bendradarbiavimo ne
nori.” Iš savo vadovų Mik
lovas gi puikiai žino, kad 
Valstybės Departame n t a s 
tik Maskvon, visur kitur, 
teleidžia vežti parodas iš 
Amerikos. Jau tokia yra A- 
merikos lietuvių klebonų ir 
tokių kaip grigaičių ir ši
mučių valia. Valstybės De
partamentas griežai daboja, 
kad jokiu būdu Amerikos 
kultūrinė pažanga nebūtų 
parodyta latviams, lietu
viams ir estams.

Jie grįš—juokas!
Spalio 26 d. girdėjau, ry

šium su tarptautine įtampa 
ir kalbomis apie karą, dvie
jų žinomų lietuvių kultūri
ninkų, gerai sugebėjusių 
prisitaikyti Amerikoje, pa
sikalbėjimą : “... Klausyk,
o kas, jei katras ir galėsim 
grįžti Lietuvon! Ar grį
ši?..” Antrasis, net nemirk- 
telėjęs, ėmė juoktis... To
kia kai kurių bėglių moralė. 
Toks jų patriotizmas, 
išverktas bėglių stovyklo
se prie taurelių ir mi
nėjimų stalo. Tokia jų, 
emigrantų, gyvenimo pras
mė. “Ten mano tėvynė, 
kur man gera...”

Kas katinaičini uodegaitę 
pakels...

Tik centrinės Europos 
tautose t u r b ūt randamas 
toksTenomenas — girtis sa
vo didvy r i š k u m u ir savo 
kančiomis. Taip vieni bėg
liai bruka knygas apie “do
ros ir nekaltos lietuvių tau- 

i tos kančias Sibire,” o kiti pa
tys sau uodegą kelia... Štai 
po amerikoniškais paketu-

Banketas už taiką ir 
tautų draugystę

Šį šeštadienį, lapkričio 17 
d,, Lietuvių piliečių klubo 
salėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyne, 7-tą vai. vakare, 
prasidės Aido choro 50-me- 
tinis banketas. Visi su Ai
do choru dainuosime už 
taiką ir tautų draugystę:

Ant gintaro kranto 
jaunimas žvalus

Statybose pralenkė laiką 
Ir žengia į priekį,

Jaunimui pasaulio 
jaunystė.

Mus jungė, mus jungia 
ir jungs amžinai

Draugystė, draugystė 
draugystė— 

, Draugystė darbe ir kovoj.

Iš laiškų
Savo laiške vienam mib 

su veikėjui įžymusis rašy
tojas Jonas Šimkus, tarp 
kitko, rašo:

“Štai jau spalio švenčių 
antroji diena—lapkričio 8- 
toji. Šventės pas mus bu
vo nepaprasto grožio die
nos. Danguje, nė debesėlio, 
saulė kaip vidurvasarį ridi-

Ir desėtką* kitų gražių nėjosi Vilniaus miesto sto- 
liaudies dainų bus sūdai- gaiš. Lapkričio 7 d. Lenino 
nuota šiame bankete. \

Kviečiame Brooklyn© ir 
plačios apylinkės lietuvius 
atsilankyti.Už taiką, už taiką, 

už taiką.
Jaunimui—svajonė,

' Jaunimui—sparnai,

aikštę ir Lenino prospektą 
l4 užplūdo Vilniaus darbo 

žmonės ir moksleivija su 
dainomis, su plakatais, 

, linksmais veidais. Anksti 
Šiame bankete bus srna- rytą buvo smarki šalna, bet 

apie 10 vai. saulutė jau nu- 
j ę. tirpdė šalną. Tribūnoje ma- 

_ čiau mūsų respublikos vy
riausybės ir partijos vado
vus: A. Sniečkų, M. Šu- 
mauską, J. Paleckį ir kitus, 
gerai nusiteikusius, sveiki-1?* 
nančius pražygiuoj a n č i a s 
žmonių kolonas.

Per televiziją mačiau pa
radą ir Maskvoje, Lenino 
mauzoliejuje mačiau Tary
bų Sąjungos vadovą Chruš
čiovą, kuris, atrodo, buvo 
gerai nusiteikęs, sveikas if 
budrus. Greta jo stovėjo 
kiti tarybinės vyriausybės 
vadovai, tik nesimatė A. Mi- 
kojano, kuriam šiomis die
nomis, kai jis buvo Kuboje, 
mirė jo žmona. Pas mus 
šventės visur praėjo labai 
pakiliai, žmonės spėjo pa
miršti buvusį slegiantį įtem
pimą dėl Kubos...

Prieš šventes, lapkričio 6 
dieną, pas mane užvažiavo 
mano geras bičiulis Stasys 
Raguotis, ir mudu su juo 
gražią saulėtą dieną, jo ma
šina, paspaudėm iki Ukrųer- 
gės, truputį akį paganyti. 
Žiūri neatsižiūrh .žmogus i į 
tą mūsų gražiu Jietuvišką 
žemelę; Medžiai jau be la
pų, bet; užtat didžiuliai že-t 
mes i plotai žaliuoja’ užsėti 
ž iemkenčiais. Duonelėj 
bus . Per Maišiogalą, Šir
viu tus pagaliau pasiekėme 
seniai matytą Ukmergę. 
Miestas labai , įšgrožėjęs, 
gerokai paaugėjęs. Daug 
stambių naujų gyvenamų 
namų, keli nauji fabrikai, 
ir šventoji per pat miesto 
.vidurį ramiai varo savo 
vandenį. Džiugu žiūrėti į 
visa tai. Žmonių būriai vil
nija iš krautuvės į krautu
vę ... ”

gurno jaunimui ir senimui.

Metinis susirinkimas 
už pasaulinę taiką

Lapkričio 26 d., vakare, 
yra ruošiamas labai svar
bus masinis susirinkimas 
už išlaikymą ir sustiprini
mą pasaulinės taikos. Jis 
įvyks Carnegie salėje, Man
hattan©. Rengia Nacionali
nė Amerikos-Tarybų Są
jungos draugiškumo tary- 
ryba.

Bus trys svarbūs kalbėto
jai. Kalbės profesorius J. 
P. Morray, autorius knygos 
“From Yalta to Disarma
ment”. Jis kalbės apie tai, 
kaip ir kodėl susidarė kri
zė dėl Kubos. Tai visiems 
amerikiečiams labai rūpi
mas klausimas. Prof. Mor- 
ray puikiai žino Kubos pa
dėtį,, nes jis 1961-1962 mok
slo metus praleido Kubos 
sostinėje Havanoje,, profe- 

kais Sibiro stovyklose pre-; šokaudamas Havanos uni- 
kiavusios Armonienės. kny-1 ve^sitete. į 

publikorio frontininko,,” / < 
• • j •■'.d : •'

Sveikina
Sveikiname su Spalio 

šventėm!
Kas lydytą plieną, 

kas traktoriaus vagą,
O aš—penketuką tau, 

Spali, nešu,—
Kosmonautų svajonės 

mus . į ateitį veda,
Aš Spalio kolonioj 

laimingas žengiu. 
Kuršėnų vaikų 
Namų auklėtiniai

1962. XI. 7
(Sveikinimas prisi ų s t a s 

per I. Mizarienę.)

o Mitūzas vaikšto lais- ų0 25 d. tilpo šitokios ant- 
vas- • • . raštės: “_

Yra manančių, kad ši pa- sj dzūkai 
rodomoji byla yra Tarybi- 1 
nių veiksnių (Lietuvos) T0r0nte. 
nuosprendis išeiti prieš tam j . . v , 
tikrus elementus naujojoje! Skaitai zmogįis ir stebie- 
lietuviškoje emigr a c i j o j e 
JAV-oje, kurie visu griež
tumu veikia Jungtinių A- 
merikos Valstijų “nieko ne-1 
žinančius” valstybininkus ir j nugirsti, Miklovas 1 ‘i j j • • Iz o r.c> ” vmnn lz.toliau boikotuoti gyvenimą;!. . . . v.
Lietuvoj. Nors viešai nie- j viešai, kitą privačiai, 
kas Amerikos vyriausybėje; taUk kaip ręįk. Kaip tas 
apie Impulevičių neužsime- j čigonas, k u r i p pagautas 
na, yra duomenų spėti, kad|ar^^l}s vagiant, teisėj.o

vas... raštės: “Ilgiausiai priešino- 
” “Pasikalbėjimas 

su inžinierium J. Miklovu

si, kaip nederą inžinieriui 
užsiimti agitacija, o dogma
tikui redaktorių! skelbti 
“tiesą” apie kittis. Kiek jau 

; “iš 
po kartenos” ^iena kalba 

Kal-

amerikiečiai jaučiasi visai 
jau nepatogiai. Jie labai no
rėtų visą šią bylą, kaip ir 

’visą lietuvišką bylą, toliau 
. Juos labai erzi

na kiekvienas Impulevi- 
patęikė straipsnį “Pa- čiaus vardo sumin ėjimas 

žvelkime kritiškai.” Vainių- parpta u tin ėję spaudoje, 
nas rašo, kad “šiame muzi-; Įdomu, kad emigrantų spau- 1 1 /-X Z-X t ’ 1 > • • i • i •

klausiamas, kok 
mo, atsiklausė: 
din teisėjau, ko' 
kėjimo reik?., 
kalbėtų Miklovas kitaip 
vai, nerašytų Tėviškės žibu-į 
riai kitaip L . ”

io jis tikėji- 
“0 gospo- 

kio jums ti- 
Vai, ne-

kiniame sezone pirmu kar
tu Lietuvoje suskambės J. 
Juzeliūno “Styginis kvarte
tas,” E. Balsio “Koncertas 
smuikui ir fortepionui su 
simfoniniu orkestru,” J. Ka
roso “Fortepijoninė sona
ta,” A. Račiūno “Sonata 
smuikui” solo, V. Barkaus
ko “Simfonija” ir kiti kūri
niai. Vainiūnas rašo, kad 
iš s ė k m i ngų gastrolių po 
Užkaukazę grįžo “Valstybi
nis styginis kvartetas,” kad 
Rygoje ir Taline koncerta
vo Kamerinis orkestras. 
Bet Vainiūnas, kaip ir Ka
činskas Bostone, lyg nusi
skundžia plačiosios lietuviš
kos visuomenės provincijoj 
muzikiniu skoniu. Vainiū
nas, kaip ir emigrantai mu
zikai, prikiša lietuviškai 
spaudai, jog ši mažai prisi
deda rimtomis kritikomis 
prie visuomenės muzikinio 
skonio auklėjimo, ir jis ti
kisi, kad K o n s e r vatorija, 
Kompozitorių Sąjunga Lie
tuvoj imsis šią spragą už
pildyti. ' O kas ją užpildys 
emigracijoj ?

Kraujo nenusiplausi...
Emigracijoj aršiausiai 

priešinasi lietuvių tarpusa
vio draugystei žmonės, ku
rių kriminaliniai nusikalti
mai, anot “Vienybės” re
daktorės, uždarė kelius Lie
tuvon, koks režimas ten be
būtų. Klaidingai, pasirodo, 
kai kas mano, kad laikas ir 
mirtis užtušuos žudikus, 
kad amnestija galioja tiems, 
kurie žudė iš dešinės ir 
kairės. Kaip parodė byla 
Lietuvoj, tas netiesa. Pa
tiems emigrantams paskun- 
dus (1), iškilo baisūs buv. 
Lietuvos kariuomenės ma
joro Impulevičiaus, kuris 
įstojo savanoriškai į nacinę 
tarnybą, nusikaltimai —

Tiems, ku
rie buvo Lietuvoje prieš ke
letą mėnesių, n e p a t in k a 
antraštė “antirusiškas fron-' 
tas” Lietuvoj,, nes tėvynės 
lietuviai karo metais pama
tė, ką reiškia 
Ir komplimentai;
“okupuotos Lietuvos 
riausybei, jei Affiklovas ne
būdamas nei “įkomjaunuo
lis, nei partietis/’ galėjo po
kario metais valdžios pini
gais baigti nemokamai 
mokslą ir net išvažiuoti pa
sivažinėti užsienin ir ten 
“atsiskirti nuo rusų (?) 
ekskursijos.” Ir niekas anei 
am.

O žiūrėk, kas atsitinka 
lietuviui išeivijoj, jei jis 
staiga nusprendžia “atsi
skirti nuo katalikų domi
nuojamos grupės”? Ar pa
tikėsite, kad tokį laikraščio 
redaktoriai ir kiti, net ne
mirk tekiam i šan t a ž u o j a, 
šmeižia, kursto prieš tokį 
asmenį! šitoje vietoje įdo
mu palyginti Miklovo at
vejis. Lietuvoje, užklausus 
apie jį, žmonės, net jį paži- 

inę, tik pečiais patraukia. 
Girdi, jo reikalas!
Inžinierius apie kultūrinius 

ryšius
Miklovas, pasikalbėjime 

su kunigu Gaida Toronte, 
pasirodo labai įerai nusi
manąs ir apie kultūrinius

da taipgi lyg nežino, kaip 
reaguoti. Jei tikėti “Lais
vėj” papskelbta žinia, nau- 
j ų j ų emigrantų “Lietuvių 
Bendruomenės” ilgametis 
pirmininkas J. Šlepetys, da
bar “Garbės Teismo” pirmi- 
n ink as, 1941 metų lietu
viškos laikinosios valdžios 
Vidaus Reikalu Ministeris, 
tada pasirašė genocidinio 
žudymo įsakymus, ką jis 
pats, ir kiti buvę tos vy
ri a u s y b ė s nariai griež
tai užginčija. Jie nieko 
nepasirašę, o tie įsakymai 
buvę jų vardu paskelbti 
gen. Kubiliūno reikalų ve
dėjo Landsbergio, kur kas 
vėliau, be jų žinios.

Gailevičiaus “Varpui” 
10 metų

Vytautas Kastytis, Toron
to “Tėviškės žiburių” bend
radarbis, mini 10 metų, kai 
išeivijoje egzistuoja Toron
to lietuvių choras, vedamas 
Stasio Gailevičiaus. Kasty
tis pradeda: “Tremtis ir 
emigracija, atėmusi iš mū
sų lietuvišką gamtą...” 
Mat, iš įsikalbėjimo kai ku
rie bėgliai nuo karo ir kul
to laikų save tebelaiko 
“tremtiniais.” Gailevi č i u s 
yra chorvedžiu Toronto an
samblio, kuris kiekvieną sa
vo programą pradeda “Vai ryšius. Kai marijonų “Drau- 
skambink per amžius vai- gas” patyrė, khd keliems 
kams Lietuvos...” Kuo gi- išeivių muzikamš buvo per- 
na lietuvių laisvę ir gerbū- duoti linkėjimai iš kolegų 
vį kanadiečiai lietuviai, tai Lietuvoje, kvietimas atva- 
turbūt jie patys geriausiai žiuoti apsilankyti tėvynėje, 
ir težino. Kastytis toliau 
didžiuojasi, kad per 10 me
tų ansamblis koncertavo 
121 kartą, savo repertuare 
turi apie 150 dainų, kulto 
giesmių ir operų ištraukų. 
Vedėjas Gailevičius tuomi 
patenkina savo, kaip buvu
sio Kauno operos chorve
džio, darbo pasiilgimą.

anti-žodžiai.
s priklauso

” vy-

, kvietimas atva- •1 1 JI • • 1 — —• •

- I 
pas juos, tai toks pat kvieti
mas buvo, sakoma, išsiųstas 
keliems operetiniams mėgė
jams dainininkams Čikago
je, tai, matykite, “Drau
gas,” o ne “Tiesa” Vilniuje, 
pagrasino: “Jei kas išdrįs 
važiuoti Lietuvon, tai p: 
važiavęs bus sunaikintas 
B ė t, matykite, kaip aiškina

tai par-

Motery klubo mitingas
Šį antradienį, lapkričio 20 

d., šaukiamas Moterų klu
bo mitingas 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” salėje.

Turime svarbių reikalų, o 
po posėdžio dvi draugės 
Elzbietos — Kasmočienė, 
buvusi ■. ilgametė mūsų sek- 

gos pasirodė’ garsaus “re-! 'Antruoju kalbėtoju, bhs re^.r^» Sungailienė pa- 
publikorio ,frontininko,”/p ,Jąryl?U Sąjungos ( atnbaša- vaįsms mus. ■: jp- 
neseniai pag’^ejųsib poli- dpą , darbuotė jas Evįeni V. 
tiko šantažu Lęohardo Va- Bugroyr, Taipgi susirinki- 

j liuko knyga “Lj thų.ani a, me^kalbės įžymusis: AmėH- - 
Land and /lleroes.”' Telpa kos dagininkas Rocwell j 

nuotraukos į^. 1918-1940 m. ■Kent, kuris tik neseniai mi

neseniai pagalėjusio poli
tiko šantažu Lęohąrdo Va-

Mat, “tremtiniams” Ameri- j
koj Lietuva mirė po to, kai 
jie išrūko į Vakarus, pasi
naudodami fronto pasikei
timais. Ar nuostabu, jei 
amerikiečiai kongresmanai 
stengiasi atsikratyti lietu
viais kaip tik galima?!

A. Gintarinis

K. Stanislovaitienė 
sveiksta po operacijos

Daktaras Jonas Stanislo- 
vaitis, iš Waterbury, Conn., 
rašo “Laisvės” Administra
cijai, apie savo žmonos svei
kata, v

“Kristina'1 buvo labai 
linksma gauti linkėjimų nuo 
‘Laisvės’ personalo.

“Operacija pavyko, ir 
Kristina sveiksta labai gra
žiai. Jau leidžiama pasėdė
ti iš lovos po 15 minučių, 
taipgi ir biskutį pavaikšti
nėti. Tai chirurgijos ste
buklai šiandien! Dar reikės 
pabūti ligoninėj apie savai
tę ir ims laiko namuose ap
gauti pilną sveikatą.

Su pagarba,
J. S. Staneslow, M. D.”

Niujorkiečiai į Hartfordą
Į Jurgio ir Onos Šilkų 

sidabrinės sukakties iškylą 
šį sekmadienį H a r t f o rde 
žada vykti Bimbai, Grybas, 
Večkys, Valentis, Brazaus
kai, Cibulskienė, Rainienė, 
Sasna, černevičienė; o gal 
dar kas atsiras.

Iškyla vyks Laisvės cho
ro salėje, 157 Hungerford 
St. Pradžia 1 vai. dieną. V.

Buąroy,;

’ >' ' >' i ■'
Būkime visos!

} Valdyba

nėjo( savo 80-ąjį gimtadienį.
Į mįtingą įėjimas 99 cen

tai. , . : , r. ' - * ' > ..

IDS 13-os kuopos
parengimas gruodžio 23

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko lapkričio 7 d., 
“Laisvės” salėje, Ozone

Valdyba raportavo, kad 
filmų rodymas buvo sėk
mingas ir visi kuopos rei
kalai yra tvarkoje. Ligo
nių nesiranda. Mirė vienas 
kuopos narys, J. Vaznys.

Sekr. Jakštys raportavo, 
kad visi nariai gerai mokes
čius mokasi, suspenduotų 
nėra.

Skaitytas LDS 3-čios aps
krities sekr. P. Šolomsko 
laiškas, kviečiantis išrinkti 
konferencijon delegatus. Iš
rinkti trys delegatai — M. 
Jakštienė, K. Briedis ir J. 
Gasiūnas.

M. Jakštienė pranešė, kad 
jinai kvietė Liet. Moterų 
Apšvietos Klubo nares pa
remti LDS 13 kp. parengi
mą, įvyksiantį gruodžio 23 
d. Šiame parengime vaiku
čiai pildys programą. Bus 
paruošta šventinė eglaitė ir 
parengime dalyvaujantiems 
vaikučiams dovanos. Kai 
kurios klubietės žadėjo 
prisidėti su dovanomis. Pa
rengimas įvyks “Laisvės” 
salėje. Žiūrėkime, kad jis 
būtų visapusiai sėkmingus, 
kad jame dalyvautų daug 
vaikučių ir su savo tėvais 
ir seneliais.

Sekamas susirinkimas į- 
vyks gruodžio 5 d. Tai bus. 
šių metų paskutinis susi
rinkimas. Visi dalyvauki
me. J. G.

• Visiem's
AIDO CHORUI 

aidiečiąmš, o 
ypatingai vyrams: šį penk
tadienį, lapkričio (Nov.) 16 
d. Kultūriniam centre, 7:30 
vakare, bus generalis pasi
ruošimas dėl šeštadienio 
banketo programos. Visi 
aidiečiai būkite. Valdyba

M SIMANAVIČIUS
IŠVAŽIUOJA FLORIDON

Brooklynietis Mateušas 
Simanavičius šiomis dieno
mis išvažiuoja Floridon, New Yorkas. — Eastern 
kur mano praleisti visą žie- Į Airlines Co. sako, kad 1962 
ma.

Linkime
'm. turėjo $23,560,000 nuo- 

Mateušui sma-jstolių. Inžinieriai prieš kom- 
giai ir laimingai praleisti paniją streikavo nuo birže- 
žiemos laiką toje saulėtoje Ji0 23 d. iki rugsėjo 12 d.
valstijoje ir sveikam vėl su
grįsti pas mus, Brooklynan.

PARDAVIMAI
Parduodame gerą šaldytuvą (G.E. 

Refrigerator) ir Western Electric 
Televiziją, 21 colių akranas' Dėl 
daugiau informacijų prašome skam
binti AX.6-8138, ■ bi dieną. Arba 
kreipkitės: 95-05 — 76th St., Ozone 
.Park, N. Y.

(92-93)

GRIPSHOLM
RESTAURANT y

Tautiški Švedų (vairūs Valgiai 
Patarnaujame pietus — Vakarienė 

Kokteliaii
824 E. 57th St., New York City 

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

ir kitų

i

Susirinkimas už 
Taiką ir Draugiškumą 

Kalbėtojai:
Profesorius J. P. Morray

Mokytojavęs Californijos Universitete ir Havanos Universitete 
Taipgi autorius sekamų knygų:

“From Yalta to Disarmament’' ir “The Second Revolution in Cuba’' 

Gerbiamas Evgeni V. Bugrov 
USSR Ambasados Washingtone legalis patarėjas

' ir 
Kultūrinė Programa: Atliks Svečiai Artistai 

Įvyks Pirmadienio Vakarą
LAPKRIČIO-NOVEMBER 26, 7:30 P. M. 

CARNEGIE HALL, N. Y. C.
Rengia National Council of American-Soviet Friendship 

114 E. 82nd St. MU. 8-2080
Bilietai parduodami dabar — 99c

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., lapkr. (Nov.) 16, 1962
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