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KRISLAI
Romoje.
Kalbės Galina Ulanova.
Knyga “Molly Maguires”—

Reikalauja, kad Indija 
priimtų Kinijos sąlygas

LAISVfiS' VAJUS i Kinija vėl bando susitarti
su Indija sienų reikalais

M

lietuviškai.

— Rašo R. Mizara —

Iš Vilniaus i Romą nuvyko 
darybų Lietuvos žurnalistas 

Leopoldas Galdikas sekti Ka
talikų bažnyčios visuotinių su
sirinkimo. Iš Maskvos, sako
ma, ten yra net trys kores
pondentai.

Gerai! Reikia apie tą su
sirinkimą informuoti žmones.

.Minėtasis susirinkimas išrin
ko apie dešimt visokių komisi
jų, kurios vėliau pateiks savo 
siūlymus.

Į vieną komisiją įeina ir Ta
rybų Lietuvos katalikų atsto
vas, gal būt J. Stankevičius.

Iš viso i komisijas paskirti 
250 žmonių. Ar atspėsite, iš 
kurios šalies daugiausia? Iš 
Italijos —46; iš Lotynų Ame
rikos — 32, o iš JAV tik 21, 
nežiūrint to, kad iš čia Vati
kanas gauna daugiausia dole
rių !

Susirinkime visvien vyrauja 
Romos kurija, kurion susime
tę patys aršiausi kietakakčiai 
dvasininkai. Yra susirinkime 
ir keletas t. v. “liberalų,” be- 
sisiekiančių palaužti Romos 
kurijos diktatūrą.

Norite girdėti kalbant įžy
miausią pasaulyje baleriną — 

.Galiną Ulanovą? Jei taip, tai 
lapkričio 26 d. dalyvaukite 

' mitinge, įvyksiančiame Carne
gie Hali, Niujorke. Tai bus 
sambūris už taikos ir draugys
tės tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos palaikymą.

Be Galinos Ulanovos kalbas 
sakys prof. J .P. Morrey ir 
kiti įžymūs visuomenininkai.

Balerina Galina Ulanova 
šiuo metu yra Amerikoje.

Prieš 30 metų A. Bimba pa
rašė anglų kalba knygą — 
“Molly Maguires” — išleido 
International Publishers lei
dykla Niujorke.

Tai veikalas apie kietosios 
anglies kasyklų darbininkų 
kovas prieš išnaudotojus, pa
sireiškusias antrojoje 19-ojo 
amžiaus dalyje Pennsylvani- 
jos valstijoje; apie tai, kaip 
angliakasiai ryžosi kovoti už 
įkūrimą tvirtos profesinės są
jungos, už žmoniškesnes dar
bo sąlygas ir didesnes algas. 
Kai angliakasiai kovojo, tai 
anglies kasyklų savininkai, su 
šnipų ir valstybinių organų pa- 

ggalba, puolė darbininkus, pro
vokavo, areštavo, teisė ir dau
gelį angliakasių veikėjų teis
mai pasiuntė ant kartu vių. 
S a m d y tojai primetė kovin
giems angliakasiams tai, būk 
jie priklausą kaž kokiai slap
tai draugijai — “Molly Ma
guires.”

Tasai laikotarpis — vienas 
kruviniausių Amerikos klasių 
kovos istorijos puslapių.

Po to, kai knyga išėjo Niu
jorke, greit ją išvertė į rusų 
kalbą ir buvo išleista Tarybų 
Sąjungoje.

Šia knyga naudojasi nema
ža ir amerikinių istorikų.

Šiemet šį veikalą lietuvių 
kalbon (iš originalo) išvertė 
R. ‘Žiugžda, o Lietuvos Vals
tybinės ir mokslinės literatū
ros leidykla Vilniuje ją išlei
do. Lietuviškai knyga pava- 
d i n t a “Moli Magvairs,” turi 

^124 puslp. Kaina 43 kapei
kos.
P Vertimas man atrodo gan 
tusius ir skaitosi lengvai.

Kaip čia atsitiko, kad ligi

Londonas.—Indijos prem
jeras. Nehru parašė laišką 
anglų mokslininkui Bert- 
randui Russelliui, kuriame 
teisinasi dėl pasienio karo 
su Kinija, ir rašo, kad “In
dija nepriims Kinijos sąly
gų”.

Mokslininkas Russ e 11 i s 
paskelbė dalį laiško spaudo
je ir rašo, kad gal būti yra 
peiktini kinų militariniai 
veiksmai, bet jis kaltina ir 
Indiją už nuolatinį atsisa
kymą tartis su Kinija. 
Mokslininkas, tarp kitko, 
rašo: “Aš manau, kad In
dija turi priimti Kinijos są
lygas sulaikymui mūšių ir 
derybų keliu sureguliavi
mui sienos reikalu, netirta-

V 7

da, jeigu Indija yra nepasi
tenkinusi kinų sąlygomis”.

Kinija įteikė Indijai pro
testą prieš jos karo veiks
mus. Kinija sako, kad Indi
jos valdžia. Vakarų kursto
ma ir ginkluojama, vieton 
eiti prie sureguliavimo sie
nos reikalų, tai vis daugiau 
traukia savo jėgų į pasienį 
ir puola kinų pasienio jė
gas. Kinija sako, kad indu- 
sai pasalingai atidengė ar
tilerijos ugnį W a 1 o n g o 
miestelio srityje ir padarė 
kinams daug nuostolių. Jei-

Skandalas Vakarų 
Vokietijoje

Bona. — Kilo skandalas 
Adenauerio koalicinėje val
džioje. Susiėdė militaristai 
ir policininkai, kurių eilėje 
yra daugiau buvusių Hitle
rio gvardiečių, susipyko ir 
koalicijos partijų vadai.

Prieš kiek laiko militaris- 
tų buvo įvykintas užpuoli
mas ant žurnalo “Der Spie
gei”. Sakoma, kad karo mi
nistras Frantz Jos. Strauss 
turėjo planus areštuoti žur
nalo redaktorius ir kai ku
riuos korespondentus.

BUVO BAISI AUDRA
Washingtonas. — Guamo 

salą nusiautė baisi audra. 
Vėjas buvo 172 mylios per 
valandą. Sunaikino daug 
JAV karinių bazės įrengi
mų ir 35% gyvenimo namų. 
Nuostoliai viršija $200,000,- 
000. Virš 70,000 žmonių liko 
be pastogės.

Saloje randasi 30,000 
JAV militarinių jėgų žmo
nių.

šiol šios svarbios knygos nei 
pats autorius, nei kitas kas 
neišvertė lietuvių kalbon ir 
neišleido Jungtinėse Valstijo
se, kad mūsų šalies lietuvis 
skaitytojas galėtų ja pasinau
doti?! Man rodosi, ji seniai 
turėjo būti JAV lietuvio skai
tytojo bibliotekoje.

O kai ją leido Lietuvoje, ar 
nevertėjo kam nors pasirūpin
ti, kad ten daugiau jos eg
zempliorių atspausdintų ir pri
siųstų mums, pav., A L D L D 
nariams ?..

gu indusai ir toliau tvirtins 
ten savo jėgas ir provokuos 
puolimus, tai kinai bus pri
versti juos išvaryti iš tos 
srities. Kinai jau yra suė
mę į nelaisvę |927 indusų 
karininkus ir karius.

New Delhi. — Kinai ata
kavo indusus Walongo sri
tyje ir užėmė tą miestelį.
Honkongas. — Kinijos laik
raštis “Hsinhua” rašo: 
“Jeigu Tarybų Sąjunga 
duos Indijai dvidešimt vie
ną “MIG-21” greitąjį mūšio 
lėktuvą, tai TSRS bus ne
draugiškas gestas ir pablo
gins su Kinija santykius”.

Tas pats laikraštis rašo, 
kad indusų armijos daliniai 
atakavo kiniečius, bet kinie
čiai juos išvarė iš Ladakhos 
srities ir jau baigia išvaryti 
iš Brahmaputra upės sri
ties.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru kreipėsi į 
Jungtines Valstijas, Angli
ją ir Kanadą, prašydamas 
dar daugiau ginklų ir amu
nicijos karpi prieš Kiniją.

Jungtinės Valstijos jau 
pristatė Indijai už $5,000,- 
000 kulkosvaidžių, mortirų, 
rankinių granatų, amunici
jos ir transportinių lėktuvų.

Įvairios žinios
Maskva. — Maršalas Va- 

silius Čuikovas, TSRS gy
nybos ministro pavaduoto
jas, sako, kad reikia sustip
rinti gynybos jėgose politi
nę Komunistų partijos veik
la, v

Washingtonas. — Penta
gono karininkai sako, kad 
JAV atominiai “Polaris” 
submarinai apsupę Tarybų 
Sąjungą. J i e kiekvienas 
ginkluotas hidrogeninėmis 
raketomis.

Roma.— Popiežius Jonas 
XXIII ragina katalikų vir
šūnes atsargiau kalbėti su 
kitomis krikščionių sekto
mis apie vienybę..

Rotterdamas. — Tarybų 
Sąjungos tankeris “Sverd- 
lovskas” nuskandino baržą, 
keturi baržoje buvę žmonės 
visi išgelbėti.

Seattle, Wash.—Pas Boe
ing Co. Australija užsakė 
statyti jai keturis didelius 
lėktuvus.

Budapeštas. — Antradie
nį, lapkričio 20 d., prasidė
jo Vengrijos komun i s t ų 
partijos suvažiavimas.

Rahway, N. J.—Sulaukus 
1Q0 metų amžiaus mirė D. 
Brearley.

Washingtonas. — JAV 
armija buvo užsakius šni- 
pišką lėktuvą “US.D.-5” už 
$30,000,000, bet sako, gal jo 
nestatys.

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

— o —
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

PUNKTAI
3782, įr AZij0S tautas,
3480;
2164
1906
1876 
1732
1156
1007

984 
952

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

— o 
912 
876 
752 
720 
568 
520 
444 
408

Great Neck, N. Y.......................
Rochester, N. Y........... ...............
Chicago, Ill..................................
Pittsburgh, Pa.............................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.
J. Žebrys, Cleveland, O..............
B. Sutkus, San Francisco, Calif. 
A. Žemaitis, Baltimore, Md........
LLD 20 kp. Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y................402
— O

... Vajaus lentelėj daug pasikeitimų.
J. Matachųn, Paterson, N. J., prisiuntė atnaujinimų.
Connecticut valstijos vajininkai labai gražiai pasi

darbavo. Naują prenumeratą prisiuntė J. J. Mockaitis 
(ir atnaujinimų), bridgeportįetis, atnaujinimų nuo J. J. 
Ynamaitis, unionmiestietis; J. Patkus, newhavenietis; 
W. Dūda, woodburietis.

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir daug atnaujinimų.

, , (Tąsa 6-tame puslapyje)

Kąru pavojus sumažėjo, kai 
blokada nuo Kubos nuimta
Washingtonas. — Antra

dienį, lapkričio 20 d., prezi
dentas Kenedis paskelbė, 
kad Tarybų Sąjunga sutiko 
bėgyje 30 dienų išvežti iš 
Kubos bombonešius. Kene
dis įsake tuojau nuimti nuo 
Kubos blokadą, kuri buvo 
pradėta spalio 24 d.

Kenedis sakė, kad dabar 
Karibų jūros srityje karo 
pavojus sumažėjo: Tarybų 
Sąjunga pasižadėjo, kad ji 
negabens ofensyvo ginklų į 
Kubą, o Jungtines Valsti
jos, kad jos nedarys ir ne
rems invazijos į Kubą.

Prezidentas sakė, kad 
JAV žvalgaus Kubos pasi
ruošimus, kol nėra Jungti
nių Tautų žvalgų, kad eis 
politinė ir ekonominė kova, 
nes jis tiki, jog “kubiečiai 
pasiliuosuos nuo dabartinės 
santvarkos”.

NACĮ NUTEISĖ TIK 
ŠEŠERIEMS METAMS
Bona. — Vakarų Vokie

tijos teismas nuteisė Wil- 
helmą Doeringą, praėjusio
jo karo kriminalistą, kuris 
žudė Tarybų Sąjungos gy
ventojus, tik 6 metams ka
lėjimo. Teisme paaiškėjo, 
kad Doeringas, tarp kitų, 
nužudė ir 1.6 mažų žydų 
tautos vaikų.

PAKISTANAS ĮVES 
KARO STOVĮ

Karačis. —Pakistano val
stybė įves karo stovį, kaip 
Rytiniame, taip ir Vakari
niame Pakistane. Vyriausy
bė turi budėti, kada tarp 
Indijos ir Kinijos mūšiai ei
na Pakistano pasieniuose.

Rochester, N. Y.........................
K. Kasulis, Worcester, Mass.
Scranton, Pa...............................
C. K. Urban, Hudson, Mass.
L. Tilwick, Easton, Pa..............
M. Aranuk, Detroit, Mich......
V. Taraškienė, Oakland, Calif.
C. Belunas, Detroit, Mich .......
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass................
Vera Smalstis, Livonia, Mich.

JAV valstybės sekreto
rius Ruskas sakė, kad dėl 
Kubos krizė galės pasitar
nauti taikos reikalų sutvir
tinimui ir kitose, pasaulio 
dalyse. JAV ir TSRS diplo
matai tarsis Kubos ir kitų 
tarptautinių reikalų sure
guliavimui.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kubos premjeras Kastro 
prisiuntė laišką, kuriame, 
tarp kitko, sako: “Tarybų 
Sąjunga buvo atgabenus 
“IL-28” bombonešių, kurie 
jau nėra moderniškiausi 
Kubos apsigynimui prieš 
gresiančią invaziją... Ir jei
gu Tarybų Sąjungos vy
riausybė mano, kad tu lėk
tuvų išvežimas iš Kubos 
pasitarnaus jos susitarimui 
su JAV, tai Kubos revoliu
cinė vyriausybė tam nesu
darys kliūčių”.

NATO REMS INDIJĄ
Paryžius. — JAV pasiūlė, 

kad NATO nariai militari- 
niai remtų Indiją jos kare 
prieš Kiniją. Iš 15-kos na
rių nuo balsavimo susilaikė 
tik Portugalija, o kiti suti
ko remti. Suprantama, 
NATO yra ir tokių narių, 
kurie ir patys ginkluojasi 
tik JAV ginklais.

JuRŲ audrose žuvo 
144 ŽMONĖS

, Washingtonas. — Savai
tės pabaigoje siautė audros 
Atlanto ir Ramiojo vande
nynuose, taipgi Šiaurinėje 
ir Viduržemio jūrose. Aud
rų metu žuvo keli laivai ir 
su jais 144 žmonės.

Pekinas. — Chou En-la- i
j jus, Kinijos premjeras, iš-
i leido atsišaukimą į Afrikos 

, kuriame 
ragina jas kovoti prieš 
Jungtinių Valstijų inter
venciją į Indijos ir Kinijos 
nesutikimus. Jis sako, kad 
Indija, Vakarų kurstoma, 
per dešimt metų atsisakinė
jo tartis su Kinija sienų su
reguliavimui, o vėliau iš- 

, provokavo ginkluotus susi- 
' rėmimus.
1 Chou En-lajus sako, kad 

332 pasienyje turi būti sulaiky 
ti mūšiai ir abidv šalys pri- 

146 valo tartis 
J20 nesutikimų.

Gvinėjos, Tanganijkos ir 
Jungtinės Arabų Respubli
kos vyriausybės išleido atsi- 
šaugimus į Indijos ir Kini
jos valdžias — ragindamos 
jas sulaikyti mūšius ir di
plomatijos keliu išspręsti 
nesutikimus.

Lapkričio 20 d. Kinijos 
vyriausybė įsakė savo jė
goms tuojau sulaikyti kari
nius veiksmus išilgai Kini- 
jos-Indijios sieną, o su 
gruodžio 1 diena atsiti’iauk- 
ti virš 12 mylių nuo tos sie
nos, kuri buvo tarp abiejų 
šalių 1959 m. lapkričio 
diena, v

sureguliavimui
108

72

Kinijos vyriausybe siūlo, 
kad ir Indijos jėgos sustotų 
virš 12 mylių nuo tos sie
nos, ir susidarytų tarp abie
jų jėgų apie 24 mylių tuščia 
zona”, o abi šalys tuojau 
pradėtų tartis sienos sure
guliavimui, kaip Kinija tą 
siūlė Indijai 1962 m. spalio 
24 dieną.

Kinijos užsienio reikalų 
ministras maršalas Chen Yi 
pareiškė Indijos ambasado
riui: “Kaip praeityje, taip 
ir dabar Kinija nuoširdžiai 
trokšta sureguliuoti diplo
matijos keliu abiejų valsty
bių sieną. Ji pasitiki, kad ir 
Indija pasirinks taikos ke
lią”.

New Delhi. — Išilgai In- 
dijos-Kinijos sieną sulaikyti 
karo veiksmai. Bet iš Jung
tiniu Valstijų ir Anglijos 
vis daugiau pribūna milita- 
rinės pagalbas. Atvyko 

iHarrimanas ir kiti JAV mi
litariniai ir politiniai speci
alistai, kurie tariasi su In
dijos vadais apie karo veiks
mus prieš Kiniją.

Mphru valdžia masiniai 
areštuoja komunistus ir ki
tus darbininkų vadus. Bom- 

7ibajaus mieste areštavo virš 
200, Kalkutoje—60.

Rezultatai rinkimų 
Prancūzijoje

Paryžius. — Prezidento 
De Gaulle partija ir jį re- 
remiančios partijos gavo 6,- 
526,414 balsų, arba 31.9 pro
cento visų balsavusių. Todėl 
dabar parlamente iš 482 de
putatu degaullistai turės 
263.

Komunistų partija gavo 
3,992,431 balsą, arba 21.78 
procento iš balsavusių. Vie
tomis komunistai ir socia
listai buvo sudarę bendrą 
frontą, tai parlamente ko
munistai turės mažiau de
putatų, kaip pirmiau turė
jo-

KATALIKŲ RELIGIJA 
DARYS PAKAITŲ 

. .Roma. —Visuotinis kata
likų bažnyčios susirinkimas
nutarė daryti žymių pakai
tų katalikų maldose, gies
mėse, muzikoje, ir piešiniuo
se. Vita tai bus geriau pri
taikyta prie dabartinio gy
venimo. Kai tik popiežius 
Jonas XXIII užgirs, tos- re
formos bus paskelbtos.

HOFFA PASEKĖJAI 
LAIMĖJO

Philadelphia, Pa. — Bu
vo pasikėtinta ištra ūkti 
tymsterių lokalą iš Inter
national Teamsters unijos. 
Bet už tymsterių uniją bal
savo 3,870 vairuotojų, o už 
“nepriklausomą” unija tik 
3,274.

Londonas. — Sulaukęs |91 
metų amžiaus mirė banki
ninkas Ed. R. Peacock.

Karakas. — Įvyko gais
ras Shell Oil Co. naftos iš
valymo fabrike.

Vėliausios žinios
Washingtonas.—JAV pa

siuntė dvylika didelių mili
tarinių transporto lėktuvų 
Indijai į pagalbą su 160 ka
rininkų ir lakūnų.

Paryžius. — Sulaukęs 80 
metų amžiaus, mirė buvęs 
Francūzijos pr e z i d e n t a s 
Rene Coty.

Washingtonas. — Sumažė
jus Kubos krizei, JAV pa
leido iš tarnybos 31,000 ka
rių, jūrininkų ir lakūnų.

Maskva. — Sumažėjus ka
ro pavojui, Taryba Sąjunga 
atšaukė specialių gynybos 
jėgų pasiruošimą.

Londonas. — Lapkričio 
16 d. anglų astronomai gir
dėjo signalus iš TSRS sate
lito “Marsas 1”, kuris skren
da linkui Marso planetos.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje buvo paminėta arti
lerijos diena. Maršalas S. 
Varencovas sakė, kad TSRS 
artilerija yra geriausia 
pasaulyje.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis paskyrė ge
nerolą J. H. Polką koman- 
dieriumi JAV jėgų vakari
niame Berlyne.

Sofija. —Bulgarijos par
lamentas premjeru išrinko 
Todorą Živkovą.
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Niels Bohr
LAPKRIČIO 18 DIENĄ Kopenhagene, Danijoje, 

mirė d-ras Niels Bohr, sulaukęs 77 metų amžiaus.
D-ras N. Bohr buvo įžymus mokslininkas, fizikas, 

padėjęs išvystyti teoriją dėl atomo suskaldymo. Jis bu
vo Nobelio laureatas ir plačiai pasauly žinomas kaip 
mokslininkas.

Mokslininko Nielso Bohr mirties proga tenka tarti

100 KUBIEČIŲ PADĖKA 
TARYBŲ SĄJUNGAI

Tarybų Sąjungoje per 
vienerius metus mokėsi 400 
kubiečių. Jie mokėsi ama
tų, specializavosi savo pro
fesijose, kadį sugrįžę atgal į 
savo tėvynę įgalėtų būti 
nau d i n g e sji i socialistinei 
santvarkai statyti. Prieš iš
vykdami š. m. lapkričio 11 
d. (laivu “Baltika”) į savo 
tėvynę, šitie kubiečiai pa
skelbė padėką Tarybų Są
jungai už jų mokymą, už 
jiems padėjimą įsisavinti 
visokias specialybes. Dalis 
atsišaukimo skamba:

Mes, Kubos darbininkai, ku
rie metus mokėmės T a r y b ų 

‘ į profesijų, 
šiandien išvykstame į tėvynę. 
Palikdami jūsų didžiąją šalį,

kelius žodžius dėl viso to, ką jis padėjo atrasti. Kiekvie- Sąjungoje^ įyah-ių 
nas galvojąs žmogus gerbia mokslininkus, nežiūrint, ko
kioje srityje jie yra pasireiškę. Didžiai gerbiami 
metu ypatingai fizikai ir chemikai,

a aunucwiH j utotu

- . S1U.° kuri mums tapo brangi ir ap
gręžtais tempais tima, mes karštai

atidengiu gamtos paslaptis. Tie atidengimai turėtų leng- už brolišką priėmimą ir didelį 
erd- rūpinimąsi mumis, paprastais

i

dėkojame

čioniu. Reikią krikščionybę 
ir praktikuoti. O kaip tik ir 
stoka pas dauguma krikščio
nių to. Jis randąs daugiau 
parsidavusių rašylboįjų .ktikši 
čionių tarpe, negu kur kitur.

Aišku, dvasininko Gordo- 
no Bakerio “suraminimai” 
jokio komunisto - marksisto 
nenudžiugins, kadangi ko
munistai yra materialistai, 
į jokius dievus, į pragarus, 
į rojus netiki, nes tokių nie
kur nėra. Tačiau, jeigu bū
tų dievas, jei būtų dangus 
ir pragaras, tai, mūsų nuo
mone, į rojų eitų visi komu
nistai, kovoją už liaudies 
reikalus, į rojų eitų visi do
ri darbo žmonės, o į praga
rą būtų be jokių ceremoni
jų kišami kapitalistai, 
perialistai ir visokie jų 
kajai, visokie liaudies 
naudotojų talkininkai!

im- 
lie- 
iš-

Ateities traukinys
Šiandien TSRS yra beveik 

šimtas trisdešimt tūkstan
čių kilometrų plieninių ke
lių ir, žinoma, - ateityje jų 
bus dar 'daugiau.

Prieš’ įešiįnt - penkiolika 
metų pagrindinis geležinke
lio žirgas buvo garvežys. 
Dabar jį ima lenkti šilum
vežiai ir elektrų vėžiai. Jau 
mūsų dienomis 'jie perveža 
daugiau kaip pusę visų kro
vinių. Septynmečio pabai
goje šilumvežiams ir elekt
rovežiams atiteks šimtas 
tūkstančių kilometrų gele
žinkelio. Praeis dar kelioli
ka metų, ir garvežį bus ga
lima pamatyti tik muziejaus 
paveiksluose.

Įsivaizduokime, kad esa
me busimojo elektrovežio 
kabinoje.

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Pietinėje Rhodesijoje

Anglija bando visokiais 
būdais išlaikyti savo kont
rolėje Pietinę Rhode siją, 
Šiaurinę Rhodesiją ir Nya- 
salandą. Tam tikslui 1953 
metais Londone buvo su
kurta toms trims koloni
joms Federacija su 8 mili
jonais gyventojų, tarp ku
rių tik 220,200 europiečių. 
Federacija randasi Centri
nėje Afrikoje. Jos premje
ru yra anglas imperialistas 
Sir R. Welensky. Federaci
jos parlamentą kontroliuo
ja kolonistai.

Bet dabar toji federacija 
yra per visas siūles. Fede- 
racijon įeinančios trys kolo
nijos reikalauja pilnos ne- 
priklausomvbės ir jšsilaisvi-

ria. Išviję kolonistus iš val-Ki 
džios, jie patys susikurs sa-v 
vo kraštui konstituciją.

Užsidegus š v i e s o f orui, | nimo iš L.Jtųjų kolonistų

vinti žmonių gyvenimą, padėdami jam užkariauti 
ves, pasiekti kitas planetas, padarydami žmogų tikru 
visatos viešpačiu.

Deja, d-ro Bohr, Alberto Einšteino ir daugybės ki
tų pasaulio mokslininkų darbo vaisiai šiandien, užuot 
lengvinę žmonių būvį, drebina juos dėl to, kad tie moks
lo pasiekimai gali bet kurią dieną žmoniją sunaikinti, o 
jei ne visiškai sunaikinti, tai bent daug milijonų jų už
mušti ar suluošinti, kad negalėtų džiaugtis gyvenimu, 
kurį jie myli.

Va tik visai neseniai Pentagonas buvo pasimojęs 
pradėti tokį “žygį”, kuris, jei išmintingesni protai nebū
tų pastoję kelio, galėjo kaip tik tai padaryti—uždegti 
pasaulį atomo ugnimi! O tai galėjo sunaikinti ir pačius 
mokslininkus.

Kai atominiai atradimai atiduoti į rankas neatsako- 
mingų elementų, nieks negali užtikrinti, kas bus rytoj.

Nežinome, ar prieš savo mirtį d-ras Niels Bohr pa
galvojo apie tai. Manome, kad jis labai giliai apie tai

Mes sakėme anksčiau ir sakome šiandien, Nielso 
Bohr mirties proga, kad visokius atominius bandymus 
reikėtų tuojau sulaikyti, o padarytąsias branduolines 
bombas ir kitokius mirtį nešančius pabūklus sunaikinti;! 
Atominę jėgą reikia naudoti tik Žmonijos būviui gerin
ti, o ne mirčiai nešti.

Francūzijos parlamento 
rinkimai

įvykoPRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Francūzijoje 
parlamento deputatų rinkimai. Degaulistai (prezidento 
de Gaullė partijos ir jai pritariančių grupių blokas) ga
vo 4,903,430 balsų, o už Francūzijos Komunistų parti
jos kandidatus buvo paduota 3,261,723 balsai.

Pasirodo: nežiūrint reakcijos puolimų, Francūzijos 
Komunistų partija tebėra tvirta, turi plačiųjų masių 
pritarimą. Už degaulistus kandidatus buvo paduota 
30.87 procentų balsų, o už komunistus—20.54 proc. Pa
lyginti su 1958 metų rinkimais, sekmadienį Francūzijos 
komunistai kandidatai gavo apie trimis procentais bal
sų daugiau.

Francūzijos parlamentą sudaro 482 deputatai. Pra
ėjusio sekmadienio balsavimai dar neparodė pilno pa
veikslo. Visa rodo, kad parlamente daugiausiai deputa
tų turės degaulistai, bet ar jie turės absoliutę daugu
mą? Sunku į tai atsakyti.

• Einant Francūzijos konstitucija ten balsavimai at
liekami proporcionaliai sulyg partijomis. Praėjusį sek
madieni buvo skaitomi išrinktais tik tie kandidatai, už 
kuriuos buvo paduota, tame rajone, kur jie kandidata
vo,, absoliute balsų dauguma. Sekamą sekmadienį bus 
papildomi balsavimai. Įvairios partijos ir grupės suda
rys kombinacijas, kad vienos už kitus balsuotų.

. Francūzijos socialistų partijos vadovas Guy Mollet 
aną. dieną pareiškė, kad jis raginsiąs savo narius ir pri
tarėjus balsuoti už komunistų kandidatus tuose distrik- 
tuose, kuriuose, sakysime, lenktyniuosis degaulistų ir 
komunistų kandidatai. Socialistai, sakė jis, darysią tai 
todėl, kad jie yra pasiryžę neprileisti de Gaullę turėti 
parlamente savo šalininkų absoliutę daugumą.

- Žiūrėsime, kas iš to viso išeis. Sekmadienis tai pa
rodys.

Beje, praėjusį sekmadienį rinkimus prakišo senas 
politikierius, 84 metų amžiaus Paul Reynaud. Jis išbuvo 
parlamento deputatu 43 metus, yra buvęs Francūzijos 
premjeru. Jį nugalėjo degaulistas.

Kitas “smarkus” politikierius, buvęs šalies premje
ras, Pierre Mendes-France taipgi prakišo rinkimus. 
Mende-France buvo kairesnio nusistatymo už Reynaud.

— o —
POLITINIAI STEBĖTOJAI skelbia: jei de Gaulle 

šalininkai sekmadienį laimės absoliutę parlamente dau
gumą, tai Prancūziją gali privesti prie fašizmo. De 
Gaulle tuomet sieksis kitas partijas sužlugdyti, su jomis 
visiškai nesiskaitydamas. Reikia suprasti, jog buržuazi
nės partijos pasilaiko tik tol, kol jos vienaip ar kitaip 
gali prieiti prie valdžios ėdžių; kai tik jos pajus, kad 
ten prilysti negalės, iškriks.

Bet klysta tie, kurie mano, kad degaulistų daugu
mos deputatų parlamente išrinkimas sunaikins Francū- 

‘ zij.os Komunistų partiją. Jos nesunaikins, nes ši partija

laisvosios Kubos Respublikos 
žmonėmis.. .

Labai ačiū visiems tarybi
niams žmonėms, kurie padėjo 
išmokti taikių profesijų ir pa
ruošė iš mūsų specialistus, 
taip reikalingus mūsų tėvynei 
jos ekonomikai vystyti ir ku
biečių tautos gyvenimui gerin
ti.

Mes metus gyvenome kartu 
su darbščiąja tarybine liaudi- 
mis kaip broliai, mokėmės iš 
jos gerbti ir mylėti darbą, ku
ris sukuria visa, kas reikalin
ga laimingam ir tikrai laisvam 
liaudiees gyvenimui.

Mes savo akimis pąmatėme 
tarybinės liaudies darbu su
kurtus jūsų šalies turtus, 
klestintį tarybinį mokslą ir 
kultūrą.

Grįžę į Kubą, mes dirbsime 
nesudėdami rankų, perteiksi
me įgytas Tarybų Sąjungoje 
žinias ir patyrimą savo drau
gams, kad augtų ir stiprėtų 
mūsų laisvoji Kubos Respub
lika. Dėkingumą už įgytas ži
nias, už nuolatinį tarybinių 
žmonių rūpinimąsi ir dėmešį' 
mes visam laikui išsaų^psiirie 
savo širdyse/’ Dar kartą la- 
b,ai ačiū už1 Visa, kas’ padary
ta ir daVomia mums ir visai ku
biečių tautai.

Tcgyevuoja didžioji Tarybų. 
Sąjunga!..,

KAIP VILNIEČIAI 
PAMINĖJO
L. PRŪSEIKOS 
75-ąjį GIMTADIENĮ

Elta praneša:
Vilniaus spaudos darbuoto

jai, visuomenes atstovai lap
kričio 1 2d. susirinko redak
cijos salėje į vakarą, skirtą 
Leono Prūseikos 75-osioms gi
mimo metinėms paminėti.

Pranešimą apie L. Prūsei
kos—rašytojo, publicisto, tri
būno, aktyvaus kovotojo už 
darbo žmogaus teises — gyve- 
n i m ą ir veiklą padarė B. 
Pranskus-žalionis.

. Savo prisiminimus apie L. 
Prūseiką papasakojo ilgametis 
JAV' lietuvių pažan g i o s i o s 
spaudos bendradarbis J. Kaš- 
kaitis, Lietuvos TSR draugys
tės ir kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis draugijos pirmi
ninkai ‘ L. Kapočius, “Tiesos” 
laikraščio vyr. redaktorius G. 
Zimanas. Vakare taip pat 
kalbėjo .Lietuvoje viešintys 
•Kanados lietuviai S. Repšys, 
A. Puž.oraš ir'K.1 Pempė,.

Susirinkusieji šūsidomėję iš- 
kląušė -ihagnetdfdninį įrašą —>- 
L. Prūseikos pasikalbėjimą su 
tarybiniais rašytojais, viešėju
siais pas jį Čikagoje.

“LIAUDININKŲ” 
ŽIOPLYSTĖ

Tikėsite ar ne, JAV vei
kia “Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjunga.” Kur 
ji veikia, kokiai ‘liaudžiai” 
ji tarnauja, nieks nežino. 
Atrodo, kad ši “liaudininkų 
sąjunga” yra keleto Lietu
vos liaudies priešų “outfi- 
tas,” o nieks daugiau.

Šiomis dienomis pasiro
dė “vaduotojų” spaudoje 
tos “sąjungos” “centro ko
miteto” atsišaukimas. Ką 
jis sako? Prakeikia tuos, 
kurie nori, kad JAV lietu
viai sumegztų tvirtesnius 
kultūrinius ryšius su Tary
bų Lietuva.

Tokie yra tie “Lietuvos 
liaudininkai”!

Hartford, Conn.
Mire M. Butkevičius

Lapkričio 15 d. mirė Mike 
Butkevičius, sulau kęs 69 
metų amžiaus, ilgus metus 
gyvenęs šiame mieste. Pali
ko nuliūdime žmoną Louisę 
Butkevičienę (Smilgait ę ), 
žmonos seserį ir jos vyrą— 

daugJ. L. Žemaičius ir 
draugų.

Gimęs Lietuvoje, 
nių srityje. Atvyko

Kėdai- 
į JAV 

prieš 50 metų. Buvo pažan
gus ir apsišvietęs žmogus, 
priklausė prie organizacijų, 
skaitė darbininkišką spau
dą.

Lapkričio 17 d. palaido- 
tas Water bųrio lietuvių

KOMUNISTAI, 
DŽIAUKITĖS!..

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” praneša:

Rev. Goron. Baker, religinio 
laikraščio Canadian Church
man redaktorius, kalbėdamas 
čia, pareiškė, kad ne visi ko
munistai eis į pragarą ir ne 
visi šiaurameriki e č i a i eis į 
dangų.

Jis čia kalbėjo Kanados 
Krikščionių Rašytojų Asocia
cijos metinėj konvencijoj.

Jis ragino rašytojus neap
akti nuo kovingo komunistinio 
ateizmo. . .

Girdi, neužtenka būti krikš-

tas Water bųrio 
laisvose kapinėse. Lai 
vėse daug žmopių dalyvavo. 
Nuo kapinių palydovai 1 
vo užkviesti į Dap

dotu-

bu- 
ienės 

valgyklą ir atitinkama^ pri
imti.1 Reiškiu jo draugei ir 
kitiems artimiems užuojau-

Teko aplankyti Kristiną 
Stanislovaitienę, kuriai bu
vo padaryta operacija. Ra
dau jau sveikstančią. Sma
gu, kad galės grįžti į na
mus. Linkiu jai greitai pa
sveikti.

J. Strižauskas

Maskva. — Taryų Sąjun
goje k o n c er t u o j a JAV 
smuikininkas Y. Menuhinas.

yra giliai suleidusi šaknis darbo žmonių masėse. O jei 
de Gaulle ryšis labiau bičiuliuotis su Vakarų Vokieti?- 
jos revanšistais, kaip jis yra pasirengęs, tai francūžų 
tauta, galima spėti, pabus ir pastos tam kelią. i

2 p.-Laisve (Liberty)—• Penkt, lapkr. (Nėv.) 23, 1962

elektrovėžio mechanikas pa
spaudžia mygtuką... Beje, 
reikėtų pridurti, kad mecha
nikas — vienintelis elektro
vežio aptarnautojas... Tai
gi mygtukas paspaustas. 
Elektrovežis pamažu didina 
greitį, tempdamas paskui 
save sąstatą, sveriantį, gal 
būt, daugiau, kaip 6,000 to
nų... Vairuotojas ramiai 
atsilošia specialioje minkš
toje kėdėje ir tik retkar
čiais pažvelgia į prietaisus. 
Pulte dega lemputė. Greitis 
vis didėja. Negarsus trakš
telėjimas — pirmoji lempu
tė gęsta, užsidega kita. Tai 
automatiškai įvyko pasikei
timas lokomotyvo elektrinė
je schemoje. Sąstatas leng
vai rieda į ilgą įkalnę.' Pa
kilimas įveiktas. Greičio 
matavimo prietaisas rodo žė Matabele, tautos žemėn, 
šimto keturiasdešimt kilo- apgavingais būdais ir jėga 
metrų per valandą greitį. 
Reikia sulėtinti. Automatiš
kai užsidega, nauja lęųipūtė,' 
ir greitis sumažėją. Tai įsi
jungė nauja schemą. Šį kar
tą traukinys rieda į pakai-’ 
nę, jo ratai suka elektrove
žio motorus, elektros moto
rai nenaudoja energijos, 
bet gamina ją ir perduoda į 
kontaktinį tinklą, ši elekt
ros energija, pagaminta 
traukiniui leidžiantis į pa
kalnę, perdavus ją į laidus, 
padeda kitiems sąstatams, 
kopiantiems į kalną...

Bet kodėl pakelyje nema
tyti nė vieno iešmininko? 
Iešmininkų iš viso nėra. 
Iešmus traukiniui perkelia 
dispačeris, o jo darbo kabi
netas yra už kokio pusšim
čio kilometrų nuo iešmų. Jis 
tik paspaudžia atitinkamus 
mygtukus. Na, o jeigu dis
pačeris suklys ir perkels ne 
tą iešmą, tam tikri mecha
nizmai ištaisys - jo klaidą. 
Vadinasi, avarijų negali bū
ti. ;

...Artėja didelė stotis. 
Pulte užsidega lemputė 
po užrašu “Stabdžiai.” 
Mechanikui nereikia nė ran
ka prisiliesti, o traukinys iš 
lengvo sustoja tiksliai nu
matytoje vietoje. Kelionė 
baigta. Reiso metu žmogus 
tik stebėjo mechanizmus, o 
traukinį vedė automašinis- 
tas.

Ar tai, ką čia papasako
jom, fantazija??

Ne. Jau dąbar bandomas 
pirmasis pasaulyje automa- 
šinistas, daugelyje magist
ralių vęikia automatinės už
kardos, daug kur įrengia
mos dispačerių tvarkomos 
iešmų ir signalų linijos, o 
vienoje Pamaskvio stotyje 
jau veikia automatinio są
statų išformavimo prietai
sai.

Praeis keletas metų, ir 
šios naujovės virs kasdieny
be.

kontrolės. Manoma, kad fe
deracijos dienos jau suskai
tytos, jos žlugimas artinasi.

Svarbiausia federacijoje 
kolonija yra Pietinė Rhode- 
sija, turinti virš 3 milijonų 
gyventojų, tarp kurių euro
piečių kolonistų tėra 175,- 
000. Ji turi nemažai mine
ralinių turtų, panašiai kaip 
Kongo Katangos provinci
ja. Jau nuo 1923 metų P. 
Rhodesiją gavo savivaldy- 
bą, turi savo parlamentą, 
kurį visą laiką pilnai kont
roliuoja baltieji kolonistai. 
Kadangi parlamento atsto
vų rinkimuose tegali daly
vauti tik nuosavybę turį ir 
raštingi žmonės, tai afri
kiečių masės yra prie balsa- 
tvimų neprileidžiamos.
! 1889 metais anglai įsiver-

vietinius gyventojus paver
gė. Tam vadovavo Angli
jos imperijos atstovas Ceėil 
Rhodes, tąi Mafabęje tautos; 
te rito f i j a ir' pavadinta Pie
tine Rhodesiją.

> Visą laiką afrikiečiai ko
vojo prieš kolonistus. Da
bar gi toji kova pasiekia 
čiukurą. Kovingos afrikie
čių organizacijos uždarinė
jamos, tai susikuria naujos 
ir ta pati kova tęsiasi už 
pilną nepriklausomybę ir už 
iš europiečių kolonistų kon
trolės išsilaisvinimą. Tai 
kovai vadovauja pasižymė
jęs nacionalistas kovotojas 
Joshua Nkomo. Keletą sy
kių jis buvo areštuotas. Da
bar jo šalininkų kalėjimuo
se sukišta virš tūkstančio. 
Kai vieni areštuojami, kiti 
jų vietas užima ir kova 
tęsiasi.

Ekonominis gyvenimas 
yra labai sunkus. Beveik vi
sus gamtinius turtus mažy
tė kolonistų grupelė kont
roliuoja. Dirbamosios že
mės 53% randasi jų nuosa
vybėje. Afrikiečių metinis 
uždarbis nesiekia aukščiau 
$244, kuomet kolonistams 
išeina po $3,385. Vien tik 
vario užsienin išvežama 
kasmet po apie 300 milijonų 
dolerių vertės.

P. Rhodesiją dabar laiko 
savo rankose premjeras Sir 
Edgar Whitehead. Bet jam 
dabar ant kulnų lipa Nacio
nalinės Demokratų partijos 
vadovas Nkomo, turįs 467,- 
000 rėmėjų. Kai šią partiją 
kolonistai uždarė, tai Nko
mo už 8 dienų, sukūrė Zim
babwe Agrikiečių Liaudies 
sąjungą, kurią taipgi kolo
nistai uždarė.

Londone dabar suplanuo
ta P. Rhodesijai konstituci
ja, kaip nepriklausomai 
valstybei. K o n s t i t ucijos 
p r o j e k tas taip sudarytas, 
kad 10% baltųjų galėtų tu
rėti 77% parlamento atsto
vų. Afrikiečiai, žinoma, to
kiai konstitucijai neprita-

Vakarų Vokietijoje
Šiomis dienomis Vakarų 

Vokietijos Darbo Unijų fe
deracija turėjo šeštąją kon
venciją, kurią dešinieji so
cialdemokratai bandė pa
naudoti, kad užgirtų Ade
nauerio valdžios fašistinius 
pasiūlymus, vedančius kraš
tą į diktatūrą.

Tas užmojis, tačiau, jiems 
nepavyko. 276 delegatai bal
savo prieš, o 138 palaikė de
šiniųjų pusę. Tuo buvo už
duotas skaudus smūgis de
šiniesiems demokratams ir 
Adenauerio valdžiai.

Visas klausimas sukosi 
apie tai, kad konvencija už
girtų valdžios peršamą ne
paprastos padėties įstaty
mą, suteikiant valdžiai pil
ną diktatorinę galią. Dele
gatai nurodė, jog tokią ga
lią turėdama valdžia galės 
visai sunaikinti demokrati
nes žmonių teises. Todėl 
didžiulė dauguma pasmer
kė tą valdžios pasiūlymą.

Konvencija taipgi pasisa
kė prieš Kubos blokadą, už 
taikingą Kubos krizės išri
šimą. Delegatai pareiškė 
solidarumą Ispanijos strei
kuojantiems darbininkams. 
Pasmerkė savaitraščio “Der 
Spiegei” redaktorių arešta
vimą ir persekiojimą.

Laikraštis “Der Spiegei” 
pirmiau glaudžiai koopera
vo su Adenauerio valdžia, 
bet jis dabar iškėlė skanda
lingą valdžioje padėtį. Re
daktoriai įvardino valdžio
je tupinčius hitlerinius kri
minalistus, tai dabar tū
liems teko ne tik iš vai-) 
džios -pasitraukti, bet iir 
teismo suolan atsisėsti. Bet 
kai minimas laikraštis pa
skelbė karo ministro Franz 
Joseph Strauss pirmiau iš
tikimai tarnavimą Hitle
riui, dabar kooperavimą su 
hitlerininkais ir dar įsivėli
mą į skandalingas finansi
nes transakcijas, tai val
džiai jau buvo per daug. 
Ministras Strauss įsakė to 
laikraščio redaktorius areš
tuoti. Valdžia tuojau pa
siūlė parlamentui priimti 
nepaprastos padėties įsta
tymą, kuris galėtų spaudą 
cenzūruoti, žodžio laisvę 
varžyti, susirinkimų teises 
siaurinti.

Pirmiau buvo plačiai kal
bama, kad ministras Stauss 
būsiąs, kanclerio Adenaue
rio pavaduotojas. Bet da
bar jo žvaigždė taip apte
mo, kad jis nebe turįs prita
rimo ir Kenedžio administ
racijoje. *

Dabar klausimas, ar Ade- 
naueris ir Strauss laimės 
parlamente ir tuo sutvir
tins smunkantį valdžios 
aparatą, ar Adenauerio val
džiai teks negarbingai pa
sitraukti.

Daktarų stoka
Gydytojų, dentistų ir slau

gių sąjungos teigia, kad 
Amerika pergyvena daktarų 
ir slaugių stoką. Tai suda
ro pavojingą padėtį žmonių 
^sveikatos klausimu.

Šiuo metu gydytojų ir 
dentistų mokyklose moki
nasi apie 46,000 studentų, o 
reikėtų mokintis apie 75,- 
000.

Vėžio ligų tyrinėjimo 
įstaigos skelbia, kad šiuo 
metu išgydoma apie 50 pro
centų vėžiu sergančiųjų. 
Būtų galima pagydyti dar 
25% sergančiųjų, jeigu vė-L 
žio ligų gydytojų nestokuo- 
tų.



M. česnavičiūte-Petrikienė
___

jEnnco Caruso portreto bruožai
Kiekvienas muzikos mė

gėjas yra girdėjęs paskil- 
busio italų tenoro Enrico 
Caruso vardą. Tai pasau
linio garso vardas! Dai
nuoti jis pradėjo visai jau
nas: solistavo bažnyčiose, 
vestuvėse, krikštynose, šer
menyse ir šiaip įvairiuose 
pobūviuose. Paaugę jusį, 
motina, skriausdama pati 
save, leido kiek išgalėjo pas 
visokius mokytojus studi
juoti dainavimo meną. Juk 
jis buvo jos 19-tasis vaikas 
iš 21 jos pagimdytų (20-ties 
berniukų ir vienos mergai
tės). Pamokoms jis uždar
biavo dainavimu bei šiaip 
pasitaikančiais darbe liais

torijos, tik šiaip prasilavi
nęs pas įvairius mokytojus, 
daugiausia pas Lambertį ir 
Concone. Iškilo jis nepa
prastu savo gabumu ir 
darbštumu. Teoretinio mu
zikos mokslo jis turėjo ne-' 
daug, muzikologas iš jo bu
vo menkas, jokiu instru
mentu groti jis nemokėjo. 
O ir bendras jo išsilavini
mas buvo ne didžiausias: 
knygų ar žurnalų jis ne
skaitė; jo namuose buvo pil
na visokiausių antikos me-i 
no dalykėlių: brangių audi
nių, nėrinių bei mezginių; 
visokių vario bei keramikos 
statulėlių ir kitokių praban-

nėgos puošmenų, tik

ATVIRAI
v. IMane artimai pazjstantie- 

ji vadina nepataisomu pe
simistu. Vienok Kubos kri
zei užėjus, kada visi nuo
gąstavo ir jaudinosi, ąš bu
vau visai ramus ir pilnai ti
kėjau, kad karo bus išreng
ta. Ir va kodėl.

Didžiosios valstybėj su

KALBANT

so visur, kur tik šįs: dąįųuo- 
davo ir ruošdavo jam plo- 
jikus. Vieną kartą, kai 
profesionaliai kritikai'ji pa
kritikavo (operoje “L’Elisir 
d’ amore”), tai jis iš Met- ta. 
ropolitano net rezignavo. Didžiosios' valstybės su 
Tik manadžerio Gatti-Ca- savo griežta politika ir dip- 
sazza perkalbėtas pasiliko. ]Omatija pačios save suvarė

Garuso buvo linkęs į me-j i rnaišą ir jį užrišo. 
I Nagi galų gale būtinai rei
kia kaip nors iš jo išeiti, 

davosf prieš išstosiant į nes tolimesnis be pasekmių

lancholiją ir labai nervuo- 
tas. Ypatngai jis nervu o-

užrišo. Nerimastinga buvo tomis dienomis gražuolė Baltija. Gin-
tariniuose paplūdimuose vėjas plaikstė smėlį, jūroje ištisą 
savaitę siautė audra. Daugiau kaip 20 įvairių laivų prisi
glaudė Klaipėdos uoste, laukdami, kol nurims Baltijos jūra. 
O Palangos pliažuose poilsiautojų beveik netrūko. Audros 
plovė į krantą gintarą—Lietuvos auksą. Po kiekvieno štormo 
prie jūros išeidavo šimtai gintaro ieškotojų.

' šioje nuotraukoje matome Tarybų Lietuvos svečius — 
pažangius Amerikos 'lietuvius—Palangos pliaže. Gintaro ga
balėliai, aptikti prie Baltijos, ilgai primins Tėvynę.

B. Bučelio (ELTOS) nuotrauka

viskas yra tvarkoje ir ge
rai, taip pat ir taip vadina
mam “laisvajame sektoriu
je” daugiau yra taisytinų 
netikslumų ir blogio. Dėl 
to siekti visą naikinančio 
karo ne tik kad yra pablū- 
dimas bet ir kriminališkas 
prasikaltimas tų, kurie prie 
to veda.

Va, todėl, šiame klausi
me aš ir esu pilnas optimis
tas, kad nei dėl Kubos, nei 
dėl Berlyno atominio karo 
nebus, bet ši krizė, nežiūrint 
visų priešingumų, prives 
prie atomazgos, susitarimo 
ir glaudesnių ryšių tarp vi
su tautu ir žmonių.

Arėjas

veikimas nebeįmanomas.
Nežiūrint propagandos, 

mašinų pastangų užglosty
ti nepasekmių priežastis, 
pradėjo pritrūkti teigiamų 
argumentų, ir va reikėjo 
kokio nors griežto-drama- 
tiško įvykio, kad gautų 
naują . kryptį.

Tarybų Sąjunga, įrengda
ma raketinių pabūklų bazę 
Kuboje, gal turėjo keletą 
numatomų variantų savai 
politikai. Kad JAV tas ba
zes matys, jie žinojo, ir ma-

j sceną, tiesiog drebėdavo. 
Jis sakydavo, jog kuris dai
nininkas nesinervina — tas 
nėra artistas! Su kitokio 
balso dainininkais, ypatin
gai moterimis, jis sugyveno

■ ne
apkęsdavo, juos niekindavo. 
Buvo labai pavydulingas.

I • _ a -a • •
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balso lavinto jas vienos knygos! Knygų ko- &razia1’ }et. en01V

Vergine į savo mokyklą jo 
Nepriėmė dėl to, kad jis pi
nigų užsimokėti už pamo
kas neturėjo. Tuomet Ca
ruso išsiprašė teisę sėdėti 
užpakalyje ir klausyti ki- 
tiems duodamų pamokų. Po'^į 
kelių mėnesių tokių “studi
jų,” mokinių koncertėlyje 
Caruso juos visus pralenkė

lekcionierius jis nebuvo.
Užklaustas, ko reikia, kad jjs teigė, jog lengviau yra į 

pačias viršūnas iškilti, negutapus geru dainininku, Ca
ruso atsakė: 90% 

j ties, 10%
% atmin- įen išsilaikyti, kai tave vi- 

inteligencijos ir sopje ųavyduoliai ar neu-
| ryžto bei noro sunkiai dirb-|Pastenikai bando už skver-
— Aišku, jog intelekto jis nų traukti žemyn.

E. Caruso dai-; tyt jų neslėpė-nemaskavo.nevertino. Laisvalaikį pra- 
lėisdavo, kai nebuvo svečių 
ar pats nevizitavo, — klau-

ir, per nustebusio mokytojo SyC]amas patefono plokšte
pastangas, jis gavo nedidelį 
apmokamą darbeli.

Caruso buvo labai gabus1 
ir turėjo nepaprastai gerą1 
atmintį, todėl jis išmoko net](jamas pašt0 ženklelius, ku- 
67 operas ir suvirš 500 rįų turėjo didelę kolekcija; 
dainų bei arijų. Jis įdaina- f žiūrėdamas senus visokių 
vo Victor Go. 834 d a i n a s ,kraštų auksinius pinigus, 
į “raudonojo antspaudo j kuriuos jis supirkinėjo, ir 
plokšteles. Jis vaidino šim-į adoruOdamas visokius anti- 
tus kartų operose, o dar pos dirbinius, kuriį jis tu-

jlių arba radijo; klijuoda
mas į albumus laikraštines I 
atkarpas, kuriose buvo kas 

i nors apie jį rašyta; rūšiuo-

li*

daugiau dainavo koncertuo
se. Jis buvo vadinamas te
norų karaliumi! Iš tiesų, 
tokio balso niekas pasauly
je neturėįo, nors kaip vai
dintojas jis ir nebuvo toks 
žymus, kaip rusų bosas Fe
odoras Šaliapinas.

< Nelengva buvo pradžia
Savo karjeros pradžioje, 

kaip ir kiekvienas pradinis 
dainininkas, Garuso irgi tu
rėjo nepasisekimų; kritika 
ir jį smarkiai plakė. Jo 
gimtajame Neapolyje kartą 
publika jį nuo scenos nušvil
pė. Caruso tai atminė visą 
savo gyvenimą; už tą įžei
dimą neapoliečiams jis ne
atleido ir vėliau niekad jų 
mieste nedainavo. Jį kriti
kavo, kai jis antrą kartą 
dainavo (1907 m.) operose 
“Rigoletto” ir “Aida” Ber
lyne. Kritika teigė, kad jis 
pirmesniais metais (1906) 
ten geriau dainavo. Kritika 
nebuvo jam palanki ir kai 
jis 1903 m. pirmą kartą at
vyko dainuoti į Ameriką.

Enrico Caruso oficialiai 
debiutavo 1894 m. lapkričio 
16 d. Neapolyje, operoje 
“L’Amico Francesco,” o už- 

* baigė savo ilgą dainavimo 
karjerą Niujorke Metropo
litan Opera House, operoje 
“La Juive” (“Žydė”), 1920 
m. gruodžio 24 d. Tai buvo 
jo “gulbės giesmė.”

Su dainos menu Garuso 
apkeliavo kone visą kultū
ringą pasaulį. Jis 189i9- 
1903 m. dainavo Peterbur
ge (.Rusijoje), Vokietijoje, 
Anglijoje, Austrijoje, Pran
cūzijoje, Brazilijoje, Argen
tinoje, Portugalijoje, Kubo
je, Kanadoje, Meksikoje, Če
koslovakijoje, V e n g r ijoje, 
Italijoje, Škotijoje, Belgijo
je, Airijoje, Urugvajuje, 
Ispanijoje ir JAV. Susikal
bėti jis galėjo ne tik ita
liškai, bet angliškai, vokiš
kai, ispaniškai, portugališ
kai ir rusiškai. Italijos ka

kalius, Vokietijos kaizeris 
IT Rusijos caras jį apdova
nojo aukštais garbės ordi
nais.

B. Garuso nebuvo baigęs 
jokios muzikinės konserva-

1918 m.
navo filmuotame spektakly
je “My Cousin,” už kurį ga
vo $200,000. Svaigiųjų gė- 

Įrimų vartojo mažai, bet už 
'tai surūkydavo kasdien po 
du pakeliu cigarečių.' Jo 
manymu, rūkymas balsui 
nekenkia.

Garuso, kaip ir daugelis 
italų, nebuvo religingas, 
|tik labai prietaringas. 
Daug kame jis “įžiūrėdavo” 
blogą akį turintį “Jettatore” 
(burtininką), galintį jį ap
kerėti. Pompėjos madoną 
jis laikė ypatinga jo as
mens globėja, kuriai nesi
gailėjo aukų. Jis tikėjo, jog 
“šventieji,” ypatingai 
Antanas paduvietis ir 
Pranciškus asyžietis, kaip 
tarpininkai, gali jam 
daug padėti, jis kreipda
vosi į minėtąją madoną ir 
savo mirusią motiną palai
minimo. Tikėjo visokiom 
relikvijom, “stebuklingais” 
medaliais, “švęstu” vande
niu ir kitokiais amuletais 
bei talizmanais. Niekad 
nestovėdavo po kopėčiom, 
nieko naujo nepradėdavo 
ar naują draubužį neprane
šiodavo penktadienį; vengė 
juodos katės, 13 mėnesio 
dieną laikydavo nelaiminga 
ir pan.

Sveikatai šlijant
1919 m. Caruso dainavo 

i šešias savaites Meksikoje. 
Kai kurias operas jam teko 
vaidinti atvirame ore, “bu
lių arenoje,” kurioje kovojo 
toreadorai su buliais. Jau 
tuomet jis pradėjo jausti 
pasikartoj ant nauralgiškus 
galvos gėlimus, kuriuos mal
šindavo didelėmis aspirino 
dozėmis. Tačiau tie galvos 
skausmai jo nepaleido iki 
mirties. 1920 m. jis susir-

re jo visą galeriją. Jei pa
žiūrėdavo laikraštin, tai tik 
į tas vietas, kurias jam sek
retorius nurodė, kuriose bu
vo apie jį rašoma, ir—kari
katūras. Caruso buvo gana 
geras mėgėjas karikatūri- 

įninkas; 1906 m. išėjo net jo 
šaržų albumas.

Kontrastai
Garuso gyvenimas, kaip ir 

jo temperamentas, buvo 
pilnas kontrastų: jaunystė
je nepaprastas skurdas, kai 
neturėjo nė batų, kai teko 
basam vaikščioti, o vėliau— 
didžiausia prabanga, nepa
prasti turtai, kai be atodai
ros jis švaistėsi tūkstan
čiais dolerių. Italijoje, Tus- 
kanijos kalnuose, netoli Flo
rencijos, jis turėjo didžiulį 
dvarą-palocių, pirkęs iš Ne
apolio karalienės (Neapolis 
kadaise buvo savistovi ka
ralystė). Be to, turėjo su
pirkęs iš nusibankrutavusių 
valstiečių apie 40 didelių 
ūkių, daugybę namų ir kito
kio turto (grūdų,v vyno, aly
vų aliejaus ir kitas įmones).

Kai Caruso pradėjo Met
ropolitan operoje dainuoti, 
gaudavo tik apie $900 už 
išstojimą. Karjeros pabai
goje — jis jau ėmė po $2,- 
500 už vakarą. Koncertai ______ ___ _ ___
jam atnešdavo po kelis tūks- go plaučių uždegimu ir 
tančius dolerių. Jis gyveno pleuritu. O kai infekcija 
Niujorke Knickerbo cke r .prasimušė pro diafragmą, 
viešbutyje (Broad way & 
42 St.) 14-kos kambarių 
svitoje. Jis buvo labai eks
centriško būdo, didelis ego
istas ir garbės mėgėjas. 
Operos ar koncerto pasise
kimą vertino ne rimtos kri-1 
tikos mastu, bet aplodis
mentų kiekiu. Dėl to jis ar
ti m am kontakte buvo su 
samdytų plojikų sambūriu, 
vadinamu iš prancūziško 
“Claque” (klak), kurios 
pripažintas vadu buvo Vo
kietijoje gimęs Scholl, die
nomis taisydavęs senus 
lietsargius. Caruso kiek
vienam savo išstojimui 
nupirkdavo už *kelis šimtus 
dolerių bilietų ir, per Scholl 
tarpininkavimą, išdalydavo 
juos “klakos” nariams. 
Scholl keliaudavo su Caru-

šonuose .išsivystė pūliniai 
(abscesses), kuriuos reikėjo 
aperuoti. Jau sunkiai sirg
damas, jis dainavo paskuti
nį kartą kūčių vakarą Met- 
ropolitane, operoje “La 
Juive,” kas jį visai nusilp
nino.

Jam sergant, tūkstančiai 
tikinčiųjų ir prietaringųjų 
žmonių meldėsi už jo svei
katą. Bet, kaip visuomet,— 
maldos nieko nepadėjo. 
1921 m. pavasarį Caruso su 
šeima išvažiavo į Italiją, 
nes norėjo mirti savo tėvy
nėje. Po neilgos, bet sun
kios ligos tų pačių metų 
rugp. 2 d. Neapolyje, kuria
me prieš 48 metus jis buvo 
gimęs (1873 m. vasario 27 
d.) — jo gyvybės žvaigždė 
užgeso.

Antra, kad JAV į tai rea
guos, tą jie irgi žinojo. Šis 
ginklų spėkomis kraštutinis 
lošis, suprantama, nebuvo 
be pavojų. Bet abi pusės 
žinodamos pasekmes ženg
ti paskutinį žingsnį prie ka
ro, nesistengė jį žengti.

Paleista į darbą visa tai
kos mašinerija tą paskuti
nį žingsnį į karą sustabdė. 
Tas buvo atsiekta nusilei
dimais iš abiejų pusių. Tuo 
pačiu laiku, rišant šią kri
zę, liko atrištas aklasis dip
lomatinis maišas. Nežiū
rint visų kalbų ir argumen
tų, tarimai ir nuospendžiai 
Kubos klausime prives prie 
tarimų ir nuosprendžių iš
rišimui daugelio kitų klau
simų kaip tai: atominių 
ginklų uždraudimo, nusi
ginklavimo, taikos su Vo- 
kietijomis ir dar daugiau 
kitų, šiuo tarpu jau ne taip 
opių klausimų/

Matote, propaganda yra 
vienas dalykas, o tikrovė 
visai kitas. Rišant gi vals
tybių santykius su tikrove 
negalima nesiskaityti.

Daugelį žmonių propa
ganda didžiumoje atvejų 
apstulbina, net ir patys 
propagandistai kartais pra
deda tikėti savais melais. 
Dabar, kaip matote, vieni 
iš mūsų propagandistų yra 
nusistatę, kad “Geriau mir
ti — negu likti raudonu”, 
kiti sako “Geriau likti rau
donu—negu mirti”. Tikru
moje, visur visi žmonės ir 
mes patys nenorime be lai
ko mirti.

Gyvenimas, kad ir kaip 
sunkus, visgi malonesnis už 
mirtį. Kol žmogus gyvas, 
jis vis turi viltį, kad ryto
jaus diena bus geresnė, kad 
jis savo padėtį vienaip ar 
kitaip pasuks į gerąją pu
sę. , Niekam nėra paslaptis, 
kad kaip socialistiniuose ' 
kraštuose dar toli gražu ne

So. Boston, Mass.
Iš LLD 2 kuopos veikimo
Kuopos suesirinkime na

rių nedaug dalyvavo, bet 
padarė gerų tarimų. Buvo 
išrinkti delegatai į LLD 7 
apskrities konferenciją. Ko
misija išdavė raportą iš pa
rengimo, kuris įvyko spalio 
21 d. tarptautinio apsigyni
mo naudai. Pasekmės buvo 
geros, sukelta tam tikslui 
150 dol.

“Laisvės” vajininkai dar
buojasi gerai ir prašo, kad 
kurie dar neatsinaujino, ar 
nori užsirašyti “Laisvę”, tai 
kreipkitės pas mūsų vaji- 
ninkus: Marytę Kvetkaus- 
kienę, 105 P. Street, So. Bos
ton, Mass., ar pas Augustą 
Dambrauską, 4141 E. Eight 
Street, So. Boston, Mass. 
Mat, dabar naujai užsisa
kantiems “Laisvę” yra nu
piginta prenumerata, me
tams tik 8 doleriai. Pasi
naudokite proga.

Nutartą surengti banke
tą “Laisvės” naudai. Ban
ketas įvyks gruodžio (Dec.) 
9 d. Yra išrinktos gabios 
gaspadinės, kurios paga
mins skanius pietus. Buvo 
pageidauta turėti meninę 
programą. Nutarta kviesti 
O. Dirvelienę ir J. Saba
liauską —. duetą iš Worces- 
terio. Komisija pranešė, 
kad duetas apsiėmė atvykti 
ir palinksminti bostonie
čius. Labai svarbus svečias, 
iš Washingtono, V. Zenke
vičius, atvyks į Bostoną ir 
dalyvaus su mumis parengi
me, tai galėsit susipažinti 
ir pasikalbėti su mūsų tau
tiečiu. Kaip matot, mes tu
rėsime gerus pietus, gražią 
meninę programą ir sve
čią. Todėl prašysiu, kad 
kitos kolonijos nereng
tų nieko tą dieną, o daly
vautų mūsų parengime.

S. Rainard

Naujas gripo epdemijos 
pavojus

Amerika ir vėl stovi prieš 
gripo epidemiją, jau trečią 
nuo 1957 metų.
Laimei, buvo sukrautas 

nemažas kiekis prieš gripi- 
nių skiepų ir, galima tikė
tis, kad šiais metais laukia
ma gripo epidemija nebus 
tokia baisi, kaip pirmojo 
aziatiško gripo metu JAV- 
ose prieš penkerius metus.

1957-58 m. ir 1950-60 m. 
epidemijų metu, sveikatos 
pareigūnai nušviečia, buvo 
įskiepyta didelė žmonių da
lis. Sykį persirgę gripą per 
praėjusias epidemijas as
menys, yra apsaugoti nuo 
sekančio grupo, sukelto to 
pačio viruso. Sveikatos de
partamentas skatina, ta
čiau, masinį žmonių skiepi
jimą, ypač tų žmonių, kurie 
turi virš 45 metų< amžiaus 
ir tų, kurie serga chroniš
komis ligomis. Per praėju
sias epidemijas daugiau kaip 
90,000. žmonių, priklausan
čių šiose grupėse, mirė nuo 
gripo.

Su galingo elektroninio 
mikroskopo pagalba gripo 
virusas atrodo kaip vatos, 
gabaliukas. Yra labai daug 
gripo viruso rūšies ir vis 
naujos reguliariai dar pasi
rodo. Įvairios jų rūšys pa
sižymi tuo, kad jos sukelia 
specifinius antikūnius., kai 
žmogus suserga gripu.

Infekcija su vienos rūšies 
virusu padarys žmogų sau
gų nuo antro susirgimo tos 
rūšies grupu, bet jis gali 
susirgti gripu, sukeltu kitų 
rūšių virusais. Mokslinin
kai pavadino pagrindines 
virusų grupes A, B. C ir D 
tiais. Yra dar keli subtipai 
šiose pagrindinėse krupėse.

Enrico Garuso mirtis bu-; 
vo didelis smūgis visam i 
muzikaliniam pasauliui. Mu-. 
zikos mylėtojai neteko ge
riausio tenoro, kuriuo jie be ( 
galo džiaugėsi. Ir, reikia 
pridėti, jog iki šiol nėra kas 
jį pavaduotų! Metropolita- 
nas nestato operos “Pesca- 
tori-DiPerle” (“Perlų žvejo- 
tojai”) tik dėl to, kad netu
ri tinkamo tenoro. Caruso 
auksinio balso bangos, įam
žintos plokštelėse, ir dabar 
linksmina milijonus pasau
lio žmonių.

Šie keli biografiniai štri
chai, manau, padės geriau 
pažinti įžymiojo dainininko 
portretą.

■
Mažiausiai keturi žinomi vi
rusai yra A grupėje. Vie
nas iš jų sukelia aziatišką 
gripą ir jis yra vadinamas 
A2.

Gripų, sukeltų virusų gru
pių C ir D epidemijos, yra 
retos JAV-os, bet gripas, 
sukeltas grupės B. virusų, 
pasirodo kas ketveri ar še- 
šeri metai. Ši grupė ata
kuoja daugiausia jaunus 
žmones tarp 6 ir 18 metų 
amžiaus. Nuo jos buvo pa
sitaikiusių ir mirčių. Rim
čiausios ekpidemijos tačiau 
kilo nuo vienos ar kitos rū
šies virusų iš grupės A. 
Yra gana daug įrodymų, 
kad baisioji pasaulinė epi
demija, nuvariusi į kapus 
apie 20 milijonų žmonių, 
buvo sukelta A viruso tipo. 
^Žinodama apie gripo epi
demijos pavojus, Pasaulinė 
Sveikatos Organizacija se
ka visas bet kur kylančias 
epidemijas. Jos ekspertai 
pertai paprastai žino mėne
siais prieš , kada ir kur 

I gripas gali pasirodyti ir ko
kios rūšies virusas yra jo 
sukėlėjas.

Gripui nėra gydymo. An
tibiotikai, kaip, paz., penici
linas, yra vertingi kovojant 
prieš antrines bakterines 
infekcijas, kurios dažnai 
pasirodo po gripo, bet į pa
tį gripo virusą jie nevei
kia. Laimei, mokslininkai 
pagamino efektingus prieš 
gripą skiepus ir, Pasaulinei 
Sveikatos Organizacijai 
per spėjus, gydytojai gali 
skiepyti žmones su atitin
kamos rūšies skiepais dar 
gerokai prieš gripo epide
mijos kilimą.

Besiruošiant sutikti atei
nančią gripo epidemiją, 

IjAV-jų Viešosios Sveikatos 
Tarnyba pataria skiepytis 
visiems asmenims virš 45 
metų amžiaus, nėščioms 
moterims, žmonėms, ser
gantiems chroniškomis li
gomis. Reikia dviejų skie
pų injekcijų, kad pilnai 
apsaugotų nuo gripo. Pa
kartotini įsiskiepijimai yra 
patariami žmonėms, anks
čiau įsiskiepijusiems.

American Council

Pastaraisiais metais respublikoje smarkiai vystoma 
paukštininkystė. Tarybų Lietuvos kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose lankėsi grupė pirmaujančių Sąjungoje Kubanės 
paukštininkių. Jų pavyzdžiu respublikoje pastatyta dešim
tys stambių paukščių fermų. Nemenčinės rajono Arvydų vals
tybinio žuvininkystės ūkio, Rusnės žuvininkystės ūkio van
dens paukščių fermos žinomos toli už respublikos ribų. Stam
bias paukščių fermas turi Panevėžio rajono Staniūnų tarybinis 
ūkis, Ignalinos, Prienų, Tauragės rajonų tarpkolūkinės paukš
tides.

Nuotraukoje: Šiaulių rajono “Pimyn” kolūkio viščiukų
vasaros stovykloje, 
žiūri 5,000 viščiukų.

Paukštininkė Vida Lebutynė viena pri-
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NAUJI STRATEGINIAI 
KELIAI

Ankara. — Centrinė ka
ro sąjunga, kurią sudaro 
Turkija, Iranas ir Pakista
nas, Jungtinių Valstijų 
globoje, bus sujungtos nau
ju geležinkeliu ir plentu.

Keliai tiesiami iš Anka
ros į Teheraną ir į Quettą, 
Pakistane. Jie bus baigti 
1964 m. Minimos šalys yra 
pietuose nuo TSRS.



LENKIJOJE
Liepos 17 d. išplaukėm į sukrauta kultūros, tai rci- 

buvusią Vokietijos prie- ketų parašyti stambią kny- 
plauką Danzigą, dabar va-’gą. Užteks tiek, kad užsi- 
dinamą Gdynia. Sutvarkę 
bagažą, sėdom į traukinį ir 
pasileidom į Varšuvą. Trau
kinys užsikimšo keleiviais, 
daugiausiai valstiečiais, ku
rie, pardavę savo produk-

būnant pas juos, šiemet bai
gė valgyti trečią kiaulę, o 
dar 17 jaunų kiaulyčių. Kai 
paklausiau, kodėl bulvėmis 
šeri kiaules, neveži į miestą 
parduoti, nes miesto žmo
nes valandas išlaukia, kol 
gauna gabalą duonos ar mė
sos, tai atsakė:

— Viena, jie mane va
dina buože, o antrą — ne
turime laiko...

Lenkiją daug kamuoja 
religija, ir kad ne visas že
mes ūkis dar subendrintas. 
Bet tai bus padaryta. Net 
ir dabar Lenkijoj jau yra 
dešimt tūkstančių kolūkių.

Kalbant apie Lenkiją, tu
rime reikalą su 30,000,000 
gyventojų. Nors dalinai 
turime • susipažinti su jų 
kultūrine ir ekonomine būk
le. Kaip tauta, ji niekad ne
buvo atsilikus kultūroje.

Lenkija labai skaudžiai 
nukentėjo nuo vokiškų fa
šistų antrajame pasaulinia
me kare. Net ir šiandien 
Lenkijos miestai. ir trans
portas kasasi iš griuvėsių. 
Tai ne juokas šaliai netek
ti 6 milijonų gyventojų!

Nežiūrint tų pragyventų 
sunkumų, Lenkija gražiai 
atstato savo šalį. Ir len- 

q ; kams lemta išbudavoti gra- 
Ižią šalį, nes taikiai sugyve
na su kaimynais.

Dabar Lenkijoj yra 240,- 
000 kvalifikuotų darbuotojų 

i— 67,000 dirba sveikatos 
•tamente. Šiemet vals

tybė paskyrė 6 stipendijas 
jauniems mokslini n k a m s, 
kurie mokslinsis įvairiose 
šalyse. Šį mokslo seoną į 

mva- Lenkiją atvažiavo net iš 58 
r.... ■ šalių žmonių mokslintis jos

. ji \ ciziuoti i t įtik o m c k 'universitetuose. Jauni len- 
į Augustavą. Stoty atsi-j^u geologai Vistula upės 
sveikinom, nuomom vieni pantuose aptiko storą klo- 

ir pasiza-|cĮa sulphuro. Gražiai pasi- 
I žymėjo Krokuvos universi- 

artyn Au- įeį0 p r o f e š o r iai: Janusz 
paskendome . pušų Supniewski ir W. Kurylo- 
- geltonos, tiesios, ;wįcz> Jiems pavyko sulai- 

Neveltui velionis Lyti kraujospūdį ir vėžio 
prezidentas F. D. Roosevel- plėtimąsi.

. Lenkija išdirba įvairius 
! metalinius įrankius ir siu
vamas mašinas, kurias eks
portuoja į visas pasaulio 
dalis.

Lenkija dalijasi į keturias 
provincijas ir kie k v i e n o j 
skirtingai kalba.

J. Petruškevičius

Užteks tiek, kad užsi
kėlus jo bokšte, gali nufil
muoti ne tik patį Varšuvos 
miestą, bet ir jo priemies
čius. Kadangi mes neturo-

rie, pardavę savo produk- lodami-susiradom kitas įsto
tus, važiavo namo. Iš karto | rines vietoves ir stebėjom 
tarp mūs viešpatavo tyla. | liaudies gyvenimą.
Mat, keliauninku kambary! Ant rytojaus, antrą va- 
8sėdynės, o keleivių prigu-'landą popiet, jau buvome 
žėjo apie 20, tai tikras var- stotyje, vykti į mano tėviš- 
gas.

Pravažiavus kelis prie
miesčius, kambarys išretė
jo, pasilikom tik 8, važiuo
janti į Varšuvą. Tuojau ■ 
tarp mūsų 
bos. 
buvęs Lenkijos karininkas, 
šalia jo — pusamžė mote-., 
ris, o mūsų suole — josi.1, 
dukra 16 metu. Kuomet! V.1 
mes pasisakėm, iš kur ir 
kur važiuojam, tai kariniu-,

kę — į Seinų apskritį.
Šį kartą jau buvome gud

resni — pasiėmėm pirmos 
klasės, kupė trukiny. Vos 
tik sutvarkius bagažus, ogi,

Tokiuoise nameliuose, kurį matote nuotraukoje, gyvena 
Kuršių Neringos žvejai.

B. Bučelio (ELTOS) nuotrauka

— Būk prakeiktas visų 1 rove jį su šaknimis iš že-

• užsimezgė kal
nesnis mane sode jo jaunų merginų, kurių

Kadangi kambarys dide
lis, o mes pasirinkom pa
čiam vidury sėdynes, tai 
jie mus apsupo ir mes at
sidūrėm jų vidury. Nors jie 
sėdėjo išsisklaidę, bet kai 

'užtraukdavo dainą, tai taip

Karelas Ptaškinas

KAIP ADOMAS IR IEVA 
NETEKO ROJAUS

Jis pasisakė, jog 
pirmajame kare, lenkų-lie-j 
tuvių kare ir antrajame pa-i 
sauliniame kare. Iš jo kai-i 
bos nesunku buvo suprasti, 
jog tai daug tragedijų per
gyvenęs žmogus, mylintis 
darbo liaudį ir savo tėvynę, i i 

—Aš gimiau, augau ir (užtraukė 
auklėjausi Varšuvoj. Kuo-' 
met po karo grįžau į Var-; 
šuva, dvi dienas vaikščio-' 
jau po griuvėsius ir nėra-i 
dau tos vietos, kurioj as gi-! . . 
miau. Kadangi į v a k a r ą ! ™ei?an ; 
pradėjo lyti, tai palindau po • ,.<l? Oo 
išvirtusiu medžiu ir per vi- v. . ,, , .. . . , _nuirti vnubinn it PūdiPk Į^iaVUS SiedloC dvišaki, tllUC- 
Scl ndKll v C< Klclll 11 KUCIIKIS, I 
pamestas motinos. — Čia 
jam nutrūko kalba, o aša
ros šlakšktė veidą. Mato
mai, prieš jo akis atsistojo 
karo vaizdas. — Kai tams-į 
tos nųvyksite į Varšuvą, tai! 
pamatysi te, kad miestas* 
dailus, tiltai per Vislą jau 
visi atstatyti. Būtinai ap
lankykite Kultūros Namus, 
kuriuos Sovietų Sąjunga 
padovanojo.

Čia įsiterpė pusamžė mo-

junti, jog gerai lavinti bal-

• i Jiems bedainuojant, mano 
Ąžmona paplojo. Nuo čia ir 

užsimezgė mūsų kalbos. L 
i kai sužinojo, kad mes va- 
Ižinosim i Vilnių, tai jie ir 

Mūsų Vilnius.”5 V ■
Kuomet išsikalbėjom, tai 

jog tai medicinos {iepar 
ir jie važiuoja į 

apsižvalgyti, nes 
sezoną jie įstos 
universitetan į me- 
fa kulte tą.

šalių žmonių mokslintis jos

dėjom apsikeisti jomis.
Privažiavom ;

gustavo,
gojuose

į tat pirko Augustavo pušų 
sėklas ir sėjo jas JAV lau- 

i kitose.
' Kaimiečiai

Lenkijos miestai švarūs, 
, bet kaimiečiai p u r v i n i a u 
gyvena, negu prieš 50 me
tu. Mano jauniausias bro- 

, mano tėviškėj,o 
.trys seserys skirtinguose! 
[ūkiuose. Prie kiekvienų' 
vartų apie 6 pėdų akmens i

—Aš tikiu į dievą, nesu 
komunistė, bet jeigu buvo 
šventieji, tai dabar jų vietą 
užėmė komunistai.

Pasisakė, kad ji gimė Vii- [fį' gyvena 
niuj, ir sudainavo vieną sky
relį “Tėvynės mūsų.”

Privažiavus varšuvą visi
gražiai atsisveikinom, o vi-jr įįek paį geležies kryžius. <______ __
są laiką tylėjus moteris pa- pas juos namuose jokios Ii- tijos ir Indija įteikė Kana-

KANADA GAVO JAV 
INDIJOS PROTESTĄ
Ottawa—Jungtinės Vals-

Adomą kamavo gilus ne- sė rankas į gražiausią vai- 
rimas ir melancholija. Gu- siu, susėdo greta į minkš
tėjo šiltame smėlyje ir svar- tas samanas ir valgė kvap- 
stė svajojo egzistavimo bei 
Ievos sutvėrimo iš jo šon
kaulio prasmę.

— Ir kam viso to reikia?
— susijaudinęs kjausė Su
tvėrėją, kuris turėjo sklan
dyti viršum jo galvos, kaž
kur žydrynėje. — Nebent 
tam, kad aš kaip avinas 
bindzinėčiau be tikslo po 
rojų. Visiškai nesirūpinu 
maistu, — postringavo to
liau, — nekeliu jokių pro
blemų, nepergyvenu jaus
mų krizių nei oro permai
nų. Ar šitaip ir turi būti? 
Nejaugi nebus galo tam dy- 
kaduoniavimui ir palaimai ? 
Nejau nėra nieko tokio, 
prie ko žmogus galėtų pri
sirišti, kas galėtų nuliūdin
ti ar sujaudinti?

Bet Sutvertojas tylėjo, ir 
Adomas iš nuobodumo už
snūdo.

Kai pabudo, šalia klūpėjo 
Ieva ir pirštu rodė į kažką, 
besiraitantį smėlyje.

— Šnekėjau su žalčiu, — 
tarė, ir tankūs juodi plau
kai bangomis nuvilnijo per 
jos liemenį.— Kalbėjome 
apie obelį. Žaltys pasakė, 
kad ant medžio auga patys 
saldžiausi rojaus vaisiai 
klausė, kodėl nenorime 
krėsti.

Adomas nusižiovavo
apsivertė ant pilvo. Abejin
gai burbtelėjo:

— Kas man tie obuoliai, 
pilna aplinkui.

— Ne obuolys svarbu, o 
principas, — įsikarščiavo 
Ieva. — Jeigu Jis draudžia 
valgyti obuolius, tai todėl, 
kad Jis rojaus viešpats. Bet 
kodėl draudžia? Argi mes 
neturime teisės tai žinoti?

— Pasiklausiu Jo.
—■ Ach, — Ieva numojo 

ranka, — žinai, kaip Jis mo
ka atsakyti. “Tai yra iš
minties medis!” — atsakys 
ir šaipysis į barzdą.

Ieva akimirką patylėjo. 
Jos kaktoje įsirėžė gili rau
kšlė.

— Klausyk, Adi, — paga
liau tarė, — o kas ta išmin
tis?

Adomas pradėjo galvoti 
, apie neįprastą to žodžio 
reikšmę ir ūmai susivokė: 
“išmintis” gali turėti kažką 
bendro su Ieva.

— Kas atsitiktų, jeigu at
neštumei tą obuolį?— tarė 
sėsdamasis. — Taip sau, tik 
paragauti . Tai tikriausiai 
nebus mirtina nuodėmė.'

Susiėmė rankomis ir nu
bėgo per rojaus sodą. Artė
dami prie medžio, sulėtino 
žingsnius ir apsikabino. Iš
minties . medis buvo galin- 
lingas, vešliai sulapojęs, ly
gia žieve, o jo mediena rau
sva kaip Ievos nagai, Ištie-

gyvųjų tarpe. Visą sav~ gy
venimą šliaužios! pilvu ir 
rysi dulkes.

— Amen, — pasakė žaltys 
ir nušliaužė prie Ievos, ku
ri pasitraukė žingsnį atgal.

— O tu, — Sutvėrėjas 
kreipėsi į Ievą, — turėsi 
daug rūpesčių su vaikais. 
Būsi pavaldi savo vyrui, 
kuris tau įsakinės.

— Jeigu bus taip malonu 
tarnauti jam kaip šiandien, 
— nesumišus atsakė Ieva,— 
tai negalėjai sugalvoti man 
puikesnės dovanos. O vaikų 
jau seniai trokštu.

Sutvėrėjas kreipėsi į A- 
domą:

—Savo kūno prakaitu pel
nysi duoną, o žemėje bujos 
piktžolės. Iš dulkių atsira
dai ir dulke pavirsi.

Adomas paėmė Ievą už 
parankės, apsižvalgė aplin
kui ir lyg netyčia paklausė:

— Ar tai jau viskas?
Sutvėrėjas akimirką pa

tylėjo.
—J eigų nors truputėlį gai- 

lėtumėtės, — pagaliau pra
bilo, kupinas apgailestavi
mo, — jeigu atgailautumė
te, aš, gal būt, atleisčiau 
jums...

Ieva plačiai atvėrė nekal
tas dangiškas akis.

— Ko mums gailėtis?
— Nuodėmės, — apkalti

no balsas. — Tu, begėde, ar 
visiškai nesigėdini?

— Ka? — naiviai paklau
sė Ieva.

Adomas papurtė galvą.
— Kam tos kalbos? Jeigu 

nusikaltome, turime būti 
nubausti. Turime iš čia iš
eiti. Tai aišku. Jis negali 
mums atleisti, net jeigu no-

nų obuolį, perduodami vie
nas kitam. Iš tikrųjų obuo
lys turėjo ypatingą skonį. 
Buvo toks saldus ir kvap
nus, kaip liepos žiedas, kaip 
lelija po lietaus; kaip jaz
minas. Suvalgė obuolį kar
tu su sėklomis, kurios kriu- 
kšėjo it riešutai, atsigulė 
greta ir laukė mirties.

Adomas pažvelgė Ievai į 
akis, ir prigludo prie jos lū
pų ilgu aistringu bučiniu, 
nepanašiu į visus anksty
vesniuosius. Ieva apkabino 
Adomą ir pajuto, kad obuo
lys pažadino joje iki tol 
snaudusius jausmus. Jie su
prato, kad pažino uždraus
tą meilę. , r. y j- . .

Tą naktį jiedu pamiršo jre^- Kaip: atrodytų teism- 
Su tvėrė ją, suvalgė dvyliką' Sumas šitame pasaulyje. 
obuolių nuo išminties me-l — Galėčiau jums atleisti

•• vz • • i • n • - l-i nil tni o t t* y

ir 
jų

ir

spaude man ranką. |t
—Atminkite tamsta, kad tauja 

nerasi tos šeimos Lenkijoj, lmas 
kad nebūtų žuvęs vienas ar j Kadangi mes pasiekėm tė

viškę liepos 27 d., tai buvo 
pati rugių piūtis. Vienok

keli jos nariai, — sakė ji.— 
Vokietijos fašistiniai baisu

mes. — Pasilikite, — įsakė.
— Vaikai, prašau jus, pasi
likite, — maldavo.

— Taip, — tarė Adomai 
ir susinervinęs nurijo sei
lę. — Sunaikinai išminties 
medį ir manai, kad galime 
čia pasilikti. O kam? Kad 
vartytumės smėlyje, lauk
tumėme senatvės ir snūdu
riuotumėme palaim i n t o j e 
gerovėje. Nė už ką. Gal 
manai, kad buvome čia lai
mingi? Jeigu buvome, tai 
tik kartą, tik šiandien. Na, 
ir kas, kad netekome amži
nos palaimos? Pažvelk, su
raišiojau tą sijonėlį, ir nie
kad nebuvau laimingesnis, 
kaip su tuo primityviu ap
daru. Tai yra pirmas daik
tas, kurį padariau savo 
rankomis. Dabar jau žinau, 
kam davei man rankas.

(Dirbsiu kaip pašėlęs. Tik 
nuo šiandien jaučiuosi žmo
gumi. Ar tu šitai supranti? > 
Manyje prabudo vyras. Bet 
ką tau kalbėti, patsai iš an
ksto viską žinojai. Ir todėl 
nenoriu likti rojuje. Paro
dyk mums kelią iš Čia išei
ti. Tuojau pat išeisime. 
Palaimintoji gerovė ir sen
timentalumas mums įkyrė-' 
jo.

Tramdydamas raudojimą, 
dievas parodė jiems kryptį. 
Apsikabinę išėjo.

Ir tai vadina plentu? — 
tyčiojosi Adomas, kai praė
jo vartus. — Juk tai papra
stas vieškelis. Bet aš jau 
pasistengsiu, kad būtų kaip 
rojuje. Pasiūsiu tau batus, 
kad neįskaustų kojos. Dar 
nežinau iš ko, bet ką nors 
sugalvosiu. Dieve mano, 
galva pilna kūrybinių pla
nų. Ko tik nepasieksiu šia
me pasaulyje.

Jo triumfo monologą su
trikdė keistas Ievos elgesys. 
Pastebėjo, kad žmona reik
šmingai mirkčioja jam, ro
do ženklus tylėti ir tempia? 
nuo kelio į mišką. Kai jau 
sulindo į tankmę, Ieva stab
telėjo po medžiu ir išėmė iš 
po liežuvio visą saują sėk
lų.

— Pažvelk, — tarė, — jos 
nuo išminties medžio. Nu
jaučiau, kas mudviejų lau
kia, ir kiaurą naktį kroviau 
sėklas po liežuviu. Kaip 
manai, ar iš sėklų išaugs 
tokia obelis, kaip rojuje?

— Genialus sumanymas,
— pasakė Adoma^.— Iškap- 
styk pirštu duobutę žemė
je, padėk sėklą, užkask ir 
lauksime, kol išaugs daige
lis. Aišku, reikės ir laistyti. 
Tu esi gudri laputė, — pa
garbiai pridūrė ir pabučia
vo Ievą į lūpas.

Vertė A. Olvaitis

ir norėčiau tai padaryti, — 
įtikinėjo balsas; — bet, su
praskite, aš turėčiau maty
ti nors truputį atgailos. 
Priešingu atveju galutinai 
prarasiu autoritetą jūsų 
akyse.

Po akimirkos tylos vėl 
pasigirdo Sutvėrėjo balsas:

—Juk tai aš jus sukūriau. 
Visą šeštąją dieną meistra
vau 
vau 
kad būtum gražus ir stip
rus. Neturi supratimo, kiek 
išvargau dėl tavęs. Jeigu 
papasakočiau, kokia tiksli 
mašina tu esi, niekas man 
netikėtų. Apie Ievą nėra ko 
kalbėti. Pažvelk į ją, koks 
tai puikus tvarinys. Sutal
pinau judu abudu savo šir
dyje ir tikėjausi, kad pasi
liksite joje amžinai, džiu
gindami mane. Paskui su
pratau, jog padariau jūs 
per daug gerai, ir neužilgo 
peraugsite mane visa galva. 
Todėl 
medį. Vargšas medis, — 
gaudė jo balsas, kupinas 
ašarų ir pykčio.— Prakeik
tas medis! — Vienu ypu iš-

džio ir kiekvienas atrodė 
jiems vis saldesnis ir aro- 
mantiškesnis. Kai pabudo, 
pirmą kartą pasijuto tikra
me rojuje. Buvo kupini nuo
stabaus ilgesio ir nerimo.

Tą akimirksnį išgirdo 
šaukiant: “Adomai, kur 
esi?” ,

— Aha, — tarė Adomas 
Ievai, kuri atsisėdo sama
nose ir prisidengė figos la
pu, — senis, tur būt, ką 
nors pastebėjo.

— Jis negali matyti ma
nęs šitokios, — sušnabždėjo 
Ieva ir stipriau prispaudė 
savo lapelį.

— Esame nuogi, — sušu
ko Adomas kiek prikimusiu 
balsu. — Minutėlę.

Pradėjo rišti iš figmedžio 
lapų sijonėlį.

—Pažvelk,—atsigręžė į Ie
vą, — ko mus išmokė obuo
lys. Iki tol neturėjome ge
resnio užsiėmimo be valgy
mo ir gulėjimo smėlyje. O 
dabar... pažvelk. Pasirišk jį.

Ieva prisirišo sijonėlį ir 
Adomas pajuto, kad tapo 
dar gražesnė.

— Tvarkoj, — pasakė ir 
išlindo iš po medžio, prisi
dengęs tik figos lapu.

— Holą, — sugriaudė bal
sas viršum jų. — O kas 
jums pasakė, kad esate nuo
gi?

— Niekas neprivalėjo 
mums šito sakyti. Tai ma
tyti iš pirmo žvilgsnio, — 
įžūliai atrėžė Ieva.

— Raškėte obuolius nuo 
u ž d r a usto medžio, — su
griaudė Sutvėrėjas..

— Tik paragovome. — A- 
domas sumišęs pasikasė už 
ausies.

— Dvylika mažyčių obuo
liukų,— sučiulbėjo Ieva ir 
įgnybo Adomui į šoną.

— Nusidėjote, — plaukė 
į juos balsas iš eterio. Įnir
šęs Sutvėrėjas dabar krei
pėsi žaltį:

tave, Adomai, meistra- 
ir obliavau, norėjau,

teratūros nėra, tai viešpa- dos vyriausybei protestą 
l neišpasakytas .tamsu-1 prieš pardavimą grūdų Ki- 

|nijai. Mat, pereitais metais 
i Kanada pardavė Kinijai 2,- 
500,000 tonų grūdų ir seka
mais metais tiek pat rengia- 

. Toks Vakarų 
jie norė-

_ | pati 1 Y

nai išskerdė 6,000,000 Len-[ p1.op() sklepe dar apie porą i si parduoti.
kijos žmonių. Itonu sužėlusių pernykščių

Pribuvom Varšuvon jau1 brilviu 
vėlai. 1 
stoti, tai viešbutis buvo jau į 
perpildytas. Bet tai nesu-, 
darė keblumų, nes Inturis-Į 
tinė draugija keleiviais rū-' 
pinasi.

Mus jaudino Lenkijos zlo
tas. Už vakarienę pasimo- 
kėjom 120 Lenkijos zlotų, 
bet, žinoma, turėjom kara
lišką vakarienę.

Ant rytojaus, palikęs 
žmoną viešbuty, aš pasilei
dau į miestą. Vos tik du 
pastatus praėjau, ogi žiū
riu, kad Mickevičiaus pa
minklas išlikęs sveikutėlis. 
Ėjau toliau, nes norėjau pa
stebėti Varšuvos gyventojų 
pulsą. Prisiėjo pasiraivyti, 
nes apmiršta lenkų kalba, 
bet vis dėlto viską nugalė
jau ir jaučiausi Lenkijos 
“piliečiu.”

Po pusryčio paėmėm au
tobusą ir nuvažiavom pa
matyti tą milžiną Kultūros 
Namą. Kad aprašyti jo ap
linkos išvaizdą ir kiek ten

________ v___ j____ .. žmoniškumas” — ___  
o aruodai javų, ku-1 tų badu marinti kitų šalių 

Kur turėjom apsi-!rjaįs šeria kiaules. Mums'žmones.-

Prie Kauno hidroelektrinės išsiliejusios Kauno marios ta
po puikia, gyventojų numylėta poilsio vieta. Sekmadieniais 
veidrodinį marių vandenį raižo šimtai burialaivių, nesuskai
tomos motorinės valtys, pakrantes nusėja tūkstančiai, kaunie
čių, atvykstančių čia pailsėti ištisomis šeimomis.

Nuotraukoje: Pažangūs Amerikos lietuviai Petronėlė ir 
-Jonas Petruškevičiai, vykdami į Kauną, sustojo prie Kauno 
HES, ilgai .kalbėjosi su čia sekmadienį praleidusiais statybos 
proojektavimo instituto darbuotojais Aldona Liaudanskiene 
ir jos vyru Algiu Liaudanskiu ir su jų šeimos nariais.

Z. Serapino nuotrauka (ELTA)

sutvėriau išminties Pekinas. — Kinai sušau
dė keturis užsienio šnipus, 
kurie buvo sugauti ant 
Lappa salos, netoli portuga
lų Makao kolonijos.

Bostoniečiai Jonas ir Petronėlė Petruškevičiai, viešėdami 
Tarybų Lietuvoje, pabuvojo Kapsuko rajono Suvalkijos sene- 
lių-invalidų namuose, artimai susipažino su šios įstaigos gy
ventojais.

Nuotraukoje: svečiai iš Amerikos atsilankė pas Suval
kijos senelių-invalidų namų gyventojus. J

7, Serapino nuotrauka (ELTA)

1 p.-Laisve (Liberty)—Penkt.. lapkr. (Nov.) 23, 1962



Bayonne, N. J.
Mirė J. Jurkevičius

Lapkričio 12 d. staigiai 
m/£ė Juozas Jurkevičius, 
apie 67 metų amžiaus. Pali
ko nuliūdime žmoną Elzbie
tą,. keturias dukteris ir tris 
anūkus. Dvi dukros gyvena 
Bayonnėje, viena —Kalifor
nijoje, o viena Lietuvoje, 
Gaištų kaime, Veisėjų rajo
ne. Turėjo dar giminių 
Pennsylvanijos valstijoje.

Bayonnėje Juozas išgy
veno apie 50 metų. Gyveno 
sunkaus darbo darbininko 
gyvenimą. Buvo Pirmojo 
pasaulinio karo veteranas. 
Buvo geras, ramus ir nuo
širdus; susipratęs, priklau
sė prie LLD ir LDS organi
zacijų, skaitė ir rėmė “Lais
vę”. Su jo mirčia netekome 
gero draugo.

Lapkričio 15 d. buvo pa
laidotas iš lenkų nepriklau
somos bažnyčios. Negerai 
pasielgė namiškiai, kad ne
siskaitė su velionio laisvais 
Įsitikinimais. Ilsėkis, Juo
zai, ramiai!

Palydėjęs

Lawrence, Mass.
Lapkričio 17 d. čionai bu

vo suvaidinta operetė “Lie
tuvaitė”. Vaidino Aido cho
ras iš Worcesterio, vado
vybėje Jono Dirvelio. Su
vaidino labai gerai. Visi ak
toriai ir dainininkai puikiai 
atliko savo roles. Publikos 
buvo apie 200. Susirinkę bu
vo pilnai pasitenkinę.

V. Kralikauskas

Maple Parko Bendrovė 
ruošia uždarymo sezono va
karienę, kuri įvyks šešta
dienį, lapkričio 24 d., 7 vai. 
vakare, Maple Parko sve
tainėje, Methuen. Joks oras 
negali pakenkti, nes svetai
nėje vietos yra pakankamai, 
svetainė apšildoma. Visus ir 
vvsas prašo atsilankyti.

Kviečia Komitetas

Los Angeles, Cal.
Staigmena Los Angeliečiam

Sekmadienį, gruodžio 
2-rą d., bus kultūros ir pasi
linksminimo popietė, su pie
tumis Danish Hall, 1359 W. 
24th St. Pradžia 1 vai. die
na.

Kaip jau buvo minėta, 
atvyks iš San Francisco vi
sų gerbiama visuomeninin
ke ir paskilbus kalbėtoja 
Ksavera Karosienė. Ji pa
teiks žinių iš viso pasaulio, 
kurių ji patyrė keliaudama 
su taikos misija. Ji lankėsi 
Japonijoje, Indijoje, Angli
joje ir Hawajuose. Ji at
vers mums tą savo patyri
mą.

Jei liks laiko, bus ir pasi
ekimo, prie Damušo smar
kios muzikos. Nepraleiskite 
taip daug žadančios progos.

Kviečia
Rengimo Komisija

Iš susirinkimų
Lapkričio 11 d. įvyko 

LDS 35 ir LLD 145 kuopų 
susirinkimai. Abiejų susi
rinkimų eigoje atsistojimu 
buvo pagerbtas lapkričio 10 
d. miręs žymus kuopų na
rys, o LLD 145 kp. fin. sekr. 
Charles Marcenkus.

Iš LDS 35 kp. raportų pa
sirodė, kad viskas yra gero
je tvarkoje. Visi nariai už
simokėję duokles už 1962 m. 
Ligonių nesirado ant listo. 
Tačiau yra sergančių: F. 
Shiling, E. Sliesoriūnienė, 
E. Pelienė, Ornežienė ir 
Ghas. Lewis. Linkiu visiems 
įgalėti ligą.

LLD posėdis laikytas be 
fin. sekr., tačiau viskas pa
likta geroje švarko j.

Paskirstyta įeigos ir au
kos nuo įvykusio spaudos 
naudai parengimo sekan
čiai: “Vilniai $80, “Laisvei” 
$60, “Liaudies Balsui” $30, 
viso $170.

Prakalbų rengimo komi
sija raportavo, kad yra ren
giamasi visais garais.

Nutarta iš iždo paaukoti 
L. Prūseikos paminklo sta
tybai $15.

, Sekantis susirin k i m a s 
įvyks gruodžio 9-tą d. tuo 
pačiu laiku ir toje pačioje 
vietoje.

šakalių žemaitis

Binghamton, N. Y.
Ištiko skaudi nelaimė

Lapkričio 3 d. Paulina 
Jasilionienė, V. ir O. Žilins
kai, O. Globičienė ir O. Kru- 
tulienė Žilinsko mašina vy
ko į New Yorką dalyvauti 
“Laisvės” koncerte. Žilins
kas rašė, kad dėl sniego au
dros jo mašina nuslydo nuo 
kelio ir jie visi sužeisti. 
Abu Žilinskai kiek lengviau 
sužeisti, Krutulienė ir Jasi- 
lionięnė sunkiau, o Globičie
nė sunkiausiai sužeista. Šių 
žodžių rašymo metu ji gulė
jo General Hospital, North 
River St., Wilkes-Barre, 
Pa.

Paulina Jasilionienė lap
kričio 10 d. parvyko namo 
ir yra po gydytojo priežiū
ra.

Reiškiu giliausią visiems 
draugam užuojautą ir lin
kiu gausios energijos ir 
ryžto sėkmingai pergyventi 
šią skaudžią nelaimę.

Onytė Wellus

Brockton, Mass.
Operetė pavyko

Lapkričio 11 d., Liet. | 
Tautiško Namo svetainėje, 
buvo suvaidinta oper e t ė 
“Lietuvaitė”. Suvaidino Ai
do Choras iš Worcesterio, 
vadovybėje J. Dirvelio.

Vietinės publikos turėjo
me neperdaugiausia, bet 
mus skaitlingai parėmė kai
mynai iš Bridgewater i o, 
Norwoodo, Stough tono ir 
net iš Middleboro.

Vaidinimas pavyko gerai. 
Aktoriai ir dainininkai pui
kiai atliko savo roles. Garbė 
ir Amerikoje augusiems 
jaunuoliams, kurie taip 
gražiai vartoja lietuvių kal
bą.

Operetės turinys jau bu
vo aprašytas, todėl smulk
menų netenka kartoti. Var
žosi du vaikinai už merginą 
Alenutę: vienas turtingas, 
bet mėgsta įsigerti, kitas 
biednas, bet mokytas. Po 
visų intrigų Alenutė tenka 
mokytam vaikinui. Operetė
je yra juoko, bet yra ir liūd
nų scenų. Dėkui Aido cho
rui, jo mokytojui. Ačiū ir 
gaspadinėms, kurios paga-i 
mino gardžių valgių.

Prieš porą savaičių nelai
mė ištiko Daratą Deilis, 
Juozo žmoną. Ji laiptais nu
krito į skiepą, skaudžiai su
sižeidė, ypatingai galvą 
Randasi Phaneuf ligoninė
je, 688 N. Main St., Brock
tone, bet kol kas dar lanky
tojų neįleidžia.

Jie pirmiau gyveno Cle
veland, Ohio, o dabar jų ad
resas 141 Ford St., Brock
ton, Mass.
. Linkiu, jai greitai ir pil
nai pasveikti.

Geo. Shimaitis

PHILADELPHIA, PA.

Real Estate. Logan, 5000 N. 
Franklin St., 7 rooms & bath, air- 
conditioned. New roof, oil hot wa
ter heat. Total monthly payment 
$75. Small down payment. Office 
open Sunday 1 to 4. Jules Hop
man, Inc. HA. 4-8000.

PHILADELPHIA, PA.
Regulator kompanija, ku

rioje dirbo 125 darbininkai, 
iš Philadelphijos kėlėsi j 
Denver, Colorado. Kompa
nija sako, darbinink'W^ali 
vykti į Denverį, bet nepasa
ko, kas apmokės persikėli
mo kaštus.

•

Trečioji televizijos stotis, 
veikianti Philadel p h i j o j e 
per eilę metų, gali būti su
laikyta su 1963 metų sausio 
1 diena, jeigu Federalinė 
Komisija Washingtone ne
panaujins. kontrakto. Tas 
palies ir WRCV radijo sto
ti, v

•

Rinkimai pasibaigė. Se
natorius Clark, demokratas, 
traukia atsakomybėn du 
respublikonų lyderius, rei
kalaudamas $50,000 atlygi
nimo už neteisingus ant jo 
užpuolimus.

•
Su sekamų metų pradžia 

valstijos aukščiausio teismo 
sąstatas bus iš 4 respubliko
nų ir trijų demokratų. Iki 
šiol buvo trys respublikonai 
ir keturi demokratai.

Vandens departamen tas 
Norristowne prašo Public 
Utility komisiją suvienyti 
penkias kompanijas Mot- 
gomery apskrityje, sutei
kiant vandenį dėl 9,350 gy
ventojų. Suvienijus, sako
ma, vandens kaina nebus 
pakelta.

^Muzikos ir dainų mylė
tojai, norinti pasiklausyti 
nemokamų koncertų, nuvy
kite į Music of Free Libra
ry Central Auditoriumą Lo
gan Square.

•

Federalinė gr a n d ž i ū r ė 
Pittsburghe pripažino, kad 
Chesterfield cigarečių rū
kymas yra priežastis Otto 
Pritcharto vėžio ligos, bet 
tabako kompanijos Liggett 
neapkaltino. Prit c h a r d a s 
reikalavo dviejų šimtų tūks- 
čių dolerių atlyginimo. Tei
sėjų pasakymu, rūkytojai 
patys ima atsakomybę. Jo 
advokatas sako, laimėta 
tas, kad pripažintas rūky
mo kenksmingumas. Galės 
eiti į aukštesnį teismą.

•

Bristol Township mokyk
lų tarybos susirinkime 350 
mokytojų demonstratyviai 
apleido susirinkimą, protes
tuodami prieš netaktišką 
tyrinėjimą mokytojo James 
Foley, kuris parašė nemo
ralų laišką 12 metų berniu
kui Diquattro. Atskirame 
susirinkime mokytojai, iš
rinko komitetą dalykų pa
tyrimui, sakydami, kad mo
kyklų tarybos pirmininkas 
vienšališkai elgėsi, nesi- 
klausdamas kitų.

Transporto kompanija pa
singojo kelti važiuotės f erą 
nuo 23 iki 25 centų. Vai
kams, lankantiems mokyk
lą, pakeliama nuo iki 
12^ cento. Norima padi
dinti įplaukas virš keturių 
milijonų dolerių. Meras 
Ta te sako, dės pastangas 
prieš kompanijos užmojį. 
Tėvai, turinyts po kelis mo
kyklą lankančius vaikus, 
nukentėtų. Graži kompani
jos kalėdinė dovana pilie
čiams. ■

Tymstęrių unija reikalau
ja pakėlimo nuo 10 iki 28 
centų valandai Railway Ex
press darbininkams. Virš 
trijų tūkstančių dirba Phi- 
ladelphijoje.

Su kitų metų pradžia 
Scrantonui užėmus guber
natoriaus vietą, Bucks ap

skrityje penki šimtai demo
kratų neteks darbo. Jie bus 
pakeisti respublikon a i s. 
Taip sako patikimi praneši
mai.

Curtis kompanija uždarys 
spaustuvę Independence 
Sq., perkeldama į Sharon 
Hill. Kitus spausdinimus 
perkels į Midwest. Sakoma, 
dalis dirbusių eis į senatvės 
pensiją, dalis bus perkelta į 
naują vietą, kiti bus visai 
paleisti.

•

Teisėjo Steward Lynch 
nuosprendžiu, W. Connon, 
20 metų vyras, 1961 metų 
gruodžio mėnesį už prasi
žengimus buvo nuteistas 3 
metams kalėjimo ir 20 diržų 
plakimu, bet bausmė bus 
dovanota, jeigu jis pasitai
sys. W. Connon paroles 
taisyklių neprisilaikė ir bus 
diržu plakamas ir eis į ka
lėjimą.

Delaware valstijoje muši
mo įstatymas išleistas 1717 
metais ir nuo 1952 metų ne
vartojamas. Dabar šis žiau
rus senovės įstatymas vyk
domas gyvenime. Plakimo 
diena dar nenustatyta.

Pilietis

Tuckahoe, N. Y.
Auksinio vedybinio 
gyvenimo jubiliejus

Neseniai Mr. ir Mrs. Y. 
C- Stasioniai, gyv. 55 Chest
nut St., Tuckahoe, N. Y., 
minėjo 50 metų savo vedy
binio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga pokylį surengė jų 
vaikai, Mrs. Joseph Colis- 
key iš Tuckahoe ir Mr. John 
J. Stasionis iš Yonkers.

Apie 80 giminiti ir bičiu
lių susirinko į programą. 
Abu seniai Stasioniai šiame 
miestelyje gyvena jau per 
50 metų, abu, vadinasi, tu
ri daug draugų, pažįstamų, 
p vietelių. Mr. Stasionis jau 
pasitrukęs iš darbo ir ra
miai čia sau gyvena.

—> J. C.

Bridgeport, Conn.
Nuoširdi padėka

Kada žmogų ištinka ne
laimė, tai tada sužinai, kiek 
turi draugų ir draugių. Tą 
ir aš patyriau. Lapkričio 1 
d. susirgau, buvau paimta į 
ligoninę, kur išbuvau savai
tę laiko. Dabar jau esu na
mie, sveikata laipsniškai 
taisosi, esu dar po gydytojo 
priežiūra. t

Ligoninėje ir namie daug 
draugų ir draugių mane 
lankė, prisiuntė ir laiškais 
linkėjimų. Asmeniškai vi
siems negaliu padėkoti, tai 
tą atlieku per mūsų “Lais
vę”* Visiems ir visoms tariu 
širdingiausią ačiū!

(Strauss)
580 Wilmont Ave.
Bridgeport 7, Conn.

MIRe McLEVY, buvęs 
BRIDGEPORT MAJORAS

Bridgeport, Conn. — su
laukęs 84 metų amžiaus mi
rė socialistas Jasper McLe- 
vy, kuris per 24 metus bu
vo Bridgeporto majoru. Jo 
tėvas buvo presbyter i jonų 
kunigas. J. McLevy į Socia
listų partiją įstojo 1900 me
tais.

Roma. — Visuotiniame 
katalikų susirinkime daly
vauja 230 vyskupų iš Jung
tinių Valstijų. Popiežius 
laikė su jais pasitarimą. 
Kardinolas Spellmanas dė
kojo popiežiui už suteikimą 
tos garbės.

tokią valdytą, kuri tvarkin
gai veda kuopos reikalus. 
Visi bandykime kitus reika
lus padėti į šalį ir dalyvau
kime šiame svarbiame susi
rinkime.

Onyte Wellus. fin. sekr.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
Lapkričio 5 d. į kuopos 

susirinkimą nedaug narių 
teatsilankė. Yra vilties, kad 
į sekantį daugiau atsilan
kys.

Finansų sekretorė prane
šė, kad Walter Šimkus pa
sveiko ir su 15 spalio atsi
sakė nuo pašalpos. Tai buvo 
linksma žinia. Spalio 11 d. 
Al. Marčiuška susižeidė ko
ją ir užsimaldavo dėl pašal
pos. Jis gydosi namie. Lin
kime jam greitai pasveikti.

Protokolų sekretorė Ma
rytė Kulbienė perskaitė dvi 
aplikacijas į vaikų skyrių, 
kurios liko priimtos vien
balsiai. Geriausios sėkmės 
tau, Maryt, pravesti vajų 
gavimui naujų narių.

Kuopos pirmininkė M. 
Kazlauskienė dėl ligos ne
galėjo dalyvauti, o vice pir
mininkė P. Jasilionienė bu
vo išvykusi į kitą miestą, 
tad šį susirinkimą vedė iž
dininkė H. Žukienė.

Lietuvos filmų rodymo 
rengimo komisija pranešė, 
kad parengimas puikiai pa
vyko. Komisija ir pagelbi- 
ninkai visi dirbo nuošir
džiai ir daug maisto auko- 
jo.Mūsų gerosios šeiminin
kės savo skaniais tortais 
ne tik papuošė stalus, bet ir 
gausiai pavaišino vakaro 
dalyvius, tai šios draugės: 
M. Sadauskienė, H. Pagie- 
galienė, E. Strolienė, O Uo- 
gentienė, E. Čekanauskienė 
ir O. Kireilienė. Kitokio 
maisto dovanojo: U. Šimo- 
liūnienė, N. Strolienė, V. 
Miller, M. Kulbienė, O. Wel
lus, O. Dišienė; P. Jasilio
nienė ir M. L.—staltieses; 
M. Kazlauskienė surado ge
rą žmogų, kuris užmokėjo 
spaudą įžangos bilietų. Ja- 
nušaibis, iš Scranton atvežė 
nuo Petro Pėstiniko dova
ną $5; po $1: H. Vėžienė ir 
M. Kokalienė.

Taipgi prisidėjo širdingu 
darbu: M. Sadauskienė, L. / 
Mainionienė, E. Tinkūnie-' 
nė„ K. Staniulis ir I. Liuži
nas.

Virš minėtų draugų šir
dingas darbas ir suneštas’ 
maistas labai daug prisidė
jo prie šio vakaro pasėk- 
mingumo. Nors išlaidos bu
vo aukštos, bet ir pelno liko 
$96.24. LDS 6 kuopai $47.12 
ir LLD 20 kuopos Moterų 
skyriui $49.12.

Įžangos bilietų pardavė: 
P. Jasilionienė 56, A. Že
maitienė 43, N. Strolienė 
26, J. Navalinskienė 23, M. 
Kazlauskienė 13, V. Miller 
10, O. Wellus |9, M. Kulbie
nė 8 ir U. šimoliūnienė 4 ir 
A. Žiborienė 4. Šį gražų ra
portą paruošė: M. Kulbienė, 
P. Jasilionienė, U. Šimoliū
nienė, N. Strolienė, M. Kaz
lauskienė ir O. Wellus 
Raportas priimtas su pagy
rimu. Ir pareikšta širdin
giausia padėka visiems, ku
rie atsilankė į mūsų paruoš
tą vakarą.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, gruodžio 3 d., Lietu
vių svetainėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. .Šis susirinkimas bus pa
skutinis 1962 metų. Širdin
gai primenu tiems nariams, 
kurie dar esate nepilnai pa
simokė ję už 1962 metus, bū
tinai atsilankykite ir užsi
mokėkite šiame susirinki
me. O kitas irgi svarbus 
reikalas, kuriuo turėtų su
sidomėti kiekvienas mūsų 
LDS 6 kuopos narys, tai 
rinkimas kuopos valdybos 
1963 metams. Svarbu turėti

Miami, Florida 
Atida

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

JOHN P. KOCH
9564 Carlyle Ave. 
Miami Beach 54 

Florida

WATERBURY, CONN

Lūdnai mus nuteikė žinia, kad Hartforde mirė 
mūsų draugas, pažangiojo lietuvių 

judėjimo narys

Mykolas Butkevičius
Reiškiame užuojautą jo žmonai Louise 

ir visiems jo artimiesiems:
P. Romenko 
V. Jakubonis 
M. Vasilius 
J. Zelenekas 
J. M. Ulozai

K. Yenkeliūnienė
J. Vaitonis
V. B. Satulai
W. Dūdai
I. Abložienė •

IN MEMORY OF

Mike Butkevich
SUNSET FARM WORKERS 

Hartford, Conn.

IN MEMORY OF

Mike Butkevich
UKRAINIAN GROUP

Hartford, Conn.

So. Boston, Mass

Banketas “Laisves” Naudai
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Gruodžio 9 December
Pradžia 1-mą valandą dieną

Salėje 318 W. Broadway
BUS ŽYMUS SVEČIAS V. ZENKEVIČIUS 

iš Washington, D. C.
Bus geri pietūs ir menine programa

Worcesterio Duetas:

Ona Dirveliene ir Jonas Sabaliauskas 
akompanuos Jonas Dirvelis

Širdingai kviečiame visus atsilankyti
RENGIMO ROMIĄJA

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., lapkr. (Nov.) 23, 1962

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-os kuopos susirinkimas su 
užkandžiais jvyks 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.

Kviečia Rengimo 'Komisija
(92-93)



“LAISVĖS” VAJUS
So. Bostonui pagelbėjo su nauja prenumerata ir at

naujinimu H. Tamašauskienė (Thomas).
Gražiai darbuojasi M. Uždavinis, Norwood, Mass., 

prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimu. 1
Mažas miestelis Chester. Pa., labai gražiai pasidar- j 

bavo. A. Lipčius prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir 
daug atnaujinimų.

Wm. Patten, Gloucester Fits., N. J., prisiuntė atnau
jinimu.

Wm. Černiauskas, Rochester, N. Y., prisiuntė nau- j 
ją prenumeratą ir atnaujinimų, taipgi gauta atnaujini-: 
mų nuo jo kaimynų L. Bekešienės ir J. Stanley.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., kuris neseniai grį-

Mirė Juozas Kairys
Lapkričio 22 d. mirė ilga-

metis Niujorko lietuvių dar
buotojas Juozas Kairys. Jis 
trumpai sirgo, buvo nuvež
tas į Booth Memorial ligo
ninę Flush inge ir ten mirė. 
Turėjo apie 78 metus am
žiaus. Paliko liūdesy žmoną 
Nelę ir daug giminių.

Pašarvotas Šulinsku šer
meninėje, Wood haven e. 
Šiuos žodžius rašant dar 
nėra žinoma, kurią dieną 
bus palaidotas

žes iš ligoninės po operacijos, nepasiduoda. Jis prisiun
tė nauja prenumeratą ir atnaujinimų. Kitus jo rezulta
tus paskelbsime vėliau.

Mūsų vajininkas Geo. Žebrys, Cleveland. Ohio, pri
siuntė naują prenumerata ir atnaujinimų. Jis džiaugs
mingai pranešė, kad neužilgo švęs su savo žmona 50 m. 
auksinį vedybini jubiliejų. Sveikiname!

A. Jonikienė. Chicago, Ill., prisiuntė atnaujinimų ir 
naują prenumerata. Sužinojome, kad ii turės pasitraukti 
trunučiuką nuo vajaus darbo, turės eiti keliom savaitėm 
i klinika sveikatos reikalu. Gaila! Linkime jai greitai 
sustiprėti.

P. Beeis. Great Neck, N. Y., laikosi laimėtoju sky
riuje. Jis prisiuntė nauja prenumerata ir atnaujinimu.

Sekanti geri darbuotoiai-vajininkai prisiuntė at
naujinimų: Scrantonietis; V. Taraškienė, Oakland, Ca
lif., ir Vera Smalstis, Livonia, Mich.

— o —
AUKŲ I $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

Prašome perskaityti Įdomu laiškelį:
“Pittsburgh, Pa.: — Gerb. Draugai: Prisiunčiu 

jums $100, tai bus už vienus metus už prenumeratą, o 
kas liks, tai i fondą. Linkiu ‘Laisvės’ darbininkams su
laukti linksmu Kalėdų ir Naujų metų šventės. Draugiš
kai, Juozas Kausevičius.”

J. Kausevičiaus yra puiki dovana laikraščiui, $91.
Didelis ačiū jam!

— o —
Daugiau aukų gauta sekamai:
Michael L. Janis, Portland, Oregon ........... $41.00
Ona Balzariutė (atminčiai mirusiu tėveliu) .. 40.00 
ALDLD 78kp. (per Alvina), Yucaipa, Calif. .. 25.00 
ALDLD 7 apskr. (per Penkauską),

Lawrence, Mass............................................ 20.00
K. ir E. Žukauskai. Seattle, Wash.................. 20.00

Philadelphia, Pa.
Mūsų klubų bėdos

Apie bėdas daugiausia 
vengiama kalbėti. Gal dėl 
to iš šios kolonijos apie pa
šalpinių klubų reikalus nie
ko neminima. Dabartiniu 
laiku pradėta daugiau rū
pintis sumažinimu tų bėdų, 
tai ir aš šį tą prisiminsiu.

Einama prie suvienijimo 
dviejų pašalpinių klubų
Idėtuvių Resp u b 1 i k o n ų 

Susivienijimas, įsteigtas 
1909 metais, buvo vienas iš 
veikliausių, pažangiausių ir 

I turtingiausių klubų. Bet 
kai įsigijo didelį moderniš
ką namą, gaspadoriais pa
sirinko porą čia augusių 
vyrukų, kurių vienas, pas
kui kitas apsuko klubą kele
tu tūkstančių dolerių- Pra
dėjo kilti vaidai ir suirutė. 
Keletas neatsakingų karš
tuolių, švaistyda m i e s i su 
įtarimais, apvaginimais ki
tų, darbščių narių, privedė 
prie bylinėjimosi ir suiru
tės. Draugystė skaudžiai 
nukentėjo. Narių senėji
mas ir silpnėjimas daėjo 
iki to, kad nebėra iš ko iš- 

K. Depsas, Mastic Beach, N. Y.......................
L. Trakimavičius. Norwood, Mass....................
William žilaitis, Norwood, Mass......................
A. Sapiega, Troy, Ų. Y....................................
ALDLD 9 kn. (per Uždavinį), Norwood,Mass.
P. Z., Brockton, Mass....................................
J. Saulėnas. Detroit, Mich.............. :.................. 6.00
J. Vaznis, Rumford, Me.................................... 6.00
J. Rudman, New Haven. Conn........................... 6.00
V. Bizulis, Philadelphia, Pa............................... 6.00
V. ir J. Pranaičiai, Flushing, N. Y. ................. 6.00
J. Smith, Bethlehem, Conn................................. 6.00
Anton šešelgis. Chicago, Ill............................... 6.00
Alex Kudulis. Union City, Conn.............. ......... 5.00
J. Shemeth. West Hnven, Conn......................... 5.00
C. Stashinskv. New Kensington, Pa.................. 5.00
W. J. Duda. Woodbury. Conn............................. 5.00
M. Uždavinis, Norwood, Mass. ........................  5.00
V. Misevičius. Norwood. Mass........................... 5.00
J. Viskočka, Trenton, N. J................................. 5.00
N. Dudonis. Chester, Pa................................... 5.00
S. Šaltys. Rockford, Till................................... 5.00
Martha Kirk, Seattle. Wash............................... 5.00
John Steinis, Farmingdale. N. Y.......................  5.00
St. Puodžiūnas. Laurens, N. Y............................. 3.00
Mariiona Sutkienė, Chicago, Ill.........................  3.00
Fr. Bogan, Middletown, Conn............................. 2.00
Paul Lupsevičius, Lawrence, Mass. ................  2.00
Alex Gabal, Chicago, Ill........... . ...................... 2.00
A. Dočkienė, Cicero, Ill................................... 2.00
Po $1: H. Lyben, Detroit. Mich.; J. Matachun, C. 

Ragauskas, Paterson, N. J.: V. Daunis, A. Andrulevi- 
čius. Union City, Conn.; J. Zaleskis, Naugatuck, Conn.; 
J. Krapavickas, Auburn, Me.; J. Motuzas, J. Ramonas, 
Mexico. Me.; A. Sholunas, W. Haven, Conn.; F. Praske- 
vičh, Wilmerding, Pa.: Rėmėjas, J. Vaitas, Rochester, 
N. Y.: A. Katinas, Bridgeport. Conn.; H. Thomas, Hing
ham, Mass.; F. Buslevičius, Nashua, N’. H.; M. Baltus, 
Franklin, Wis.: J. Prekauskas, Woodbury, Cbnn.; M. 
Krasauskienė, S. Družas, Norwood, Mass.; A. Smalskis, 
Dedham. Mass.; A. Juška. Jersev City. N. J.; Jurgis 
Liepa, Scranton, Pa.; J. Gfenevicius, Throop, Pa.; M. 
Dvareckienė, S. Suslavich. M. Patrick, Lawrence, Mass.; 
A. Šidlauskas, M. Karazejus, Port Washington, N. Y.; 
J. Petrus, Cleveland, Ohio; M. Plečkaitienė, Ig Urmo
nas, P. Dauderis, Kazimiera Stukienė, Chicago, Ill.; J. | 
Staškus, Cicero. Ill.; C. Rimkienė, Baroda, Mich.; W. 
Žolynas, New Haven, Conn.

15.00 sirinkti kiek darbštesnę val- 
11.00 jdybą. Tūli pageidauja iš- 
11.00 i parduoti ir pasidalyti pini- 
10.00 ! gus. Kiti mano, kad suvie- 
10.00 | nijus dvi didžiąsias draugi- 
10.00 jas, dalykus dar būtų gali-

ma pagerinti. Taip ii* pra
sidėjo pasitarimai su Lietu
vių Muzikaline Sale—taipgi 
pašalpinių klubu.

Lietuviu Muzikaline Na
mo Bendrovė, taipgi su klu
bu, buvo įsteigta dar 1937 
metais. 1944 metais ji su
sivienijo su Lietuvių Ūkėsų 
pašalpinių klubu, ir nuo ta
da visi nariai Derėjo po pa
šalpos ir pomirtinės apdrau- 
da. Muziklinės Salės įstei
gimas buvo pilnai lietuvių 
tautinis siekis. Dalis pirmū
nų buvo laisvamaniai, kiti— 
religiniai, bet dėl to nesi- 
vaidijo. Dabar, dipukams 
užplūdus, kol dar randasi 
tvirtesnių senlietuvių, jie 
nė nesistengia visko užgrob
ti. Mat, pašalpos įstatai 
draudžia pinigų eikvojimą 
dėl politikavimų.

Taigi, po kelių komisijų 
pasitarimų, likosi nutarta 
šaukti visuotinį narių susi
rinkimą, kuriame bus iš
spręstas vienybės reikalas, 
nenuskriaudžiant senų na
rių, kurie prigulėjo ir prie 
abiejų draugijų.

Mu.zikalinis namas turi 
dvi geras svetaines ir pui
kiai įrengtą klubą su dide
liu mitingams kambariu. 
Bet piniginė apyvarta ir čia 
būna gerokai nuostolinga.
Įvykdžius vienybę, Lietu

vių Respublikonų Susivieni
jimui, žinoma, reikės nuo
stolingai išsiparduoti ir vi- 

— o — są turtą, kurio dar yra tik
Aukų šį syki gauta $452. Anksčiau įplaukė $2,729.67.'pinigais virš 70 tūkstančių 

Viso gauta $3,181.67. Balansas $1,818.33. dolerių, sudėti į Muzikali-
— o —

Gražiai atsiliepia skaitytojai į prašymą užrašyti 
laikraštį “Laisvę” savo giminėms Lietuvoje. Tas gerai, 
bet būtų gerai irgi, jeigu užrašytumėte savo pažįsta
mam, kaimynui čia Amerikoje. Jūsų dovaną įvertins 
kiekvienas, kuris myli skaityti lietuvišką laikraštį.

Vajininkams ir rėmėjams—ačiū!
“Laisves” Administracija

nio klubo iždą, kuriame dar 
randasi virš 60 tūkstančių 
dolerių. Narių abu klubai 
turi po virš 300. Taigi, lin
kėtina vienybės įvykdymo 
ir puikaus sugyvenimo su
vienytose draugijose.

Senas Klubietis

I Už taiką ir draugystę— 
svarbus masinis mitingas!

Pirmadienį, lapkričio 26 
d.,. 7th Avė- ir 57th St. kam
pas, Manhattane, įvyks di
džiulis, spalvingas mitin- 

įgas, kurį šaukia Nation- 
i al Council of American-So
viet Friendship draugija. 
Mitingo tikslas: sutvirtinti 
darbą už taiką ir draugiškų 
santykių išlaikymą tarp 

įjungt. Valstijų ir Tarybų 
i Sąjungos. Mitingo pradžia 
! 8 vai. vak.

Mitinge bus nauja tas, 
i kad čia kalbės ir garsioji 
tarybinė balerina Galina 

| Dr. Al. Margeris iš Chicagos 
lankysis New Yorke

j Autorius knygos “150 dienų Tarybų Lietuvoje” Dr. 
Algirdas Margeris atvyksta į New Yorką ir dalyvaus 
bankete, kuris įvyks gruodžio 1 d., Kultūriniame cent
re, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Banketą rengia ALDLD centras, kad pagerbti Dr. 
Margerį už jo didelį darbą, parašymą knygos “150 die
nų Tarybų Lietuvoje”.

Prie banketo yra ruošiama ir meninė . programa. 
Tikimės turėti spalvingą banketą ir tik už $2. Kviečia
me rengtis visus dalyvauti tame kultūringame Dr. Mar- 
geriui pagerbti bankete.

LLD sekr. J. Grybas

laietavoįe pagerbė 
leeaą Praseiką

11

Kybartai. —Neseniai Ky-'atminti. Ta proga įvyko 
bartų miesto kultūros na-'gausus mitingas.
mams suteiktas Leono Prū-! Mitinge ir minėjime daly-
seikos vardas. O lapkr. • 16 
čia susirinko šimtai jo tė
vynainių pagerbti 75-ąsias 
pažangaus lietuvių rašytojo 
ir visuomenės veikėjo gimi
mo metines.

Minėjimą atidaro Vilka
viškio partijos rajono komi
teto sekretorius A. Stuokas.
Leono Prūseikos gyvenimo 
kelią plačiai nušviečia savo 
pranešime Vilniaus Valsty
binio V. Kapsuko vardo 
universiteto profesorius B. 
Pranskus-Žalionis, šilt a i s 
žodžiais paminėdamas įžy
miojo tėvynainio nuopelnus 
pažangiųjų lietuvių e m i- 
grantų veiklai. Kalba Ky
bartų vidurinės mokyklos 
mokytoja D. Galinskaitė, 
Virbalio vidurinės mokyk
los mokytoja A. Bruzgaitė. 
Prisiminimus apie Leoną 
Prūseiką papasakojo “Tie
sos” laikraščio vyriausiasis 
redaktorius G. Zimanas, 
Lietuvos Draugystės ir kul
tūriniu ryšiu su užsienio ša
limis draugijos pirmininkas 
L. Kapočius.

Po to ivyko didelis savi
veiklininkų koncertas.

•

Virbalis. Mažas Lietuvos 
miestelis. Čia Leonas Prū- 
seika žengė pirmuosius 
žingsnius, pažino pirmąsias 
raides. Prie Virbalio viduri
nės mokyklos pastato iškil
mingai atidengta memoria
linė lenta Leonui Prūseikai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Lapkričio 25 dieną, 1959 metais, mirė

Stefanija Cedronienė
Šią taip labai liūdną trejų metų sukaktį miniu 

su dideliu skausmu širdyje ir mintyje, netekęs 
brangios žmonos, kuri savo maloniu būdu ir šir
dingumu buvo man brangiausias gyvenimo prie- 
telius.

Lai būna Tau, mano brangioji, amžina ramy
bė. Mano širdyje ir mintyje Tu esi puikiausias 
prisiminimas amžinai.

f JUOZAS CEDRONAS
Brooklyn, N. Y.

Ulanova, kuri šiuo metu va
dovauja Ęolšoi Teatro ba
letui, gastroliuojančiam A- 
merikoje.

Kalbės prof. J. P. Morray, 
publicistas ir visuomeninin
kas. Bus svečias iš TSRS 
ambasados Washingtone Ę. 
V. Bugrov; sakys kalbą žy
mi visuomenininke ir publi
cistė Jessica Smith.

Dalyvaukite, kurie tik ga
lite, nes mitingo tikslas 
svarbus, o programa—pui
ki.

&

vavo Lietuvos KP CK sky
riaus vedėjo pavaduotojas 
F/ Strumilas ir Žurnalistų 
sąjungos valdybos pirmi
ninko pavaduotojas J. Mita
las.
c T.

Naikina dramblius
dėl jy ilčių

Nairobi, Kenija.—Ąfrikoj 
•jau susirūpinta dramblių 
(“slonių”) apsauga. Euro
piečiai juos naikina dėl il
čių. Iš labai tvirto ir balto 
kaulo pasigamina gražias 
šukas, šepetukų kotelius ir 
kitokius dalykėlius.

Dramblio iltis sveria nuo 
100 iki 180 svarų. Nukovę 
dramblį tik jo iltis pasiima, 
o kūną palieka žvėrims su
ėsti.

Dabar yra įsteigta Tsa- 
vo Karališkas Parkas, 12,- 
000 ketvirtainių mylių plo
to, kuriame draudžiama 
dramblius medžioti.

SUNAIKINO LABAI 
DAUG PAUKŠČIŲ

Nairobis, Kenija. — Ke
nijoje tiek daug prisiveisė 
ir iš šaltų kraštų priskrido 
paukščių, kad farmeriams 
padarė daug žalos. Todėl 
vyriausybė purkštė nuodais 
iš lėktuvų ir naikino spro
gimais. Sakoma, kad virš 
6,000,000 paukščių sunaiki
no.

Klemensui Depsui 
81 metai amžiaus

Darbštus žmogus pažan
giajame lietuvių judėjime. 
Jis gimė 1881 m. lapkričio 
23 d. Rozalimo valsčiuje, 
Klavainių parapijoje, Žur- 
gių kaime. Į Ameriką at
vyko 1900 metais. Pirmą 
darbą gavo Wilberton mies
telyje, Oklahoma valstijoje, 
angliakasykloje. Tru m p a i 
ten padirbėjęs, nuvyko į 
Pittsburgho apylinkę ir 
stojo dirbti į minkštosios 
anglies kasyklą. Toje vieto
je jis gyveno ir dirbo tre
jus metus.

Vėliau Klemensas gavo 
darbą ant farmos. Jam ten 
dirbant, farmerys statėsi 
trobą ir Klemensas padėjo 
statytojams dirbti prie to 
pastato, na, ir bedirbdamas 
pramoko dailidės amato.

Iš Pittsburgho apylinkės 
K. Depsas nuvyko į Bing- 
hamtoną, kur jis išgyveno 
10 metų ir dirbo prie namų 
statybos. Binghamtone gy
vendamas Klemensas Dep
sas susipažino su Ona Lie- 
boniūte, įsimylėjo jiedu ir 
susituokė. Susilaukė duk
relės, gražiai ją išauklėjo ir 
suteikė dailininkės profesi
ja ' 1

1920 m. Depsai atsikėlė į 
B r oo klyną gyventi. Čia 
Depsas dirbo prie namų 
statybos, o Depsienė laikė 
nedidukę lengvų valgių 
krautuvėlę. Ona Depsienė 
mirė jau prieš 10 metų, o 
Depsas vienas gyvena Long 
Islande.

Klemensas Depsas yra pa
žangus žmogus, priklauso 
progres y v ė m s organizaci
joms ir gerai darbuojasi jų 
naudai. Dosniai paremia 
f inansi n i a i pažangiąją 
spaudą ir abelnai kultūrinį 
Amerikos lietuvių judėjimą. 
Tūlą laiką jis buvo ALDLD 
centro sekretorium.

Sulyg savo amžiumi, jis 
dar gerai atrodo; judrus ir
giliai domisi pasaul i n i a i s 
įvykiais. Jis laikosi vege- 
tarionizmo. Mažai tesinau
doja mėsiškais valgiais, jo 
dieta yra daržovės ir pieni
niai produktai. Jis labai 
stoja už vegetarionizmą. A- 
pie tai jis rašydavo spau
doje ir sakydavo kalbas. 
Dabar jau senatvė atsiliepia 
ir jam, apie tą mokslą jis 
jau nutilo.

Mes, brooklyniečiai, kurie 
kartu su D ę p s u veikiame 
kultūrinėje veikloje, sveiki
name jį šią j a ilgo amžiaus 
sukaktimi ir linkime jam 
gyventi ir veikti dar ilgus 
metus!

P. Buknys

Londonas. — Organizuo
jasi jaunųjų nacių grupės.

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

Tautiški Švedų įvairūs Valgiai 
Patarnaujame pietus — Vakarienė 

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

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

ir kitų

6 p.—LaisvS (Liberty)— Pe^ikt., lapkr. (Nov.) 23, 1962

AUGA REIKALAVIMAI 
NUSIGINKLAVIMO

Jungtines Tautos, N. Y.— 
i Pasaulio žmonių susidomė
jimas taikos išlaikymu didė
ja. Tą galima pastebėti 
Jungtinių Tautų asamblėjo
je. Iš įvairių šalių ir konti
nentų delegatai reikalauja, 
kad susirinktų 18-kos šalių 
nusiginklavimo komitet a s 
ir tartųsi.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Lapkr. 20 d. laidoje, užuo

jautos skelbime dėl Myko
lo Butkevičiaus, praleista 
buvo pavardė —C. ir B. 
Strižauskai. Atsiprašome.

New York as. — Lucille 
Ball atpirko už $2,500.000 
nuo savo buvusio vyro Dėsi 
Arnaz’o “Desilu filmus”.

Washingtonas.-—JAV ruo
šiasi pripažinti Jemeno res- ! 
publikinę valdžią. . •__________ . i

Tokio. — Japonijos žve- 
iai daugiau žuvų pagauna, 
kaip bent kurios kitos ša
lies.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai įvyks 
sekmadienį, Gruodžio-December 2 d., 
salėje 408 Court St.

LDP Klubo susirinkimas prasidės 
2-rą vai. popiet.

LDS 33 kuopos ir LLD 54 kuopos 
seks po Klubo.

Prašome visus minėtų organiza
cijų narius atsilankyti į susirinki
mus, nes bus svarbių reikalų apta
rimui, ir jau laikas rinkti valdybas 
1963 metams. A. S. (94-95)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, lapkričio 26 d., 
7:30 vai. vakare, 'Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

Paieškojimai
Paieškau savo brolio Juozo Ma- 

tus-Matuzevičiaus, girdėjau, kad gy
vena Brooklyn, N. Y., ir dirba prie 
laivų išftrovimo (pier dokų). Brolio 
Jono dukt4 jMrs. Helen Rochke gy-^ 
vena 184 Sumpter St., Brooklyn 33f, 
N. Y.

Prašau brolio Juozo ir brolio Jono 
dukters Helenos ątsiliepti arba ži
nančių apie juos pranešti man, už 
tai būsiu labai dėkinga.

Veronika Pužienė, 92 Alden St., 
Brockton, Mass.

(92-94)

Ieškau sūnaus Tiškinio Alfonso 
(Kazio), gimusio 1926 m. spalio 4 
d. Telšių mieste. Labai norėčiau 
gauti žinią nuo jo. 1945 m. gavau 
atvirutę nuo jo iš New Yorko. Po 
to vėl dingo. Prašau rašyti: Kotry
nai Tiškinienei (Onos), Telšiai, Ta
rybų Aikštė, 12-3, Lithuania, USSR.

(94-95)

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)

Keliauk per Cosmos
LABIAUSIA. PATYRĘS > 

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

į LIETUVĄ ir 
Kitas Sovietų Sąjungos Dalis

DABAR • NAUJA • 
KELIAUK Į MONGOLIJĄ'

PER COSMOS
Aplankyk Savo Gimines Visose 
SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE

COSMOS
Padės Jums Atsiimti Gimines iš 

SOVIETŲ SĄJUNGOS IR 
RYTŲ EUROPOS

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

Visų informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau

y ŠVENTĖMS
Skubus Garantuotas Persiuntimas

Dovanų Siuntinių
l/yĮsas Tarybų Sąjungos Dalis
per COSMOS PARCELS 

45 West 45th Street 
New York 36, N. Y.

Tel. CI 5-7905




