
X —%
LAISVE

Semi-Weekly 
102-02 Liberty Avė. 

Ozone Park, N. Y„ 11417 
Tel. Michigan 1-6887

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

J1

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje .........................................
Kitur užsienyje .............................
Jungtinėse Valstijose ....................

Pavienio cgzemp. kaina 10 centų

$10.00
$10.00
12.00$
$9.00

PRICE 10c A COPY

No. 73 • ♦ ♦ ♦ ♦ Ozone Park, N. Y., 11417 Penkt., rugsėjo (Sept.) 13, 1963
A

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ METAI 52-ji

K KRISLAI
KRISLAI

Per daug ceremonijų 
Paaukštino ir sugadino
Ir vėl juokins svietą? 
Kam “veto” nereikalingas 
Ir nugiedojo 
Išdavikais ir pasilieka 
Irgi patarimas. . .

Rašo A. Bimba

Su tuo Alabamos pablūdu- 
siu kukluksklanišku guberna
toriumi Wallace vedamos per 
daug dideles ir ilgos ceremo
nijos. Prezidentas turėjo pri
imti komunistų vado Gus Hali 
protingą patarimą. O Hali 
patarė: Tuojau Wallacą sua
reštuokite ir įmeskite į kalėji
mą už atvirą ir begėdišką ne
siskaitymą nei su žmonišku
mu, nei su įstatymais.

Jei taip būtų buvę padary
ta, tai Alabamos valstijoje 
viešosios mokyklos jau būtų 
buvusios seniai integruotos.

Dar labai neseniai Thur- 
good Marshall ėjo prie Nacio
nalinio negrų pažangos susi
vienijimo legalaus patarėjo 
pareigas ir buvo vienas iš ko- 
vmgiausių veikėjų už negrų 
dygias teises.

Bet neseniai prezidentas 
Kenedis jį paskyrė federali-
niu teisėju ir, matyt, Marshal- 
]ą pusėtinai atšaldė. Aną die-Į 
ną Afrikos studentams jis už
giedojo :

“Jeigu aš būčiau ir žemiau
siai nustumtas negras Misisi
pės valstijoje, aš vifctfek tos 
santvarkos nemainyčiau ant 
jokios kitos santvarkos visa
me pasaulyje”.

Kitaip, žinoma, mano Misi
sipės negrai. Jie kovoja už 
tos prakeiktos sistemos pakei
timą geresne, žmoniškesne si
stema, kurioje ir jie būtų lai
komi lygiateisiais žmonėmis.

Bėda su teisėju Marshallu 
bus tame, kad jis tos to že
miausiai nustumto Misisipės 
negro duonutės nėra ragavęs, 
todėl niekus plepa.

Ar ir vėl dar kartą mūsų 
prezidentas juokins svietą vi
siškai nepateisinama ir kvaila 
politika?

Taip atrodo. štai rugsėjo 
29 d. Kubos sostinėje įvyks 
Ž’arptautinės architektų są- 

fingos suvažiavimas ir jau iš
leistas patvarkymas, kad 
jungtinių Valstijų architek
tams draudžiama jame daly
vauti.

Kas čia: ar įsivaizduota 
baimė, ar nepasitikėjimas mū
sų architektais?

Labai didžiuojamasi tuo, 
kad Jungtinių Tautų Saugu-
mo taryboje veto teise anglai 
ir amerikiečiai beveik dar ne
są pasinaudoję.

O kokiems galams jiems ja 
naudotis, kad jie turi daugu
mą ir nusibalsuoja taip, kaip 
nori? Nejaugi jie prieš save 
naudos veto?

Dar pusė bėdos, girdi, su 
dabartine sutartimi dėl už
draudimo atominių bombų 
b a n d y m ų,— gieda kunigų 
dienraštis. “Bet bus dar blo
giau, o gal net tragiška, jei 
bus einama ir prie kitų sutar
čių — nepuolimo ir kitų”. To
dėl kunigai ragina “visą Jung
tinių Valstijų visuomenę en
ergingai kovoti”, kad tokių 
sutarčių daugiau nebebūtų!

Mes gi sakome: juo dau
giau panašių sutarčių, ypač 
tokių, kaip nepuolimo sutar
tis. tuo sveikiau, tuo geriau!

šiomis dienomis Holandijos 
sostinėje Amsterdame vyksta 
Socialistų Internacionalo su
važiavimas. Dar prieš suva
žiavimą buvo susirinkę socia
listai aštuonių valstybių, ku-

Kuba, pabėgėliai, JAV ir 
piratiški užpuolimai

Havana. — Rugsėjo 5 die
ną atskrido bombonešis, ly
dimas kovos lėktuvų, iš 
Jungtinių Valstijų pusės ir 
siekė bombarduoti Kubos 
Santa Clara orlaukį. Ku
bos priešlėktuvinės patran
kos piratus nuvijo, tai ta
da jie išmetė bombas ant 
gyvennamių. Buvo užmuš
tas aviacijos majoras W. 
Galvezas ir trys jo vaikai.

Kubos vyriausybė už pi
ratiškus užpuolimus laiko 
atsakominga Jungtinių 
Valstijų vyriausybę, nes ir 
šis užpuolimas buvo pada
rytas tik 24 valandos po 
to, kai Miami mieste 1961 
metų invazijos vadas Ma
nuel Artime pareiškė, kad 
kubiečiai pabėgėliai puls 
Kubą iš oro.

Kubos laikraštis “Revo- 
lucion” rašo,'kad jeigu tam 
nepritartų JAV vyriausy
bė, tai ji tokius kaip Arti

me suvaldytų. Taipgi klau
sia: “Iš kur gi Kubos pa- 
bėgėliai-piratai gauna bom
bonešių ir kovos lėktuvų? 
Ir kas juos aprūpina bom
bomis?” Laikraštis nuro
do, kad be valstybės žinios 
tokių “dalykėlių” piratai 
negalėtų įsigyti.

Kubos premjeras Kastro 
kaltino Jungtinių Valstijų 
imperialistus, kurie purto
mi negrų rasės kovų už 
laisvę, nori visuomenės dė
mesį nukreipti į kitas šalis.

Havana. — Rugsėjo 8 d. 
per du kartus piratų lėktu
vai atskrido iš Jungtinių 
Valstijų pusės ir siekė bom
barduoti Santiago ir Santa 
Clara miestus.' Jis numetė 
penkias bombas po 50 svarų 
į cukraus fabriką. Dau
giau žalos negalėjo padaly
ti. nes Kubos priešlėktuvi
nių patrankų buvo nuvyti.

Auga sukilimų banga 
aries portugalus*

Bissau.—Virš '10,000 por
tugalų karininkų ir karių 
malšina Gvinėjos sukilimą. 
Portugalijos pavergtoji 
Gvinėja yra Vakarinėje da
lyje Afrikos. Ji užima 13,- 
950 kvadratinių mylių plo
tą ir turi 600,000 negrų gy
ventojų. Portugalų ten yra 
tik 3,000 gyventojų, kurie 
laikė pavergę vietos žmo
nes.

Sakoma, kad sukilėliai 
ginklų ir amunicijos gauna 
iš gretimai esamos laisvos 
Gvinėjos respublikos ir iš 
Senigalijos.

Portugalija yra Vakari

nėje Europos dalyje. Se
niau ji buvo galinga valsty
bė ir užsienyje, pavergė 
daug žmonių. Dabar ji ap
silpus ir kolonijas laiko tik 
su kitų Vakarų valstybių 
pagalba, ypatingai NATO 
narių.

Pati Portugalija užima 
tik 35,466 kvadratinių my
lių plotą ir turi 10,000,000. 
Gi Angola, Mozambikas, 
Gvinėja ir kitos jos koloni
jos užima virš 800,000 kv. 
mylių plotą, tai yra, 24 kar
tus didesnį, negu pati Por
tugalija. Kolonijose yra 
apie 18,000,000 vietos gy
ventojų.

Pietų Vietnamo reakcija ir 
Jungtinių Valstijų politika
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis laikosi po
litikos, kad dabartiniu me

dų patarimų puldo Jungti
nių Valstijų prestižą.

Saigonas.—Vietnamo vai-

AR “GELBĖS” ir 
RUMUNIJAI?

Washingtonas. — Jungti
nės i Valstijos jau suteikė J- 
goslavijai už $2,600,000,000 
militarinės ir ekonominės 
pagalbos. Pagalbą pradėjo 
teikti tada, kada TSRS ir 
Jugoslavijos buvo blogi 
santykiai.

Dabar eilė kongresmanų 
siūlo teikti “pagalbos” ir 
Rumunijai, siekiant ją ati
traukti nuo Tarybų Sąjun
gas.

GAISRO AUKOS
Rio de Jąneiro. — Lie

tus užgesino baisų gaisrą, 
bet jame žuvo apie 300 žmo
nių ir 300,000 liko benamių. 
Eilė šalių jau prisiuntė nu- 
kentėjusiems medžiaginės 
pagalbos.

Budapeštas. — Nei karas, 
nei Vengrijos socialistinė 
santvarka, dar nepakeitė 
čigonų būdo. Balatono eže
ro srityje daug jų vasaro
jo, kaip ir seniau.

Tardo studentus 
už buvimą Kuboje

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas išsiun
tinėjo visoms laivų ir orlai
vių kompanijoms vardus ir 
pavardes visų tų studentų, 
kurie buvo Kuboje, kad jų 
“pašportai negeri.”

Tuo pat kartu Antiame- 
rikinis komitetas jau šau
kia .tuos studentus klausi
nėjimui, o federalė “grand 
jury” įteikė stud e n t a m s 
pakvietimą, kad jie atvyk
tų, nes prieš juos yra skun
dų.

Socializmo salią 
javą derlius

IŠ VISO PASAULIO
Baltimore, Md. — Areš

tuota Hilda Williams ir kal
tinama, kad ji darė aborci- 
jas. Sakoma> kad po jos 
aborcijų mirė 2 moterys— 
P. Liptrap ir A. Lach.

Washingtonas. — Žygis į 
Washingtoną, kuris įvyko 
rugpiūčio 28 d., šiam mies
tui kainavo $163,000.

Washingtonas. — Atvyko
generolas Čiang Čing-kuo, 
Čiang Kai-šeko sūnus.

rios sudaro NATO, ir nutarė, 
kad jie visomis keturiomis pa
laikys ir rems tų valstybių 
valdžių dar didesnį ginklavi
mąsi !

Išdavikais jie buvo ir pasi
lieka. Kuomet visa žmonija 
ištroškusiai laukia nusiginkla- 

jvimo, šitie Antrojo internacio
nalo lyderiai kalba apie dar 
didesnį ginklavimąsi.

Valerija Tysliavienė Lietu
voje mačiusi porą filmų, ku
riuose vaizduojami karo ir 
tuoj po karo Lietuvoje pergy
venti žiaurumai. Jie jai ne
patikę ir ji patariusi Lietuvos 
veikėjams tuos žiaurumus pa
miršti, amžinai palaidoti.

Tai niekam dėtas patari
mas. Tai patarimas užmiršti 
istoriją. To gi lietuvių tauta 
negali padaryti. Ir jeigu ji 
tai padarytų, tai padarytų di
džiausią klaidą. Iš istorijos 
reikia mokytis. Gaila, kad 
Valerija iš jos nesimoko*

Glens Falls, N. Y. — šis 
miestelis turi 20,000 gyven
tojų. Į jo centrą buvo at
ėjusi 300 svarų juoda meš
ka, bet gyventojai “viešnią” 
užmušė.

Buenos Aires, Argentina. 
—Siautė didelis lietus. 10,- 
000 žmonių turėjo krausty
tis iš žemesniųų vietų. La 
Plate upėje vanduo buvo 
pakilęs 11 pėdų.

Graz, Austrija. — Čionai 
teisia hitlerininką Stefaną 
Rojko, kuris karo metu Če
koslovakijoje nužudė 80 
kalinių.

Karačis.—Pakistanas iš
varė ■ Indijos ambasados ata- 
šę kapitoną P. B. Pawarį, 
kaltinimu, kad jis šnipinėjo 
Pakistano gynybos jėgas.

Maskva. — 1962 metais iš 
Sinkiango provincijos, Ki
nijos, į Tarybų Sąjungą 
persikėlė apie 50,000 musul- 
manų.

Alžyras. — Beveik 5,000,- 
000 balsais alžyriečiai priė
mė šalies konstituciją.

Roma. — Virš 400 lakūnų 
ir technikų paskelbė strei
ką prieš Alitalia orlaivių 
kompaniją.

Maskva.—Dar anksti pa
daryti pilną suvadą šių me
tų socialistinių šalių javų 
derliaus, bet šį tą jau gali
ma pasakyti.

Lenkijoje buvo bloga žie
ma, o pavasaris sausas, tai 
javai nukentėjo. Bulgari
joje, Rumunijoje ir Vengri
joje kviečiai gerai užderė
jo. Kinijoje šiemet geres
nis javų- derlius, negu bu
vo pereitais metais, bet jai 
duonos vis darr reikės pirk
ti užsienyje.

Tarybų Sąjungoje gerai 
užderėjo javai Ukrainoje 
ir Kubanėje, tai yra, der
lingiausiuose plotuose, bet 
prasčiau rytiniuose.

NEŠAUKS VEDUSIŲ 
Į JAV ARMIJĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis patvarkė 
nešaukti į J A V militarinę 
tarnybą vedusių jaunuolių. 
Tas liečia jaunuolius tarp 
19 ir 25 metų amžiaus.

Sakoma, kad tame amžiu
je yra 1,700,000 jaunuolių, 
iš kurių apie 340,000 yra 
vedę. ' ,

W ashingtonas.—Patrauk
ti teisman E. W. Patridge, 
Winnona,' Miss., policijos 
šerifas, ir dar keturi jo 
pagalbininkai už negrų 
spardymą ir mušimą. Jie 
žiauriai puolė negrus ke
liais atvejais.

TSRS protestas 
Vakarams

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pasiuntė 
protestą Jungtinių Valsti
jų valdžiai ir kitoms Vaka
rų valstybėms prieš priėmi
mą Čiang Kai-šeko valdžios 
parašo, kaip “Kinijos,” po 
Maskvos sutartimi.

TSRS savo proteste sako: 
“Vienatinė Kinijos teisėta 
valdžia yra tik Kinijos 
Liaudies Respublikos Pe
kine, ir tik ji gali Kinijos 
vardu pasirašyti po tarp
tautiniais dokumentais bei 
sutartimis.”

Indijos armija 
prieš Kiniją

New Delhi.—Y. B. Chavan,

tu negalima sumažinti mi
litarinę ir ekonominę pa
galbą Pietų Vietnamo val
džiai, nes tada ten laimėtų 
komunistai.

Taipgi jis sakė, kad Jung
tinių Valstijų Centrinė 
Žvalgybos Agentūra (ČIA) 
Vietname laikosi JAV po
litikos. Vietnamo valdžia 
sako, kad ČIA ten veikia 
nuvertimui dabartinės Viet
namo Diemo valdžios.

Tuo pat kartu tarp-Jung
tinių Valstijų diplomatų vis 
daugiau atsiranda tokių, 
kurie mano, kad jeigu Di
emo valdžia neklauso Wa- 
shingtono patarimų, tai 
JAV turi sulaikyti jai mi
litarinę ir ekonominę pa
galbą. Jie sako, kad Die- 
mas neklausydamas JAV 
militarinių ir politinių va

džia ir vėl puolė mokslei
vius ir areštavo virš 1,000 
studentų.

Diemo Septintoji divizi
ja puola partizanus Mekon- 
go deltoje, netoli Cocongo. 
Valdžios propagandistai 
sako, kad Diemo jėgos tu
rėjo pasisekimo kovoje 
prieš partizanus.

Saigonas—Reakcinė Ngo 
Dinh Diemo valdžia tęsia 
studentų areštus. Vien Sai- 
gone yra areštuota virš 2,- 
500 studentų. Areštuoja 
studentus ir kituose mies
tuose. Kiek yra areštuotų 
budistų, tai niekas tikrai 
nežino, manoma, kad apie 
10,000. O kiek dar yra 
areštuotų nužiūrimų žmo
nių partizaniniame veiki
me?

VIS POTERIAUJA
Newark, N. J. — Haw

thorne miestelyje mokyto
jai nesiskaito su JAV Aukš- 
ččiausiojo Teismo patvar- 
ččiausiojo Teismo patvar
kymu, vis meldžiasi iš Bib
lijos.

American Civil Liberties 
Union kreipėsi į valdiškas 
įstaigas, kad tai mokyklai 
būtų sulaikyta finansinė 
parama.

NEGRAI TĘS KOVĄ 
Už LYGYBĘ

Clevelandas. — čionai įv- 
vyko suvažiavimas National 
Baptist Convention* Vadai 
sako, kad prie šios sąjun
gos priklauso negrų para
pijos, kurios turi 5,000,000 
narių.

Suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, kad negrai su pa
didinta nerengija kovotų 
už darbus, laisvę ir lygias 
teises.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Indijos Karo ministras, ra
portavo, kad dar tris divi
zijas armijos pasiuntė prie I 
Kinijos sienos. (Indijos di
vizijoje yra apie 18,000 vy
rų).) Jis sakė, kad bile 
dieną galima laukti naujų 
susirėmimų su Kinija.

Ohavan sakė, kad dabar 
Indijos armija yra skait
linga ir gerai aprūpinta 
ginklais, nes jų daug gavo 
iš Jungtinių Valstijų, Ang
lijos, Kanados, Australijos,
Prancūzijos, Italijos, Nau
josios Zelandijos, Vakarų 
Vokietijos, Jugoslavijos ir 
Tarybų Sąjungos.

NEGRAI REIKALAUJA 
TELEVIZIJOJE DARBO

Hollywood Calif.—Į tele
vizijos centrą atvyko Tho
mas G. Neusom ir James 
L. Tolbert, atstovai Nation
al Ass’n for the Advance
ment of Colored People, 
ir reikalauja, kad televizi
jos programų pildyme būtų 
priimti negrai. Priešingai 
bus ' skelbiamas boikotas. 
Jie sakė, kad negrai jau 
boikotuoja Fort Motor Co. 
programas.

Londonas. — Anglija ir 
JAV reikalauja, kad seka
mame pasitarime su TSRS 
atstovais būtų svarstomas 
laisvas Vakarams susisieki
mas su vakarų Berlynu.

Vientiane. — Kairieji nu
šovė Jungtinių Valstijų 
lėktuvą “0-47.” Amerikie
čiai tvirtina, kad jis tik 
“maistą gabeno.” Bet La
oso kairieji sako, kad JAV 
lėktuvais slaptai pristato 
dešiniųjų jėgoms ginklų ir 
amunicijos.

Asbury Park, N. J.—Įvy
ko gaisras ir sunaikino apie 
900 pėdų ilgio pajūrinio til
to (“boardwalko”). Nuo-
stoliai siekia apie 1,000,000 
dolerių. ’ <

Detroitas. — 1963 metais 
bus pagaminta virš 7,000,- 
000 naujų autmobilių, tai 
pirmu kartu tiek daug po 
1955 metų.

Helsinkis. — Čionai buvo 
iškilmingai sutiktas JAV 
viceprezidentas L. Johnso- 
nas.

Salem, Mass.—Čionai ras
ta nailono kojine pasmaug
ta našlė Evelyna Catbina.

New Delhi. — Indija pa
sigamino prieštankinių ra
ketų.

Hudson, N. Y.—New York 
Central geležinkelio kom
panijos traukinys išėjo iš 
bėgių. Nelaimėje buvo 35 
žmonės sužeisti.

Saigonas.—Partizanų ar
mijos daliniai užėmė Caino- 
unco ir Damdoi miestus, 

jMekongo upės deltoje. Val
džios nuostoliai dideli, bu
vo užmušta trys armijos ir 
žandarų komandieriai, daug 
karių ir karininkų. Parti
zanai irgi neteko apie 100 
užmuštais.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė rei
kalauja Pietų Vietnamo
prezidento Ngn Ding Die
mo, kad jis pašalintų iš ar
mijos komandos savo brolį 
Ngno Dinh Nhu, kuris puo- 
distus.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Valstybės sek
retorius Ruskas reikalauja 
tvirtinti karines sąjungas. 
Jis sakė, kad NATO reika
lai yra neblogi, bet SEATO 
ir CENTO karo sąjungas 
reikia sutvirtinti.

Pekinas. — Kinijos prem
jeras Chou En-lajus ištriai 
kritikavo Jungtines Valsti
jas už agresyvę politiką. 
Jis sakė: “JAV imperializ
mas agresijų smyglį nutai
kė į Kiniją ir kitas Azijos 
valstybes.”

New Delhi. — Indija iš
varė keturis Pakistano am
basados narius.
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Alžyre
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Alžyre įvyko balsavi- 

mai; referendumu alžyriečiai užgyre naują šalies kon
stituciją, kurią buvo pasiūlęs Tautinis išsilaisvinimo 
frontas (valdančioji partija), kuriai vadovauja Ben 
Bella).

Kaip praneša Niujorko “Times’o korespondentas, 
balsavimuose dalyvauti turėjo teisę kiekvienas Alžyro 
gyventojas, peržengęs 19 metų amžiaus slenkstį,—tokių 
krašte esama apie septyni milijonai, tačiau balsavimuo
se dalyvavę tik apie penki milijonai. Kai kurie piliečiai, 
sakoma, boikotavo balsavimus, o kiti gal būt nebalsavo 
dėl apsileidimo.

Kaip ten bebūtų, tie, kurie dalyvavo balsavimuose, 
milžiniška dauguma pasisakė už naują šalies konstitu
ciją. Balsavusių prieš buvo visiškai mažai; kai kurie, 
sakoma, įmetę tuščius balotus.

Alžyro nauja konstitucija tepripažįsta tik vieną 
partiją—Tautinį išsilaisvinimo frontą. Ši partija siūlys 
•kandidatus į šalies parlamentą, taipgi kandidatą šalies 
prezidento vietai.

Sekmadienį, rugsėjo 17 d., įvyks kiti balsavimai— 
šalies prezidento rinkimai; tai vietai kandidatuos pats 
Ben Bella.

ALŽYRAS—NAUJA VALSTYBĖ, tik prieš viene
rius metus išsilaisvinusi iš Francūzijos imperialistų jun
go. Tautinės nepriklausomybės ir laisvės išsikovojimas 
alžyriečiams labai daug kainavo. Reikia atsiminti, kad 
jie kovojo prieš imperialistus per daugiau kaip septy
nerius metus! Šalis labai nualinta, apgriauta; skurdas 
didelis.

Kaip Ben Bella su Tautiniu išsilaisvinimo frontu da
lykus tvarkys, liekasi palaukti ir pamatyti. Svarbu bus 
ir tai, ką Ben Bellos partija siūlys į busimąjį parlamentą, 
o paskui—į valdžią. Alžyre gyvuoja tvirta Komunistų 
partija, bet ji paskelbta nelegale, nors komunistinė spau
da dar viešai pasirodo. Ar Ben Bella įsileis į parlamen
tą ir į valdžią komunistus, bei kitus pažangesnius žmo
nes?

Pagaliau, kokią iš viso jis nustatys programą? Ligi 
šiol buvo skelbiama, jog Ben Bella ir jo vadovaujamoji 
partija eisianti “socialistiniu keliu,” o kiti sako—Ben 
Bella siekiasi sufašistinti Alžyrą. Galimas daiktas, kad 
jis bandys vesti Alžyrą Egipto, keliais, nurodytais Nas- 
serio. Tai, žinoma, nebus joks socializmas; Nasseris 
skelbia, jog tai esąs “arabiškas socializmas.”

Kas ką rašo ir sako
“VOX POPULI — 
VOX DEL.”

J. Jurkūnas “Kauno Tie
soje” rašo:

Kunigai per pamokslus mė
gsta vartoti skambitiš'lotyniš
kus posakius.1 Ta£p daugelio 
jų ir šį: “vox populi1—vox 
dei”, t. y. liaudies balsas — 
dievo balsas. Atseit, ką liau
dis sako, tai yra tiek pat tei
singa, kaip ir dievo paskelb
tos vadinamosios amžinos tie
sos. Ką gi, religijos skelbėjų 
liaudies kolektyvinė išmintis 
įvertinama aukščiausiu religi- 
ninkų matu — jų skelbiamo 
“teisingiausio ir išmintingiau- 
sio” dievo autoritetu. Tam ku
nigai turi racijos. Kolektyvi
nė liaudies išmintis tikrai ver
ta dieviškos pagarbos. Štai ke
letas pavyzdžių.

— Dangiškas balselis, bet 
ne dangiški darbeliai, — sa
ko apie kunigus prieniškiai.

— Akis — į dangų, ranka
— svetiman maišan, — kalba
ma apie kunigų gobšumą 
Merkinėje.

— Dievui kalėdoja, a sau 
kišenėn pasideda, — pritaria 
alytiškiai.

Užtai prie Onuškio liaudis 
nuo senų laikų kalba, jog 
“bagotas vagilis dangun įsiva
gia per kunigo kišenę”. O vi
soje Lietuvoje buržuazinės 
santvarkos metais visi plačiai 
kalbėjo, jog “daktaras prašo 
dievą, kad žmonės sirgtų, o 
kunigas — kad mirtų”. Mat, 
abiejų šių profesijų žmonėms 
vienas tikslas — pelnas terū
pėjo.

Matydami, kad “dievo tar
nai” yra tokie nenaudėliai, 
darbo žmonės jau seniai ėmė 
abejoti ir jų peršama preke
— pačiu dievu ir jų žadama 
“dangaus laime” varguoliams, 
šios abejonės arba tiesiog ne
tikėjimas taip pat plačiai' at- 
sispi’ndii tautosakoje.

— Per bėdas ir i vargus at
sirado j .dangus, -— štai kaip 
kalba garlaviškiąi apie religi
jos atsiradimą.'

—Dangus brangus,, tik po
nams patogus, —- šįtąip apie 
religijos ir vadinatiiųfų “die
vo tarnų” tikrąjį tarnavimą 
galvoja liaudis.

Daug aštrių posmų tamsybi
ninkų adresu randama liau
dies poezijoje. Čia pateiksiu 
posmelį iš artimiausios vietos
— Garliavos apylinkės.

Tarptautinėje politikoje Ben Bella andai skelbė, 
jog Alžyras laikysis neutralumo.

Netolima ateitis parodys, kaip ten viskas vystysis.

John A. Gronouski - 
Postmaster General

PREZIDENTAS KENEDIS paskyrė John A. Gro- 
nouskį JAV paštinių reikalų ministru-sekretorium (Post
master General).

John A. Gjronouski, 43 m. amžiaus, ligi šiol ėjo Wis- 
consino valstijoje taksų komisijonieriaus (Commissioner 
of Taxation) pareigas. Tai pirmas lenkų kilmės ame
rikietis, paskirtas JAV ministrų kabinetan šios šalies 
istorijoj.

Politiniai komentatoriai teigia, kad šis paskyrimas 
buvo padarytas grynai politiniais-partiniais išskaičiavi
mais: Wisconsin valstijoje gyvena daug lenkų kilmės 
amerikiečių, ir prezidentas Kenedis tikisi, kad tuo bū
du jis galės juos patraukti “savo pusėn.”

I960 metais, kaip žinia, Wisconsino valstija pasisa
kė už Niksoną, tai Demokratų partijos politikieriai no
ri, kad 1964 metais jos balsuotojų dauguma pasisakytų 
už Kenedį.

Naujas paštinių reikalų viršininkas prisipažįsta, kad 
jis mažai nusimanąs apie paštinius reikalus, bet visi, 
kurie Gronouskį pažįsta, sako, kad tai gabus, išsimoks
linęs žmogus.

Kongresas tebeposedžiauja
DAUGELIUI ŽMONIŲ susirūpinimą kelia tas fak

tas, kad 88-asis Kongresas daug kalba, bet mažai ką 
atlieka.

Atrodo, kad šis Kongresas, iš tikrųjų, sumuš visus 
rekordus savo neveiklumu. Ligi šiol, atsiminkime, jis 
Šiais metais apsvarstė ir nubalsavo tik tris Julius, o me
tai jau baigiasi.

Prieš Kongreso akis tebestovi dar apie dvidešimt

“Kam Velykos, kam kalėdos, 
O mums — ašaros ir bėdos. 
Ką daryt, kaip švęsti kūčią, 
Jeigu badmiry vaikučiai”.

Vien iš šių pateiktų liaudies 
patarlių bei priežodžių, iš pos
melio liaudies poezijos maty
ti, kaip jau nuo senų laikų 
darbo masės vertino religiją, 
jos skelbėjus. O “liaudies bal
sas — dievo balsas” — pripa
žįsta patys “dievo tarnai”. 
Todėl šio liaudies balso ne
klausyti negalima.

svarbių sumanymų,—jų tarpe taksų piliečiams sumaži
nimas, civilinių teisių įstatymo klausimas, ir kiti svar
būs dalykai,—bet kada juos Kongresas svarstys ir bal
suos, nieks tikrai nežino! Tie sumanymai guli kongre
siniuose komitetuose.

Visa tai kelia prezidentui Kenedžiui rūpesčio. At
rodo, kad kai kurių kongresinių komitetų pirmininkai 
tyčia visa daro, kad padarytų prezidentui nesmagumų.

REIKALAUJA ŠAUKTI 
PARLAMENTO SESIJĄ

Iš Paryžiaus pranešama:
Prancūzijos Kompartijos 

parlamentinės grupės vardu 
deputatas-komunistas Leonas 
Feiksas pareikalavo sušaukti 
Nacionalinio susirinkimo už
sienio reikalų komisiją. Ko
misijos pirmininkui adresuo
tame laiške Leonas Feiksas 
pareiškė, kad nuo to pi ome li
to, kai pasibaigė paskutinė 
parlamento sesija, tarptauti
nėje arenoje buvo labai svar
bių įvykių, o kai kurie iš jų 
tiesiogiai susiję su Prancūzi
jos atsakomybe. Užsienio rei
kalų komisijos pasėdžiuose 
turi būti, deputatų-komunistų 
nuomone, konkrečiai apsvars
tytas klausimas, kodėl Pran
cūzijos vyriausybė atkakliai 
atsisako pasirašyti Maskvos 
sutartį dėl dalinio branduoli
nio ginklo bandymų uždrau
dimo, klausimas dėl jos pozi
cijos įvykių Pietų Vietname ir 
Konge (Brazavilis) atžvilgiu.

Tiesa, šią savaitę Senatas jau debatuoja Maskvos 
sutartį, ir gal būt greit bus ji balsuojama. Tikimasi^ kad 
du trečdaliai senatorių tikrai pasisakys už sutartį.

Bet kur kiti sumanymai?
Būtinai reikia greit svarstyti ir balsuoti preziden

to pasiūlytą civilinių teisių klausimą!
■ ..... iuid»n........... ..........„L.................... .......................... ........ - „H

2 p.~Laisve (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 13, 1963

KOSTA RIKOS 
DELEGACIJA APIE 
LIETUVĄ '"L...

Praėjusiame “Laisvės” 
numery rašėme apie tai, 
kad Tarybų Lietuvą’ aplan
kė Centrinės Amerikos res
publikos Kosta Rikos par
lamentarinė delegacija. Lie
tuvoje ji išbuvo keletą die
nų, važinėjo, keliavo, stebė
jo-

Prieš apleidžiant Lietuvą, 
delegacijos pirmininkas Jo
se Francisco Bilgareli, pa
sikalbėjime su Vilniaus 
“T i e s o s” korespondentu, 
padarė tokį pareiškimą:

— Per trumpą mūsų viešėji
mo laiką, žinoma, sunku gi
liai susipažinti su šalimi. Bet • 
Vis dėlto galima apibendrinti 
patirtus įspūdžius.

Visų pirma reikia pažymėti, 
kad Lietuvos respublika pasie
kė didelius laimėjimus, indus
trializuodama šalį, tuo labiau, 
jei turėsime galvoje tai, kad 
iki Tarybų valdžios įvedimo 
Lietuva buvo išimtinai agrari-J 
nė valstybė. Svarbu taip pat, 
kad šitie laimėjimai atneša 
naudą, gerovę darbo žmo
nėms.

Mes taip pat įsitikinome, i 
kad Lietuva pasiekė nemažų 
laimėjimų, vystydama žemės 
ūkį. Jis gausiai aprūpintas 
mašinomis, žemės ūkio gamy
ba tvarkoma moksliniu pa
grindu. Tai, be abejo, įgalina 
didinti darbo našumą žemės 
ūkyje ir kartu padeda kelti 
liaudies gyvenimo lygį.

Mes manome, kad tokių lai
mėjimų pramonėje, žemės ū- 
kyje, taip pat švietime, kul
tūroje ir kitose srityse būtų 
buvę sunku tikėtis, jeigu ener
gingai nedirbtų visa liaudis. 
Manau, kad tai—vienas svar
biausių vystymosi veiksnių. 
Tatai norėčiau ypač pabrėžti, 
.peš reakcinė propaganda A- 
merikos žemyne stengiasi pa
vaizduoti jūsų tautas, kaip 
pavergtas,, žūstančias iš bado. 
iRemdamįęsį įįuų,, ką matėm, 
mės turim galiniybę pasakyti 
tiesą. O matėm mes sveiką 
ir gerai besimaitinančią, pa
tenkintą savo gyvenimu liau
dį, liaudį, kolektyviai triū
siančią, vykdančią liaudies 
ūkio vystymo planus ir opti
mistiškai nusiteikusią.

Tai mes laikom pačiu svar
biausiu dalyku, pamatytu jū
sų šalyje. Mes taip pat ma
tėm puikią šios šalies gamtą, 
apžiūrėjome gražųjį Vilniaus 
miestą, jautėme visų sutiktų
jų — mokslininkų, inžinierių, 
darbininkų — simpatijas. Bū
dami Lietuvoje, ypač Pirčiu
pyje, mes taip pat geriau su
pratome, kodėl Lietuvos liau
dis myli taiką. Ir mes visiškai 
tam pritariam.

Kalbėdamas apie tai, kas 
mums labiausiai patiko, ką no
rėtume matyti pas save, dar 
kartą norėčiau pabrėžti, kad 
mums patiko, kaip dirba tary
binė liaudis. Visų svarbiau
sia, kas palankiomis aplinky
bėmis galėtų būti panaudota 
pas mus, — tai liaudies ūkio 
planavimas. Apie jį mums bu
vo suteikta daug žinių. Mes 
pamatėm, kad jūsų laimėjimų 
pagrindas — kaip tik plana
vimas, planų vykdymas ir 
liaudies aktyvumas. Mus su
domino jūsų patyrimas nau
dojant surenkamąjį gelžbeto
nį statybose. Įdomi jūsų maši
na vitaminiams šieno miltams 
gaminti. Mūšų šalyje pusę me
tų būna dideli lietūs, ir paša
ro gamyba —-opi problema.

Baigdamas delegacijos va
dovas pasakė:

— Mes iššivežam pačius ge
riausius įspūdžius. Pasinaudo
jame “Tiesos” dienraščio su
teikta mums proga atsisvei
kinti7 $u Lietuvos liaudimi ir 
pareikšti mūsų padėką už 
svetingumą.

“Laisve” eina į Lietuvą 
ir žmonės ją myli.  -

“Lietuvos TSR Istorijos” 
antrasis tomas

Kas nori geriau pažinti 
dabartį ir numatyti ateitį, 
privalo1 'gerai pastudijuoti 
praeitį. , :'

Per ilgus laikus lietuvių 
tauta neturėjo išsamesnės 
savo istorijas. Tik tarybi
niais metais buvo rimtai 
susirūpinta paruošt ir išleis
ti Lietuvos istoriją,—plačią, 
išsamią, marksistinio - leni
ninio mokslo pagrindu pa
rašytą.

Istorijos ruošimas, aišku, 
atiteko Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos Istorijos in

J. Žiugžda
stitutui, kurio direktorius- 
vadovas yra d-ras J. Žiugž
da. Institutas nutarė pa
grindinę Lietuvos istoriją 
išleisti trimis tomais. Pir
masis pasirodė 1957 metais. 
Jis apėmė “nuo seniausių 
laikų iki 1861 metų” mūsų 
tautos laikotarpį.

Pirmojo tomo pratarmė
je redakcija sakė:

“Trijų tomų apibendri
namasis lietuvių; tautos is
torijos kursas yra skiria
mas vidurinių ir'aukštųjų 
mokykhj ištbrijūs dėstyto
jams, studentams, o taip 
pat plačiajai tarybinei vi
suomenei.” ■ ’ ‘■

1958 m. tas pats Institu
tas paruošė vienatominę 
(520 puslp.) “Lietuvos TSR 
istoriją”, skirtą daugiausia 
“plačiajai skaitytojų visuo
menei.”

Tais pačiais metais J. 
Jurginis, dabar jau istori
nių mokslų daktaras, pa
ruošė trumpą istorinį vado
vėlį, taikomą daugiausiai 
mokykloms.

Na, o šiemet išėjo 
iš spaudos to paties Istori
jos instituto paruoštas 
“Lietuvos TSR Istorijos” 
ILasis tomas. Džiaugiuosi 
jį gavęs.

“Lietuvos TSR Istorijos” 
Il-asis tomas apima nuo 
1961 iki 1917 metų laiko
tarpį. Tai didelio formato 
500 puslapių dailiame' po
pieriuje knyga, gausiai 
iliustruota.

Redagavo redakcinė ko
legija: J. Jurginis, V. Mer
kys, J. Žiugžda (vyriau
sias redaktorius). Il-asis', 
kaip ir I-asis, tomas — ko
lektyvinis darbas, ne vieno 
žmogaus parašytas. Ir skai
tant jį tave verčia stebėtis 
tuo, kad mūsų tauta, stoju
si įJtarybinį kelią, taip greit 
priauklėjo'tokių talentingų 
žmonių! (Tai, žinoma, lie
čia ne tik istoriją, o ir ki
tas sritis: literatūrą, meną 
ir tiksliuosius mokslus).

Skaitytojui paduosiu au
torius, dalyvavusius Il-ojo 
tomo paruošime.
I Lietuva kapitalizmo kilimo 

laikotarpiu: 

vykdymas—autorius L. Mu
levičius.

4. Kapitalizmo vystyma
sis Lietuvoje po baudžiavos 
panaikinimo ligi XIX a. pa
baigos — autorius J. Jurgi
nis.

6. Pramoninio proletaria
to formavimasis ir darbi
ninkų judėjimo pradžia — 
autorius V. Merkys; Mark
sizmo idėjų plitimas Lietu
voje — autorius R. šarmai
tis.

7. Lietuvių nacijos susi
formavimas. Lietuvių liau
dies kova prieš nacionalinę 
priespaudą — autorius J. 
Žiugžda.

8. Švietimo ir kultūros 
padėtis—autorius J. Žiugž
da; Lif’■‘vių literatūra — 
autorius B. Pranskus; Vaiz
dinis menas, teatras ir mu
zika—autorius J. Jurginis.
II Lietuva imperializmo ir 
buržuazinių-demokratinių 

revoliucijų laikotarpiu
1. Ekonominė krizė ir dar

bo žmonių padėtis Lietuvo
je XX a. pirmaisiais metais 
—autorius V. Merkys

2. Revoliucinio judėjimo 
pakilimas 1901-11964' metais 
—autorius V. Merkys.

3.. 1905-1907 metų revo
liucija Lietuvoje — autorė 
P. Girdzijauskienė.

4. Lietuva reakcijos me
tais (1907-1910 m.) — au
torė E. Griškūnaitė.

, 5. Naujas revoliucinio 
judėjimo pakilimas 1910- 
Į914 m.—autore E>. Griškū
naitė.

6. Klaipėdos kraštas Prū- 
sijos valdžioje — autorius 
V. Merkys.,

7. < Lietuva pirmojo pa
saulinio karo ir Vasario 
buržuazinės - demokratinės 
revoliųcijęs metu—autorius 
J. Žiugžda.

8. švietimas ir kultūra 
XX a. pradžioje — autorius 
J. Žiugžda; Lietuvių litera
tūra—B. Pranskus; Archi
tektūra, dailė, teatras ir 
muzika—J. Jurginis.

Toks šio tomo turinys, 
tokie jo autoriai.

Il-asis tomas pasirodė 
kaip tik laiku: šiemet juk 
sukanka 100 metų nuo 1863 
metų sukilimo Lietuvoje. 
Apie sukilimą čia plačiai ir 
išsamiai pasakyta.

Kalba graži, lengva, kiek
vienam suprantama. Matyt, 
daug kruopštaus darbo ir 
energijos į šį tomą įdėjo 
autoriai ir redakcija. Ir 
tuo jie užsitarnavo nuo mūs 
visų didelį nuopelną.

Asmuo, kuris šį tomą 
gaus ir perskaitys, visa gal
va paaugs mūsų tautos pra
eities pažinime.

Garbingą darbą LMA 
Istorijos institutas atlieka.

Dabar lauksime Istorijos 
IILojo tomo.

“Lietuvos TSR Istorijos” 
Il-ąjį. tomą išleido Lietuvos 
Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dykla Vilniuje 1963 metais

Svečiai iš JAV apžiūri naujus gyvenamuosius namus
ties Vingio parku Vilniuje.

10,000 egz. tiražu. Kaina< 
1 rub. 67 kapeikos. 

•
Šia proga norisi tarti 

Lietuvos istorikams žodį
kitu,mums labai rūpimu 

galima sakyti, gyvu klausi
mu. Prieš pora savaičių į 
“Laisvės” redakciją įėjo 
jauna Amerikoje gimusi 
lietuvaitė—mokytoja. Klau
sia ji, ar mes turime anglų 
kalba Lietuvos istoriją? 
Atsakiau, ne, neturime. 
“Kodėl ne?” Neturėjau ką 
jai atsakyti. Ji ir jos vy
ras (taipgi JAV gimęs) la
bai norėtų susipažinti su 
savo tėvų gimtosios žemės jį 
praeitimi ir dabartimi, beU 
lietuviškai skaityti jiems 
gan sunku, nors lietuviškai 
kalba.

Tokių žmonių pas mus 
yra gana daug — tūkstan
čiai. Ar nereikėtų Lietuvos 
istorikams paruošti kad ir 
neilgą Lietuvos TSR isto
riją anglų kalba?

Rojus Mizara

Norwood, Mass.
Mirė

Rugpiūčio 31 d. mirė Pra
nas Ramanauskas. Jis buvo 
75-ių metų amžiaus, gyve
no 65 Fremont St. Buvo 
pašarvotas Paul H. Krow 
šermeninėje. Palaidotas 
rugsėjo 3 d., Norwood 
Highland kapinėse. Į ka
pines lydėti susidarė apie 
20 automobilių palydovų. 
Nuo kapinių palydovai bu
vo pakviesti į Lietuvių 
svetainę ir pavaišinti. Lai
dotuvėmis rūpinosi velioni^ 
vienatinė dukra Alma.

Rugpiūčio 28 d. po ilgos 
ligos mirė “Laisvės” skai
tytoja ir LDS 3 kuopos na- 
rrė Anna Rocen. Mirė tik 
58-ių metų amžiaus.

Paliko dideliame liūde
syje vyrą Charles Rocen, 
du sūnus — Jurgį ir Juozą, 
dvi marčias, vieną seserį J. 
Vasil (Vasiliauskienę), gy
venančią Shrewsbury, 
Mass., ir nemažai kitų gi
minių.

Velionė buvo pašarvota 
Whidy (Vaitekūno) šerme
ninėje, Montelloje. Palaido
ta rugpiūčio 31 d. Sharano 
kapinėse.

Rocen per daugelį metų 
gyveno Walpoleje, ten tu
rėjo nedidelį ūkį. Prieš ke
lerius metus, jau nebegalė
dami dirbti sunkaus darbo, 
p a r d avė ūkį, atsikėlė į- 
Norwoodą, nusipirko vie
nos šeimos namelį, kuriam^ 
ir išgyveno kelerius metus. 
Bet prieš pat mirtį pardavė 
ir namelį ir persikėlė gy- 
evntį į Randolphą pas vy
resnįjį sūnų. Reiškiu ar
timiems užuojautą, o velio
nei amžinos ramybės.

M. Uždavinis

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Generalinis sekretorius U 
Thantas sako, kad dar nėra 
ramu ant Jameno ir Saudi 
Arabijos sienos. 

__

1. 1861 m. reforma Lie
tuvoje ir valstiečių judėji
mas—autorius M, Jučas

2. 1863 metų sukilimas 
Lietuvoje autoįrius J. 
Žiugžda.

3. Valstiečių ref o r m o s



Mokslininkų diskusijos 
apie atomo bombą

ko
jos

Rugpjūčio 6 diena žmoni
jos gyvenime yra svarbi 
diena. Tą dieną ant Japo
nijos miesto H i r o s h i m o s 
buvo numesta pirmoji ato
mo bomba, kuri šimtus tūks
tančių žmonių nužudė ir 
tiek pat padarė paliegė
liais.

Ta diena buvo paminėta 
ne tik šioj šaly, bet ir vi
same pasauly. Spaudoj ma
tėsi ir Hiroshimos miesto 
mero atsišaukimas, kuris 

f ragino tą peklišką ginklą pa- 
■ dėti į šalį, nes japonai pa
tyrė, ką jiems padarė ma
žiausia bomba. O apie da
bar išvystytas bombas bai
su ir pamislyti, ką jos gali 
padaryti.

Apie tą pačią dieną žur
nalas “Look” išgavo sekre
tus bei diskusuoja memo
randumus, ką mokslininkai 
svarstė ir kaip atsinešė į 
bombos metimą ant Hiro
shimos. Nors bombos moks
lininkai dar nebuvo padarę, 
tačiau pas juos jau buvo 
susirūpinimas, kaip ir 
kius. metodus vartoti 
naudojimui.

Situacija su Japonija bu
vo bloga. Netikėtas užpuo
limas ant Pearl Harbor ir 
tie saužudžių japonų batali
onai ir kiti jų žiaurumai 
vienybę drumstė, ir tarp jų 
buvo didelis pasidalinimas 
tuo klausimu. Karinė tary
ba irgi buvo pasidalinus.

Armijos vadas generolas 
•J. C. Marshall iš sykio bu- 

4vo tos minties, kad Japoni
jos saužudžius reikia už- 
troškinti nuodingomis dujo
mis, nes, to nepadarius, 
žus 31,000 mūsų armijos, 
karių. Laivyno sekretorius, 
karo sekretorius ir kiti ta
rybos nariai nurodė,’* kad 
jei japonai taip laikysis, 
kaip iki šiol, jie gali pada
ryti nuostolių nuo 42,000 iki 
pusės milijono karių.

Už atominės bombos me
timą stojo maj. gen. Leslie 
R. Groves.

Prieš atominės bombos 
metimą išėjo Leo Szilard, 
gabus mokslininkas fizikas.

Mokslininkų tarpe iš
kilo gyvos diskusijos. Buvo 
iškelti šie klausimai:

1) Atominės bombos visai 
nevartoti prieš Japoniją, 
nes Vokietija jau buvo su
mušta.

2) Pagrasinti Japonijai 
. pasiduoti, jei to nepadarys,

** pagrasinti, kad bus naudo
damas naujas ginklas.

3) Pasitarti apie naudo
jimą atominės bombos su 
savo talkininkais.

4) Jei reikėtų naudoti ato
minę bombą, tai naudoti 
pirmiausia ant nedidelių 
inilitarinių įstaigų, kur ne
daug civilinių žmonių nu
kentėtų.

Leo Szilard su kitais 
mokslininkais parašė laišką 
prezidentui Trumanui, kad 
su savo patarėjais apsvars
tytų tą klausimą. Tačiau jo 
laiškas prezidento nepasie
kė. Surinko po peticija 70 
parašų tarp mokslininkų, 
kurie dirbo Chicagos labo
ratorijoj. Taipgi kitose 
Chicagos laboratorijose po 
peticija buvo 168 parašai. 
Nuo Oak Ridge, Tenn., bu
vęs irgi nemažas skaičius 
parašų pasiųstas.

Ilgesnį laišką, kaip ir ra- 
portą, pasiuntė J. R. Op
penheimer, vedėjas Los Ala- 

wmos atominės laboratorijos, 
^bendrai su Berkeley radia
cijos laboratorijos vedėjais, 
išdėstydami, kokia situacija 
yra tarp jų laboratorijose 
dėl atominės bombos meti
mo ant Hiroshimos. Jų

laiškas irgi nurodė, kad jie 
irgi pasidalinę. Vieni meti
mui priešingi, o kiti sutin
ka. Ir ant galo priduria, 
kad čia ne jų reikalas kiš
tis į militarinius ir politi
nius reikalus. Jų, kaip moks- 
lininkų, užduotis esanti at
likti jiems- užduotą darbą.

Visos tos peticijos, visi 
tie mokslininkų išsireiški
mai toliau nenuėjo, kaip tik 
iki Manhattan Project, gen. 
Groves raštinės. Ir tik po 
rugpiūčio 1 d. buvo nusiųs
tos į Karo sekretoriaus 

I Stimsono raštinę, kuomet 
liepos 25 d. karo sekreto
rius Stimsonas jau buvo pa
tvirtinęs bombos ant Hiro- 
shimas metimą.

Prez. Trumanas tų visų 
peticijų bei mokslininkų iš
sireiškimų nematė, nes jis 
tuo laiku buvo Potsdamo 
konferencijoj ir sykiu su 
Britanijos Clement Attlee 
ir Kinijos Chiang Kai-she- 
ku išleido Potsdamo Dekla
raciją. Tai buvo ultimatu
mas Japonijai besąlygiškai 
pasiduoti, nes kitaip bus di
delis sunaiki n i m a s. Kad 
yra išrastas naujas gink
las—a-bomba, Japonija ne
buvo perspėta bei infor
muota.

Po bombos numetimo ant 
Hiroshimos rugpiūčio 6 d., 
Leo Szilard prašė gen. 
Groves, kad viešai paskelb
tų mokslininkų pet i c i j a s 
bombos metimo klausimu, 
kad prez. Trumanas žinotų, 
kokį nusistatymą turi moks
lininkai. Gen. Groves tą 
prašymą atmetė ir savo 
mašineriją varė pirmyn. 
Rugpiūčio 9-tą d. buvo nu
mesta ; antra a-bomba, šį 
kartą ant Nagasakio.

Japonija pasidavė 1945 m. 
rugpiūčio 14 d. Ir jei ji ne
būtų pasidavusi, tai 17 ar 18 
d. to paties mėnesio būtų 
buvusi mesta ir trečia bom
ba.

Trumanas įeis į istoriją 
kaip pirmutinis, kuris pa
naudojo peklišką atominę 
bombą prieš Japoniją. Ir 
tuo pačiu sykiu žurnalas 
nurodo, kad peržiūrėjus vi
sus memorandumus ir kito
kius susirašinėjimus bei įsa
kymus reikale a-bombos pa
darymo ir metimo • ant Ja
ponijos, nerado jokio me
morandumo, jokio raštiško 
įsakymo mesti bombą, ir 
kokias sąlygas pastatyti 
Japonijai. Tą viską sutvar
kė karinė taryba, pasiaiš
kindama, kad visų dalykų 
ryšium su bombos metimu 
ir mokslininkų nusistatymu 
perduoti prezidentui ne
galėjo, nes jis tada bu
vo Potsdamo konferenci
joje. O kuomet bomba eks- 
plodavo rugpiūčio 6 d., prez. 
Trumanas dar buvo ant ka
rinio laivo USA Augusta, 
grižo namo.

Kol išgavo tas smulkme
nas apie a-bombą, ėmė 18 
metų, sako žurnalas “Look.”

Ignas

Praeitų metų rudenį ne
toli Prahos, valstyb i n i o 
draustinio teritorijoje, bu
vo rasta nepaprasta ūmėdė 
(Russulu furcata). Dviejų 
greta augusių grybų susi
lietė galvučių paviršiai. Su
silietimo vietoj išaugo nau
jas grybas. Trijų grybų 
grupė sudaro dviaukštį 
grybą. Šį retą radinį aptiko 
pensininkas Jaroslavas 
Hebkis, kuris jį vietoje nu
fotografavo ir vėliau per
davė Nacionalinio Čekoslo
vakijos muziejaus gamtos 
skyriui.

LMS VEIKLA
SVEIKINAM MIAMI AIDO CHORĄ

Nors dažnai vasaros laiku mūsų chorai ir meninės 
grupės atostogaują, šią, vasarą susikūrė naujas choras 
Miami mieste, Floridoj, kuriam buvo duotas skambus 
vardas “Aidas.” Seniai buvo manoma, kad Miami galima 
būtų suorganizuoti lietuvių chorą; pirmi žingsniai nebu
vo pradėti, kol pilnai neįsisteigė naujas Miami Lietuvių 
Klubas. Tas klubas greitai pasidarė populiarus ir ap
link jį dabar sukasi progresyvių lietuvių veikla.

Šio choro įsteigimu nuoširdžiai darbavosi J. Thomp- 
sonas ir eilė kitų meno mylėtojų. Tai naujas choras, dar 
pastovaus mokytojo neturi, bet į pagalbą atėjo čia gimusi 
lietuvaitė Viola Hagerty, kuri laikinai moko dainininkus 
atskiras savo balso partitūras, ir jau mišrus choras ir 
moterų grupė išstojo su keliomis dainomis klubo paren
gimuose. Bravo, miamiečiai! Broliškai sveikiname ir 
linkime jums ir jūsų jaunai mokytojai geriausios sėk
mės. Lai skamba jūsų dainos per ilgus, ilgus metus!

NAUJAS VIENETAS—GINTARO BALSAI
Oficialiai įstojo į Lietuvių Meno Sąjungą naujas 

Chicagos ansamblis, kuris pasivadino patraukliu vardu— 
“Gintaro balsai” (Amber Tones). Ši grupė gimė praėju
siais metais kaip dainininkų ansamblis, kad patarnautų 
J. Misevičiui filmų kūryboj. Jo mokytoja yra Ann Pe
ters, kuri per ilgus metus mokė Ateities Žiedo vaikučius 
ir laikinai LKM: ir Aido chorus, kai reikėjo pavaduotojo. 
Ji taipgi yra gera akompanistė.

Gaila, kad dėl šios grupės įsikūrimo iš pradžių kilo 
daug nesusipratimų ir nesmagumų. Kaltė gal buvo ta, 
kad šios grupės kūrimas buvo kaip ir privatus dalykas, 
neorganizacinis, ir buvo manoma, kad ji pakenks kitų 
pastovių chorų Chicagoj pasilaikymui. Bet dabar ma
tome, kad visi chorai ir Gintarų balsai ruošiasi prie nau
jo sezono su stipria veikla.

CENTRAS RUOŠIA DAINŲ SIUNTINĮ
Labai pagirtina, kad kad jau daugelis mūsų chorų 

imasi mokytis keletą dainų bendram masiniam daina
vimui. Rytiečių festivaly ie praėjusį gegužės mėnesį 
skambiai sudainavo abu Aido chorai tris naujas tary
bines dainas: “Ant Nemuno kranto,” “Linelį raunu ne 
viena” ir “Vilniuj žydi liepos.”

Chicagos chorai susibūrė pirmą kartą masiniam 
dainavimui prie L. Prūsęikos paminklo atidengimo cere
monijų, ir efektas buvo puikus. “Vilnies” piknike trys 
chorai skambiai užbaigė muzikalinę programą sudai
nuodami Jono Švedo “Kolūkiečių valcą.”

Šiomis dienomis LMS Centras ruošia kitą dainų 
komplektą chorų pasirinkimui bendram dainavimui. Į 
šią grupę įeina sekamos naujos Tarybų Lietuvos dainos: 
“Draugų daina”—V. Bagdono, “Nemunas”—V. Paltana
vičiaus, “Jaunystės šventė”—J. Slėnio, “Šienopiūtės nak
tį”—K. Kavecko, “Užstalės daina”—B. Dvariono. Ypa
tingai puiki daina bendram masiniam < dainavimui tai 
“Draugų daina,” ir Centras pataria, kad’ chorvedžiai 
įtrauktų šią dainą į kito sezono repertuarą.

1964 m. įvyks LMS Suvažiavimas New Yorke, ir nu
matoma, kad sykiu turėsime ir Nacionalį festivali.

Daugiau žinių apie dainas ir festivalį bus pateikia
ma chorams su siuntiniu.

Mildred Stensler, LMS Centro Sekretorė

JAV žemės ūkio produktų 
panaudojimas po 50 metų

JAV-jų Agrukultūros de
partamentas mini savo Ag- 
rikultūrinės išpar davimo 
tarnybos sukaktį. Visi įvy
kę pasikeitimai ūkio pro- 
produktų pardavime nuo 
1913 m. JAV-jų žmonėms ir 
kitiems pasaulio kraštams 
yra labai svarbūs.

Vienas iš šių progresų 
yra transportas. Per šaldy
tuvais aprūpintus traukinių 
vagonus, sunkvežimius ir 
naujus oro kelio pagerini
mus greitai sugendantys 
maisto produktai gali da
bar išbūti ilgą laiką kelio
nėje be sugedimo pavojaus 
ar pabrangimo. To rezul
tate šeimininkė gali nusi
pirkti šviežių salotų, lyg iš 
savo daržo, augintų už 2,- 
500 mylių.

Šimtmečio pradžioje pir
kėjai turėjo pasikliauti sa
vo nuožiūra maisto pro
duktų kokybės atžvilgiu. 
Urminiai turgai randasi 
dažnai už kelių šimtų 
mvliu nuo ūkiu. Dėl to 
reikėjo nemažai keliauti ir 
tai pakėlė produktų kainas 
pirkėjams.

Kai kada yra sunku nu
statyti maisto produkto ko
kybę išviršiniai. Todėl Ag
rikultūros departam e n t a s 
išvystė instrumentus in
spektorių naudojimui ma
tuoti paslėptas sugendančių 
produktų ypatybes. Žirnių

minkštumas matuojamas su 
specialiu matu, vadinamu 
tender ometru, ir obuolių 
kietumas arba prinokimas 
yra nustatomas su specialiu 
spaudimo prietaisu. Sėklos 
ir javai gali būti išrenkami 
ir bet kokie defektai tam 
tikrais naujai išvystytais 
instrumentais susekami.

Milžiniškas progresas yra 
padarytas maisto produktų 
paruošime ir pakavime. Su
šaldyti maisto produktai 
yra gal būti geriausiai žino
mi. Daugelis maisto produk
tų yra dabar galima gauti 
gatavai paruošti virimui ar 
valgymui. Paruošti pyragui 
miltai, bulvių košė, šviežiai 
sušaldyti vaisių sunkos 
koncentratai yra keli pavyz
džiai iš daugelio žinomų.

Maisto paskirstymas yra 
svari agrikultūrinio turga- 
vimo dalis. Per kelis per
eitus metus daug specialių 
valdžios programų buvo 
įvestu, kad būtų konstruk
tyviai sunaudotas maisto 
perteklius. Pavyzdžiui, 14 
milijonų moksleivių JAV- 
ose ir apie 40 milijonų ki
tuose kraštuose dabar gau
na gerai balansuotus pietus 
mokyklų pietų programų 
rezultate.

Pereitais metais maisto 
produktų transporto vertė 
buvo įkainuota 1.6 bilijonų 
dolerių. Pagerintas trans-

PHILADELPHIA, PA.
Du mainieriai, kurie išbu

vo po žeme užgriūti per dvi 
savaites, išgelbėti. Trečias 
(Bova) žuvo. Išbūti tiek 
laiko nematant šviesos, be 
maisto, tik vandenį geriant 
palaikymui gyvybės, neži
nant, ar būsi išgelbėtas, rei
kia geros sveikatos, gerų 
nervų, ne visi gali tai atlai
kyti. Jų pasakojimai spau
dai įdomūs. Vieta, girdi, ne
didelė, žema, kankino šaltis, 
kolei juos pasiekė gelbėji
mo ranka.

Einant gelbėjimo darbui, 
televizijos ir spaudos repor
teriams klausinėjant jų šei
mas, ar kalti mainų savi
ninkai už netinkamą apsau
gą, atsakymo nebuvo, ma
tomai, buvo bijomasi. Iš
gelbėti mainieriai sako ne- 
sibiją vėl eiti į mainas pel
nyti pragyvenimą, kadangi 
kitokių darbų nemoka.

Rugsėjo 28 tėmijau per 
televiziją Washington© de
monstraciją. Tai buvo mil
žiniškas sąskrydis. Demon
stracijoje dalyvavo ne tik 
negrai, bet ir baltieji. Daug 
kalbėtojų pasakė ugningas
kalbas., matėsi ir dvasiškių. 
Bet nemanau, kad buvo 
bent vienas lietuvių tėvelis. 
Šimtas penkiasdešimt sena
torių ir kongresmanų taip
gi dalyvavo.

Folcroft apylinkėje negrų 
šeima nusipirko namą.
Vietos ir apylinkės gyven-
tojai sukėlė audrą, nenorė-
dami įsileisti. Policijai at
vykus chuliganai langus iš-
mušė, teko ir policijai kiau
šinių ir plytgalių.

Sekančią dieną baltųjų 
grupė padėjo sutaisyti iš
muštus langus ir kitas ap
daužytas vietas, sakydami, 
kad jie apgailestauja pada
rytą blėdį.

4,800 Kaiser kompanijos 
plieno darbininkų už liepos 
mėnesį gaus $314,000 kaip 
dalį pelno. Nuo kovo mėne
sio įvedimo plano išmokėta 
darbininkams atlyginimo iš 
kompanijos pelno $1,824,- 
000.

Pas Ramanauskus išvyka 
Sellersville rugsėjo pirmą 
buvo sėkminga. Svečių bu
vo iš Brooklyno, Wilkes- 
Barre, Baltimores ir New 
Jersey valstijos. Ramanau
skai taria nuoširdų ačiū vi
siems už skaitlingą atsilan
kymą. Šį kartą nesimatė 
nieko iš Eastono.

Philadelphijos gatvės nak
tį ar dieną nėra saugios. 
Štai Puodį užpuolė, sumu
šė, palikdami gulintį skaus
muose. Užpultasis gal būtų 
daugiau nukentėjęs, jeigu 
automobilis nebūtų atvy
kęs. Užpuolikai pabėgo. 
Mulokiūtei dienos metu at
imta piniginė. Valdininkai 
sako nakties laiku tamses
nėse vietose nereikia eiti
šaligatviu, bet viduriu gat
vės.

Darbo Dienoje buvo pa
sakyta daug kalbų, padary
ta peržvalga Darbo dienos 
istorijos, unijinio laimėji
mo. Su Darbo diena vasar
vietės užsidarė, o mokyklos 
atsidarė ir milijonai jau
nuolių mokysis. Dalis jau
nuolių vakacijų laiku dir
bo, kad turėtų kelis centūs 
lankant mokyklas.

Kai kuriose valstijose su 
atidarymu mokyklų kyla

portas ir maisto sandėliai 
begaliniai padėjo padidinti 
maisto paskirstymą.

ACNS

segregacijos problemos. Ti
kintieji nerimsta, darydami 
įvairius planus, kaip apeiti 
Aukščiausiojo teismo nuo
sprendį prieš poterių kal
bėjimą mokyklose. Mūsų or
ganizacijos Darbo dienoje 
suruošė daug parengimų.

Travelers Book praneši
mu, 1962 metais vieškeliuo
se buvo užmušta 20,860 ii’ 
1,562,000 pateko į ligoni
nes, arba 400 užmušta ir 
30,000 sužeista kiekvieną 
savaitę. Šiemet per Darbo 
dienos šventes užmušta 556 
ir daugelis pateko j ligoni
nes. Vieškeliais važiavimas 
nėra saugus.

Šį sekmadienį, rugsėjo 15, 
draugai Bekmpiai rengia 
pokylį atžymėjimui 50 me
tų vedybų sukakties. Atžy
mėjimui kviečia visus savo 
prietelius būti jų svečiais. 
Mažai mūsų tarpe yra to
kių, kurie poroje išgyventų 
tiek metų, ir jūs atsilanky
dami pagerbsite juos. Bus 
valgių ir gėrimų. Vieta — 
147 —13 St., Avalon, N. J.

Primenu LLD 10-tos kuo-

išleistuvių bankiete sėdėjo
me prie vieno stalo su pre
zidiumo pirmininku Justu 
Paleckiu ir jo žmonele, 
taipgi su Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis vadovu Laury
mu Kapočium. Buvo Anta
nas Vaivutskas, Jonas Kaš- 
kaitis, generolas Karvelis 
ir kiti.

Man, paprastai darbinin
kei, buvo pirmos mano gy
venime tokios iškilmės.

Išvažiuojant iš Vilniaus 
viešbučio palydėjo mus 
aukšti valdžios pareigūnai. 
Orlaivių stotyje atsisveiki
nome pasibučiuodami. O 
Jonas Stasiulionis važiavo 
su mumis į Rygą. Paviešė
ję Rygoj apie tris dienas, 
aplankėme istorines vietas.

Matėm statybines įmo
nes. Kaip džiugu žiūrėti, 
kad darbas jiems sekasi — 
mašinų pagalba mažas skai
čius žmonių“ greitai stato 
gyvenamuosius namus. Dir
ba išlėto, o darbas bėgą 
greitai. Trumpo i ateity Lie
tuva turės užtektinai gyve
namųjų namų su visais pa
togumais.

Buvau Gedimino Pily už
lipusi į viršų. Įdomu, kaip 
matosi Vilniaus apylinkėje

pos nariams, kad šį penkta
dienį, rugsėjo 13, 7:30 vai. 
vakare, įvyks kuopos susi
rinkimas paprastoje vieto
je — 1144 N. 4th St. Arti
nasi “Laisvės” vajus. “Vil
nies” jau prasidėjo. Reika
linga pasitarti ir dirbti su
tartinai.

gražiausi vaizdai; aš pada
riau daug fotonuotraukų. 
Mačiausi su giminėmis. Jie 
patenkinti esama tvarka, ir 
kasdien jų gyvenimas eina 
geryn.

Man grižus Į Bostoną, su
tikau**" viešnią iš Chicagos. 
Atvažiavo aplankyti savo

Pilietis sesutės. Ji pasigyrė, kad
Chicagoj yra keli tūkstan-

So. Boston, Mass. čiai “mokytų pabėgėlių”, o 
Lietuvoje “paliko bemoks-

Mano prisiminimai iš 
Lietuvos

Man lankantis Lietuvoj 
1936 metais matėsi didelis 
darbininkų nepasitenkini
mas buržuazine valdžia.

Mano broliukas buvo ne- 
tinginys, abudu su žmonele 
sunkiai dirbo ilgas valan
das prieš saulės užtekėji
mą iki po nusileidimo ir la
bai skurdo.

Dabar, prie tarybinės 
santvarkos—kas kita. Jau
na graži gimtoji šalis Lie
tuva! Kaip džiugu matyti 
ją atsistatančią! Aš nega
lėjau įsivaizduoti, kaip at
rodo, kol pamačiau savo 
akimis1. Mačiau aš žmones 
ir kalbėjausi. Linksmi, 
draugiški, pavalgę sočiai, 
gražiai apsirengę. Baletai, 
koncertai, kinofilmai ar šo
kiai, visur labai žemos kai
nos. Autobusais važiuoti 
nuo vieno miesto krašto ligi 
kito už 4 kapeikas. Naujuo
se gyvenamuose namuose— 
visi patogumai: vanduo, el
ektra, radijas.

•Matėm duonos kepyklas. 
Kepa trijų rūšių — baltą, 
pusbaltę ir juodą, natūra- 
lišką, be dažų. Visą darbą 
atlieka mašinos, tik žmo
gus prižiūri, kaip kur rei
kalinga. O gardumas tos 
duonytės!

Jau važiuojant į namus,

liai”. Matosi jų mokslas — 
gerai moka langus daužyti.

Kad ir pačiam Bostone, 
kol nebuvo pabėgėlių iš Lie
tuvos privažiavusių, nebu
vo mokyklų langai išdaužy
ti. ;•

Mary Kvetkas
Redakcijos pastaba. — 

Draugės M. Kvetkienės ra
šinį trumpinome dėl to, kad 
H. Tamašauskienė smulkiai 
aprašė visą kelionę, kurioje 
buvo ir pati šio rašinio au
torė. Manome, kad draugės 
Tamašauskienės rašinys pil
nai padengia bostoniškių 
turistų kelionės įspūdžius, 
gi d-gė Mockaitienė savo 
jau anksčiau išspausdino. 
Smulkiai kartoti tuos pa
čius dalykus neverta.

Woodbury, Conn.
Mirė T. Prakuckienė

Rugsėjo 1 d. Waterburio 
ligoninėje mirė Teklia Pra
kuckienė (Gražulytė). Bu
vo 69 metų amžiaus, sirgo 
ilgai, žmona Juozapo Pra- 
kucko.

Paliko liūdesy vyrą Juo
zapą, tris ištekėjusias duk
teris, daug anūkų ir proa
nūkių. P r a k u c k a i yra 
“Laisvės” skaitytojai. Reiš
kiu jų šeimai ir giminėms 
užuojauta.

W. J. Dūda

Turistai iš Bostono Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų 
gamykloje

3 pusi. Laisvė (Liberty)Penkt., rugsėjo (Sept.) 13, 1963 •



H. Tamašauskienė

Įspūdžiai iš kelionės 
Į Lietuvą ir atgal

Birželio 20 d. iš Bostono 
aerodromo pradėjome ke
lionę į Lietuvą. Nuskridę 
į New Yorką, sutikome K.. 
Petrikienę, A. B i m b ąJ. 
Gasiūną su seserimi ir ki
tus draugus, kurie buvo ten 
atvykę palinkėti mums lai
mingos kelionės ir davė 
mums gerų patarimų. Nuo
širdus ačiū draugams.

8 vai. vakaro S AS linijos 
lėktuvas pasikėlė skristi 
per Atlantą.

Nakties beveik neturėjo
me. Skrendant į rytus, iš 
kairės pusės vis matėme 
šviesą padangėje. Apie 12 
valandą nakties Bostono 
laiku saulė jau tekėjo.

Nuskridę į Stokholmą, iš 
ten jau tarybiniu lėktuvu 
atskridom į Rygą. Rygoje 
nakvojome, nes lėktuvas tą 
dieną neskrido į Vilnių.

Ant rytojaus anksti rytą 
atskridome į Vilniaus oro 
uostą.

Ten mus sutiko L. Ka
počius ir kiti draugai, ku
rių nepažinojome. Buvo at
vykę keletas jaunų mergai
čių, kurios sveikino mus ir 
įteikė po puokštę gyvų gė
lių. .

, Koks tai nepaprastas 
jausmas palietė mūsų šir
dis, ir ne viena džiaugsmo 
ašara nuriedėjo, kuomet po j 
virš 50 metų vėl atsistojo
me gimtojoje žemėje.

Vilniuje mus apgyvendi
no “Vilniaus” viešbutyje. 
Po to pradėjome apžiūrėti 
miestą.

Genovaitė Vaitkūnaitė 
parodė mums keletą svar
bių vietų ir aiškino Vilniaus 
istoriją. * y * • *

Sekmadienį po pietų ap
lankėme paveikslų galeriją, 
į kurią įžangos bilietas kai
navo tik 20 kapeikų.

Birželio 24 dd. turėjome 
garbės dalyvauti vidurinėje 
mokykloje, kurioje jauni
mas baigė savo mokslo me
tus. Ten mus sutiko kaip 
kokius brangius svečius: 
susodino estradoje, nuo ku
rios kalbėjo mokytojos, pro
fesoriai ir kai kurie studen
tai. Teko ir mums pasvei
kinti juos nuo Amerikos 
pažangiųjų lietuvių ir pa
linkėti jiems laimingos at
eities.

Televizoriai ten švietė iš 
visų pusių; tas mums bu
vo didelė staigmena. Po to 
jaunuoliai įteikė mums po 
buketą gėlių, apdovanojo 
gražiais rankdarbiais ir ver
tingais piešiniais; jie bus 
mums ilgai atminčiai. Tą 
patį vakarą mes pačios sa
ve matėme televizijoje.
Dainų švente Vingio parke

Vingio parkas yra puikiai 
įrengtas dideliems parengi
mams. Ten dainavo 3,000 
vyrų choras vadovybėje J. 
Švedo ir kitų profesorių. Ten 
televizoriai švietė iš visų 
pusių. Mes atvykome į par
ką lydimi Jono Stasiulionio. 
Jis mums įteikė garbės 
ženklelius ir susodino į 
priešakines sėdynes.

Nepoilgo, matome, ateina 
ir Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis. Eina sau lais
vai, niekieno nesaugomas, 
nei lydimas. Jis mus pa
sveikino ir atsisėdo tame 
pat suole sykiu su mumis, 
paprastais žmonėmis.

Mergaitės vėl mus apdo
vanojo bukietais, gėlių. Bet 
to dar neužteko: net keli 
lėktuvai skraidė virš mūs 
berdami gėles. Tai buvo 
Šventė, kokią retai žmogus 
savo gyvenime gali matyti.

za-
už

Vingio parko daržely
Antrą dieną nuvykom pa

matyti’parko darželio. Ten 
studentai daro bandymus, 
kaip išauginti puikesnes gė
lės ir daržoves.

Vaikšičojome - po darželį. 
Ten toliau matome moteris 
kažką maišo dideliame ku
bile. Priėję paklausėme, ką 
čia tamsta verdi? Atsakė, 
maišau trąšas pamidoram 
palaistyti. Mišinys atrodė 
baltas kaip pienas. O tie 
pamidorai taip žali, gražūs, 
aukštai neišaugę, bet nepa
prasta gausa vaisių.

Kolūkyje
Plentu važiuojant pro 

liūs pušynus, tolokai
Vilniaus privažiavom gražų 
ūkį. Ten ganosi daug gra
žių karvių. Ten įrengtas 
didelis pastatas, kuriame 
pristatyta mašinų. Iš apy
linkės pievų ten traktoriais 
atveža žalią žolę, iš kurios 
mašinos mala miltus. Sako, 
tie žalios žolės miltai yra 
labai maistingi ir turi daug 
visokių vitaminų. Jais že
liamos karvės duoda daug 
ir gero pieno. Šie miltai 
siunčiami ir įužsienį.

Vaikų darželyje
Vieną gražią dieną nuva- 

j žiavome netoli Vilniaus pa
žiūrėti, kur vaikučiai lei
džia savo atostogas. Pri
važiavę gražią pamiškę ra
dome vaikučių darželį. Ten 
matosi gražus pastatas, ap
link žalia pievutė, įrengta 
vaikučiams įvairių žaislų, 
toliau miškas.

Vaikučiai mus pasitiko 
su dainomis. Jie mums pa
šoko, padeklamavo. Tuose 
darželiuose vasaroja ne tik 
paprastų žmonių vaikai, bet 
ir profesionalų — d. Kapo
čių dukrelė, M. Vaitkų, J. 
Stasiulionių ir kitų.

Ten yra gera priežiūra ir 
gražus aukl ėjimas. Ten 
įrengtas ir švariai užlaiko
mas namas — lovukės, sta
lai ir krėsliukai pagal vai
kų dydį. Mes juos apdova
nojome gražiomis lėlėmis, o 
jie mums, atsisveikinant, 
prisegė po gražų ženklelį su 
rūtos šakele ir palydėjo iki 
vartų.
Elektrinių skaitiklių įmonė

Vieną rytą draugai nuve
žė mus parodyti elektrinių 
skaitiklių dirbtuvę; ten dir
ba vyrai ir moterys—4,000 
darbininkų. Jie per metus 
padirba pusantro milijono 
skaitiklių. I

Bostono lietuviai svečiavosi vasaros vaikų darželyje 
Valakampiuose, Vilniuje.

Mes po dirbtuvę vaikš
čiojome laisvai. Kalbėjomės 
su darbininkėmis; niekas 
mūs nevaržė. Marytė Kviet- 
kas dar ir keletą nuotrau
kų padarė.

Dirbtuvėje švaru, pilna 
gėlių, gėlės susodintos į di
delius viedrus ir išaugę iki 
lubų, lyg kokie dideli me
džiai. Moterys dar ir ant 
stalų turi prisistatę gėlių. 
Mums tai buvo nepaprastas 
reginys.

Cemento fabrike
Po to nuėjom į cemento 

dirbtuvę — ten, kur išdirba 
tas dideles gelžbetonines 
plokštes namų statybai. 
Dirbtuvė automatizuota — 
viską neša konvejeriai: ce
mentą, plokštes, ilgiausius 
cementinius stulpus. Tas 
plokštes ten pat nubaltina, 
sudeda į jas langus, ir jau 
gatavos statyti sienoms. Ten 
darbininkų daug nematėm, 
nes mašinos atlieka darbą.

Iš dirbtuvės mus nuvežė

Viena senelė skundėsi, 
kad ji buvo mirtinai susir
gus. Sakė,— .seselės prie 
jos lovos stovėjo dieną ir 
naktį. Daktaras ją irgi daž
nai lankė. Ji sakė, aš labai 
esu dėkinga daktarui, sese
lėms ir valdžiai už taip pui
kią ir taip nuoširdžią pa-

mą!
Muziejuje

_ ___ __ Būnant Vilniuje, teko at- 
prie namų statybos.. Namas panky ti Karo revoliucijos
buvo jau pasiekęs trečią, 
aukštą. Matėme, kaip di
džiulis kranas kelia į pasta
tą plokštę jau su sudėtais' 
langais. Už kelių dienų na
mą matėme jau pastatytą.
Senelių ir invalidų namuose

Pavažiavus gerokai toli 
už Vilniaus ir Elektrėnų,

Į miestus išvyti valstiečiai
Nuo saulėtekio iki saulė

lydžio dirba Japonijos vals
tiečiai, mirkdami iki kelių 
vandenyje, trigubai susi
lenkę, skubėdami pasodinti 
ryžius. Ant galvos plačia
brylės gelt onų šiaudų 
skrybėlės. Kairėje rankoje 
—ryžių daigų gniūžtė. De
šinė nuolat nuleidžiama į 
vandenį ir atsargiai į dum
blėtą dugną panardina silp
nas stiebelio šaknis. Ir taip 
augalas po augalo, laukas 
po lauko.

Metinį japonų žemdirbio 
darbą galima įsivaizduoti iš 
tokio pavyzdžio. Praėju
siais metais ryžių derlius 
sudarė 13 milijonų tonų. Ši 
kultūra užėmė 3.5 milijono 
hektarų, ir tas plotas buvo 
įdirbtas rankiniu būdu, Ne 
veltui japonai sako, kad ry
žių grūdai panašūs į pra
kaito lašus.

...Nuo senovės laikoma, 
kad pagrindinį gyventojų 
sluoksnį Japonijoje sudaro 
žemdirbiai. B,e to, “pirmuo
ju žemdirbiu” ir “valstiečių 
globėju” laikomas impera
torius. Neseniai japonų 
laikraštyje “Asaki ivning 
nius” buvo įdėta įdomi nuo
trauka : dabartinis mikado 
Chirochito ryžių lauke. Su 
fetrine skrybėle, su gumi
niais batais jis mažame že
mės sklypelyje savo rūmų 
teritorijoje atlieka simboli
nes ryžių sodinimo apeigas.

džia valstiečius tuo, kad vi
si jie gaus darbą vykdant 
“ekonominę nacionali n i ų 
pajamų padvigubinimo pro
gramą”. Tačiau šiais paža
dais niekas netiki. Išrekla
muota ekonominė progra
ma iš karto susidūrė su 
daugybe nenumatytų sun
kumų. Nuo praėjusių metų 
rudens pasirodė pirmieji 
perprodukcijos krizės požy
miai. O juk jau dabar, Ja
ponijos Profsąjungų gene
ralinės tarybos duomeni
mis, šalyje yra apie 10 mili
jonų pilnutinių ir dalinių 
bedarbių. Štai kodėl visa 
Japonijos pažangioji visuo
menė susidariusią padėtį 
laiko “nepaprasta”. Ji smer
kia, vyriausybės žemės ūkio 
politiką, kaip antinaciona- 
linę, reakcingą, naudingą 
tik Amerikos ir Japonijos 
monopolininkams.

Daugelis Japonijos vals
tiečių dabar traukia į dū
mais ir suodžiais apgaubtus 
miestus, be lėšų pragyveni
mui, be vilčių. Jie traukia, 
kapitalizmo išvyti iš kaimų, 
ir tik dėl to, kad “padėkos 
•darbui dieną” susitiktų prie 
uždarytų bedarbių samdos 
biržos vartų.

V. Uljanovas

tataučiu vaikinu. Po vedy^f 
binių apeigų ir pakylio, ku
rį jaunųjų tėvai buvo su- ' 
ruošę, jaunavedžiai išvažia
vo į J.A.V. praleisti “me-
daus mėnesį”.

Čia tenka pažymėti, kad 
jaunąjai, savaite prieš ves
tuves, jos giminės ir arti
mosios buvo suruoštosios 
priešvedybinę “shower” pa- 
rę.

Grįžo iš ilgos kelionės
Janina Skripkaitė, po 

dviejų mėnesių išvažinėjusi 
Europoje, jau grįžo atgal į 
Kanadą. Apsilankiusi kelio
se Europos šalyse ir bend- 
rai kelione, Janina sakqj 
esanti labai patenkinta.

Proga atostogų svečiuojasi
Marijona Šarkytė gavusi 

dvi suvaiti atostogų, nuva
žiavo jas praleisti į Roches- 
terį, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, pas savo sužie
duotinį Vytautą Virbalą.

Atsisveikinant su sene
liais, jie mus apdovanojo 
gražiais rankdarbiais, ku
rie bus mums ilgai atmin
čiai.

Po kokio pusvalandžio įs
taigos savininkės pakvietė 
mus pietų. Stalą apdėjo 
skania vištiena, pačių ga
mintomis kilbasomis, labai 
skoningomis daržovėmis. 
Viskas auginta jų pačių 
ūkyje.

Širdingai ačiū daktarui ir 
šeimininkėms už taip malo
nų, taip šiltą mūs priėmi- j Derlius iš šio lauko “Padė

kos darbui dieną”, lapkri
čio 23 d., pagal paprotį bus 
padėtas prie altoriaus greta 
šventųjų rūmų relikvijų. 
Šios tradicijos imperatorius 
laikosi per visus 37 savo 
valdymo metus.

Tačiau , valstiečiams nė 
kiek ne lengviau nuo, , x. .
šios simbolikos. Jų -padėtis yy^ų 'darbu. Bet paskutiniu 
visą laiką blogėja. Japoni- ^al^u pradėjo neatsilikti ir

muziejų. Tarp visų kitų 
svarbių ir įdomių dalykų, 
matėm ir bronzinę knygą, 
kur surašyti vardai mūsų 
visų, ,kui;ie antrojo pasau
linio karo metu atiko jom 
nuo karo nūkentėjusiems į

Montreal, Canada
Moterys už “lygybę”?

Kad Montreale siaučia 
kriminalystės, užpuolimai, 
apiplėšimai, tai jau visiems 
žinoma. Vietos spauda 
kiekvieną dieną tokiomis 
žiniomis išmarginta. Ne
mažai jau rašyta ir mūsų 
spaudoj, todėl čia ir nekar
tosime. Kas pažymėtina, tai 
kad ligšiolei šis “amatas” 
paprastai buvo skaitomas

Lietuvos žmonėms ir kovai, jos kaime vyksta audringas moterys.
su vėžio liga.'

Vardai įspausti į metali-
kuriuos matėme pravažiuo- nius lakštus, ’kurie stovės 
j ant, buvo matyti, kad ten ten amžinai. Knyga padėta
yra vedama didelė konstruk
cija.

Dar gerokai toliau už 
Elektrėnų privažiavom di
delį dvarą. Ten lauko pusė
je gražiai gėlėmis išdeko- 
ruotame kieme radome sė
dinčius daug senelių ir in
validų. Mus tuoj pasitiko 
įstaigos daktaras., labai ma
lonus žmogus. Aprodė visą 
apylinkę, paaiškino, kaip 
jie ten tvarkosi.

Viduje radom viską pa
vyzdingoj tvarkoj. Senelių 
lovos gražiai padekoruotos 
ir parėdytos gražiais rank
darbiais, ant stalelių Visur

Serga
Susirgusi Pranė Skripkie- 

nė. Ligonė Gydosi namuo
se.

Grįžo j namus
Stasys Jažminskas, kuris, 

kaip žinia, buvo sunkiai su
žeistas darbavietėje ir pa
guldytas Walleyfield ligoni
nėje, dabar jau grįžo į na
mus ir baigia gydytis na
muose. J.—

Avalon, N. J.
Paskutinis pakvietimas
Viskas prirengta, viska^ 

sutvarkyta, kad pasitikį 
svečius ir viešnias mūsų 
rezidencijoj, 144 13 Ctreet, 
Avalon, N. J., sekmadienį, 
rugsėjo 15 dieną.

Nežiūrint, kiek visko ręi- 
kia pridėti prie parangimo, 
tas viskas mums tik menk
niekis, mudu esame kuo 
puikiausioj nuotaikoj ir 
mudviejų niekas nevargina. 
Pas mus liko tik vienas 
troškimas, tai kad Jūs, 
draugai ir draugės, kuo 
skaitlingiausiai suvažiuotu
mėte ir kartu visi pasi
džiaugtum ir pasilinksmin
tume. Mes darome viską, 
kad būtų džiaugsmo ir 
linksmumo diena.

Mes Jūs lauksime.
Kokiais keliais Jūs beva

žiuotumėte, visi jie sueina 
į kelią 9. Važiuodami keliu 
9-u arba Garden State 
Parkway, pamate Avalon 
nurodymą, visi sukite į kai
rę, tas kelias veda į Ava^ 
lon, ir Jūs greit pamatysi? 
te taip pat kairėje pusėje 
juodą auktšą lyg ir kami
ną, važiuokite link jo ir 
priešais tą kaminą rasite 
mūsų dviejų aukštų namą.

J. A. Bekampis

Štai pereitą sa
vaitę buvo areštuota dvi 
jaunos moterys, viena .28 
metų, kita 30 m. Jodvi su 
brauninku rankoje dau
giausiai užpuldavo ir api- 
plėšdavo motelius. Tačiau, 
viena iš judviejų, teisme 
parodžius brauninką, pa
reiškė esant “linksma, kad 
įnė sykį nereikėjo jai pa
naudoti šį brauninką”—sa
vininkai “kooperovę” ir ati
davę pinigus be pasiprieši
nimo. ..

klasinio skilimo procesas. 
Greit auga buožių, sluoks
nis ir dar greičiau didėja 
bežemių valstiečių armija; 
Jau 1960 metais iš 6 milijo
nų valstiečių šeimų tik du 
trečdaliai dirbo nuosavą že
mę. Beveik 1,300 tūkstančių 
žemdirbių tapo .pusiau nuo
mininkais, apie 250 tūks
tančių .prarądo savo .skly
pus. Kasmet daugiau kaip 
600 tūkstančių žmonių, 
daugiausia jaunimas, išei
na į miestus.

Nuo 1962 metų balandžio 
mėnesio Japonijos ministrų 
kabinetas pradėjo įgyven
dinti vadinamąjį “žemes 
ūkio struktūros patobulini
mo” planą. Pagal .naują 
programą ryžių ir kviečių 
gamyba šalyje bus žymiai 
sumažinta. Šių produktų 
poreikius vyriausybė ruo
šiasi patenkinti, pirkdama

garbingoje vietoje ir laiko
ma užrakinta kaip kokia 
šventovė.

Tai ilgos atminties pa
minklas.

Kapinėse
Tą pačią dieną nuvyko-’ 

me atlankyti kovotojų Lapi
nių. Įeinant į kapines, se
nose kapinėse labai tankus 
miškas, niekieno netvarko
mas. Ten tebestovi šimta
mečiai ąžuolai, o visokie 
brūzgynai juos laiko apsu
pę.

Paėjus toliąu, radom gra
žią aikštę, gražiais monu
mentais išdekoruotą. Ten 
yra kovotojų kapinės. Ten 
dega amžina ugnis.

’Ten atlankom ir 
Rotomskio kapą.

Pirčiupyje
Vieną gražų rytą 

žiavome atlankyti Pirčiu
pio.

Važiuojant gražiu asfal
tuotu .plentu pro žaliuojan
čius pušynus, gerokai .toli 
nuo ’Vilniaus, pamatėm .sto
vinčią netoli, kelio Pirčiu
pio motiną, kuri .skausmin
ga išvaizda primena .tas 
baisias kančias, kur 1944 
metų birželio .3 .dieną hitle
riniai žvėrys gyvus sudegi
no 119 vyrų, moterų ir 
vaikų.

' Biskį toliau stovi cemen
tinė. -siena, kurtoje iškalti 
žuvusiųjų vardai. Už jos 
namelis, kuriame įrengtas 
muziejus. Ten po stiklais 
sudėtos žuvusiųjų relikvi
jos: jų Išlikę kaulai, ,dan
tys, sagtys (ir tt. Sienoje 
išdėti buvusiųjų paveikslai, 
o kurių paveikslų nesurado,

Smuiką neatsako už 
savininką

Kanadoje, kaip žinia, vi
sokios loterijos yra nelega
lios. Tačiau neskaitant jau 
mažųjų loterijų, nemažai 
per metų metus buvo par- 
idavinėjami “Irish Sweep
stakes” ir “Army and Navy 
sweepstakes” tikietai. De
ja, pastaruoju laiku polici- 

Amerikos žemės ūkio pro-pa ėmėsi žygių .prieš tikietų 
dūktų perteklių.

Sutinkamai su programa 
valstiečiai paskirstyti į dvi 
kategorijas: “racionaliai” 
ir <(nęracionaliai” ūkinin
kaujantys. Per artimiau
sius 7—10 metų 12 milijonų 
valstiečių, kurie ūkininkau
ją “neracionaliai”, turi pa
likti savo sklypus ir išeiti į 
miestus. Šie žmonės pa
smerkti badui ir Skurdui. 
Monopolijų žinioje atsidurs 
didžiulė bedarbių ir pusiau 
bedarbių armija, iš kurios 
ji .gaus pigių darbo rankų.

Ikedos vyriausybė guo-

T'

Bostono lietuviai svečiavosi vasaros vaikų darželyje 
Valakampiuose, Vilniuje.

Veronika Kvietkas-Kviėtkauskienė atvežė 
vaikučiams dovanų—lėlę.

■ Wj|-

Povilo

išva-
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tų vardai įrašyti baltoje 
klėtkutėje. Tai labai šiurpi 
•vieta, kurios be ašarų nega
lima žiūrėti.

• Toliau matosi bendras ka
pas, o nž jo r— jau pra
dėjęs atsistatyti .naujas (kai- 
fmas.'

(Bus daugiau)

'platintojus. Vienas tokių, 
kaip policija sako, ^master
mind”, arba vyriausias lo
terijos tikietų platintojas 
buvo areštuotas, kuris iš 
profesijos yra muzikantas, 
priklausantis M o n t r e alo 
Simfonijos orkestrui. Visi 
tikietai buvo rasti prie 
smuikos dėžėje. Vadovau
jantis įstatymais, policija 
paėmė tikietus ir smuiką 
su dėže. Reiškia, viską kon
fiskavo.

Bet šiomis dienomis atsi
buvęs teismas savininką nu
baudė $500 ir konfiskavo 
dėžutę, kadangi joje buvo 
paslėpti tikietai, bet smui
ką, vertės $2,000, grąžino 
savininkui.

Apsivedė
Jane Klemkai te rugpjūčio 

31 d. sukūrė šeimyninį gy
venimą apsivedė su ki-

EASTON, PA.
Mirė M. Jankauskienė
Rugpiūčio 30 dieną, su

laukus, 72 metų amžiaus, 
mirė Marė Janakuskienė 
( M e š k a u s kaitė, neseniai 
Floridoje mirusio Stasio 
Meisono - Meškausko se
suo).

Į Ameriką atvažiavo 1907 
metais ir visą laiką gyveno 
Eastone. Vėlesniais laikais 
ji turėjo ūkį. Paliko liūde
syje keturias dukteris ir 
sūnų. Turėjo keturis bro
lius, visi Amerikoje jau yra 
mirę. Jos vyras jau seniai 
yra miręs.

Marė buvo laisvų pažiu
rę, skaitė “Laisvę.” Palatoj 
dota laisvai Eastono kapi
nėse. Laidotuvės įvyko ru^ 
sėjo 3 d. Laidojimo parei
gas atliko graborius J. Ra
tinis. L. T.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., rugsėjo (Sept.) 13, 1963



' Bridgeport, Conn.
Lankosi

Hartford, Conn.
Mire P. Raulinaitis

Ilgai gyvenę Connecticut 
valstijoje Viktoras ir Eva 
Valaičiai, kurie dabar gy
vena Floridoje, atvyko ap
lankyti gimines ir pažįsta
mus. Sake, kad čia bus ke
lias savaites. Mat, Valai
tienė čia turi seną motiną, 
seserį ir daugiau artimųjų. 
Ketino dalyvauti rugsėjo 22 
d. piknike, kuris įvyks pas 
dr. Stanislovaitį, jo gražia
me sode. Linkiu Valai- 
čiams laimingų atostogų.

Rugpiūčio 16 d., sulaukęs 
75 metų amžiaus, mirė Pi
jus Raulinaitis. Paliko liū
desy žmoną, dukterį ir bro
lį Antaną, taipgi giminių.

Lietuvoje augo Vilkaviš
kio apylinkėje. Į Ameriką 
atvažiavo 1906 m. Daugu
mą laiko gyveno Hartfor
de ir jo apylinkėje. ‘‘Lais
vę” skaitė nuo jos pasiro
dymo, taipgi prigulėjo prie 
Sūnų ir Dukterų draugijos 
nuo pat jos susiorganizavi-

J. Strižauskas

Sellersville’ Pa.

mo.
Jaunesnis būdamas mylė

jo meną, vaidindavo dialo
gus, dalyvavo, teatraliniuo
se vaidinimuose, buvo akty-

riems draugams ir drau
gėms sutinkant, draugė 
Niaurienė parinko aukų ir 
perdavė pasiųsti “Laisvei.” 
Aukojo sekamai:

J. J. Gitzus $25 ir du Še
rus. Po $5 aukojo: dr. J. 
ir E. Repšiai, A. B. Chula- 
dai, G. V. Kvietkai ir Y. R. 
Niaurai. P. Žuką uskienė 
aukojo $3. Po $2—A. Zig- 
mantienė ir W. H. Bonds. 
Viso aukų susidarė $52.

Ačiū geriems draugams 
ir draugėms už aukas!

Linkime “Laisvės” štabui 
geriausios sėkmės.

Annazita Zigmantienė

Žinios iš Lietuvos

B. A. Ramanauskų pa
rengimas 1 d. rugsėjo buvo 
tikrai gražus. Oras visą 
dieną tarnavo mums. Sve
čių buvo daug iš arti ir to- miems, o Pijui
Ii. Teko sueiti su draugais 
seniau matytais, paspausti 
ranką vienas antram, pa
linkėti linksmo ir ilgo am
žiaus, sueiti dar daug sy
kių mūsų organizacijų pa
rengimuose, o gaspadoriam 
Ramanauskam, kad dar 
daug parengimų surengtų.

Iš toliau atvykusių 
draugų suėjau draugus A. 
Globičius, iš Vilkes-Barre, 
Zambusevičius, iš Reading, 
A. Bimbą ir S. Sasną, iš 
Brooklyno, mahanojiečius 
ir šenandoriečius, taipgi 
draugus iš Hampton ir 
Pattenburg, N. J., plati
nant drg. Čiurlių spaudos 
$kniko skelbimus. Pikni
kas įvyks šio mėnesio 29 d., 
kuriame gal prisieis vėl vi
siems sueiti linksmai laiką 
praleisti. Linkim turėti pui
kų orą ir daug svečių.

Būnant piknike sužino
jau apie biaurų veikimą 
vieno išgamos, kuris savo 
bjauriais laiškais manė pa
kenkti piknikui, išbiaurio- 
damas susirinkusius bjau
riais būdvardžiais. Bet taip 
nebuvo. Visi draugai susi
rinkę linksminosi ir puikiai 
praleido dieną, išsiskirstė 
vėlai vakare, linkėdami ga- 
spadoriams sveikatos ir dar 
daug piknikų surengti atei
tyje.

Buvęs Piknike

vus. Vėlesniais laikais jis 
laikėsi nuošaliai nuo veik
los.

Reiškiu užuojautą jo arti-
— amžinai

ilsėtis.
Serga

Jau buvo rašyta, kad ser
ga Z. Juška. Jis vis dar 
yra St. Frances ligoninėje.

Sunkią operaciją padarė 
L. M. kliubo narei A. Da
gilienei. Sveikata eina ge
ryn. Manoma, kad netru
kus išeis iš ligoninės. Lin
kiu sergantiems greitai pa
sveikti.

L. M; klubas turės susi
rinkimą pirmadienį, rugsė
jo 16 d., 7:30 vai. vakare, 
157 Hungerford St. Visos 
narės kviečiamos dalyvau
ti, nes turime daug svarbių 
reikalų.

Ir pas mus pasireiškė 
negrų sąjūdis. Specialės ko
misijos lankėsi City Hali 
ir reikalavo, kad miesto 
pareigūnai verstų namų sa
vininkus užlaikyti namus, 
kad jie būtų tinkami svei
katai ir gyvenimui.

Miesto gaspadorius pasi
žadėjo daryti viską, kad 
reikalavimai būtų patenkin
ti. Pradžia jau daroma, bet 
tuo pat kartu reikalinga, 
kad ir negrai prisidėtų prie 
užlaikymo švaros ir kultū- 
riškumo. V. K.

Bedford, Mass.
Graži parama “Laisvei”

PADĖKA
Tariame nuoširdų ačiū 

dirbusiems rugsėjo 1 d. Ra
manauskų parengime Sel- 
^'sville. Be jūsų darbo vie
niems parengimas nebūtų 
įganomas. Dirbo Zambuse- 
vičienė, Lukoševičienė, Šmi
tienė, Tureikienė, Gustaitie- 
nė, Beleckienė, Merkiai, 
Walentai, Kazlauskai, Mu- 
lokiūtė, MacDanall, Kačiu- 
lis, Povilaičiai, Baranaus
kas ir Matulis. Ačiū balti- 
morietei Pivariūnienei ir 
Tilwikam, eastoniečiam, už 
dovanas. Daugiausiai darbo 
įdėjo pati draugė Rama
nauskienė. Ačiū visiems.

Rengėjai

Man viešint pas mano se
sutę Juliją ir š vogė r į J. 
Gittzus (Gicevičius), Bed- 
forde, jie surengė gražų pa- 
žmonį - pariukę ir sukvietė 
draugus ir drauges. Tai bu
vo ir aplaistymas jų naujo 
namuko.

Mums besivaišinant ir be
sikalbant drg. Y. Niaurienė 
prisiminė apie sunkią padė
tį “Laisvės,” tai yra, mūsų 
apšvietos skleidėjos ir tei
singų žinių nešėjos, o ka
da dar buvo sulūžęs presas 
ir padarė priedinių išlaidų, 
tai finansinė parama dar 
labiau reikalinga. Mano švo- 
geris J. Gicevičius pareiš
kė : “Reikia ir mums prisi
dėti, kad nors vieną šriube- 
lį nupirkus.” Visiems ge-

Chester, Pa.
LLD 6 Apskr. konferencija

Šiemet Lietuvių Literatū
ros Draugijos VI apskrities 
metinė konferencija įvyks 
spalio 20 dieną, VLP klupe, 
33191 E. 4th St., Chester, Pa. 
Pradžia 12 vai. dieną.

Visos LLD kuopos, pri
klausančios prie VI apskri
ties, privalo išrinkti dele
gatus ir laiku prisiųsti. Pa
geidautina, kad delegatai 
atsivežtų naujų sumanymų.

Po konferencijos bus de
legatams ir svečiams duo
dama vakarienė. Vakarie
nė įvyks toje pat vietoje. 
Gaspadinės pagamins ska
nių valgių . Prašome skait
lingai aasilankyti.

LLD VI Apskr. valdyba

Pas A. ir B. Ramanaus
kus, Sellersvilleje, buvo ge
ras piknikas. Buvo daug 
svečių. Valgiai buvo ska
niai pagaminti, patarnavL 
mas malonus.

Išvažiavimas i 
Avalon, N. J.

Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet J. E. Bekampiai 
ruošia išvažiavimą. Bet 
šiemet' jų ruošiamas išva
žiavimas dar ir tuo yra 
svarbus, kad sukanka 50 ’ 
metų jų vedybinio gyveni
mo. Išvažiavimas-piknikas 
įvyks Bekampių gyvenimo 
vietoje 147—13th St., Ava
lon, N. J.

Aš vyksiu į jų parengi
mą ir nusivešiu grupę drau
gų ir draugių. Manau, kad 
ir daugelis kitų laisviečių ir 
Bekampių draugų tą patį 
padarys.

A. Lipčius

SVEČIUOSE—LENKŲ 
TURISTAI

Lenkijos turistai atvyko 
į Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
sveikatingumo stovyklą Žy
diškose, kur poilsiauja res
publikos nusipelnęs kolek
tyvas — universiteto an
samblis.

Apsirengę tautiniais rū
bais, su gėlėmis ansamblie-i 
čiai sutiko svečius ežero 
pakrantėje. Lenkų kalba 
susipynė su lietuvių, abiem 
kalbom suskambo dainos. 
Pasirodo, kad visa delegaci
ja pažįsta daugelį mūsų 
studentų, kurie prieš porą 
metų buvo Varšuvoje, Kro
kuvoje, Zakopanėje. Todėl 
dabar tiek daug kalbų, pri
siminimų ...

Kai prasidėjo ansamblio 
koncertas, plojimai ir šūks
mai “bravo” aidėjo be pa
liovos.

—Viena geriausių mūsų 
viešėjimo Vilniuje dienų 
buvo kaip tik ši,—atsisvei
kindami pasakė svečiai.

J. Lipinskas

tai, nutarė įsiteikti carui. 
Bet kaip pasirodyti valdo
vui? Ilgai galvoję nuspren
dė pagaminti... kėdę. Ir 
ne paprastą, o prašmatnią, 
kurioje kelionės metu bent 
trumpam galėtų atsipūsti 
caras. Taigi, bajorai mokė
jo carui gerintis...

Kaip ši kėdė pateko į mu
ziejų, sunku pasakyti.

K. Mažeikaitė

GRŪDAI VALSTYBEI
KAPSUKAS.— Rugiapiū- 

tė rajono kolūkiuose pačia
me įkarštyje. Pirmaujan
čių tarpe — “Atžalyno” ta
rybinis ūkis. Čia dirba pen
ki kombainai, dvi traktori- 
nės ir 12 arklinių kertamų
jų. Ūkio kombainininkai K. 
Gudelevičius, J. Valatkevi- 
čius, K. Zigmantas per die
ną nukerta po 10-12 hekta
rų žiemkenčių.

Sacharoje gyveno 
kultūringi žmonės

Prieš dvejus metus italų 
archeologų ekspedicija kal
nuotose Libijos srityse, Fe- 
kano kalnuose, į pietus 
nuo Tripolio, surado pėdsa
kus aukštai išvystytos civi
lizacijos, egzistavusios dau
giau kaip prieš 6 tūkstan
čius metų, tais laikais, kai 
Sachara dar nebuvo virtu
si dykuma.

Sacharai pradėjus virsti 
dykuma, jos gyventojai 
persikėlė į Nilo žemumą ir 
ten įkūrė Egipto civilizaci
ją. Ilgą laiką archeologai 
galvojo, kad Egipto civili
zacija susikūrė pati, plyno
je vietoje, kad ji net pačio
je ankstyvoje savo epocho
je buvo pakankamai aukš
tai išvystyta.

Neseniai italų mokslinin
kai užbaigė Libijoje savo 
trečiąją ekspediciją. Jie su
rado kelis kapus su mumi
jomis. Nustatytas mumijų

amžius — joms apytikriai 
6 tūkst. metų. Iki šiol buvo 
laikoma, kad egiptiečiai pa
tys surado būdą kūnui bal
zamuoti. Dabar aišku, kad 
jie perėmė balzamavimą iš 
savo pirmtakų.

Visa eilė radinių liudija, 
kad žmonės, gyvenę Sacha
roje daugiau kaip prieš 6 
tūkst. metų, vertėsi žemdir
byste, augino naminius gy
vulius, gamino degto mo
lio dirbinius, piešė.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, rugsėjo-Sept. 22 d. 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų draugijos, 
moterų skyrius rengia pietus Olym
pia Parke, su muzika ir šokiais.

Kviečiame visus pasinaudoti pro
ga, papietauti su mumis ir pasige
rėti paskutinėmis vasaros dienomis. 
Pietūs bus duodami 1-mą vai. dieną.

Rengėjos
(73-74)

Dar daug darbo del taikos
Kad ir branduoliniai ginklai pažabot susitarta,
Kad ir dokumentai tam reikalui pasirašyta,

Bet dar tiktai pirmas žingsnis link taikos, 
Ir dar toli reik eit, kad prieit prie jos.

Keliai ir keleliai kariškais ginklais apstatyti—
Šovimui į žmogų visi prirengti, užtaisyti.

Tagi, dar reikia šiuos ginklus sunaikint,
Ir jų daugiau niekados nebegamint.

žaurus įtempimas to kenksmingo “šaltojo karo,”
Kuris neramumą ir baimę žmonijai vis daro.

hk Tad reikia ir jo gi ledai sudaužyt,
Ir dar atmosferą vis šiltą laikyt.

’ Taigi šitam darbui reik sąmoningų inžinierių, 
Kitaip sakant, taikai pasišventusių, šviesių vyrų.

Bet tie gi, kurie šitą darbą atliks, 
Garbingais didvyriais per amžius paliks.

Ų/ 1963 m. rugpiūčio 24 d. Jonas Juška

Great Neck, N. Y.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos II apskrities 
rengti pietūs rugsėjo 8 d. 
Great Necko miesto parke 
pavyko visais atžvilgiais.

Greatneckietės šeiminin
kės— M. Kupčinskienė, M. 
Smaidžiūnienė ir B. K. — 
labai skanaus maisto paga
mino, už ką joms didelis 
ačiū!

Brooklynietės N. Ventie- 
nė, B. Briedienė ir S. Pet
kienė visiems maloniai pa
tarnavo. Už tai ir joms di
delis ačiū!

Iš vyrų gerai darbavosi: 
P. Bechis, J. Kupčinskas, J. 
Grybas ir M. Stakovas.

Žmonių atsilankė skait
lingai. Net ir tolimą sve
čią turėjome—George Shi- 
maitį, iš Brockton, Mass.

GreatneCkiečiai su brook- 
lynieciais sudainavo kelio- 
liką gražių dainelių.

Abelnai parengimu visi 
buvo patenkinti.

Great Necko miesto par
kas yra švarus, jaukus. Ki
tą vasarą turėsime daugiau 
tokių pietų.

Reporteris

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvai Kurte 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

TIRIAMA GIMTOJI 
KALBA

Į Kretingos ir Plungės 
rajonus išvyko Mokslų A- 
kademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto 
dialektologijos ir kalbos is
torijos sektoriaus vadovė 
filologijos mokslų kandida
tė Elena Grinaveckienė. Da
lyvauja instituto darbuoto
jai, Vilniaus universiteto ir 
pedagoginio instituto aukš
tesniųjų kursų studentai, 
respublikos mokyklų moky
tojai.

Ekspedicijos metu bus iš
tirta 18-os gyvenamų vieto
vių žemaičių tarmė, surink
ta vietovių, ežerų toponimi
ka, į magnetofono juostą 
bus įrašyta nemaža tauto
sakos pavyzdžių.

Dialektologinė medžiaga 
pagal tam tikrą programą 
renkama jau nuo 1951 me
tų. Sekančiais metais in
stitutas šį atsakingą ir 
kruopštų darbą numato 
baigti. Didesnioji ekspedi
cijų metu surinktosios me
džiagos dalis bus panaudo
ta lietuvių kalbos tarmių 
chrestomatijai, kuri 1965 
metais bus paruošta spau
dai. (ELTA)

čekoslovakų žurnalas apie 
“Lituanikos” didvyrių 

žuvinio metines
Čekoslova k i j o s žurnalas 

Filatelle” tryliktajame nu
meryje patalpino straipsnį 
“Lėktuvo ‘Liuanika’ katas
trofos atminimui” ryšium su 
30-osiomis Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno gūvimo 
metinėmis.

Straipsnio autorius J. No
vo tnis gana plačiai aprašo 
Dariaus ir Girėno žygdarbį, 
skrendant iš Niujorko į 
Kauną, jų žuvimą, praskri- 
dus 6,411 kilometrų, ir tra
gedijos kaltininkus.

A. šakalys

KĖDEI—PUSANTRO 
ŠIMTMEČIO

M. Čiurlionio vardo dai
lės muziejuje yra labai se
na kėdė. Kadaise ji puikiai 
atrodė. Dabar laikaš smar
kiai “apdraskė” šilką, šios 
kėdes amžius — pusantro 
šimto metų. Štai kokia jos 
istorija. Šiaurės Lietuvoje, 
ptie Pakruojo, buvo stam
baus žemvaldžio Rojl^dva- 
ras. Caras Aleksandras I, 
grįždamas po kato su Na
poleonu iš Varšuvos, turėjo 
važiuoti pro šią vietą. Vie* 
tos bajorai, sužinoję apie

“NUO VOLGOS IKI 
BALTIJOS”

Sukanka 19 metų nuo Ta
rybų Lietuvos sostinės iš
vadavimo iš hitlerinių oku
pantų. Mūšiuose už Vilnių 
dalyvavo ir mechanizuotas 
gvardijos korpusas, vado
vaujamas tankų kariuome
nės generolo V. Obuchovo.

Šio korpuso kovų istorija 
įdomiai atpasakota A. Sam- 
sonovo knygoje “Nuo Vol
gos ki Baltijos,” kurią išlei
do TSRS Mokslų akademi
jos leidykla. Joje yra spe
cialus skyrius “Mūšiai už 
“Vilnių,” kuriame smulkiai 
aprašomos tarybinių ka
riuomenės dalinių kovos.

Autorius pabrėžia, kad 
hitlerininkai griebėsi visų 
priemonių, norėdami išlai
kyti Vilnių savo rankose. 
Pirmosiomis liepos mėne
sio dienomis hitlerininkų 
karo vadai ėmė smarkiai 
ruoštis miesto gynimui. Pa
statų rūsiai buvo paversti 
dotais, pastogėse pastatyti 
kulkosvaidžiai ir minosvai
džiai. Hitleris išleido įsaky
mą, kuriame kategoriškai 
siūlė “jokiu būdu neatiduo
ti Vilniaus.”

Toliau autorius pasakoja, 
kaip tarybiniai kariai ruo
šėsi puolimui. Visas politi
nis darbas buvo dirbamas 
su šūkiais: “Išvaduosime 
Vilnių!,” “Vilnius vėl bus 
tarybiniu!”

Ir štai prasidėjo šturma- 
vimas. Knygoje aprašoma 
daugelis kovų epizodų. Au
torius pažymi, kad Tarybi
nei Armijai daug padėjo 
vietiniai gyventojai. Pa
teikiamas toks įdomus epi
zodas: gvardijos karys A. 
Mamedovas gavo įsakymą 
įsiskverbti į priešo pozicijų 
gilūtną. Kartu su Mamedo- 
vu šios kovinės užduoties 
vykdyti išėjo trys lietuviai. 
Keturi drąsuoliai skverbėsi 
į prieše pozicijas kanaliza
cijos sistema, tamsiais kie
mais, pastogėmis ir stogais. 
Šį neįprastą kelią gvardijos 
karys- galėjo nueiti tiktai 
padedant lietuviams palydo
vams^ kurie, dalyvaudami 
pogrindinėje kovbje prieš 
fašistinius grobikus, žinojo 
visus slaptus takelius į mies
tą. Šis Ketvertukas sunai
kino daugiau kaip 30 vokie
čių kareivių ir karininkų, 
ritišlopino priešo ugnies taš
kus ir kelionėje atgal su
griebė “liežuvį.”

Vilniaus miestas galuti
nai buvo išvalytas nuo prie
šų liepos 12 dieną. O se- 
kahčią dieną mūsų Tėvynės 
sostinė Maskva saliutavo 
šauiiiemš III Baltarusijos 
fronto kariuomenės bū
riams.

š. Kurliandčikas

HELP WANTED MALE
...... ..... . ...........

MECHANIC-Foreman. Stokes &
Smith. Gluer & N. S. automatic 

box machine. Exc oppty for right 
man. Gd pay. 2d shift. 52 wk job. 
Benefits. Growing concern. Must have 
at least 5 yrs exp on both types of 
mach. Loc. Runnmede, NJ. Call for 
appt, 1-609-931-8000.

(73-77)

PARDAVIMAI
Parsiduoda keturių kambarių na

mas, su visais patogumais. Auto
mobiliui pastogė, mažas sodelis. 
Randasi ant Mango Rt., Box 295, 
Seffner, Fla. Kreipkitės tuo adresu 
pas Stanley A. Wolf.

(72-75)
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LDS 3-čios APSK. KOM. POSĖDIS

LDS 3-čios Apskrities komiteto 
posėdis bus sekmadienį, rugsėjo 22 
d., Liet, klube, 408 Court St., Eliza
beth, N. J. Pradžia 10 vai. ryte.

Kviečiami komiteto nariai pribū
ti laiku. Apart kitų reikalų bus iš
duotas pikniko raportas. —Sekr.

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

pikniką September 15-tą, nedėlioję 
po pietų kaip 1 vai., pas K. Ustupą, 
—• jo darže. Kviečiame visus.

Rengimo Komisija 
(72-73)

CLEVELAND, OHIO
LMS Cleveland© skyriaus susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, Rug- 
sėjo-September 12 dieną, 7 vai. vak, 
LDS Klubo svetainėje, 93 0 5 St. 
Clair Ave.

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime, turime daug da
lykų aptarti dėl ateinančio sezono.

Taip pat prašome atsivesti nau
jų narių.

Sekr. S. Kuzmickas 
10724 Bellaine Rd. 
Cleveland, Ohio 44111 

(72-73)

Visi Į Avalon, N. J.
ŠĮ SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEBER 15 d.

Pas Bekampius Piety
Pasveikinkime Juos Auksinio Jubiliejaus Proga 

Bekampių Rezidencijos antrašas.:
147 13th Street, Avalon, N. J.

Pietūs bus duodami 12 valandą dieną

Waterbury, Conn.
PIETŪS DR. STANISLOVAIČIO SODE

Jau yra žinoma, kad waterburieciai kas metai 
suruošia gerus pietus Dr. Stanislovaičio sode. 

Šiemet jų ruošiami pietūs
Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 22 September
SUMMIT ROAD, PROSPECT, CONN.

Rengėjai kviečia waterhuriecius ir iš toliau 
atsilankyti. Pelnas nuo šių pietų eis “Laisvei.”

Lawrence ir Methuen, Mass.

SPAUDOS BANKETAS
Kviečiame visos apylinkės lietuvius dalyvauti 

šiame dideliame bankete.
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Spalio 6 October
Pradžia 1-mą valandą dieną

Maple Parke, Methuen, Mass.
Bus Įdomi Programa

Kalbės Ieva Mizarienė
Ji .šią vasarą plačiai važinėjo po Lietuvą ir dalyvavo 
pasauliniame moterų kongrese kovai už taiką, 
Maskvoje. Ji papasakos iš savo kelionės įgytus 
įspūdžius.

šis bus jau paskutinis rudeninis parengimas pas 
mus, tad kviečiame visus atsilankyti, pasilinksminti

4>
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' ir tuo pačiu kartu paremti darbininkišką spaudą, ku
ri įstoja už taiką ir už visų tautų ir rasių žmonių 
lygybę. Rengėjai
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A. Išlaužas

Lietuviška kultūrinė kronika
“Draugui” vis neapeina
Kiek jau sykių įvairaus 

plauko “laisvintojai” ėmė 
ir paskelbė, kad kultūrinis 
ryšys su tėvyne nesąs įma
nomas ir todėl būsiąs neį
manomas! Kiek sykių pro
tingiausios, daktaru o t o s 
galvos deklaravo, kad visi, 
kurie kalba apie lietuvių 
kultūrinę ir tautinę vienv- 
bę, tėra tik “Kremliaus iš
davikai” ir dėlto verti su
naikinimo, bet kultūrinio 
ryšio tema niekaip neuž
mirštama.

Neseniai “Draugas” išda
vė dienraščio leidėjų vie
nuolių mentalitetą kvailiau
siais, tiesiog vaikiškais iš
vedžiojimais.

Prisimena toks atsitiki
mas. Praėjusiais metais 
amerikietis laikraštininkas, 
po grįžimo iš Lietuvos, atsi
tiktinai sutiko grupelę 
“Amerikos balse” dirbančių 
“patriotų” — Antaną Vai
čiulaitį, Jurgį Blekaitį, na, 
ir Vytautą Dambravą. Pas
tarasis, kad įtiktų pirmie
siems dviems, perkreiptu 
veidu sušuko: “Va, matyki
te kas jis — jo ir kelionės 
krepšys raudonai dryžuo
tas!” Nežinia ar dėl to, bet 
išguitas iš lietuviško sky
riaus, protingasis Vytautas 
Dambrava sako buvęs pa
skirtas net Pietų Amerikos 
skyriaus vedėju “Amerikos 
balse”. Neveltui dabar dak
taras Miltonas Eisenhowe- 
ris, “laisvintojo” prezidento 
brolis aną dieną televizijo
je gvoltu šaukė, kad, jei 
“laisvieji” nesusiims, tai 
Pietų Ameriką “pasiims” 
komunistai...

Kuba “laisviesiems” tiek 
rūpėjo, kiek jie galėjo in
vestuoti jon dažnai neddfti 
darbu uždirbtus pinigus. 
Tiek jiems rūpi ir dešimtys 
milijonų žmonių—dorų ka
talikų, badaujančių Pietų 
Amerikoj.

Dėmesio “Literatūrai 
ir menui”

Oro paštu iš Vilniaus at- 
skrendančio “Literatūros ir 
meno” negali paleisti iš 
rankų neperskaitęs iki pas
kutinės eilutės. Politika įdo
miai aptariama—Vyt. Lau- 
rušui besidžiaugiant “Pro
to ir humanizmo pergale” 
(pasirašius pažadą nebe
bandyti nuodingų bombų ). 
“Planetos taikos jėgų 
džiaugsmo nepajėgs užtem
dyti jokie Kinijos vadovų 
pareiškimai, kurie, kaip ne 
keista, solidarizuojasi su 
pikčiausių taikos priešų pa
reiškimais.” Po to “Litera
tūra ir menas” pateikia To
mo Venclovos pasigėrėtiną 
straipsnį apie ryšį poezijos 
su kibernetika, tikimybių 
teoriją su literatūros moks
lais.. Va, šitokio mąsto vy
rų Lietuvai iki šiol labai 
trūko!

Skulpt. K. Bogdanas išgi- 
ria dailininkės N. Gaigalai
tės ir arch. Eduardo Bud- 
reikos antkapinį paminklą 
neseniai mirusiam doc. R. 
Jachimavičiui—Dailės Aka
demijos skulptūros dėstyto
jui. Trumpai paminimas 
“Europos rašytojų foru
mas”, kuriame buvo šitaip 
pasakyta:”... Rašytojas ko
munistu gali ir nebūti, bet 
jis negali būti anti-komu- 
nistu. Tas, kuris skelbia
si anti-komunistu, tuo pa
čiu patenka į fašizmo lage
rį.” '

Justino romanas— 
“best seller”

Amerikos lietuviams pa
žįstamo Justino Marcinke

vičiaus romanas “Pušis, ku
ri juokėsi” susilaukusi to
kių gyvų komentarų rusiš
koj laidoj (aišku, kaip lie
tuvio, ši knyga negali būti 
įdomi Amerikos korespon
dentams), dabar per pirmą 
savaitę buvo išparduota es
tų sostinėj. Knygą išvertė 
estas M. Lood. Esą, studen
tai jau suruošė kelis disku
sijų vakarus.

Aprašo “Meilę trims 
apelsinams”

Muzikas Vytautas Mažei
ka “L. ir m” gražiai verti
na kompozitoriaus S. Pro
kofjevo Vilniuje neseniai 
pastatytą formalistinių 
manierų muzikalinę reviu. 
Rado, kad spektaklis iškėlė 
jauną, talentingą režisorę 
V. Mikštaitę, kuriai puikiai 
talkininkavęs dailninkas V. 
Jankus. Sąstatas daininin
kų buvo imponuojantis: Ri
mas Siparis, Vytautas No
reika, Henrikas Zabulėnas, 
Vyta u t a s Adamkevičius, 
Vytautas Daunoras, Anta
nas Lietuvininkas, E. Sau- 
levičiūtė, J. Jasiūnaitė, M. 
Aleškevičiūtė, E. Čiudako- 

! va, Kostas Šilgalis, ir R. Ma- 
rijošius. Dirigavo R. Ge
niušas. Mažeika laiko, kad 
opera pasisekė gerai. O 
mus pats faktas, kad šito
kia opera buvo pastatyta 
Vilniaus operoj, džiugina.

Sluckis nori Lietuvos... 
gandrų!

“L ir mene” skaitome VI. 
Šimkaus išverstą eilėraštį 
Boriso Sluckio. Jis nėra gi
minė Mykolui Sluckiui Vil
niuje. Tai žymus, didelių 
polėkių, svetimas kalbas 
puikiai žinąs Maskvos rašy
tojas.’Kaip ir daugelis’ kitų 
—Surkovas, Tichon o v a s, 
Voznezenskis — jis nepra
leidžia metų neapsilankęs 
pas Lietuvos rašytojus, Lie
tuvos žmones. (Beje, jie sa
kosi pavydi lietuviams to
kių pasakiškų Rašytojų 
Namų Vilniuje). Borisas 
Sluckis buvo vienas iš pir
mųjų, kurie jau 1962 metų 
pavasarį laikė, kad Gedimi
no Jakubonio “Pirčiupio 
Motina” turi gauti lenininę 
meno premiją. Jis jau tada 
drąsiai tvirtino, kad tai e- 
santi įdomiausia statula vi
soj TSRS! Sluckis neveid
mainiavo sakydamas, jog 
jis mėgsta Lietuvą. Štai jo 
eilėraštis, kurį kviečiame 
raustant pasiskaityti anti
semitiškus ponus Sužiedė- 
lius, Brazaičius, ČiAberkius, 
—provinciolus Rimšelį ir 
jam panašius.

“Lietuvoj gyvena jie? 
Gyvena...”

“Rusijoj kažkaip išnyko gandrai: 
gal vaikėzai karstės po medžius, 
gal kas nors pašaudė—išsigando,— 
visgi šitas faktas negražus.
Lietuvoj gyvena jie? Gyvena. 
Ukrainoj irgi jiems jauku.
Sukdami lizdus, snapais kalena 
viršum Baltarusijos stogų.
Būdavo, aukštam Rusijos danguj 
Gandrai sklandė—metraščiuos ran- 
Tai kodėl išnyko jie paskui? [dam. 
Ko gi Rusijoj išnyko gandrai? 
Paukštis ir orus ir išmintingas, 
puikiai puošia sodą ir namus.
Ar ne laikas juos pakviest pas mus! 
Vargas su jais neypatingas, 
Priešingai: tiktai ramiau žmonėms, 
jeigu gandrams čia gyventi gera, 
jeigu paukščiams šitokiems kilniems 
niekas nieko pikta nebedaro!

TARYBŲ SĄJUNGA 
REIKALAUJA

Maskva. —• Tarybų Są
junga pareikalavo iš Angli
jos, kad ji bendrai su TSRS 
įsakytų specialei komisijai 
Laose ištirti padėtį. TSRJS 
turi davinių, kad Jungtinės 
Valstijos slaptai pristatė 
dešiniųjų generolo Nosova- 
no jėgoms karinių lėktuvų 
ir amunicijos.

Iš ALDU) 1-osios 
kuopos susirinkimo 

ALDLD 1-osios kuopos 
narių mėnesinis susirinki
mas įvyko rugsėjo 10 d. 
Išklausę kuopos valdybos 
pranešimus, nariai nomina
vo kandidatus į CK.

Be to, susirinkimas nu
tarė ruošti prakalbas Kini- 
jos-Tarybų Sąjungos gin
čų santykių klausimu.

Prakalbas nutarta rengti 
spalio 13 d. “Laisvės” sa
lėje.

Taip, kinų komunistų ir 
tarybinių komunistų ginčų 
klausimas šiuo metu labai 
svarbus klausimas, nes jis 
paliečia visą pasaulį. Jį rei
kia pažinti, suprasti.

Kuopos finansų sekreto
rius pranešė, kad visi na
riai, apart trijų, yra pasi- 
mokėję savo metinius mo
kesčius už šiuos metus. Tie 
trys, kurie dar nepasimo
kė j o, gyvena toliau nuo 
miesto, Long Islande; keb
liau juos sutikti.

Narys

FILMAS POLONIA 
KLUBE

Rugsėjo 14 ir 15 dd. Po
lonia klube (201 Second 
Ave., Manhattane) bus ro
domas filmas, angliškai pa
vadintas “The Last Angry 
Man.” Rodymas bus šeš
tadienio vakarą, o sekma
dienį—4:30 vai. popiet. Įėji
mas nemokamas.

Sveikatos, Švietimo ir Šalpos 
departamento dešimtmetis

Sveikatos, Švietimo ir Šal
pos Departamentas atšven
tė savo dešimtą gimtadie
nį. Jis buvo įkurtas 1953 
m. balandžio mėn. 11 d. Ką 
jis nuveikė <per pirmąjį sa
vo gyvavimo dešimtmetį ? 
Kaip jis susikūrė?

JAV Konstitucija skelbia, 
kad federalinė valdžia turi 
pareigą rūpintis bendru 
gerbūviu. Tai ji vykdė įvai
riais būdais nuo Respubli
kos įkūrimo pradžios. Pir
mas žingsnis buvo duoti že
mės valstijoms viešų mo
kyklų statymui. 1798 m. 
Kongresas įsteigė ligoninę 
jūrininkams. Tai buvo šian
dieninės viešos Sveikatos 
Tarnybos pirmtakūnas.

Prabėgus 70 metų, 1867 
m., buvo įkurta Federalinė 
Švietimo Įstaiga. Greit po 
to Maisto ir Vaistų Admi
nistracija pradėjo proteguo
ti publiką. 1912 m. Vaikų 
Biuras buvo įsteigtas. 1920 
m. profesinė rehabilitacija 
pasidarė federalinės val
džios veiklos dalimi. 1935 
m. buvo suorganizuota So
cialinės Apsaugos Sistema.

Tai tik keli pavyzdžiai, 
kaip federalinė valdžia vis 
daugiau įsitraukė į darbą, 
kuris anksčiau buvo atlie
kamas privačių institucijų, 
asmenų ar valstijų bei ben
druomenių.

Visos šios agentūros vie
šo gerbūvio pakėlimui buvo 
sujungtos 1953 m. balandžio 
mėn., kai Dwight D. Eisen
hower pasirašė bilių, įku- 
riantį Sveikatos, Švietimo 
ir Šalpos Departamentą. Šis 
bilius buvo Kongreso priim
tas beveik vienbalsiai.

Per pirmą Sveikatos, Švie
timo ir Šalpos Departamen
to dešimtmetį asmenų, išė
jusių į pensiją, skaičius pa
kilo nuo 5 ligi 18 milijonų. 
Federalinė Socialinės Ap
saugos Sistema dabar pasi
darė didžiausia pasaulyje. 
Didelė darbininkų dauguma
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Tarybinis kūrinys 
filmų festivalyje

Pradedant rugsėjo 10 ir 
baigiant rugsėjo 19 d. Niu
jorko mieste vyksta tarp
tautinis filmų festivalis. 
Vieta: Museum of Modern 
Art, 53rd Street prie Fifth 
Ave.

Tarp daugelio kitų filmų 
bus ir tarybinis, angliškai 
pavadintas “Peace to Him 
Who Enters” (Taika tam, 
kuris įeis), šis filmas bu
vo demonstruotas 22-ajame 
Filmų Festivalyje Veneci
jos mieste, Italijoje; ten jis 
buvo apdovanotas aukso 
medaliu.

Artkino Pictures, Inc., 
partraukė “Peace to Him 
Who Enters” į JAV. Na, 
ir sekmadienį, rugsėjo 15 
d., minėtoje vietoje jis bus 
du kartus demonstruoja
mas: 3 vai. ir 5:30 vai. po
piet.

Filmą režisavo Aleksand
ras Alovas ir Vladimiras 
Naumovas.

Verta jį pamatyti.
Beje, šiame festivalyje, 

tik nežinome, kurią dieną, 
bus demonstruotas ir Adol
fo Meko, niujorkiečio lie
tuvio rašytojo ir režisie
riaus filmas “Aleliuja, kal
nai.”

New Yorkas. — Sulaukęs 
66 metų amžiaus mirė skulp
torius Bernardas Reder’is.

turi šį draudimą ir jų skai
čius siekia 90 milijonų. Vi
dutinis mėnesinis mokėji
mas išėjusiam į pensiją dar
bininkui pakilo nuo 50 ligi 
75 dolerių.

Per praėjusius. 10 metų 
mokinių skaičius elementa
rinėse ir antrinėse mokyk
lose pakilo nuo 31 ligi 47 
milijonų. Skaičius kolegijo
se ir universitetuose nuo 
2,300,000 padvigubėjo ir da
bar siekia 4,600,000. Pro
gresas sveikatos atžvilgiu 
yra atžymėtas kritimu vai
kų paralyžiaus atveju. 1962 
m. buvo tik 709 atvejai ir 
tai sudaro trečdalį, palygi
nus su ankstesniu skaičiu
mi.

Per praėjusį dešimtmetį 
Kongresas praleido daugiau 
kaip 120 įstatymų sveika
tos, švietimo; ir šalpos pa
kėlimui . Į juos įėjo įstaty
mai prieš vandens ir oro 
apkrėtimą; padidinta pagal
ba vargšams; didesnė pa
galba programoms prieš 
jaunimo ištvirkimą ir 1.1. 
Visa tai buvo skirta ne tik 
palengvinti kenčiant i e m s, 
bet ir pakelti bendrą gerbū
vį.

Sveikatos, švietimo ir šal
pos bendros išlaidos iš vie
šų ir privačių šaltinių pa
kilo 60%, palyginus su 1943- 
1952 m. laikotarpiu. Depar
tamento darbai padaugėjo 
penkiais kartais.

ACNS

VAKARŲ VOKIEČIAI 
DIDINA ARMIJĄ

Bona. — Vakarų Vokie
tijos Karo ministras Kai 
Uwe Hasselis išsiuntinėjo 
laiškus atsitarna v u s i e m s 
armijoje jaunuoliams kvies
damas juos stoti savano
riais į armiją.

Hiasselis sako, kad dabar 
Vakarų Vokietija turi ar
mijoje virš 400,000 vyrų, 
bet tos jėgos nepakanka.

Lietuvių Moterų 
Klubo narėms

Pirmas šio sezono Mote
rų Klubo mitingas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 18 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje. Kviečiame visas na
res atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių — mūsų kvota 
narių gavimo dar neišpil
dyta.

Šis susirinkimas bus ypa
tingai svarbus, nes reiks 
nustatyti veiklą žiemos se
zonui, o darbų yra daug ir 
svarbiu.

Teko nugirsti, kad turė
sime ir meninę programėlę, 
ir vaišių, ir dar kai ką. 
Taigi, būkime visos.

Valdyba

Walteris Keršulis 
eina geryn

Kaip žinia, rugsėjo 3-čią 
dieną Keršulis turėjo tul
žies operaciją. Daktaras 
i sako, kad buvusi kompli
kuota operacija. Apie sa
vaitę laiko ligonis buvo la
bai silpnas. Jo žmona Bro
nė buvo labai susirūpinusi. 

(Bet daktarai ramino, jog 
(Operacija pavykusi.
j Žengdamas į antrą savai
mę po operacijos Walteris 
| pradėjo palengvėlia stiprė
ti. Jau lengvai valgo, einą 
geryn. Linksmėja Walte- 
rio veidas, ir džiaugiasi jo 
žmona Bronė, matydama, 
kad ligonio sveikata taisosi.

Žinoma, Walteris vis dar 
yra ligonis, dar ilgai turės 
pabūti ligoninėje, kol pil
nai sustiprės. Jis randasi 
Howard General ligoninėje, 
prie pat Crossbay kelio, va
žiuojant į Rockaway.

P. B.
• l ’ ' ' ’ ’ • I '

Pirmoji pamoka
Po vasaros atostogų su

sirinko aidiėčiai į pamokas 
gerai nusiteikę ir pasiryžę 
tęsti mūsų pažangųjį kul
tūrinį darbą tolyn. Tik 
gaila, kad tenorų mažai pa
sirodė, bet tikimės, kad 
ateinantį penktadienį su
sirinks daugiau.

Labai gaila, kad mūsų 
tarpe nesimatė draugų Ker- 
šulių. Kaip žinome, Wal
teris serga, o jo žmonelė 
Bronė kupina kasdieninių 
rūpesčių. Aidiėčiai labai 
užjaučia draugams Keršu- 
liams ir linki Walteriui ir 
Bronelei viso geriausio.

Kaip matėme iš spaudos, 
dvi aidietės —Ilse Bimbienė 
ir Ieva Mizarienė — viešė
jo Tarybų Lietuvoje. Ieva 
perdavė aidiečiams nuo T. 
Lietuvos meno saviveiklos 
ratelių linkėjimus, o Use 
pavaišino lietuvišku “elek
syru” ir padalijo kiekvie
nam aidiečiui po dovanėlę.

Nutarta surengti vienam 
ilgamečiui aidiečiui pager
bimo vakarą su banketu, 
bet apie tai bus vėliau pra
nešta spaudoje.

Aido choro mokytoja, kaip 
ir visuomet, kupina energi
jos ir sako, kad ji jau tu
rinti planus visam mūsų se
zonui. Puiku! Tad prie 
darbo visi drauge su gerais 
norais ir gera valia!

H. F.

Wilmington, Ohio. — Čio
nai susidaužė didžiulis JAV 
karo orlaivyno transporto 
“C-119” lėktuvas.

Maracaibo, Venezuela. — 
Čionai I. Maria C. de Prie
to, 34-ų metų amžiaus mo
teris, turinti anūkų, vienu 
kartu pagimdė keturis ber
niukus.

a

D-rui F. Wardui - 70 metų <
Niujorke gyvena kuklus 

žmogus, d-ras Harry F. 
Ward. Š. m. spalio mėn. 15 
dieną jam sukaks 90 metų 
amžiaus.

D-ras Ward yra protes
tantų dvasininkas-teologas. 
Bet tiems iš mūsų, kuriems 
kadaise teko lankytis į ma
sinius Niujorko darbininkų 
mitingus, gerai žinoma, kiek

Laurinčiukai Lietuvoje
Albertas Laurin čiukas, 

ilgai tarnavęs tarybinės 
spaudos korespondentu 
Niujorke, kaip jau žinoma, 
grįžo Lietuvon ir vėl apsi
gyveno Vilniuje.

Rašo Albertas, kad jo 
žmona Izolda, muzikos mo
kytoja, jau dirba, dukrelė 
Izoldėlė lanko mokyklą, jis 
pats taipgi dirba žurnalis
tinį darbą. Džiaugiasi grį
žę i namus. Siunčia visiems 
pažįstamiesiems draugiškus 
sveikinimus.

Atėnai. — Su gruodžio 31 
diena Graikijoje panaikina
mas verstinas kareiviavi
mas tiems, kurie yra kitų 
šalių piliečiais.

Ottawa. — Kanados vy
riausybė pakėlė senatvės 
pensiją po $10 per mėnesį. 
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ŽAVINGAS MENINIS KINO FILMAS
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"KOL NEVĖLU“ >.
Rodymas įvyks Sekmadienį

Rugsėjo-Sept. 22,1963
Pradžia 2:30 vai. dieną

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame lietuvių visuomenę atsilankyti ir pasi
grožėti Tarybų Lietuvoje gamintais filmais.

Apart žavingo meninio filmo “Kol nevėlu,” bus 
rodo!ma ir keletas chronikinių filmų.

Matysite Brooklyno AIDO CHORO 50 metų ju
biliejinį koncertą, kurį nufilmavo J. Misevičius (či- 
kagietis.) Filmų rodymas tęsis apie 3 valandas.

RODYMĄ ATLIKS JONAS GRYBAS
Rengia LLD II Apskritis

PIKNIKAS ir PIETOS
Pas čiurlius, Pattenburg, N. J.

Sekmadienį

Rugsėjo 29 September
Piknikas bus gražiame sode, tyrame ore. Bus 

duodami geri pietūs. Pelnas nuo šio pikniko yra 
skiriamas “Laisvės” naudai. Taigi būkite pik
nike, pasilinksminkite, papietaukite ir parem
kite laikraštį “Laisvę.” Pietų kaina $3.00.

Pietus Duos Lygiai 12 Vai. Dieną
Kelrodis iš New Yorko

Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 
imkite kelią 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo čia tėmykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykitės dešinėj ir privažiuosite 
kitą mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia; 
penktas namas bus Čiurlių.

Važiuojant iš Philadelphijos per Eastoną
Iš Eastono imkite kelią 78-tą, ir privažiavę Pat- 

tenburgą sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite < 
Čiurlius (Churlis). *

Trentoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per- įį 
važiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki Čiurlių ūkio. ,

šis vyras yra nuveikęs daft- 
bo žmonių naudai, taikos 
naudai!

Tai nenuilstantis darbuo
tojas, pažangiųjų žmonių 
judėjimo rėmėjas. Jis, kai 
buvo jaunesnis, kai sveika
ta geriau tarnavo, gynė 
darbo žmonių reikalus, jis 
visuomet garsiai pasisakė 
už taikos išlaikymą.

Ir štai dabar tapo suor
ganizuotas specialus komi
tetas, kuris rūpinasi atitin
kamai šį veikėją - visuome
nininką pagerbti jo 90-ųjų 
gimimo metinių proga. <

Mitingas įvyks spalio 
d. Carnegie Hall, Manhat
tane. Pats d-ras H. F. 
Ward ten pasakys pagrin
dine kalbą.

Kurie galite, pasižymėki
te tą dieną savo kalendo
riuje, kad galėtumėte da
lyvauti šio įžymaus ameri
kiečio pagerbime. Ns.

Paieškojimas
Ieškau savo tikrų brolių Antano 

ir Vinco Navickų, s. Aleksandro, 
motina Marė. Jie gyveno Lietu
voje, šeškinių kaime, Bartininkų 
parapijos, dar Smetonos laikais.

Vėliau išvyko gyventi Brazilijon, 
apie Sao Paulo miestą.

Prašau juos pačius atsiliepti ar
ba juos žinančius man apie juos 
pranešti. Būsiu labai dėkingas. Jur
gis Navickas, 139-33 — 85th Dr., 
Jamaica, N. Y. (69-73)




