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Vietnamo liaudis, valdžia 
ir Jungtinės Valstijos

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda paskelbė 
premjero Chruščiovo laišką 
Kubos vyriausybei. Jis ra
šo, kad Tarybų Sąjunga 
skubina su pagalba Kubos 

jA° 29 T(L švenciomų apskrity. Į liaudžiai nugalėjimui ura- 
. .  " gano palikimų.

Tarp kitko, Tarybų Są- 7 k a d junga siunčia į Kubą tech- 
esąs dzūkas. Dzūkijoje, Dus- nikos specialistus pastaty- 
menyse, jis ir palaidotas — mui fabriko, kuris gamintų 
greta savo tėvų. i prefabrikuotus gyvenimo

Joks kitas kompozitorius, namus. Kartu siunčia 30,- 
daininmkas, pedagogas J A V | 
lietuviams nedavė tiek daug, 
kiek davė Mikas Petrauskas. 
Sukūrė jis daug revoliucinių- 
darbininkiškų dainų; pramokė 
muzikos šimtus jaunų mūsų 
žmonių; į aukštą lygį pakėlė 
lietuvių liaudies dainą. Jis pir
mas sukūrė mūsų tautai ope
ras: “Birutę,” “Eglę žalčių 
karalienę”; parašė daug ope
rečių, kurias stato scenon mū
sų Ach or ai.

^Kiekvienas lietuvių tautos 
pątrijotas su didele pagarba 
mini ir visuomet minės šio vy
ro vardą ir nuveiktus darbus. 

Š. m. žurnalo “šviesos” num. 
ketvirtajame apie M. Petraus
ką tilps įdomus muzikologo 
A. Kalinausko straipsnis.

Augo Dzūkijoje, muzikos mo
kėsi Rusijoje — baigė Petra
pilio Muzikos konservatoriją. 
Jis visuomet didžiavosi,

000 tonų cemento, daug 
stiklo ir elektros laidų-vie- 
lų, kurie reikalingi namų

įrengimui. Fabriko pasta
tymo ir įrengimo visas lė
šas padengs Tarybų Sąjun-

Kartu TSRS jau siunčia: 
5,000,000 mastų audinių, 
250,000 porų avalynės, 
3,000 tonų konservuotos 
mėsos, 900 tonų džiovinto 
pieno, daug sviesto ir vai
kams maisto.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė pareiškė, kad tarybi
nė liaudis nepaliks Kubos 
liaudį bėdoje — gelbės viso
mis jėgomis.
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Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė pa
tyrė, kad pietų Vietnamo 
Specialė kariuomenė, ku
riai vadovauja prezidento 
brolis Ngo Dinh Nhu ir 
pulkininkas Le Quang Tun- 
gas, puolė budistus. Tos jė
gos buvo kaip daliniai 
Jungtinių Valstijų Centri
nės Žvalgybos Agentūros

I (ČIA) ir iš ČIA kiekvieną to numatė ir gerai pasiruo- 
i mėnesį gaudavo virš $300,- šė. J kelias minutes jie už- 
000 algoms. 1..JF

Dabar JAV vyriausybė j džio 
patvarkė, kad Pietų Vietna-: daliniai netvarkoje 
m o Specialė kariuomenė i traukė.

Armėnų tauta šiemet mini 
savo įžymaus poeto Sajat-No- 
va 250-ąsias gimimo metines. 
Jis kūrė dainas ne tik armėnų, 
o ir gruzinų, ir azerbaizanie- 
čių kalbomis. Dėl to ir šis 
Sajat-Nova gimtadienis iškil
mingai, plačiai per visą Tary
bų Sąjungą yra atžymimas.

Sekamais metais visas kul
tūringasis pasaulis minės Šek
spyro 400-ąsias gimimo meti- 
tines. Man patinka, kad Ta
rybų Lietuvoje pradėta leisti 
jo tragedijos, dramos ir ko
medijos. Ne tik leidžia kny
gomis, o ir stato scenoje.

Nereikėjo mesti 
atomines bombas

Dabar ir buvęs JAV pre
zidentas Eisenhoweris sa
ko, kad 1945 metais nerei
kėjo Jungtinnėms Valsti
joms mesti atomines bom
bas ant Hiroshimos ir Na
gasaki japonų miestų.

Kaip žinia, vien Hiroši- 
moje buvo užmušta ir su
žeista 250,000 žmonių. Tas 
baisus miesto sunaikinimas 
nedavė JAV militari n ė s 
persvaros nugalėjimui Ja
ponijos. Vėliau tą sakė ir 
tais laikais buvęs JAV visų 
militarinių jėgų viršinin
kas, generolas G. Marshal- 
las. Jis sakė, kad jeigu ne 
Tarybų Sąjungos išstoji
mas prieš Japoniją, tai dar 
karas būtų buvęs ilgas, ku
riame apie milijonas JAV 
karininkų ir karių būtų ne
tekę gyvasčių.
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Tik 90 svarą mirtina
pagimdė 4 kūdikius

New Yorkas. — Rhoda
Breker’ienė, 27 metų am- pridavė atnaujinimų ir vieną naują prenumeratą. Senas 
žiaus, tik 90 svarų moteris, Juozas, Brooklynietis, irgi pridavė atnaujinimų.
pagimdė tris mergaites ir j r - - — LL2 ‘ '_ ”
vieną berniuką.^ Visi_ vaikai Gendrenas smarkiai darbuojasi. Šį sykį prisiuntė dvi
sveiki. Mergaitės svėrė nuo 
3 iki 4 svarų kiekviena, o 
berniukas beveik 3 svarus.

Rhoda ir Martin Breke- 
riai vedė 1957 metais, bet 
iki dabar vaikų neturėjo.

72

Iš So. Bostono gražiai pasidarbavo Mary Kvetkas, 
prisiųsdama naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Brooklynas įžengė į laimėtojų skyrių. Valys Bunkus

St. Petersburg, Fla., LLD 45 kp. vajininkas Jurgis

Bet mums, lietuviams, sto
vi prieš akis kitas, labai svar
bas jubiliejus: 1964 m. sausio 
l*d. sukaks 250 metų, kai gi
mė Kristijonas Donelaitis. Lie- 
tU»yje ir visoje Tarybų Sąjun
goje šis įvykis bus iškilmin
gai atžymėtas.

Klausimas: Kaip mes, pa
žangieji JAV lietuviai, pami
nėsime tą garbingą jubiliejų? !

šį mėnesį socialdemokratų 
lyderiai, Pijus Grigaitis ir 
Kipras Bielinis mini savo 80- 
sias gimimo metines. Abudu 
jiedu kadaise buvo dideli rrre- 
voliucionieriai, o šiandien, ahot 
J. šliupo, lenkiasi “kunigiškai 
pavietrei.”

Imkime P. Grigaitį. Atvy
ko jis į Ameriką 1907 metais, 
bet jautė, kad jam dar reikią 
'/daugiau mokslo.” Išvyko 
Šveicarijon, o JAV lietuviai 
darbininkai jam padėjo savo 
aukomis.

—Turėsime mokytą redak
torių ir veikėją! — didžiavosi • • jie.

Turėjo!..
Per daugiau kaip 40 metų 

P. Grigaitis per savo laikraš
tį visaip niekina, šmeižia Ta
rybų Sąjungą ir komunistus. 
Kadaise Brooklyne jis išdi
džiai pareiškė: “komunistams 
Lįętuvoje vietos nebus.’’ šmei
žtą jis lietuvių tautą, kurian
čią naują, socialistinį gyveni
mu pranašauja komunizmo 
sužlugimą, ožišku užsispyrimu 
kartoja ir laukia to, ko niekad 
nesulauks, žemai lenkiasi 
tiems, kurie kadaise laižė ba
tus Rusijos ciesoriui, vėliau—

LAIKYS BLOKADĄ 
PRIEŠ KUBĄ

Washingtonas. — 
vyriausybė, atsakydama į 
Kubos premjero Kastro ra
ginimą panaikinti ekonomi
nę blokadą, jeigu JAV nori 
Kubos žmonėms pagelbėti 
atsigauti nuo uragano, sa
ko, kad blokada bus laiko
ma. JAV vyriausybė pa
reiškė: “Kol Kuba laikysis 
dabartinės politikos, tai link 
jos bus laikomasi dabarti
nio ekonominio varžymo...”

JAV

Maskva. — Pirmieji lai
vai su Kanados kviečiais 
jau pasiekė TSRS Odesos 
prieplauką.

Vokietijos kaizeriui, dar vė
liau—Hitleriui.

Pasibučiavo su L. šimučiu, 
pažadėdamas būti ištikimu 
klerikalams ir fašistams. Ir 
ką gi jis laimėjo? Išmetė jį 
anie iš savo tarpo, kaip tą mu
selę iš barščių.

šmeiždamas, meluodamas, 
insinuacijas ir skundus dary
damas prieš pažangi uosius 
žmones, P. Grigaitis išsieikvo
jo, susipaškudino, ir jis nūnai 
—ankštis be žirnių.

gaus algą tik tada, kada 
ji veiks fronte prieš parti
zanus.

Saigonas.—Spalio 20 die
ną Pietų Vietnamo valdžios 
trys batalionai (apie 3,000 
vyrų) puolė 400 partizanų 

|Loc Ninh srityje, į pietus 
nuo Mekongo upės.

Partizanai viską iš anks

mušė 40 ir sužeidė 85 val- 
kareivius. Valdžios 

pasi-

Indija ir vėl gavo 
daug ginklą

New Delhi. —Indijos vy
riausybė pasigyrė, kad ji 
vėl gavo daug ginklų iš 
Jungtinių Valstijų, mundi- 
ruotės ir amunicijos, kad 
galėjo apginkluoti dar dvi tija, sudaranti Sirijos val- 
armijos divizijas (apie 40,- džią, savo kongrese pasisa- 
000 vyrų. ' ~ “ .... -

Indijos Gynybos minist
ras sako, kad iš Jungtinių 
Valstijų ginklų ir amunici
jos gavimas žymiai padau
gėjo po to, kai Indijoje ap
silankė JAV militarinių jė
gų viršininkas generolas 
Maxwell D. Tayloris.

tau i as prenumeratas.
'Lawrence, Mass., senieji vajininkai, geri darbuoto

jai; V. Kralikauskas (jis prisiuntė 3 naujas prenumera
tas ir atnaujinimų.) ir S. Penkauskas (jis—atnaujinimų) 
rūpinasi, kad jų miestas būtų vienas iš laimėtojų. Daug 
sėkmės jiems.

Sekami vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais:
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Erhardas stoja už 
pasitarimus

Bona. — Naujasis Vaka
rų Vokietijos kancleris L. 
Erhardas stoja už Jungti
nių Valstijų pasitarimus su 
Tarybų Sąjunga sutvirtini
mui taikos reikalų.

B.et prieš jo politiką pik
tai išstojo Krikščionių par
tijos vadas Henrikas Bren- 
tario ir kiti revanšistai.

Iš darbo atleidžia 
darbininką

Sudbury. —International 
Nickel Co. of Canada pa
leido iš darbo 257 darbinin
kus spalio 16 dieną Port 
Colborne valykloje. Tuo pat 
metu kompanija paskelbė, 
kad spalio 21 d. buvo paleis
ta 530 Falconbridge Nickel 
Mines darbininkų Sud- 
buryje. Kompanija aiš
kina, kad sumažėjo parei
kalavimas elektrolytinio ni
kelio. O Falconbridge 
kasykla sumažin anti 17 
procentų nikelio gamybą, 
kadangi Jungtinės Valsti
jos jau užpildžiusios visus 
savo atsargų sandėlius.

Irakas ir Sirija 
jau vienijasi

Beirutas. — Baatho par-‘ dabar eina prie politinės 
vienybės.

Abidvi respublikos yra 
Arabiš kame pusiasalyje, 
tarp Viduržemio jūros ir 
Persijos įlankos. Jų terito
rija sueina ir sudaro 400 
mylių ilgio sieną.

Irakas užima 172,000 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi 7,000,000 gyventojų. Si
rija užima 72,230 kvad. my
lių plotą ir turi 5,000,000 
gyventojų.

kė už suvienijimą Irako ir 
Sirijos į vieną valstybę. 
Prie naujos valstybės bus 
daromos pastangos p r i- 
traukti ir kitas arabų vals
tybes ir sudaryti Arabų 
Liaudies Demakratinę Res
publiką.

Irakas ir Siriją jau pir
miau suvienijo savo milita- 
rines jėgs, apvienijo ekono
minę ir kultūrinę veiklą, o

Maskvoje susekė 
žuliką saiką

'Maskva. — Milicija suse
kė žulikų šaiką, kuri buvo 
suvogus ir sugrobus $3,- 
300,000 turto. Jos priešaky- 
je stovėjo Roifmanas 
ir Šakermanas. Milicijai pa
vyko atimti už 2,500,000 
rublių turto, po 316,000 nuo 
Roimafno ir Šakermano.

Užsienyje Tarybų Sąjun
gos priešai skleidžia melus, 
būk pas mus yra persekio
jami žydai. Šie žulikai bus 
viešai teisiami, ir ne kaip 
žydai, bet kaip prasikaltė
liai prieš visų tautų liaudį.

5G'O demonstravo 
prieš A-bombas

Quebec. — Penki šimtai 
žmonių demonstravo prie 
Kvebeko seimelio rūmų, 
protestuodami prieš įsilei
dimą Kanadon nukli n i ų 
bombų.

Demonstrantai reikalavo, 
kad Kvebeko privincijos 
premjeras Jean Lesage pa
sipriešintų padėjimui nukli- 
nių bombų Kvebeko provin
cijoje.

Demonstracija truko dvi 
valandas. Premjeras vengė 
pasirodyti. Bet anksčiau 
jis pareiškė, kad nepritinka 
provincialei vyria u s y b ei 
kištis į federalinius reika
lus.

Ekspertai nurodo, kad 
tos bombos nesuteiks Kana
dai apsaugos, tiktai pada
rys Kanadą dar labiau pri- 
gulminga Jungtinėms Vals
tijoms.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva.... Tarybinė spau

da aštriai smerkia naują 
Vakarų Vokietijos kanclerį 
(premjerą) Erhardą, kuris 
pasisakė, kad jis tęs revan
šistinę Adenauerio politiką. 
Toji politiką nežada nieko 
gera nei Vokietijos, nei pa
saulio taikai.

Alžyras.— Sacharoje teb
eina mūšiai tarp marokie
čių ir alžyriečių. Krinta 
žmonių iš abiejų pusių. Pa
stangos baigti mūšius ir de
rybomis išspręsti rubežių 
klausimą tarp Alžyro ir Ma
roko neduoda jokių rezulta-

kyta siekimo pasiekti Mė
nulį. Kaip žinia, Amerikos 
vyriausybė yra nusitarus 
žygiui į Mėnulį išleisti dvi
dešimt du bilijonus dolerių!

Washingtonas. — Vyriau 
sybė užsispyrusiai darbuo
jasi sušvelninti civilių tei
sių bilių. Tuo siekiama lai
mėti reakcinį elementą, ku
ris Kongrese turi labai daug 
įtakos. “Diliaus su danti
mis” gi šalininkai nežada 
pasiduoti .

KUBA BUDRI
Havana. — Kubos susi- 

Nemanykite, ger b i a m a s siekimo ministerija nutarė 
konfiskuoti visus siuntinius 
iš kitų Amerikos respubli
kų, nes tarp maisto ir gy
duolių siuntinių surasta pa
vojingų žmonių sveikatai.

skaitytojau, kad man smagu 
apie P. Grigaitį rašyti tai, ką 
parašiau. Prieš penkiasdešimt 
metų ir aš buvau vienas tų, 
kurie turėjo viltį, kad P. Gri
gaitis bus žmogus.

Washingtonas. — Plačiai* 
jau kalbama, kad gal ir 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė persvarstys savo erd
vių užkariavimo programą, 
gal tuo tarpu būsią atsisa-

Washingtonas. — Sena
torius Humphrey ragina 
vyriausybę tuojau peržiū
rėti visą Amerikos su užsie
niais prfekybą, kad būtų 
smarkiai praplęsta prekyba 
su socialistiniais kraštais. 
Manoma, kad apie tokį su
manymą galvoja ir prez
identas Kenedis. >

ALŽYRAS IR MAROKAS 
DAR NESUSITAIKĖ

Alžyras.—Alžyro respub
likos Užsienio reikalų mi
nistras Biauteflika prane
ša, kad Ethiopijos pasiūly
mas susitaikinti su Alžyru 
yra nepriimtinas. Tuo kar
tu Sacharoje vis dar karto
jasi susirėmimai tarp Alžy
ro ir Maroko jėgų.

PAKISTANO BALSAS
Karačis. —Pakistano pre

zidentas Mohammad as 
Ayub Khanas sako, kad pa
sienio sargai buvo susirė
mę su Indijos sargais. Pasi
rodė, kad indusai yra gink
luoti naujausiais Jungtinių 
Valstijų ginklais. Tas pa
tvirtino' Pakistano nuožiū
rą, kad Indija vartos JAV, 
Anglijos ir kitų ginklus ir 
prieš Pakistaną.

SPROGIMAS FABRIKE
Corpus Christi, Texas.— 

Įvyko sprogimas išvalymo 
naftos Coastal States Oil 
kompanijos fabrike. Tris 
darbininkus užmušė ir 26 
sunkiai sužeidė.

ITALIJOS SOCIALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Roma. — Spalio 25 dieną 
atsidarė Italijos Socialistų 
partijos suvažiavimas. Da
lyvauja apie 700 delegatų. 
Prieš Pietro Nennio vado
vybę susidarė skaitlinga 
opozicija. Opozicija stoja 
už ištraukimą Italijos iš 
NATO.

APIE DIDELĘ NELAIMĘ
New Yorkas. — 1960 me

tų gruodžio 16 dieną New 
Yorko pakraštyje ore susi
dūrė United Air Lines ir 
Trans World Airlines lėk
tuvai. Nelaimėje žuvo virš 
100 žmonių. Žuvusių gimi
nės apskundė kompanijas, 
reikalaujant apie $16,000,- 
000.

Dabar sutikta sumokėti 
tą sumą. JAV federalinė 
vyriausybė padengs 24 pro
centus, o likusią sumą kom
panijos.

BUDISTŲ BALSAS
Pekinas. — Spalio 20 die

ną čionai 11-kos šalių bu
distų atstovai laikė konfe
renciją. Budistų sąjungos 
prezidentas Thiem H a o 
smerkė Jungtines Valstijas 
už pagalbą Pietų Vietnamo 
Ngo Dinh Diemo valdžiai, 
prieš kurią kovoja liaudis.
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Trisdešimt mėty !
KIEKVIENAS SĄŽININGAS, susipratęs amerikie- 

tis turėtų pasidžiaugti, kad šiemet sukako trisdešimt 
metų Amerikiniam Komitetui Sveturgimiams Ginti 
(American Qommittee for Protection of Foreign Born). 
Kiekvienas turėtų nulenkti galvą prieš tuos, kurie per 
eilę metų tęsė šio Komiteto pasibrėžtus darbus.

Tai liečia ne tik sveturgimius amerikiečius—tai lie
čia kiekvieną JAV gyvenantį žmogų.

Ką gi šis Komitetas per tiek metų dirbo?
Jis gynė tuos, kurie gimė kitose šalyse, bet kurie, 

vienokiu ar kitokiu būdu atvyko į šią šalį, ir juos mūsų 
šalies valdžia paskui persekiojo, kalino, trėmė visiškai 
ne dėl jų kaltės!

Yra žmonių, kurie šio Komiteto vaidmenį labai įver
tina. Andai liberalinio savaitraščio “National Guardian” 
vyriausias redaktorius, James Aronsonas, savo laikraš
ty pateikė įdomų apie šį Komitetą straipsnį.

“Mano tėvas, su savo motina, atvyko į Bostoną iš 
Lietuvos, kai jis buvo dvylikos metų amžiaus.” Rašyto
jas, taigi, pažymi, kad jis—imigranto sūnus, kad jo tė
vas, jei jis šiandien būtų gyvas, gal būt būtų Washingto- 
no valdžios persekiotas taip, kaip kiti imigrantai. Ir jei 
nebūtų, kas jį gina, gal būt jis būtų buvęs išdeportuo- 
tas, ištremtas, kaip “pavojingas asmuo”.

Bet šiandien yra kas gina persekiojamuosius atei- 
vius-sveturgimius. Yra, kaip sakėme, paminėtasis komi
tetas. Kadaise jam vadovavo pasišventėlis Abner Green; 
po jo mirties kiti stojo darban ir Komitetas tebegyvuo
ja, gina tuos, kuriuos be mažiausio reikalo puola reak
cionieriai. Daugelį žmonių, ateivių, Komitetas apgynė. 
Tarp lietuvių galima suminėti L. Prūseiką ir V. Andru- 
lį-

Bet šis Komitetas ne tik gina persekiojamuosius— 
jis kovoja už tai, kad iš viso nebūtų deportacijų, kad nebū
tų persekioti tie, kurie gimė kitur, o šiandien gyvena čia. 
Atsiminkime, kad “tikrieji amerikiečiai” .tėra tik indėnai, 
kad baltieji ar juodieji—visi, y ra atvykę (arba-buvo at
vežti prieš savo norą) į’šią Salį! Tasai, kuris didžiuojasi 
“tikruoju amerikečiu”, dėl to, kad jis čia gimęs, dar nieko 
nepasako. Jo tėvai ar protėviai atvyko šion šalin ir čia 
apsigyveno.

Šiuo metu JAV Kongrese yra įneštas sumanymas 
(Morse-Hart Bill 1501), pagal kurį, jei jis bus Kongreso 
priimtas, nei joks ateivis-sveturgimis, išbuvęs šioje ša
lyje. ne mažiau kaip dešimt metų, neturi būti deportuo
jamas. Už šį bilių-sumanymą kovoja ir Sveturgimiams 
Ginti Komitetas. Visi turėtų už jį pasisakyti.

Šis Komitetas, 30 metų savo sukakties proga, lapkri
čio 3 dieną ruošia koncertą. Tai bus garsiojoje Niujorko 
salėje—Town Hall, 43rd St., palei Broadway.

Kiekvienas galvająs asmuo, kuriam laikas leidžia, 
turėtų šiame spektaklyje dalyvauti.

Sveikinkime ir pagerbkime organizaciją, kuri suvai
dino ir tebevaidina labai svarbų vaidmenį mūsų šalyje. 
Pagerbkime tuos, kurie stovėjo organizacijos priešaky
je juodžiausiomis reakcijos (makartizmo) dienomis, ir 
kurie tebestovi jos priešakyje šiandien!

AFL-CIO suvažiavimas
š. M. LAPKRIČIO 8 d. įvyks AFL-CIO suvažiavimas.
Šis suvažiavimas, kaip rašo “The Workerio” bendra

darbis, George Morris, nežada būti labai vieningas, nes 
jau dabar pasireiškia federacijoje nesantaika. Iš tikrų
jų, tos santaikos nebuvo ten per pastaruosius aštuo
nerius metus, po to, kai American Federation of Labor 
ir Congress of Industrial Organizations susivienijo.

Federacijoje verda kova tarp pramoninių unijų ir 
amatinių. Jai vadovauja reakcionierius George Meany, 
kuris atsisakė užgirti net tokį dalyką, kaip žygis į Wash
ington^ įvykęs š. m. rugpiūčio 28 d. Meany nieko nepa
miršo, nieko neišmoko. Jo sumanymu buvo iš AFL išmes
ta didžiulė ir kovinga unija,—Tymsterių unija. Šian
dien, sako George Morris, daugelis unijų vadovų gailisi, 
kad jie neprotestavo prieš tą Meany mostą.

Scott Nearing
MAŽAI ŠIANDIEN rasime galvojančių amerikie

čių, kurie nebūtų girdėję, arba skaitę jo raštus, apie 
profesorių Scott Neringą.

Jam šiemet sukako 80 metų. Profesorius dar vis 
veiklus, aktyvus, rašo ir sako kalbas, kur jį kviečia. Per 
daugiau kaip 50 metų šis vyras kritikavo kapitalistinę 
santvarką; kovojo ir tebekovoja už taiką. Jis daug kelia
vo, daug parašė knygų ir brošiūrų,—šimtus, jei ne tūks
tančius, pasakė kalbų Amerikos žmonėms. Jis—geras 
bičiulis Tarybų Sąjungos.

Prof. Scott Nearingas nepriklauso jokiai partijai, 
bet jis ištikimai darbuojasi už pažangą.

Ir štai Š. m. lapkričio 7 dieną, Palm Gardens salėje, 
Manhattane, 8 v. v., ruošiamas prof. Srbtt Nearingui

Kas ką rašo ir sako
APIE LIUDVIGĄ 
ERHARDĄ

Kaip žinia, neseniai Va
karų Vokietijoje įvyko val
džioje pakaitos: Adenaue
riui pasitraukus iš kancle
rio vietos, jon atsistojo 
Liudvigas Erhardas. Kas 
jis? Ką apie jį galvoja, pa
vyzdžiui, tarybinė spauda? 
Andai Vilniaus “Tiesoje” (š. 
m. spalio 18 d.) Č. Juršėnas 
išspausdino straipsnį apie 
šį “didvyrį.” Mes čia paduo
sime kai kurias įdomesnes 
ištraukas.

Č. Juršėnas rašo:
Naujasis Vakarų Vokietijos 

kancleris Liudvigas Erhardas, 
nors ir jaunesnis už Adenau- 
eri, bet irgi, taip sakant, pen- 
sijinio amžiaus. Jis gimė 1897 
metais B a v a r i joje, Fiurte, 
smulkaus pirklio šeimoje. Stu
dijavo politinius ir ekonomi
nius mokslus. Dalyvavo pir
majame pasauliniame kare. 
1 9 2 6 metais pradėjo dirbti 
Konjunktūros tyrimų institute, 
po kiek laiko buvo paskirtas 
šio instituto direktorium. Dės
te aukštosiose mokyklose. 
1932 metais Erhardas parašė 
populiariam žurnalui “Tage- 
buch” Vokietijos visuomenę 
sudominusį straipsnį. Jaunas 
mokslų daktaras griežtai kriti
kavo būsimą fašistinės Vokie
tijos ekonominį diktatorių 
šachtą, kuris piestu stojo prieš 
pram onės nacionalizavimą, I 
valstybės kišimąsi į ekonomi- t 
ką. Bet, laikui bėgant, Er
hardas visiškai pakeitė savo 
pažiūras. Ir nenuostabu, nes 
vėliau, 1942 metais, Erhardas 
organizavo su Vokietijos mo
nopolijomis susijusį Pramonės 
tyrimų institutą, kuriam ir va
dovavo. 1943 metais jis. pa- 
skirįamas užgrobtų Prancūzi
jos provincijų gauleiterio eko
nominiu patarėju. Tiesa, Er- 
hardasĮ nacistu nebuvo.

Erhardas saVo laiku parašė 
memorandumą apie finansi
nes ir valiutines-pohtines “tre
čiojo reicho” kracho pasek
mes. Okupacinė JAV valdžia 
pastebėjo šį darbą. Amerikie
čiai pasiūlė jam Bavarijos 
ūkio ministro postą. Kartu 
Erhardas buvo JAV okupaci
nės valdžios ekonominiu pata
rėju. 1947-1948 metais jis va
dovavo kredito-finansų valdy
bai. Ruošė Vakarų okupacinė
se zonose separatinę pinigų 
reformą, kuri žymiu mastu 
įgalino įtvirtinti pokarinį Vo- 
kitijos suskaldymą. Vykdant 
šią reformą, monopolijoms bu
vo panaikinti kai kurie svar
būs suvaržymai, be to, keliems 
mėnesiams užšaldytas darbo 
užmokestis., Tuo tarpu kai
nos galėjo netrukdomai kilti. 
Atkuntantiems Vokietijos ka
pitalistams šios ir vėl e s n ė s 
lengvatos buvo labai naudin
gos.s

1949 metais įkūrus VFR, L. 
Erhardas paskiriamas ūkio 
ministru, o 1957 metais išren
kamas ir vicekancleriu. Va
karų valstybės ir visų pirma 
JAV “šaltojo karo” tikslais 
negailėjo kapitalų be j pastan
gų atkurti ir sustiprinti Va
karų Vokietijos ekonominę 
galią. VFR pramonė, taip pat 
ir karinė kilo kaip ant mielių. 
Tai Vakarų propaganda ir 
pavadino “ekonominiu stebuk
lu,” kurį susiėjo su ūkio mi
nistro Erhardo vardu. Be abe
jo, negalima neigti, kad Va
karų Vokietija turi galingą 
ekonomiką ir gali ne tik 
skriausti smulkesnius partne
rius, bet, Prancūzijos padeda
ma, bandyti galinėtis su pačio
mis JAV. Kapitalistinių ša
lių ekonomika vystosi netoly
giai, ir į'priekį išsiveržia čia 
viena, čia kita valstybė.

“Ekonominio stebuklo” tė
vui paskutiniais metais teko 
patirti ir daugiau nemalonu
mų. šiemet pavasarį Vakarų 
Vokietiją sukrėtė milžiniškas 
metalistų streikas.

Iš tikrųjų Vakarų Vokieti
joje siautėja monopolist i n i s 
kapitalas, vyksta nesulaiko
mas kapitalo koncentravimo 
procesas. Smulkiąsias ir vidu

pagerbti vakaras jo 80-ųjų gimimo metinių sukakties 
proga.

Sveikiname jubiliatą!
Arčiau Niujorko gyveną, dalyvaukite parengime.

Įėjimas vienam asmeniui tik 99 c.

tines įmones pamažu praryja 
stambiosios, kurias valdo ab- 
sai, flrkai, stinesai, tisenai bei 
kiti, kurie viešpatavo ir Hitu 
lerio laikais. Panaši padėtis 
ir žęmė$?'Ūkyje. Nuo 1949 me
tų išvaržyta pusė milijono 
valstiečių ūkių.. O “ekonomi
nio stebuklo’ ’t&Vas žadėjo vi
sus savo tėvynainius padaryti 
savininkais ir skirti ypatingą 
dėmesį vidutiniams sluoks
niams. . .

Tik darbo žmonių apgaulei 
skirtos liaudies “akcijos.” 
Ruošdamasis jas įvesti, Erhar
das net važiavo į JAV tyri
nėti “kapitalo ir darbo san
tykius.” Bet ir su ameriko
niškos kilmės socialinės dema
gogijos pagalba sunku ką ap
gauti. Netgi buržuaziniai VFR 
ekonomistai teisingai pripažįs
ta, kad šia priemone tik iš
traukiami iš liaudies pinigai.

Demagogiški burbulai, kokios 
gamybos jie bebūtų, vieną sy
kį turi sprogti. Būk kad ii’ 
triskart profesorius ar minist
ras, bet ekonominių kapitaliz
mo dėsnių nepakeisi.

Kalbėdamas apie padėtį Va
karų Vokietijoje, pasitraukus 
Adenaueriui iš kanclerio pos
to, V. Ulbrichtas pasakė, kad 
pasikeitimai VFR visų pirma 
priklausys nuo Vakarų Vokie
tijos darbininkų klasės, nuo 
to, kaip augs šalyje taikos jė
gos. Ir jeigu naujasis kanc
leris padarys išvadas iš savo 
pirmtako klaidų, rašė neseniai 
VFR išėjusioje knygoje “Sun
kus Erhardo kelias” K. Flia- 
chas, jis gali daug padaryti, 
taisydamas Vakarų Vokietijos 
padėtį pasaulyje.

RASISTO Z. JANKAUSKO 
DORA IR PROTAS

Padėkojęs “Keleivio” re
daktoriui S. Michelsonui už 
pasisakymą, kad jis, Michel- 
sonas, stojąs už negrų seg
regaciją, Zigmas Jankaus
kas rašo “Keleivy”, (š. m. 
spalio 16 d,), kodėl negrai 
turį būti segęeguoti,. ir kaip 
nuo jų atsikratyti.

Pirmiausia Z. Jankauskas 
primena, kad Filadelfijoje, 
kur jis pats gyvena, negrų 
yra “apie 600,000.” Na, ir 
“juodųjų vadai,” sako jis, 
“Kastro rūšiės agitatoriai, 
pradėjo kurstyti negrus 
prieš baltuosius.” Girdi:

Ir keista — skelbdami bal
tiesiems neapykantą, tie agi
tatoriai kursto savo tautiečius 
brautis į baltųjų tarpą, gyven
ti tarp jų, tuoktis su jais, gy
venti tuose pačiuose namuo
se, gulėti su baltaisiais vieno
se lovose. Ir kiek jų šitokia 
kiršinanti agitacija pridarė 
mūsų mieste skandalų ir ne
smagumų !..

Kaip matome, p. Jankaus
kas, persigėręs neapykanta 
negrams, nusimelavo, kad. 
net gėda jo pliauškalus skai
tyti.

Juk negrai niekad ir nie* 
kur nereikalauja, kad bal- 
tieji tuoktųsi su jais, kad 
baltieji gulėtų vienose lovo
se su jais!

Visa, ko negrai reikalau
ja, tai kad jie turėtų lygias 
pilietines teises su visais ki
tais JAV gyventojais—mo
kyklose, , valgyklose, darbe; 
kad jie galėtų gyventi ra
jonuose, kur gyvena kiti 
žmonės, ir svarbiausia: kad 
jie turėtų teisę balsuoti, ren
kant savivaldybas, Kongre
są, bei šalies prezidentą.

Ir tam pritaria milijonai 
kitų amerikiečių, baltųjų. 
Negrų reikalavimams pri
taria ir prezidentas Kene
di^ ir jis net specialų su
manymą tuo klausimu įtei
kė Kongresui—Civil Rights 
sumanymą, kuris šiuo metu 
svarstomas Kongrese. Bet 
Z. Jankauskas tam neprita

ria! Nepritaria tam ir S. 
Michelsonas.

Toliau Z. Jankauskas nu
sigąsta^, kad negrės motinos 
daug vaikų gimdo! Jis siū
lo, kad, “reikėtų tuos, ku
rie veisiasi be vedybų, ste
rilizuoti.”,

Ar ne hitleriškas suma
nymas?!

Na,, o galutinam negrų 
klausimui išspręsti Z. Jan
kauskas siūlo juos visiškai 
atskirti į “atskiras koloni
jas,” arba kalbinti, kad 
“grįžtų Afrikon... tikrojon 
jų tėvynėn,’ ’ O jei ne, “pa
vesti jiems kurią nors vieną 
valstiją, baltuosius iškeliant 
kitur.”

Laiškas iš Vilniaus
Vilnius, rųgp. 27 d.

Drg. Antanui Bimbai
Brangus Drauge!

Gavome Jūsų pasiųstus 
“Šviesos” keturių metų 
komplektus. Deja, instituto 
bibliotekai dar trūksta to
kių metų “Šviesos” nume
rių:

1954 m.—Nr. 1-4
1955 m. Nr. 1-4
1956 m.—Nr. 1-4
1957 m.—Nr, 1, 2, 4
1958 m.—Nr, 2, 3 
1962 m.—Nr. 2
Labai prašome pavesti 

kam nors iš draugijos dar
buotojų paieškoti šių1 trūks
tamų komplektų bei atskirų 
numerių ir prisiųsti juos į 
Lietuvą, kad galima būį;ų 
institute sudaryti pilną visų 
metų “Šviesos” komplektą.

Vilniuje jau 1962 m. išėjo 
Knygų rūmų bendradarbių 
parengtos valstybinės bibli
ografijos “Lietuvos TSR 
spauda” I tomo I knyga. 
Dabar spaudai atiduota šio 
tomo 2-j i knyga,1 apimanti 
1940 -1955 Ine this išėjusią 
Lietuvoje periodinę spaudą. 
Šioje knygoje bus taip pat 
įdėtos visos pirmojo tomo 
pavardžių, geografinių vie
tovardžių, kolektyvų rodyk
lės. Knygų rūmai numato 
paraginti sekantį valstybi
nės bibliografijos tomą už 
1956-1965 metus. Rengiamas 
spaudai taip pat 1547-1861 
metais Lietuvoje išėjusių 
knygų bibliografinis tomas. 
Tai bus feodalizmo laikų 
lietuviškos knygos biblio
grafija.

Mūsų institutas 1963 m. 
išleido LKP atsišaukimų IV 
tomą (1935-1940 m.). Kai 
pasirodys knygynuose—pa
siųsiu. Liko pabaigti rengti 
spaudai dar III tomą (1930- 
1934 m.). Jis pasirodys 1964 
metais. Rengiamas spaudai 
V. Kaspuko raštų 6 tomas 
(1914-1917 m.). Tome de
dami V. Kapsuko raštai, iš
spausdinti Anglijoje ir JAV 
leistoje spaudoje. Turime 
nemaža sunkumų tikslinant 
įvairiausius Jūsų šalies mies
tų pavadinimus ,veikėjų pa
vardes. Į tomą dedami svar
besnieji V. Kapsuko raštai.

Tautininkų “Dirvos” 1963 
m. birželio 12 d, numeryje 
atpasakota dr. J. Balio pa
skaita San Lois mieste A- 
merikos lietuvių tautinės 
sąjungos seime. Šios pa
skaitos rąetu J. Balys šitaip 
sakįs apie J. Žiugždos re
daguotą “Lietuvos TSR is
toriją”: “Visas antras to 
veikalo tomas, išleistas 1959 
m., buvo įsakytas sunaikin
ti. Mat, jame buvo apra
šomas 1861-1917 m. laiko
tarpis ir kai kur nepalan
kiai atsiliepta apie caro val
džios darbus Lietuvoje.” 
Jeigu J. Balys iš tikrųjų 
yra taip sakęs, tai, matyt, 
jis perėjo į savo mėgstamą 
pasakų pasaulį, Iš tikrųjų 
gi “Lietuvos TSR istorijos” 
II tomas išėjo tik šiais, 1963

JAV negrų yra apie 20,- 
000,000. Į kokią valstiją Z. 
Jankauskas juos sutalpintų, 
jei jam būtų pavesta jo su
manymą gy veniman praves
ti?! i >

Pagaliau, kokią moralę 
teisę turi Z. Jnakauskas, — 
ateivis, gimęs kitoje šaly
je, siūlyti negrus iš čia 
iškeldinti? Juk negrai čia 
gyvena per keletą šimtų me
tų. Čia jų tėvynė, kitos tė
vynės jie neturi.

Taigi Z. Jankausko raši
nys yra ne tik moraliai ne
doras, dargi ir melagingas, 
bet ir neprotingas, nežiū
rint, iš kurios pusės į tai 
pažiūrėsi.

metais. Niekada jis anks
čiau nebuvo išspausdintas ir 
niekie?^ nebuvo naikina
mas. 1959 metais “Lietuvos 
TSR istorijos” antrasis to
mas buvo tik plačiame is
torikų pasitarime aptartas. 
To pasitarimo aprašymas su 
kritine medžiaga buvo pa
skelbtas tarybinėje spaudo
je. Matyti, iš šio aprašymo 
Tarybų Lietuvos nedraugai 
ir sėmėsi visą savo “išmin
tį,” o apie tiražo sunaikini
mą patys prifantazavo. Kad 
Tarybų Lietuvos istorikai 
negali nepalankiai rašyti 
apie antiliaudinius caro val
džios darbus Lietuvoje—tai 
yra taip pat “Dirvos” bend
radarbių fantaazijos. vai
sius. Kad tai melas, geriau
siai matyti iš “Lietuvos TSR 
istorijos” antrojo tomo tu
rinio (tomą Jums esu pa
siuntęs). Dar niekada Lie
tuvos istorija nebuvo taip 
objektyviai rašoma, kaip tai 
dabar cįaro Tarybų Lietu- 
vęs istorikai.

į j ; . j . R. Šarmaitis

Washingtonas. — Atvy
ko TSRS prekybos delega
cija priešakyje su S. A. Bo
risovu.
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Svarbi konferencija
GERBIAMIEJI:

National Committee Against Nazi Criminals and 
Nazism in America šaukia visos šalies suvažiavimą šių 
metų lapkričio 24 dieną, Hamilton Hotel, 32 So. Dear
born Street, Chicago, Illinois. Pradžia 10 vai. ryte.

Suvažiavimo tikslas budinti amerikiečių sąžinę ir su
mobilizuoti dideles spėkas sugrąžinimui nacinių žudikų 
į tas šalis, kuriose jie papildė piktadarystes.

Komitetas jau turi pilnas informacijas apie 21 karo 
kriminalistų, nužudžiusių Lietuvoje ir Baltarusijoje dai
giau 56,000 žmonių. Arti pusė tų žudikų hitlerinio bau
džiamojo bataliono komanda ir nariai lietuviai. Komite
tui žinomi jų vardai ir antrašai. Ir vis daugiau jų kelia
ma aikštėn.

Mums lietuviams tenka didelė atšakomybė veikti, 
kad žudikai duotų atskaitą už savo darbus.

Lietuvių Komitetas prieš karo kriminalistus ragina 
visas lietuvių organizacijas, kurios sutinka remti šį 
svarbų darbą, siųsti delegatus į šį suvažiavimą.

Kad visos didesnės lietuvių kolonijos atsiųstų dele
gatus, siūloma:

1. Visos didesnės organizacijos raginamos išrinkti 
ir atsiųsti po kelis delegatus.

2. Mažesnės organizacijos — kuopos, klubai, gru
pės,—kelios susidėję siųsti bent vieną delegatą.

3. Kur nėra organizacijų mūsų spaudos skaitytojai 
gali susibūrę aptarti suvažiavimą ir pasiųsti delegatą.

4. Visų kolonijų organizacijas ir pavienius ragina
me siųsti suvažiavimui pasveikinimus.

Suvažiavimą šaukiąs komitetas susideda iš daug 
tautybių ir skirtingų pažiūrų žmonių, su tinkančių vienu 
klausimu: kad žudikai sugūžėję šion šalin būtų sugrąžin
ti duoti atpildą už savo piktus darbus, ir kad daugiau 
tokios žudynės nepasikartotų.

Šis komitetas jau atliko labai svarbų darbą. Juo 
skaitlingesnis bus suvažiavimas, tuo stipresnis bus mūsų 
balsas ir stipresni šio darbo poveikiai.

Dėkitės prie šio svarbaus darbo. Siųskite delegatus.
Prašome! _

S. Burr YankeI
NCANA pirmininkas
B. F. Kubilius
Liet. Nacionalio komiteto pirmininkas

6159 N. Kenmore Ave. 
Chicago 40, Illinois

2 p.-Laisvę (Liberty)-—Antrad., spalio (Oct.) 29, 1963.

Geniali mintis T
. v. n

Žzymus vokiečių gamti
ninkas Aį Humboltas susi
rašinėjo su žinomu prancū
zų fiziku ir chemiku Gei- 
Liusaku. Pastarasis kurį 
laiką dirbo Rusijoje. Ban
dymams mokslininkui rei
kėjo daugybės plono stiklo 
kolbų ir retorių. Tuo lai
ku šiuos indus galima buvo 
įsivežti tik iš A u s t r i j os. 
Mokslininkas ir užšakėapr- 
tiją indų. Tačiau muitinė 
uždėjo jiems tokį didelį 
mokestį, kad Gei-Liusakas 
buvo priverstas isugrąžint 
brangų krovinį atgal. Apvy 
savo nesėkmę jis papasa
kojo A. Humboltui.

'<4$

—Reikia padengti kolbas 
plonu vaško sluoksniu, 
šovė Humboltui į galvą ge
niali mintis, ir užklijuoti 
ant jų etiketes su užrašu 
“Vokietijos oro pavyzdys! 
Elgtis atsargiai!”

Kada kolbos ir retorio vėl 
atsidūrė muitinėje, tarnau
tojai ilgai ieškojo savo kny
gose tarifų... orui. Paga
liau, nesuradę oro kainos, 
jie be mokesčio atidavė la
boratorinius indus Gei-Liu- 
sakui.

MALŪSPARNIAI 
IR PELĖS

Ilgus metus nesuskaičiuo
jamos laukinių pelių ordos 
siaubė valstiečių laukus 
vieno Vakarų Vokietijos 
miesto apylinkėse. Jokio
mis patentuotomis priemo
nėmis nebuvo galima sunarf- 
kinti uodeguotųjų plėšilgį.

Išsigelbėjimas buvo neti
kėtas. Pelių armija greitai 
praretėjo, gretitname ’aero
drome ėmus 1 husileidinėti 
m a 1 ūl n s parniams. Atlikus 
tyrimus,! paaiškėjo nėlank- 
toš' atomazgos priežastys: 
ultraaukštas oro virpėjimo 
dažnumas, kurį sukėlė’ ma
lūnsparnio varikliai, pasi
rodė mirtinas graužikams.

Rugsėjo 28, 1963



yj. GRIGIšKIS

* ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
“Sixty Now”—naujas šūkis 

darbininkų kovose
Automobilių darbininkų 

iškeltas naujas kovos šūkis 
“Sixty Now” (60 dabar) 
pradeda plačiai prigyti dar
bo masėse. Kuriasi komite
tai jo populiarinimui. Ve
dama agitacija, kad šį šūkį 

' unijų lokalai užgirtų ir uni
jų vadovybę priverstų jį 
įrašyti į kasdienę darbo 

' žmonių kovos platformą, 
kaip vieną žymiausių šūkių. 

Ką gi reiškia “Sixty Now”? 
•Vą jis darbo žmonėms gero 

gali suteikti?
“Sixty Now” judėjiimas 

skelbia, kad darbininkas, 
sulaukęs 60 metų amžiaus, 
gali savanoriai iš darbo pa
sitraukti ir tada jis turėtų 
teisę gauti mėnesinės ap- 
d raudo s $200, priedu po 
$100 už kiekvieną jo užlai
komą asmenį (žmoną, nebe
galinčius dirbti tėvus, ne
pilnamečius vaikus ir tt.).

Šis šūkis taip svarbus, 
kaip ir 35 valandų darbo 
savaitės reikalavimas. To
dėl jis turėtų būti susietas 
su 35 valandų darbo savai
tės reikalavimu ir drauge 
reikalauti, kad jie pataptų 
šalies įstatymais.

Tenka čia priminti, kad 
beveik visos pasaulyje vals
tybė s, kurios įstatymais 
laiduoja (garantuoja) se
niems žmonėms apdraudą, 
pradeda mokėti apdraudą 
nuo 50, 55 ar 60 metų am- 

ftžiaus, o pas mus mokama 
jbtik nuo 65 metų amžiaus. 
Kodėl gi mes ir šiuo svarbiu 
klausimu esame atsilikę ? 
Juk visiems žinoma, kad di
delė dauguma darbininkų, 

- nespėję patapti pensinin
kais, atsiskiria iš gyvųjų tar
po. Nemažai ir tokių, pensi
ninkais patapusių, kurie už 
kelių mėnesių nuo pasi
traukimo iš darbo jau po 
velėna palenda.

Pensininkai taipgi negali 
pasitenkinti tokia apdrau- 
da, kokią jie dabar gauna, 
kuomet produktų kainos 
kasmet kyla, o pensininkų 
apdrauda pasilieka ta pati. 
Todėl “Sixty Now” judėji
mo reikalavimas pakelti ap
draudą yra labai vietoje.

35 valandų savaitė ir nuo 
60 metų išėjimas į pensiją 
sudarytų sąlygas gauti dar
bus tiems, kurie dabar ran
dasi bedarbių eilėse. Tai 
būtų visiems daug naudos.

Keletas unijų siūlo AFL- 
CIO konvencijai, įvyksian- 

*Čiai lapkričio m ė n. New 
Yorke, “Sixty Now” šūkį 
užgirti.

Gaila, kad automobilių 
darbininkų unijos pildomoji 

" taryba iki šiol nematė rei- 
‘ kalo “Sixty Now” šūkį už

girti. Taryba pasitenkino 
reikalavimu, kad 1964 metų 
kontraktan būtų inkorpo
ruota kompanijų apmokama 
sveikatos ir ligoninės ap
drauda. Per pirmuosius 
šių metų 6 mėnesius auto
mobilių korporacijos pelnė 
apie du bilijonus dolerių, o 
automobilių darbininkų 
skaičių sumažino. Tad kiek
vienam turėtų būti aišku, 
kad 35 valandų darbo sa
vaite ir nuo 60 metų pen
sija būtinai reikalinga.

Kaip tarybiniai žmones 
J atostogas leidžia

Art Shields, niujorkiškio 
“Workerio” korespondentas 

gg Maskvoje, buvo nuvykęs į 
* Krymą atostogoms. Apie 

Jtai jis parašė “Workeriui,” 
■ką jis ten patyrė, kaip ta

rybiniai žmonės atostogau
ja.

Shields rašo, kad kiekvie
nas atostogautojas pirmiau
sia privalo pereiti medika- 
linį egzaminą, kuris nemo
kamai atliekamas. Nepai
sant ką tu darysi ar aiš
kinsies, kad tavo sveikata 
yra gerame stovyje ir kad 
neseniai esi lankęs daktarą, 
vis tiek turi ant vietos pa
tikrinti savo sveikatos sto
vį, nes be medikalinio pa
liudijimo negalima atostogų 
nei pradėti. Kai daktarai 
patikrina sveikatą, tai ta
da nurodo, kaip tau geriau
sia atostogas praleisti, kokį 
maistą naudoti. Patikrina, 
ar tavo širdžiai naudinga 
plaukioti ir po kalnus lai
pioti.

Krymas seniau buvo pa
skirtas aristokratijai. Ca
rai, kuunigaikščiai ir kiti 
caristinės Rusijos didžiūnai 
čia savo palocius turėjo, čia 
atostogavo . Klimatas la
bai geras, vandens tempe
ratūra laikosi 72 laipsnių 
šiame rudens laikotarpyje. 
Tarybiniai žmonės dabar 
laisvai naudojasi tuo, kuo 
seniau aristokratija naudo
josi. Jie atostogas vadina 
“poilsiu.”

Shields džiaugiasi turėjęs 
progą plačiau susipažinti su 
Krymu. Jaltoje lankėsi bal
tajame palociuje, kuris se
niau buvo caro šeimos nuo
savybė. 1945 metais tame 
palociuje Rooseveltas, Stali
nas ir Churchillas pasirašė 
svarbią bendradarbia v i m o 
ir taikingo sugyvenimo su
tartį. Kitas didžiulis pilkos 
spalvos palocius ant jūros 
kranto priklausė generolui 
Vbroncovui, kuris turėjo 
virš 80,000 vergų. Dabar 
tais visais palociais naudo-: 
jasi tarybiniai darbo žmo
nės?

Sevastopolio miestas yra 
Krymo pažiba, didvyriškas 
miestas, kurio gynėjai at
mušinėjo hitlerininkus per 
10 mėnesių. Daug jame žu
vo tarybinių gynėjų, bet 
dar daugiau hitlerininkų 
ten paguldė galvas. Miestas 
buvo hitlerininkų sunaikin
tas, bet dabar atstatytas 
taip, kad jokios karinių 
žaizdų žymės negali matyti. 
Jis dabar didesnis ir gražes
nis.

Apskritus metus Krymas 
priima tarybinius atosto
gautojus ir įvairių kraštų 
turistus.

Greitasis automobilis
Fordas turi automobilį, 

kuris per 24 valandas pa
darė 2,591 mylią, užrekor- 
duodamas po 108 mylias per 
valandą.

Šis automobilis gali dary
ti 160 mylių per valandą. 
Jis vadinasi Cobra. Tai vie
nas greičiausių automobilių 
pasaulyje.

Apiplėšia publiką
Anglijoje 20 gimdymo 

kontrolės piliulių parsiduo
da už $1.40. Tokios pat pi
liulės Amerikoje parsiduo
da po $3.95. Ir kiti vaistai I 
Amerikoje perdaug bran
gūs.

. Mat, vaistų gamybos trus- 
tas Amerikoje yra galingas, 
tai gali daugiau publiką 
apiplėšti.

Windsor, Canada. —
Trys ginkluoti plėšikai pa
čiupo $12,000 iš Bank of 
Montreal.

Detroitas. —Dabar Chry- 
slerio kompanijoje dirba 
virš 20,000 žmonių.

3 pusi. Laisvė (Liberty)Antrad., spalio (Oct.) 29, 1963
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Mikromegas

ŽIŪRINT PRO
MANO AKINIUS
Pasaulinės parodos reikalu

Sekamais metaiš'; Niujor
ke bus atidaryta Pasaulinė 
paroda. Ji čia durnos dvi 
vasaras: prasidės 1964 m. 
balandžio 22 d., o baigsis 
1965 m. spalio 17 d. Žie
mą ji bus uždaryta.

Paroda ruošiama kolosa
liu maštabu. Ruošimo ko
miteto pirmininkas Rober
tas Moses mano, kad Paro
da duos kelių bilijonų dole
rių apyvartą. Niujorko 
miesto meras teigia, jog jo 
mieste bus išleista apie še
ši bilijonai dolerių. Dau
giausia, aišku, teks kote
liams, • restoranams, kabare
tams, karčiamoms, krautu
vėms ir prostitutėms.

Tačiau p. R. Moses yra 
kiek santūresnis. Jis mano, 
jog Niujorko miestas pel
nysis tik apie 40 milijonų 
dolerių. Jis, veikiausiai, at
simena parodą, įvykusią ta
me pat mieste 1939-40 m., 
kuri užsidarė su 18 milijonų 
dolerių deficito. Tos avan
tiūros šėrininkams dar ir 
dabar investmentai neatmo
kėta.

Niujorko miestas išleidžia 
apie 24 milijonus doleriu 
vien kelių paruošimui bei 
su taisymui. Laukiama bent 
70 milijonų svečių, kurie su
mokės apie $120,000,000 
įžangos; jeigu jų tiek ne
bus, Paroda neš deficitą.

Parodos, tai didelis biznis. 
Jos ruošiama ne kultūri
niais sumetimais, bet pasi
pelnymui. Pirmiausia žiūri
ma, kad iš spektaklinių, ži
bėsiu mėgėjų ištraukus ko- 
daugiausia dolerių ar kad 
išsireklamavus. • Ant. ,6461 
akrų žemės..bus pastatyta 
daugybė' įvairių • paviljonų, 
didesnių ir mažesnių; juose 
bus lankytojams siūloma vi
sokie “suvenyrai,” žinoma, 
už gana aukštą kainą.

Parodos promoteriai turi 
ir gana daug rūpesčių. Pir
miausia, šią Parodą neapro
bavo Tarptautinių Parodų 
Biuras, dėl to daugelis sve
timų valstybių atsisakė joje 
dalyvauti (užsiangažavusių 
yra mažiau, negu buvo 1939- 
40 metu parodoje). Tarp to
kių didelių valstybių, ku
rios Parodoje nedalyvauja, 
yra Tarybų Sąjunga, Angli
ja, Kanada ir kitos. Tarp
tautinių Parodų Biuras, ieš
kantiems jo aprobato, stato 
dvi sąlygas: neimti nuomos ' 
už žemę, ant kurios statomi 
paviljonai, ir netęsti paro
dos ilgiau šešių mėnesių. Gi 
šios Parodos rengėjai abu 
tuos reikalavimus paneigė. 
Iš Amerikos 50-ties valstijų 
Parodoje dalyvauja tik 23, 
taigi mažiau, negu pusė. 
Tarp nedalyvaujančių yra 
net ir pati Niujorko valsti
ja.

Iki Parodos atidarymo 
laiko jau nedaug liko, o dar 
nė pusės įrengimų nepada
ryta. Dauguma pastatu dar 
tik braižiniuose. Kai kurie 
keliai į Parodą nė neįpusėti. 
Tas kelia rengėjams nema
ža nerimo. Daug kas klau
sia: ar suspės Paroda pasi
ruošti iki atidarymo die
nos? Apie 7,000 darbinin
kų skuba, pluša dieną ir 
naktį.

Parodos pasisekimas pri
klauso nuo “aukšto spaudi
mo” reklamos?. Tam tikri 
specialistai jau ruošiasi per 
likusius septynis mėnesius 
Parodą reklamuoti “visais 
garais”: bus panaudota 
spauda, radijas, televizija, 
kalbos, plakatai, sagos ir ki
tokios priemonės.

Lietuva šioje Parodoje

Paminklas Leonui Prūseikai Čikagos lietuvių kapinėse
Prieš kurf laiką Amerikos pažangiųjų lietuvių lėšomis1’ 

ant jo kapo Čikagos lietuvių kapinėse buvo pastatytas ir ati
dengtas gražus paminklas.

Marmuro postamente iškalti žodžiai:
“Leonas Prūseika.' Albertas Vabalas. 1887-1961. Ta

ve, Lietuvos sūnų, nenuilstamos veiklos žurnalistą ir rašytoją, 
paaukojusį visą savo sąmoningą gyvenimą darbo žmonių rei
kalui, amžinai atmins Amerikos pažangieji lietuviai.”

Paminklas sukurtas pagal Tarybų Lietuvos skulptoriaus 
Konstantino Bogdano ir architektų brolių Nasvyčių projektą.

MIAMI. FLA.
tos. didlapis “Miami He
rald” kad jau pravirko, tai 
pravirko, kad bedarbių ir 
taip daug, o štai ir dar dau
giau. O jie visada vieni ki
tus įtikinėja, kad mieste in
dustrija auga, ekonomija 
tvirta, ir tt. Tikrenybėje gi 
reikalai čia ne tokie jau 
geri. ,

Aną .dieną čia T. E. E. Co. 
prekinis garvežys su 50 va
gonų iššoko iš bėgių ir dau
gumas jų apsidaužė. Kom
panija tuoj paskelbė, kad 
tai sabotažo darbas, atseit, 
streikieriai sugadinę bė
gius, ir tt. Mat, streikas 
prieš kompaniją tęsiasi nuo 
sausio mėnesio vidurio ir 
niekaip neprieinama prie 
susitarimo; žinoma, unija 
paneigia kaltinimą.

Nors dar vienas uraganas 
randasi visai prie Miami 
miesto, bet viskas rodo, kad 
oras jau nusistovės. Atvėso 
ir kasdien maloni saulutė 
šviečia. Bet prakaituoti 
jau nereikia. Čia susirinko 
lenktynių šuneliai ir, be 
abejo, renkasi ir durneliai 
žmoneliai “laimėti” daug 
pinigų. O vietoje laimėti, 
dažniausiai pralaimi ir pas
kui verkdami ieško pasisko
linti pinigų, kad galėtų su
grįžti ten, iš kur buvo at
važiavę. Ir paskui keikia 
Floridą!

žilas Juozas

Aukso raktas į Baltąjį 
namą”

Tokią antraštę uždėjo 
“Miami Herald” didlapis sa
vo skyriuje “Viewpoint.” 
Čia nurodoma, kiek progų 
turi įeiti į Baltąjį Namą 
kaip prezidentas ir biednes- 
nis žmogus.

Jis analizuoja sąlygas į 
ateinančių metų prezidento 
rinkimus.

Kaip jau visiems aišku, 
demokratų kandidatu bus J. 
F. Kennedy,.— multimilijo
nierių šeimos narys. Res
publikonų kandidatas grei
čiausiai bus Nelsonas Rocke
fellers, irgi bilijonierių šei
mos narys, arba senatorius 
iš Arizonos, aršus reakcio
nierius, irgi didelis turčius, 
ar kas kitas, bet bus didelis 
turčius. Toliau jis nuro
do, kiek reikia turėti pini
gų, kad būtum tik nominuo
tu į prezidentą, ir nurodo, 
kad pereitais rinkimais tik 
gavimui nominacijų J. F. 
Keneddy išleido $912,000, 
neskaitant to, kiek jam kai
navo išrinkimas preziden
tu.

L. B. Johnson iš Texas iš
leido $250,000, sen. Syming
ton iš Missouri •— $320,000, 
sen. Hurbert H. Mumphrey 
iš Minnesota — $251,000, ir 
tt.

Tai kiek progų gali turėti 
biednas žmogus prieš to
kius; turčius? Nieko!

Mūsų miesto ponų-tėvų 
bėdos nesibaigia. Jie visi 
nori; būti dideli ir kad jų 
kiti klausytų. Jie vaidija
si už aukštesnes tarnybas 
ir, žinoma, didesnes algas ir 
už kai, kuriems vadinamą 
graftą.

Čia dažnai bankrutuoja 
įvairūs bizniai, o to mūsų 
ponai labai nenori skelbti. 
Bet kai jau reikia — ne ką 
padarysi... Tūla cemento 
ir aliuminio kompanija — 
namų statymo biznio—pasi
skelbė iškelianti didžiumą 
savo biznio į So. Carolinos 
valstiją, paleidžia 175 dar
bininkus iš darbo. Tai vie-

nebus reprezentuota, nes, 
kaip jau matėme, Tarybų 
Sąjunga joje nedalyvauja.

KVIEČIA MUS 
RUDENĖLIS

Į vaikučių gražų būrį 
Rudenėlio akys žiūri. . .
Ko jam reikia! Gal beržai 
Nudažyti per mažai?

Jo dažų beržams užtenka. 
Ir ne tam jis tiesia ranką, 
Kad pakviestų į svečius 
Lapais žaisti vaikučius. . .

Jis kitokią turi mintį: 
Kviečia vaismedžius sodinti. 
Prie mokyklos, prie šviesos, 
Pasodinti reikia juos!

Reikia puošti Tėvynę sodais, 
Lai ji dar gražiau atrodys 
Ir pavasariais žaliais, 
Ir pakvipus obuoliais. . .

Į darbščių vaikučių būrį 
Rudenėlis linksmas žiūri. 
Mūsų darbas ir fdaina — 
Bus miela jam dovana!

E. Dregva
Iš “Lietuvos pionierius“

Sauja žiežirbų
Kada praeitą gegužės 

mėnesį Scrantone gyvenęs 
dipukas, Alfredas Svenso- 
nas, kariškis kapitonas, gi
męs ir augęs Lietuvoje, 

! perbėgo į rytinę Vokietiją 
iš Amerikos kariuomenės, 
kiek tada buvo išlieta aša
rų! Pamanykit, pabėgo į 
“komunistinę vergiją” iš 
“laisvojo vakarinio pasau
lio.” Ir, rodos, jau buvo už
miršta. Bet kur tau. Prieš 
kelias savaites pasirodė “ži
nia,” kad Svensonas bandęs 
grįžti į vakarus, bet buvo 
sugautas, sumuštas, sužalo
tas. Už savaitės laiko pa
sirodė kita žinia, net ir su 
Svensono nuotrauka, kur 
koks ten britiškas kores
pondentas padarė kontak
tą su Svensonu ir paklausė: 
ar jis norėtų grįžti į vaka
rus ? Svensonas atsakė 
“Ne!” Jis pasitenkinęs sa
vo gyvenimu ir darbu Ryti
niame Berlyne.

Vienok tuomi nepasiten
kinta. Tūlas Gerity, kada 
tai dirbęs Scrantono miesto 
rotušės korespondentu, o 
dabar cįb’bąs International 
Telephone & Telegraph 
Corp, ir lankęsis Vakarinia
me Berlyne, “sužinojęs,” 
kad Svensonas yra “apsvai
gintas kokiais tai narkoti
kais” ir nežinąs ką kalbąs, 
kad ir susikalbėti sunku.

Ot, tai tau ir amerikoniš
kos spaudos dorovė ir logi
ka! Meluot, rašyt nesąmo
nes, apgaudinėt visuomenę, 
tai ir viskas.

Prieš kiek laiko radijo ži
nių padavėjas prasitarė, 
kad Pennsylvania valstijos 
respublikonų komitetą trau
kia į teismą kokia ten gar
sinimų kompanija už nesu- 
mokėjimą jai 75,000 dolerių 
už pereitų metų rinkimų 
kampanijos garsinimus. 
Vienok nė joks laikraštis 
apie tai nei mumur neprasi
tarė. O tas parodo, kaip ir 
kokie gaiviai būva išrenka
mi j aukštas valdvietes, ir 
kokia rinkimų laisvė yra 
mūsų šaly.

Gi 10 dieną šio mėnesio į 
Hershey, Pa., arti valstijos 
sostinės, buvo suskridę visi 
respublikoniški lyderiai 
ant pietų, kurių kaina bu
vo $100. Buvo užkviestas 
ir birchistų patronas Barry 
Goldwateris. Pietų tikslas 
buvo, kad sukelti fondą at- 
mokėjimui skolų . O tas pa
rodo, kad anas radijo žinių 
padavėjas žinojo ką kalbąs.

Reakciniams respubliko
nams buvo malonu parsi
kviesti birchistų patroną, 
kuris moka žiovaloti prieš 
Maskvos sutartį. Ir tas gai
valas nors labai trokšta pa
tapti prezidentiniu kandida
tu 1964 m., bet gal mažai 
turi vilčių tapti išrinktu 
prezidento vietai, tai neku- 
rie mūsų valstijos kraštuti
niai reakciniai respubliko
nai prasitarė, kad jei Gold
wateris bus nominuotas pre
zidento kandidatūrai, tai į 
vice-prezidentą reikia kvies
ti buvusį prezidentą Eisen- 
howerį. Mat, Eisenhoweris 
visgi kur kas populiaresnis 
už tą reakcionierių. O Ei
senhoweris nors atvirai ir 

| neišstoja prieš Goldwaterį, 
tur būt nelabai ir pritaria 
jo kvailiems žiovaliojimams, 
nes nedalyvavo nei tame 
bankete. • • •

Nerimantas Noragas—A. 
Morkus — gražiai numas- 
kuoja Čikagos daktarėlį. 
Vienok tas besulaikys Gri
gaičio nuo tolimesnių mela
vimų ir šmeižtų.

I. Vienužis

Apie Čičinsko 
mumiją

Senovės specialistai bal
zamuodavo lavonus, išimda- 
mi vidurius, o kūną pa
merkdami į eterinių aliejų 
tirpalus, šarmus. Po 70 die
nų lavoną įvyniodavo į dro
bules ir padėdavo į karstą, 
vadinamą sarkolagu. Taip 
palaidotas lavonas nepūda- 
vo. Jis vadinosi mumija.

Daug (mumijų išliko iki 
mūsų laikų. Viena egiptie
tės šokėjos mumija yra 
Kauno M. K. Čiurlionio v. 
dailės muziejuje.

Paprastai sakoma, kad 
tik egiptiečiai mokėję bal
zamuoti lavonus. Dabar 
mokslas nustatė, kad Egip
te buvo puikios klimato są
lygos lavonams džiūti. Rei
kėdavo tik sustabdyti jų 
puvimą.

Mumijų yra išlikę ir ki
tuose kraštuose.

Yra žinoma legenda apie 
piktą poną Čičinską,, kurio 
nepriimdavusi žemė. Mai
ronis net baladę parašė apie 
Čičinską. Sako, Čičinsko la
vonas, palaidotas ne' į že
mę, o patalpoje, išdžiūvęs ir 
virtęs mumija. Esą Čičins
ko mumija svėrusi apie 10 
svaru.

Yra išlikęs Upytės bažny
čios 1767 metų vizitacijos 
aktas. Jame minima, kad 
Upytės kapuose esąs ap
griuvęs rūsys su daugybe 
lavonų: kai kurie iš jų dar 
nesugedę. Greičiausiai ta
riamoji čičinskio mumija 
buvo paimta iš to rūsio.

Pirmasis Čičinsko mumi
ją pradėjęs nešioti kažkoks 
kurpius ar siuvėjas. Jis mu
mija gąsdindavęs smuklinin
ką ir iš jo išreikalaudavęs 
degtinės. Vėliau mumija 
pradėta nešioti po jaunimo 
vakarus. XIX a. pradžioje 
Upytės kunigas įkišęs mu
miją į spinta bažnyčios 
orieangyje. Z a k r i s tijonui 
žinant, vaikinai mumiją vėl 
nešdavęsi į vakarėlius. Keli 
žmonės, pamatę mumiją, 
nuo išgąsčio mirė, o keli su
sirgę. 1863 m. sukilėliai mu
mija gąsdindavę savo prie
šus. 1864 m. lavonas iš 
spintos bažnyčioje iškritęs 
tiesiai ant caro karininko. 
Šis labai išsigando ir pasi
skundė valdžiai. Tada Mu
ravjovas įsakė Kauno gu
bernatoriui Čičinsko mumi
ją palaidoti. Gubernatorius 
slaptu laišku kreipėsi į vys
kupą M. Valančių, kuris to
kiu pat būdu Upytės kuni
gui Almanauskui įsakė Či
činsko mumiją palaidoti ne
toli bažnyčios. .

Taip Čičinsko mumi ja din
go. Liko tik legenda apie 
j b

K. Papečkys 
Lietuva

KUO SENESNIS, 
TUO GERESNIS

Pietų Birmos Mergui sa
lyno gyventojai kasmet jau
nėja. Mat, vaikas, gimęs 
šiose salose, iš karto laiko
mas šešiasdešimties metų 
amžiaus. Kai jam sukanka 
vieneri metai, tai tie metai 
nepridedami prie jo am
žiaus, o atimami. Vienerių 
metu amžiaus vaikas Mer
gui salyne laikomas pen
kiasdešimt devynerių metų. 
Taigi garbingiausias žmo
nių “amžius” čia yra pen- 
keri-dešimt metu. c

Bet kaipgi, jei žmogus 
gyvena ilgiau kaip šešias
dešimt metų? Tą dieną, 
kai Mergui gyventojui, pa
gal vietinį skaičiavimą, su
kanka “nulis metų,” jam 
pridedama dar dešimt me
tų, ir jis vėl gali pradėti 
“jaunėti.”



Sen ir ten pasidairius
Neseniai esu rašęs “Lais

vėje” apie FBI viršylą Ed
garą Hooverį. kuris visuo
met prieš puolimą ant ko
munistų paskleidžia šalyje 
šlykščią propagandą, bau
gindamas visuomenę komu
nistiniu pavojumi. Jo pa
stangomis spalio mėn. 3 d. 
Filadelfijoje buvo suimti du 
asmenys, įtariami priklau
syme Komunistų partijai. 
Mrs. Frances Cabow, 47 
metų amžiaus, namų šeimi
ninke, dviejų vaikų motina. 
Jinai kaltinama organiza
vimu ir vadovavimu jauni
mo organizacijos Filadelfi
jos srityje. Antrasis—25 m. 
amžiaus Aaron Lipson; ji
sai irgi kaltinamas priklau
symu Komunistų partijai. 
Abu areštuotieji buvo nu
vežti į seną USA Custom 
Housę (muitinę) ir ragan- 
gaudžių apklausinėjami. Ta
čiau Smitho-McCarrano ak
to aukos tylėjo, nieko neat
sakė.

Pirmojo tardymo metu 
prie muitinės buvo susirin
kę apie 40 asmenų protes
tui.

Buvęs JAV vicepreziden
tas R. Niksonas, po ilgoko 
politinio tylėjimo, vėl atgi
jo kai sušalusi musė pava
sarį ir vėl krutina, miklina 
savo liežuvį. Jis buvo ke
liose Europos šalyse ir da
bar sugrįžęs baugina žmo
nes raudonuoju pavojumi. 
Jis priešingas Maskvos su
tarčiai. Jis nupeikia prez. 
Kenedžio politiką link Ku
bos, kad, girdi, su Kuba 
švelniai elgiamasi. Jis šau
kia už dar didesnį apsigink
lavimą, sustiprinimą NATO 
militarinių jėgų. Kas atsi
tiktų, jeigu jis būtų išrink
tas šalies prezidentu! ,

•
“Veiksniai” džiaugiasi nu

veikę labai didelį ir svarbų 
darbą. Girdi, jų organiza
cija ir “vyčiai” šiais metais 
parašė ir išsiuntinėjo net 
5,140 propagandinio turinio 
laiškų įvairioms valdiškoms 
įstaigoms, radijo ir televi
zijos stotims ir kai kuriems 
visuomenininkams. Į tuos 
laiškus gavę 2,364 atsaky
mus. z

Patartina vyčiams para
šyti dar kelis tūkstančius 
laiškų, nes iš daugumos gal 
ir atsiras koks smarkuolis, 
kuris atims Lietuvą iš lietu
vių ir atiduos vyčiams.

•
JAV Senatas paskyrė 17 

milijonų dolerių pastatydin
ti Fiiadelfijoj naują pinigų 
dirbimo fabriką—Mint. Da
bartinis Mint 73 metų senu
mo ir jau per mažas, ne
atitinka šių dienų reika
lus. O metalinių pinigų 
labai trumpa visoj šaly — 
centų, dešimtukų, kvoterių, 
pusdolerių.

Antras metalinių pinigų 
fabrikas yra Denvery, Colo.

• -
Ne vien tik socialistinėse, 

bet ir kitose kultūringose 
šalyse burtais, stebuklais li
gų “gydymas” raunamas iš 
šaknių. Bet JAV šventųjų 
stebuklingi ligų “gydymai” 
sparčiai plinta.

> Prieš apie 10 metų mūsų 
šalyje buvo plačiai paplitu
si literatūra apie šventojo 
Judo daromus “stebuklus.” 
Tilpdavo vardai-pavardės ir 
gyvenvietės tų, kuriuos šv. 
Judas “pagydydavo,” ko ne
galėjo padaryti specialistai 
gydytojai. Ne vien tik li
gas jis “išgydydavo,” bet ir 
kitokių malonių suteikdavo. 
Ot, tik nusiųsk jiems pora 
dolerių, jie pasimels, ir tu 
gausi, ko prašai. Į tą apga
vikų biznį buvo įsikišusi fe
deralinė valdžia, ir * pašto menų»-

viršyla uždraudė vienuo
liams stebuklingu būdu iš 
žmonių dolerius vilioti.

Tačiau dabar šv. Judo or
dino stebukladariai vėl at
sipeikėjo ir savo šlykštų 
biznį net sušilę varo.

Pennsylvanijos valstijos 
medicinos gydytojų draugi
ja paskelbė, kad jai pavyko 
surasti net 400 skirtingų 
veislių virusų, kurie žiemos 
sezonais apsirgdina žmones 
gripais, slogomis ir sukelia 
kitokius kūno negalavimus. 
O šiuo metu čiepų yra pa
gaminta tik apie nuo 20 rū
šių virusų, kurie apsaugoja 
nuo sunkesnių šalčiais su
sirgimų. Gi prieš kitų rū
šių virusus čiepai neveikia. 
Todėl gydytojai ir pataria 
sergantiems slogomis prisi
dengti savo burnas, kai kos
ti arba čiaudi, nes ligos la
bai limpa prie kitų.

•
Filadelfietis J. Gustis, ma

žo žurnaliuko “Naujas gy
venimas” leidėjas ir redak
torius, rašo:

“Dešimtame dievo prisa
kyme yra pasakyta: Ne
geisk nei tarno, nei tarnai
tės, nei jaučio, nei asilo, 
anei jokio daikto, kurie ki
tiems priklauso.

Bet Lietuvos laisvintojai 
užsigeidė prisiubagauti do
lerių iš suklaidintų tautie
čių. Tam tikslui veiksniai 
prisisteigė įvairių fondų ir 
kiekveną apmozojo skirtin
gais vardais, kad tik kuo 
daugiau iškaulyti svetimų 
dolerių į savo bedugnius 
fondus išlaisvinimui Lietu
vos. Tokia savo beprotiška 
“lokamstva” veiksniai per
žengia ne vien tik žmoniš
kumo, dorovės ribas, bet su
trempia ir dešimtąjį dievo 
prisakymą, kaip drigantai 
kanopomis žemę!
Vaduotojai užsigeidė smur

tu atimti Lietuvą iš Lietuvos 
liaudies ir atiduoti dvarpo
niams — vėl atsteigti bur
žuazinę santvarką, tačiau 
jų kvailas užmojis nesėk
mingas, nes atrodo, kad 
dievas veiksniams pirma 
sumaišė protą, o paskui juos 
nubaudė ! Tie Lietuvos 
kvislingai jau du kartu tu
rėjo paėmę savo rankose 
Lietuvos valdymosi vairą ir 
abu kartu ją prarado! Lie
tuva išslydo iš jų rankų kaip 
ungurys! Kodėl? Todėl, 
kad tautos išdavikai buvo 
per kvaili šalį tvarkyti... 
O dabar jie trečiu kartu už
sigeidė tą mūsų brangųjį 
kraštą vėl smurtu užgrobti!

Skaitydamas Lietuvos 
“laisvintojų” spaudą, paste
bėjau liūdnus aimanavimus. 
Tautiečių dosnumas Lietu
vos “vadavimui” vis mažė
ja. Aukotojų širdys užkie
tėjo. Jeigu veiksniams jau 
taip riestai, tai patartina 
nusipirkti “seina - katarin- 
ką” ir beždžionę pašokdin
ti gatvėse, tuomet gal biz
nis pagerėtų...

Pregresas

APIE POLICIJĄ
Valstybė prievartai arba 

“tvarkos palaikymui” pir
miausiai vartojo kareivius. 
Bet jau Egypto faraonai 
greta kareivių organizavo 
tvarkos palaikymui ir poli
ciją. Romos imperija, apie 
350 metais, jau turėjo poli
ciją.

Jungtinėse Valstijose 
1838 metais Bostone buvo 
dar tik šeši policininkai. 
New Yorke pirmieji polici
ninkai atsirado 1845 me
tais, o Pennsylvanijo j e —
1856 metais. Dabar vien
New Yorko mieste yra vie
šosios policijos 25,000 as-

Yucaipa, California
Apie LLD kp. veikimą

Šiuo laiku nedaug ga
lim pasididžiuoti Yucaipos 
LLD kp.veikimu, nes vasa
ra buvo gana karšta, tai su 
pramogomis ir susirinki
mais buvo sunku—jie atidė
ti iki oras bus vėsesnis.

Spalio mėnesio LLD kp. 
susirinkime nutarta turėti 
parengimą lapkričio mė
nesį, rodos; įvyks lapkričio 
10 d. Calimesa Community 
Klubo salėje. Į rengimo ko
misiją pasižadėjo įeiti su
manios šeimininkės, todėl 
galima tikėtis, kad parengi
mas bus šaunus. Pramogos 
pelnas bus skirtas svar
biems visuomeniniams rei
kalams.

Fin. sekr. per savo ra
portą pranešė, kad yra 
gauta 12 knygučių iš cent- 
ralinio sekr. “Nacių kri
minalistai tarp mūs”. Kny
gutės anglų kalboje • spaus
dintos, dar nedaug išplatin
ta. Susirinkime keletas na
rių pasipirko, o likusias 
nutarta išdalinti veltui, nes 
už jas jau užmokėta iš kuo
pos iždo.-

Taipgi fin. sekr. pranešė, 
kad gavo laišką nuo Phillip 
Bonoskio. Praneša, kad jis 
išleido įdomią knygą “Dra
gon Pink on Old White.” 
Knygoje aprašo savo įspū
džius, ką jis matė važinė
damas po Europą, Aziją ir 
Afriką. Kurie gali skaityti 
anglų kalba, prašė tą kny
gą užsisakyti per kuopą ar 
tiesiog per jį ypatiškai. 
Knygos kaina $5. Jeigu kas 
norėtų įsigyti tą knygą, aš 
galiu ją jums gauti.

Praėjusią vasarą tarpe 
Oaklando LLD kp. narių 
kilo sumanymas, kad šį ru
denį gauti Lietuvėje gamin
tų filmų ir sudaryti marš
rutą po lietuvių kolonijas. 
Mes, gavę tokį pakvietimą 
nuo San Leandro draugo, 
plačiai apkalbėjome, kaip 
būtų galima tą atlikti. Po 
plataus apkalbėjimo Los 
Algeles draugai tą suma
nymą atmetė, tad ir Yucai
pos kuopa turėjo susilaiky
ti nuo filmų rengimo, nes 
susidarytų gerokai išlaidų. 
Todėl lietuviškų filmų ro
dymo nebus Yucaipoje ,nei 
Los Angeles.

Čia noriu pastebėti Yu
caipos LLD kp. nariams, 
kad yra nutarta kitą susi
rinkimą turėti gruodžio 1 
d. 2 vai. po pietų pas d. Šir- 
vinskienę stuboje, 32270 

Lietuviy Namo B-ves šerninkams
Kai kurie Lietuvių Namo Bendroves šėrininkai, do

vanodami savo Šerus “Laisvei”, “Vilniai” ar Lietuvių 
Literatūros Draugijai, net nepasirašę siunčia savo Šerų 
certifikatus (paliudijimus) toms įstaigoms, kurioms jie 
savo serus dovanoja. Del to pasidaro bereikalingo susi
rašinėjimo, bereikalingai laiko eikvojimo.

Prašome tų, kurie nori savo Šerus dovanoti “Lais
vei”, “Vilniai” ar Lietuvių Literatūros D r a u gi j a i 
(ALDLD), būtinai štai ką atlikti:

1. Pirmiausia ant savo Šerų certifikato pasirašyti, ir 
vienas liudininkas privalo pasirašyti.

2. Aiškiai užrašyti, kokiai įstaigai tie Šerai dovano
jami.

3. Pasiųsti certifikatą ne toms įstaigoms, kam jie
dovanojami, bet Lietuvių Namo Bendrovei žemiau pa
duotu adresu. '

4. Lietuvių Namo Bendrovė, gavusi pasirašytą cer
tifikatą su nurodymu, kam Šerai dovanojami, tada toms 
įstaigoms ir perveda dovanotus Šerus.

Taipgi čia norime priminti ir tiems Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkams, kurie dėl didelio reikalo nori už 
Šerus atsiimti savo pinigus, kad ir jie turi ant savo cer- 
tifikatu pasirašyti, ir liudininkas privalo pasirašyti, ir 
tada certifikatus siųsti Lietuvių Namo Bendrovei su aiš
kiu pažymėjimu, kad nori atsiimti pinigus.

Visais Lietuvių Namo Bendrovės reikalais prašome 
rašyti sekamai:

Lithuanian Building Corp., Inc.
102-04 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., spalio (Oct.) 29, 1963

Dunlap Blvd. Visi kp. na
riai, iš toli ir arti, malonė
kite atsilankyti, nes bus kp. 
valdybos rinkimas, ' ir kiti 
svarbūs reikalai svarstomi.

Būsimas parengimas
Praėjus karštai vasarai, 

dabartinis parengimas 
įvyks po stogu, salėje, gruo
džio 10 d., sekmadienį.

Parengimas bus su ska
niais pietumis, įvairumais, 
ir tikimės turėti muziką 
šokiams. Tai įvyks Cali
mesa Community Club sa
lėje, 35319 Avė. H, Yucaipa. 
Pradžia pietų nuo 12 vai. 
Vietinius ir apylinkės lietu
vius kviečiam atsilankyti. 
Dažnai Los Angeles lietu
viai atvyksta į mūsų paren
gimus, tai prašome ir šiuo 
sykiu nepamiršti mūsų, at
vykti ir linksmai laiką pra
leisti.

Vakącijos užsibaigė
Vėlesniu laiku Redlands 

ir Yucaipos draugai buvo 
išvykę į svečius laiką pra
leisti. Sugrįžo sveiki ir sa
kė turėję gerus laikus. C. ir 
A. Ziksai svečiavosi San 
Francisco ir apvesdino sa
vo giminaitę.

Dar neseniai d. M. Pūkis 
su draugais Schultz lankėsi 
San Francisco, Oaklande, 
vėliau aplankė senus pažįs
tamus Oregono valstijoje. Į 
namus grįždami atvežė 
lauktuvių. Marytė Radienė 
irgi svečiavosi pas oaklan- 
diečius ir San Francisco. Ji 
dėkinga, kad draugai ją 
puikiai vaišino.

Ateivių gynimui aukos
Prieš kiek laiko pas d.d. 

Pukius turėjom sueigą. Ten 
d. Dementis pranešė, kad už 
poros savaičių įvyks Atei
vių Gynimo teismo laimėto
jų prieš deportaciją banke
tas, gal ir mes galėtum ten 
prisidėti su aukomis. Suma
nymas priimtas. Aukojo: J. 
M. Dementis .$10, Jonas Že- 
kas $5, J. M. Alvinai $2. Po 
$1: J. Paulauskienė, Yucai- 
pite, Madam X, J. A. Russ. 
Viso $21. Taipgi su $10 pri
sidėjo d. Piesliai iš Ingle- 
woodo. Viso At. Gynimui 
priduota $31. Ačiū visiems 
už aukas. Alvinas

SENA MUZIKA
Muzika yra sena, j o s 

pradžios negalima susekti. 
Net pas labiausiai' atsiliku
sius, gyvenančius ant salų 
žmones, baltieji rado muzi
kalius instrumentus ir mu
ziką.

Worcester, Mass.
Trys valandos “Maskvoje”

Pasauliniai pagarsė j ę s 
Maskvos cirkas lankėsi ir 
pas mus. Buvo Boston Gar
den per devynias dienas, 
per tą laiką didžiulė sporto 
salė buvo užpildyta lanky
tojais, ypač., paskutinėmis 
dienomis. Vietinė spauda ir 
televizija gražiai atsiliepė, 
negailėdama gerų kompli
mentų.

Sekmadienis buvo jau pa
skutinė diena ir pasitaikė 
gražus oras/ tai ir mes, 
woresterieciai sudarę pilną 
mašiną leidomės į Bostoną 
ir juokaudami kalbėjomės, 
kad labai “pigiai” pamaty
sime Maskvą, jos žmones ir 
meškučius. Iš tikrųjų nesi
gailėjome praleidę tris va
landas, rodos, tik valandą 
laiko, ir pasimokėdami po 
5 dol. už įžangą. Sekmadie
nis buvo paskutinė diena, 
vietinė spauda ant rytojaus 
spėjo, kad per du pastaty
mu žiūrovų buvo 18 tūks
tančių.

Jaskevičius

ALDLD 11 kp. pereitame 
susirinkime apkalbėta kuo
pos reikalai kas liečia susi
rinkimo laikymą. Kuopa 
laikė susirinkimus 7:30 v. 
vakaro. Kilo klausimas, ar 
nebūtų gerai, kad susirin
kimus laikytume tą pačią 
dieną, bet 2:30 vai. po pie
tų, tas gal pagelbėtų drau
gėms moterims, ypač žie
mos metu, nes būtų geriau 
po šviesa pareiti namo, o ir 
vyrams būtų geriau, nes 
beveik visi esame pensinin
kai.

Ateinantis susirinkimas 
įvyks lapkr. 11 d., 2:30 po 
pietų. Šiame susirinkime 
turėsime balsuoti visą cent
ro valdybą. Tas priklauso 
nuo mūsų visų—gerą Cent
ro valdybą turėsime, tai ir 
draugijos reikalai bus geri. 
Antra, turėsime apkalbėti 
lapkričio 24-tą Čikag oje 
įvyksiantį suvažiavimą, ku
rį šaukiaNacionalis komite
tas prieš fašizmą ir kartu 
prieš lietuviškus nacionalis
tus, tokius, kaip Impulevi- 
vičius.

Kp. Sekr.

Miami, Fla.
Buvęs Venezuelos dikta

torius Marcas Jiminez per
keltas iš Miami kalėjimo į 
Venezuelos kalėjimą. Jis 
pasakoja, kad Amerikoje 
Miami kalėjime jis buvęs 
laikomas kaip kiaulė.

Mes, Miamio miesto gy
ventojai, iki tolei nežinojo
me, kaip Miami kiaulės gy
vena. Jis turėjo gražiai 
įrengtą kambarį su visais 
patogumais, su televizijos 
priimtuvais, kur galėjo žiū
rėti, kada tiktai norėjo ma
tyti kas pasaulyje dedasi. 
Pas jį lankėsi pažįstami, ka
da tiktai- norėjo. Bet jis 
negalėjo eiti į namus, kur 
jo šeima gyveno palotinose 
vertės arti milijono dolerių

Dar ne kiekvienas^ darbi
ninkas turi taip viską savo 
bute, kaip tokie iš kitų ša
lių pabėgėliai, Iprie, susi
grobę šalies milijonus, yra 
patekę į kalėjimą.

Saulute

kalimi; darbas
Baltimore, Md. — Kali

niai, kurie kalėjime dirba, 
jiems už darbą per dieną 
moką nuo 20 iki 50 centų. 
Bet kurie dirba už kalėjimo 
sienų, tai yra, prie taisymo 
kelių irs kitų darbų, tai Car
rol apskrities kalėjimas 
moka nuo $1 iki $2 per die
ną.

ĮDOMYBES
šiurpių rekordų miestas
Sanfranciskas — savižu

džių miestas — nors ir ne
noriai, bet tai priversta pri
pažinti ir pati amerikiečių 
statistika. Ir iš tikrųjų, pa
gal didžiausią savižudžių 
skaičių kiekvienai dešimčiai 
tūkstančių žmonių Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
Sanfranciskas tvirtai stovi 
pirmoje vietoje.

Šiam miestui priklauso ir 
kiti šiurpūs rekordai. Mies
to gyventojų tarpe labai 
paplitęs alkoholizmas. San- 
franciską vadina “girtuok
lių sostine.” Labai didelis 
mieste ir skyrybų skaičius: 
čia skiriasi kas antra vedu
siųjų pora.
Už paramą kaimynams— 

j beprotnamį
Pietų Šveicarijoje, Muge- 

no miestelyje, beturčiai 
vieną rytą savo namų 
duryse rado vokus, ku
riuose buvo įdėtos nedidelės 
pinigų sumos. Tuo susido- 
mė j o p o liti j a. Paai š k ė j o, 
kad paslaptingas geradarys 
buvo tūlas Pietras Ruzolis. 
Policija tučtuojau jį suėmė. 
Tardant Ruzolis paaiškino, 
kad neturėdamas jokių di
desnių asmeninių interesų, 
nutarė pusę savo turto iš
dalinti skurdžiausiai gyve
nantiems kaimynams. Toks 
paaiškinimas policijos ne
patenkino. Ji nuvežė Rozolį 
į psichiatrinę ligoninę, teig
dami, kad “tik beprotis ga
li žmonėms dalinti pinigus 
veltui.”

Parduodamos... akys
“Graikijoje dešimtys žmo- 

nhb jaunuoliai ir suaugę 
vyrai, siūlo parduoti savo 
akis,” rašo bulgarų laikraš
čio “Otečestven front” pus
lapiuose savo laiške iš Atė
nų' jo korespondentas L. 
Stefanopulas.

Kostas Giusijus, Janinos 
miesto gyventojas, taksio 
vairuotojas, 43 metų am
žiaus, uždusęs atbėgo į vie
tos redakciją ir sušuko: 
“Parduodu vieną savo akį!” 
“Pagalvokite,” — phsakė 
jam redakcijos darbuotojas. 
“Ne, reikia skubėti, — atsa
ko jis,—o tai mane aplenks 
kiti.”

Aštuoni jaunuoliai iš Far- 
salo, toliau rašo korespon
dentas, pareiškė vietos laik- 
raščių atstovams sutinką 
atiduoti po vieną akį už at- 
lyginmią. Jų bendrame pa
reiškime sakoma: “Verčiau 
būti sotiems su viena akimi, 
negu badauti su dviem.”

Kai streikuoja policija
Paremdama .savo ekono

minius reikalavimus, Belgi
jos policininkų profsąjunga 
nutarė kiekvieną liepos pir
madienį surengti “uolumo 
streiką.”

Liepos 8 d. toks streikas 
keletą valandų buvo para
lyžiavęs visą transportą 
Belgijos sostinėje ir dauge
lyje kitų miestų bei gyve
namųjų vietovių.

“Uolumo streiko” esmė 
ta, kad policininkai beato
dairiškai uoliai tikrina be^ 
veik visus iš eilės automo
bilių vairuotojus. Policinin
kai neperžengia savo įgalio
jimų, bet ir neskuba grąžin
ti dokumentų vairuotojams. 
Taigi, Belgijos keliai ir 
miestų bei gyvenamųjų 
vietovių gatvės užsikemša 
daugeliui valandų. Valdžia 
negali apkaltinti policinin
kų, kad jie sąmoningai da
rą netvarką, nes formaliai 
policininkai atlieka savo 
funkcijas, tik jie tai daro 
pernelyg “uoliai.”

Cirkas šventovėje
Ar galima nueiti į bažny

čią pasižiūrėti cirko? Ga
lima. Anglijoje nuo kažku
rio laiko yra paprotys kas
met ruošti parapijiečiams 
vadinamuosius “gyvulių pa
laiminimus” — kažką pana
šaus į cirko spektaklius su 
dresiruotais žvėrimis.

Neseniai vienoje Londono 
bažnyčioje “gyvulių palai
minimo apeigos” vos nebu
vo nutrauktos. Gyvulių ap
saugos lygos direktorius 
Makmilas nutraukė spek
taklį sušukdamas: “Tai 
žiauru, tai šventvagystė!” i

Uolus žvėrių gynėjas bu-y 
vo išgrūstas iš bažnyčios, ir"' 
spektaklis vyko toliau.

Šuniui buvo duotas klau
simas: kiek dienų prireikė 
viešpačiui dievui sutverti 
daugų ir žemę! Šuo garsiai 
sulojo šešis kartus, pade
monstruodamas neblogai ži
nąs senąjį testamentą. 
Antrasis klausimas buvo ne 
mažiau sūdė t i n g a s : kiek 
apaštalų turėjo Kristus ? 
Bet ir čia protingas gyvu
lys nesutriko. Dvylika kar
tų sudrebino bažnyčios 
skliautus jo lojimas.

Nelengva šiandien bažny
tininkams ! Kad galėtų 
“susimedžioti protus,” jie 
yra pasiryžę paversti die
vo šventovę dansingu ir net 
cirku.

Deputatai Adomo 
drabužiais

Buržuazinių parlamentų 
praktikoje žinomi įvairūs 
būdai, kaip primesti politi
niam priešininkui savo nuo-u 
monę. Be kitų, labai papli-/ 
tęs obstrukcijos metoda&Ą 
Iš Didžiosios Britanijos 
parlamento ir JV kongreso 
istorijos žinoma nemaža at
vejų, kai deputatai, norėda
mi sužhigdyti jiems netin
kamą įstatymo projektą,- 
k a 16 ė’d a^o iš tribūnos be 
pertraukos kelias paras iš 
eilės. Japonijos parlamen
to ir Turkijos medžlise labai 
populiarios peštynės. Vie
noje Lotynų Amerikos ša
lyje buvo panaudoti pistole
tai, kitoje vienas deputatas 
iššaukė į dvikovą kitą.

Originaliausias obstrukci
jos būdas buvo sugalvotas ' 
Brazilijoje. Čia parlamen
tarai, matyti, nusprendė, 
kad jiems netinka kopijuoti z 
savo kolegų užsieniečių me
todus, ir pamėgino pramin
ti naują taką erškėčiuotame 
ir sunkiame obstrukcioniz- 
mo kelyje.

Buvo taip.
Neseniai San Paulo vals

tijos įstatymų leidžiamaja-i 
me susirinkime buvo svars
tomas gubernatoriaus pa
teiktas naujų asignavimų 
valstijos/vyriausybei įstaty
mo projektas. Dauguma su
sirinkimo narių kalbėjo 
prieš įstatymo projektą. 
Padėtis įkaito. Matydami, 
kad gubernatorius nenori 
nusileisti, įniršę deputatai 
pagrasino... nusire n g s i ą 
nuogai visos publikos aki
vaizdoje. Šis įspėjimas ne
buvo tuščias grasinimas: 
parlamentarai pradėjo jį 
vykdyti. Paaiškėjus, kad 
garbingi valstybės vyrai tik
rai nori likti vien su Ado
mo drabužiais, policininkai 
pradėjo skubiai varyti iš 
patalpos, kur vyko posėdis, 
visas moteris. Kartu buvo 
pašalinta vienintelė valsti
jos įstatymų leidžiamajame 
organe moteris deputatė, 
taip pat fotografai ir re
porteriai.

Kaip sakoma agentūros $ 
Frans pres pranešime, ko
lektyvaus vyrų “striptizo’U 
operacija praėjo sėkmingai^ 
Valstijos gubernatorius tuo
jau pat atsiėmė savo įsta
tymo projektą, ir sesija vy
ko toliau...
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/LAISVES' VAJUS 
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Mildred Friberg, Chicago, III.; J. čepukaitis, Forestville; 
J. J. Ynamaitis, Union City, ir J. Patkus, New Haven, 
visi prie Connecticut valstijos vajininkų.; A. Stripeika, 
Elizabeth, N. J.; J. Žebrys, Cleveland, Ohio; J. Jaskevi- 
čius,Worcester, Mass.; M. Žiedelis, Nashua, N. H; V. 
Taraškienė, San Leandro, Calif.; M. Valilionienė, Ft. 
Lauderdale, Fla.; J. Stanley ir L, Bekešienė, Rochester, 
N. Y.; Veronika Kvetkas, Cambridge, Mass.; J. Mažei
ka (dėl LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.

Naujos prenumeratos, kurios šiuo laiku gautos per 
viršminėtus vajininkus, yra dovanos, užsakytos mūsų 
skaitytojų savo giminėms Lietuvoje. Tai gražus dalykas- 
Jie gavę laikraštį “Laisvę” labai bus dėkingi jums. Tad, 
kurie dar neužrašėte savo giminėms i Lietuvoje, padary
kite tai. Priduokite savo miesto vajininkui užsakymą. 
Galite ir užrašyti laikraštį bi piliečiui Lietuvoje, labai 
džiaugsis gavę jūsų dovaną. Aišku, būtų gerai, kad ir 
čia, JAV, užrašytume! kaipo dovaną savo pažįstamiems 
ar artimiesiems.

AUKŲ Į $5,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Nuo lawrencieciu, per S. Penkauską.............
LLD75kp. (per M. Valilionienę), Miami, Fla. , 
Per A. J. Pranaitį, Camden, N. J.....................
John ir Marie Koch, Miami Beach, Fla. ...... 
J. Jordan. Three Bridges, N. J. ........................
Elizabethietis .................................................
A. Vildžius, New York City, N. Y...................
Dr. A. K. Butkus, Chicago, Ill...........................

. Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H............................
G. Kvetkas, Cambridge, Mass.............. ............
J. Miller, Miami, Fla....................................
J. Danilevičiene, Brooklyn, N. Y. ............... ,.
Alex Kidula, Union City, Conn.........................
Uršulė Šimoliūnas, Binghamton, N. Y............
E. Sungailienė, Brooklyn, N. Y..................
B. Lukoševičius, Washington, Pa.......... ..........
A. Naumavičius, Cleveland, Ohio ....... ..........
A. Večkys, Nashua, N. H..................................
F. Buslevičius, Nashua, N. H...........................
G. Sidara, Miami, Fla....................................
Po $1: V. Vasys, R. Samulionis, J. Kaminskas, V. 

*Yuden, Chicago, Ilk; G. švedas, Rochester, N. Y.; J. Ca- 
jįosa, Hudson, N. H,; J. Monius, A. Pazniokas, Nashua, 
N, H.; T. Markelionis, Niagara Falls, N. Y.; A. Sveskos- 
ky, Detroit, Mich.; N. Grigaliūnas, Watertown, Mass.; 
J. Gritz, M. Stašienė, Cambridge, Mass.; J. Milvidas, 
Lawrence, Mass.; W. Siman, Union, N. J.; A. Stripeika, 
Elizabeth, N. J.; V. Burda, San Leandro, Calif; J. Ra
gauskas, St. Petersburg, Fla.; F. Kvetkauskas, R. Chu- 
berkis, So. Boston, Mass.; A. Duobienė, F. Gricius, A 
Bekešius, Rochester, N. Y.; P. J. Martin, Wexford, Pa.; 
J. Mauragienė, Pittsburgh, Pa.; K. Joneliunas, M. Sprai- 
nienė, M. Kalvaitienė,: V. Vance, D. Mažilis, Brooklyn, 
N. Y.; V. Daunis, Union City, Cbnn.; B. Vikšrienė, Mia
mi, Fla.; Irene Didjun, Hamden, Conn.; J. Patkus, New 
Haven, Conn.; K. Kjzulis, A. Kavaliauskas, Lawrence, 
Mass.; A. Gabalis, LindUrook, N. Y.; P. šiušąs, Holden, 
Mass.; F. Petrauskas, Shrewsburg, Mass.; Ch. Masaitis, 
Leicester, Mass.; D. Jelskienė, W. Boylston, Mass.; J. 
Lietuvininkas, J. Jakaitis, M. žalimienė, J. M. Lukas, 
Worcester, Mass.

$90.00 j 
50.00 
28.00 
25.00 
11.00 
11.00 
10.00 

. 6.00 

. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 3,00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

Worcester, Mass.
Atidžios visiems

Šių metų sezono paskuti
nis parengimas Olympia 
Parke įvyks ateinantį sek
madienį, lapkričio 3 dieną. 
Tai bus vienas iš šauniau
sių parengimų. Bus duoda
mi dideli pietūs. Maistą pa
ruošti yra apsiėmusios pui
kios, prityrusios gaspadi- 
nės —• J. Meškėnienė, O. 
Dūdonienė, K. Sabaliaus
kienė, H. Žilinskienė ir A. 
Motiejaitienė. Taipgi pasi
žadėjo visokių skanių pyra
gaičių prikepti ilgų metų 
nenuilstančios ir širdin
gos šeimininkės H. Balčiū
nienė, J. Danikienė, O. Va- 
lantukevičienė, M. Kala- 
kauskienė, R. Kuklevičiūtė, 
J. Bakšienė, B. Filiponienė, 
B. Kušelienė ir H. Janulytė- 
Smith. Mes tariame širdin
gą ačiū joms visoms.

Apart skanių valgių ir ge
rų gėrimų, turėsime gražią 
programą, kurią atliks mū
sų mylimi dainininkai Ire
na Janulienė ir A. Dupšis. 
Taipgi išgirsite plačiai žino
mą dainininkę Marijoną Pa
ruliu tę - O ‘ T o o 1 e. Pianu 
akompanuos H. Janulytė- 
Smith . O po didelių pietų 
gros šokiams M. Meškienė 
ir A. Kulesas.

Pietūs prasidės 1 vai.
Rengimo komisija malo

niai kviečia visus ir visas 
pas mus dalyvauti . Prašo
me svečius ir iš kitų koloni
jų atvykti ir su mumis kar
tu pasilinksminti. Pribūki
te anksčiau, tai turėsime 
progą vieni su kitais susi
tikti ir pasikalbėtu

Linksmo pasimotymo!
A. J. Motiejaitis

f

AUKOS, GAUTOS LAIKE VAJAUS 
Iš SEKAMŲ MIESTŲ:

Už sekančias aukas jūsų miesto ar valstijos vajinin- 
kai gaus punktus vajaus pabaigoje.

Philadelphia, Pa..........
Waterbury, Conn..........

įį Miami, Fla.................. .
Los Angeles, Calif. ...

X Oakland, Calif..............
Lawrence, Mass. .... 
Brooklyn, N.Y. ...... 
N. J. .valstija ......... 
Rochester, N< Y, .......
Newark, N, J« ........ 
St. Petersburg, Fla. .. 
Chicago, Ill. .............
Hartordf, Conn.............
Connecticut valstija .. 
Elizabeth, N. J........... .
Pittsburgh, Pa. ...... 
Nashua, N. H. ....... 
Worcester/ Mass ..... 
Baltimore, Md..............
Michigan valsti ja ... . 
New Britain, Conn. ... 
So. Boston, Mass..........
Cambridge, Mass. .... 
Haverhill, Mass. ..... 
Great Neck, N. Y. .... 
Brockton, Mass............
Lowell, Mass.......... ?...
Norwood, Mass.............
Binghamton, N. Y. ... 
Cleveland, Ohio .........
New Haven, Conn. ... 
Hudson, Mass. ...... 
San Leandro, Calif. ...

$248.00 
. 170.00 
. 118.00 
. 110.00 
. 100.00 
.. 94.00 
.. 88.00 
.. 36.00 
.. 21.00 
.. 20.00 
.. 19.00 
.. 18.00 
.. 16.00 
.. 15.00 
.. 15.00 
.. 14.00 
.. 13.00 
.. 13.00 
.. 12.00 
.. 12.00 
.. 11.00 
.. 10.00 
...\9.00 
... 7.00 
... 7.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 4.00 
... 3.00 
... 2.00 
... 1.00

Miami, Fla.
Pietų Vietnamo Burleskine 

ponia Dinh Nhu
Juokas ėmė žiūrint tele

viziją, kuomet Amerikos 
reporterių prispirta jai ne
patinkamais klaus i m a i s, 
ponia Nhu ima skeryčiotis. 
Vietoj atsakyti trumpai į 
klausimą, ji daug kalba, 
nieko nepasako, mosuoda
ma pirštų ilgais nagais kaip 
katė užpulta priešo. Pasak 
vienos amerikietės pasaky
mo — tai burlesko lošimas.

Ji jaučiasi labai didelė, 
nes turi iš ko mokėti po 
$69 ir daugiau į dieną už 
puikų' viešbutį. Turi dar 
daug piniguotų pritarėjų, 
kurie ją remia. Važiuoda
ma į Washingtoną tikėjosi, 
kad ir šalies prezidentas 
pasitiks ją. Bet ne tik pre
zidentas nepasitiko, bet nei 
jos pačios tėvas jau nebeno
ri su ja bendrauti. Jis vie
šai pasakęs, kad jinai “no 
good“,—tik išsigarsinti no
ri. «'

Ir kodėl ji nevažinės * po 
kitas šalis? Juk Amerika 
duoda Pietų Vietnamui po 
milijoną dolerių į dieną, o 
tų pinigų, biedni žmonėm ne
mato, jais ponai naudojasi.

Mūsų šalis jau per dau
gelį metų pila milijonus do
lerių daūgelin sali

> Šį sykį įplaukė $326. Anksčiau įplaukė $722. 
$1,048. Balansas $3,952.

1 - --------

Ačiū viršminetiems prieteliams už dovanas, ir vaji- 
ninkams už pasidarbavimą.

“Laisvės” Administracija.

lerių daūgelin šalių, kad 
jos neprašytų pagalbos iš 
Tarybų Sąjungos. Mano, 
kad tuomi tų Šalių žmonės 
bus sulaikyti nuo užsikrėti
mo komunizmu.

Bet dabartiniu laiku, at
rodo, Amerikai geriau jau 
patinka Sovietų šalis, negu 
dabartinė Kinijos valdžia, 
tąi jau dabar turėtų Ame
rika pradėti duoti pinigus 
Tarybų Sąjungai, kad ją 
palaikyti nuošaliai nuo Ki
nijos.

Viso

Saulute

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

Norwood, Mass.
Aplankiau draugus

Rugsėjo 28 d. buvo labai 
gražus oras, šiltas, apie 80 
laipsnių. Sutvarkęs savo 
namų reikalus nusitariau 
aplankyti gerai žinomus 
draugus, “Laisvės” skaity
tojus, Julių ir Tafilę Kel
mą nūs (Germanavičius), 
kurie gyvena 31 Fairview 
Rd., Norwoode.

Radau abudu namie, pa
kilusius iš lovos, nes jie po 
pietų vis paguli apie valan
dą. Pirmiausiai pasikalbė
jome apie sveikatą. Jie am
žiumi dar nėra seni žmonės, 
bet ligų sveikata abiejų pa
žeista.

Prieš 13 metų Tafilė ga
vo šoką. Jai teko ilgai būti 
ligoninėje. Bet tik dalinai 
atgavo sveikatą. Tada jie 
gyveno Arlingtone. Grįžus 
į namus aplankė daug dak
tarų, bet sveikatos pilnai 
neatgavo, taip, kad ir da
bar dešinę koją ir ranką 
silpnai valdo.

Priežodis sako: “Viena 
bėda, tai ne bėda, bet dvi> 
trys, tai jau tikra bėda”. 
Tas atsitiko ir Hermanams. 
Prieš trejis metus ir Julius 
gavo šoką. Reiškia, jį ištiko 
tokia pat nelaimė, kaip mo
terį. Jam prisiėjo kelis mė
nesius būti ligoninėje.

Dalinai atgavęs sveikatą 
grįžo į savo namus. Tada 
jie gyveno Nashua, N. H., 
bet jiems buvo reikalinga 
pašalinių pagalba. Jie nusi
tarė glaustis prie J. ir M. 
Sadauskų, nes Marė Sa
dauskienė yra Tafilės tik
ra sesuo. Taip jie jau ir gy
vena apie treji metai. Sa
dauskai suteikia jiems rei
kalingos pagalbos.

Julius sakė, kad “Laisvę” 
skaito nuo pirmų jo atvy
kimo į šią šalį dienų. Jis at
vyko 1913 metais pas savo 
giųiinaičius Antaną ir Juo
zą Navickus.

Anksčiau Julius ir Tafilė 
□riklausė prie AIDLD 9 
Kuopos, aukojo spaudai ir 
darbininkų reikalams. Gai
la, kad draugai nustojo 
sveikatos. Jeigu ne ta liga, 
tai ir jiems būtų linksmiau, 
geriau ir dar galėtų pagel
bėti pažangiųjų judėjimui. 
Linkiu jiems ištvermės ir 
atgauti sveikatą.

M. Uždavinis

Bridgeport, Conn.
Mūsų ligoniai

Bridgeport© Jaunų vyrų 
klubo gaspadorius P. Bara
nauskas dabartiniu laiku 
skaudžiai serga. Turėjo di
delę operaciją New Haven 
Grace Hospitalyj, New Ha
ven, Conn. Sakoma, sveika
ta eina geryn.

Jam sergant jo žmona at
lieka Klube jo darbą. Jam | 
sveikam būnant ji jam visa
da gelbėjo, o dabar ji vie
na turi viską atlikti. Rei
kia pripažinti, kad Bara
nauskienė tame darbe yra 
gerai išsilavinusi, darbą at
lieka puikiausiai.

Staiga susirgo ir nuvežta 
į Šv. Vincento ligoninę B. 
Stirkienė.

Linkiu abiem ligoniam 
greitai ligą nugalėti ir grįž
ti pas savuosius, kurie jūs 
laukia.

Parengimas spaudai
Lapkričio 10 d. Moterų 

apšvietos klubas rengia ban
ketą, kuris įvyks 157 Hun
gerford St., Hartforde. 
Pietūs bus 1 vai.

Moterų klubas visada duo
da gerus pietus, o šiemet 
žada dar geriau pavaišinti. 
Visos ir visi dalyvaukime.

J,, Strižauskas

5 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 29, 1963

Stoughton, Mass.
Lietuvių Tautiškas Namas 

minėjo sukaktį
Lietuvių Tautiškas Na

mas atžymėjo 50 metų su
kaktį. Jis įsteigtas 1913 m. 
Minėjimas įvyko šių metų 
spalio 20 d. Buvo sudary
tas tam komitetas iš 10 as
menų .Pirmininkas—J. Bai- 
zis. Programą sutaisė L. 
Jodaitis. Parengimo pirmi
ninku buvo Paul Lapenas.

Amerikos legijono postas 
ir Boy Scouts benas para
davo, maršavo Morton St., 
pro Liet. Tautišką Namą 
ligi Broch St. skvero. > Ten 
atlikę ceremonijas grįžo į 
Liet. Tautiško Namo kie
mą. Vaikų benas grojo 
maršus.

Svetainėje vėliau , tęsėsi 
meninė programa. Onos 
Ivaškevičienės vadovybėje 
dalyvavo mažų mergaičių 
šokėjų grupė, padeklamavo, 
pašoko klasiškus šokius; 
gražu buvo pažiūrėti. Su
dainavo tris dainas Montel- 
los Vyrų Dailės grupė, Alb. 
Postus vadovybėje. Meninė 
programa visiems patiko.

Pirmininkas p r a n e š ė, 
kad dar yra gyvi keturi 
pirmieji Liet. Tautiško Na
mo organizatoriai. Buvo 
pakviesti J. Petrukaitis ir 
J. Nevirauskas ką nors pa
sakyti. Juodu priminė, kad 
darbas buvo sunkus, kelias 
erškėčiuotas, bet tikslas at
siektas. Po toj kalbėjo Na
mo pirm. [L. Jodaitis, miesto 
pareigūnes J. Cobs ir kiti. 
Visi kredjtavo, kad lietu
viai išlaikė savo kalbą ir 
Namą per 50 metų. Tai di
delė jiems garbė.

Vėliau viršutinėje salėje 
buvo specialiai užsakyti 
valgiai, o apačioje valgius 
taisė lietuvės O. Norkienė 
ir kitos. Po vakarienės bu
vo šokiai prie Beliuno or
kestro.

Publikos buvo daug iš 
plačios apylinkės — seni
mo ir jaunimo.

Dabar kviečiu stoughto- 
niečius atsilankyti į mūsų 
koncertą, kuris įvyks lap
kričio 10 d. Lietuviu Tau
tiškame Name, Montello, 
Mass. Pradžia 2 vai. po pie
tų.

George Shimaitis

Pasaulinis kuras
I

Per pastaruosius 40 me
tų pasaulinis įvairių kuro 
medžiagų suvar t o j i m a s 
kasmet didėjo 3 procentais. 
1962 metais jis sudarė maž
daug 4,700,000,00 tonų (per
skaičiavus anglimi).

1955 metais Vakarų Eu
ropos šalyse buvo sunaudo
ta 777 milijonai tonų ang
lies; 1965 metais visų Va
karų Europos šalių po
reikiai padidės iki 1 mili
jardo tonų, o 1975 metais— 
iki 1,325,000,000 tonų.

Dabar Vakarų * Europos 
šalyse iškasama per metus 
430 milijonų tonų anglies ir 
pagaminama 355 milijonai 
tonų kitokios rūšies energi
jos; 1|975 m. šiom šalim teks 
importuoti apie 500 mil. to
nų kuro. Kasmetinis naftos 
įvežimas į Vakarų Europos 
šalis dabar sudaro 230 mil. 
tonų anglies, ir jeigu iki 
1975 m. anglies ir kitų kuro 
rūšių gavyba nepadidės, tai 
toms šalims papildomai rei
kės įvežti 300 milijonų to
nų kuro.

APIE ŽVAIGŽDES
Paprasta akimi nuo visos 

Žemės matoma tik apie 
6,000 žvaigždžių. Bet per 
stiprius žiūronus apie bili
jonas.

Padėka
Bladas Danilevičius mirė 

spalio 15 dieną ir buvo pa
laidotas spalio 17 d. Ever
green kapinėse, Elizabeth, 
N. J. Jojo likusi našlė Jo
hanna Danilevičius širdin
gai dėkoja visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėąe, pri
siuntė užuojautas, pirko gė
les ir aukojo pinigais. Vi
si tie pinigai padalyti ir pa
siųsti: Dr. M. J. Viniko Stu
dentų Fondui (per SLA) 
American Foundation for 
the Blind ir Guiding Eyes 
for the Blind.

Aukojo sekami:
Paul ir Mary Gedwil $10 
Alise ir Jonas

Aukštikalnis ......... 10
Maldutis Family .... 10 
Jacob ir Pauline I

Trečiokas ................  5 j
J. E. Kasmočiai ........... 5
Florence ir George

Gilchrist' ................ 5
Mrs. B. Lipsys ......... 10
Mr. ir Mrs. Dagis .... 10 
Mr. ir Mrs. Charles

Torre ...................... 2
Mrs. Vaiginis ir Mrs.

Evans .................... 20
Abazorius ir Kayris .. 5 
Mrs. Domicėlė

Galinauskienė .......  10
Mrs. Krunklienė......... 5
Mrs. Petkus...................1
Mr. ir Mrs. Tomazunai 10 
Mrs. Dudėnas ........... 10

. Rae ir Tony Caramanica 2
Veronica ir sūnus

Bukšnys ..............    5
Mr. ir Mrs. Harris

Bianchi .................. 10
M. Tifano ...................... 5

Viso ............. $150.00

ĮTARTAS NUSIŽUDĖ
Stokholmas. — Kalėjime 

nusinuodijo buvęs pulkinin
kas S. Wenner sroemas. 
Pereitą birželio mėnesį jį 
areštavo kaltindami, kad 
jis šnipavo Tarybų Sąjun
gos naudai. Wennersroe- 
mas pirmiau buvo atašė 
prie Švedijos ambasadų 
Maskvoje ir Washingtone.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks piiTnadienį, Lapkr.-Nov. 
4 d., prasidės 7:30 vai. vakare.

Prašome narius būtinai ateiti į šį 
susirinkimą, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Gavome Centro 
Komiteto rinkimui blankas, taipgi 
pasitarsime banketo ir koncerto rei
kalais, kurie įvyks lapkričio 10 d., ir 
ir bus raportas iš 7 apskrities kon
ferencijos, kuri išduos G. Shimaitis.

Daugelis narių yra nepalankūs 
lankyti susirinkimus, tai yra labai 
blogas dalykas . Būkite taip geri, 
visi ateikite į šį susirinkimą. Vieta 
Lietuvių Tautiško Namo kambariuo
se, 8 Vine St., Montello.

LDS 67 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, Lapkričio-Nov. 7 d., 7 
vai. vakaro. Visi nariai esate pra
šomi dalyvauti susirinkime. Vieta 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St., Montello.

George Shimaitis (85-86)

Hartfordo Moterų Apšvietos Klubas
rengia

BANKETĄ
Lapkričio 10 November

Pradžia 12 vai. dieną

LAISVES CHORO SALĖJE
> 157 Hungerford Street, Hartford, Conn.

Pelnas skiriamas “Laisvės” naudai.

Kalbės: Ieva Mizarienč
Kviečiame visus Hartfordo ir apylinkes lietuvius 

dalyvauti. Išgirsite I. Mizarienės įspūdžius iš Pasau
linio Moterų Kongreso ir iš jos viešejimo Lietuvoje.

Kodėl puola uodai?
Į pavakarę žmogus išei

na iš namų, ir jį tuojau pat 
užupola uodai. Kokiu bū
du jie sužino apie savo “kli
entą” ? Kanados biologų 
Raito ir Klolego bandymai 
padėjo atsakyti į šį klausi
mą. Mokslininkai paimda
vo bet kokį daiktą ir api- 
pūsdavo jį tai šiltu, tai šal
tu oru. Pasirodė, akd uo
dus pritraukia ne pats daik
tas, o esančios aplink jį “at
mosferinės sąlygos.” Di
džiausią pasisekimą tarp 
uodų patelių (kandžiojasi 
tik moteriškoji uodų gimi
nė) turi šiltas ir drėgnas 
oras, kaip tik toks, kokį 
mes iškvepiame. Vadinasi, 
jeigu mes galėtume nekvė
puoti, nesikandžiotų uodai.

New Yorkas.—Pan Ame
rican World Airways lėktu
vų kompanija prašo JAV 
ir TSRS vyriausybių leidi
mo skrajoti jos lėktuvams 
tarp New Yorko ir Mask
vos.

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

Wanted at once — Draftsman. 
Experienced desired in machine de
sign fabrication and piping. Imme
diate opening for -qualified man. 
Opening with a local firm. Call 
Lansdale 368-1655 for appt.

(85-86)

Wanted at once — Fitters. On 
pressure vessels and allied equip
ment, stainless steel, ferrous and 
non-ferrous material. Steady work, 
good pay, fringe benefits. Apply in 
person to shop superintendent. 
ACME PROCESS EQUIPMENT 
CO., Mill Rd. & Penna Ave., Ore- 
land, Pa. (85-86)

BAKER. Head. European trained, 
needed for a large restaurant con
cern. Must be fully exp. & cap. of 
handling a bake shop. Must know 
all phases in the baking line. Hotel 
or club exp. req. Call SA. 6-8790.

(84-86)

Help Wanted Female
Cooking & housework for Week

ends. $25. Must have own trans
portation. Apply:

JONES—2016 Naamaais Rd. 
Northern Delaware

Afternoon or evening, except Thurs.
(84-87)

MALE & FEMALE

Couple. Handyman, gardener. 
Wife to do upstairs work. Weekday 
morning. House available. Refs, 
req. Send resumes to P. O. Box 
916—Devon, Pa.

(84-88)

REAL ESTATE

Showplace of Logan. 4739 N. 10th 
St. 6 rm. house, 3 Ige bedrms, open 
porch, gar. Gas, hot water heat, 
storm windows. Sanitas, new tile 
bth, new mod. kit., garb, disp., new 
fixtures, newly decorated. Air-Con
ditioned. W/W carpeting. Excel, 
water pressure. Many, many extras 
too numerous to mention. Must be 
seen to appreciate. Open house Sun. 
12:30 to 3:30 or call for appt. GL. 
7-1078. Owner selling. Nr. trans., 
shops.



Jungtinėse Tautose
United Nations, N. Y. — 

Spalio 24 diena skaitoma 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos diena. Kas metai tą 
dieną vyksta koncertai, 
kalbos pačioje JT auditori
joje.

Šiemet spalio 24 d. sukako 
18 metų, kai ši organizacija 
(San Franciske) buvo įkur
ta. Taigi ir šiemet įvyko 
jubiliejinis koncertas. Ge
neralinės asamblėjos audi
torija buvo kupina delega
cijų, svečių — apie 2,500.

Svarbiausia programoje 
atrakcija — įžymusis Ispa
nijos čelistas Pablo Casalas. 
Šis genijus - m u z i k a s jau 
peržengęs 80 metų amžiaus 
slenkstį, bet čelą dar valdo 
lengvai, meistriškai. Pablo 
Casalas — didelis fašizmo, 
ypatingai Franko, priešas.

Trumpą kalbą pasakė JT 
generalinis sekretorius U

Thant. Jis reiškė viltį, kad 
pasaulis prieis prie susita
rimo, kad visus nesusiprati
mus išspręs taikiai.

Vakaro pro grama buvo 
transliuota radijo bangomis 
per visą pasaulį.

Kaip* žinia, amerik i n i a i 
ultrakonservator i a i, fašis
tai ir jiems artimi, siūlo, kad 
JAV išeitų iš Jungtinių Tau
tų Organizacijos. Todėl tie, 
kurie stoja už Jungtinių 
Tautų palaikymą, naudoja 
visas progas organizacijai 
populiarinti amerikiečiuose.

Jugoslavijos prezidentas 
Tito jau išvyksta iš JAV. 
Bet žada atvykti Alžyro 
prezidentas Ben Bella; jei 
ne ginkluotas konfliktas
tarp Maroko ir Alžyro, tai 
Ben Bella būtų jau atvykęs 
čion ir būtų pasakęs kalbą 
asamblėjoje.

Korespondentas

A. Išlaužas

Lietuviška kultūrine kronika
šeštas “Metmenų” numeris

Jei didelė dalis pokarinių 
išbėgėlių iš Lietuvos dėl 
kokių tik priežasčių “prita
po” Jungtinėse Valstijose, 
tai visgi stebina tautinės, 
buržuazinės, priešk arinėj 
Lietuvoj indokrinuotos, vi
suomenės gyvumas. Kultū
rinės veiklos joje negalima 
paneigti. Leidžiama eilės 
kultūrinių leidinių. “Prita- 
pėliai,” — kaip jau atsitiko 
ne vienai emigrantų kartai 
—užsidarė betgi savo dva
siniame ir, dažnai, fizinia
me ghete. Vadinamuose 
“kultūrininkuose” — nepa
jėgiant išlaikyti ryšį nei su 
gyvenamojo krašto kultūra, 
nei su pačia Lietuva, jau
čiasi netikrumas, nedrąsa, 
kaip amerikiečiai sako, vis 
labiau išryškėjo “atsilikimo 
kompleksas.”

Panašias mintis sukelia 
“Metmenų ” žurnalo pir
muoju patalpintas “Liūnės 
sutemos” eilėraštis:
Dabar ir vėl galiu abejoti— 
sunkius, nereikalingus daiktus, 
išnešiotus savy, 
išskalavo pasąmonė 
į saulėtą vasaros dieną, 
kaip ežeras išskalauja 
negyvas žuvis, žoles, šaknis 
ir kartais kūną žmogaus.
Dabar viską turiu prieš save— 
dabar ir vėl esu laisva 
ir galiu abejoti.

Telpa ir keli kiti eilėraš
čiai. Toliau iš “istorinės 
perspektyvos” vertina 
traipsnyje “Tremtinys, Pa
bėgėlis ir Kraštas” lietuviš
ką likimą Vincas Trumpa,

Knygos motto jis pasirinko: 
“Drožk tiesą ir nekreipk 
dėmesio į nieką kitą.”

Negali būti ateities 
Lietuvos be revoliucijos
Trumpa toliau įdomiai ci

tuoja įvykius prieš 100 me
tų: pašiepia žmones, kurie 
“laisvino” Lietuvą jau tada 
remdamiesi “svetimu gink
lu.” Primena istoriką Joa
chimą Lelewelj, — “Kenkia 
tėvynės reikalams tas, ku
ris galvoja, kad galima at
statyti tautą be (socialės) 
revoliucijos”! Toliau Trum
pa aprašo padėtį tarp bėg
lių inteligentų (kada jų tė
vynainiai Lietuvoje stato ir 
kuria gražesnę ateitį): 
“...Juk ar ne tragiškai juo
kinga, kada vienas laikraštis 
apkaltina kitą (bėglių) laik
raštį bernavimu Maskvai, 
kad po savaitės kitos pats 
būtų apkaltintas kito, ta
riamai dar patriotiškesnio 
laikraščio, promaskvinėmis 
tendencijomis? Skelbė- 
mės esą tautos elitas, skel- 
bėmės esą tautos ambasado
riai ! O varge! Iš to elito 
ir iš tų ambasadorių gretai 
neliks nieko kito, kaip 
“Maskvos bernai” arba “jo
neliai durneliai.”

“Veiksnių” moralinis 
iškrypimas

Vincas Trumpa, artimas 
žmogus “laisvintojams” ir 
“ministrams,” drožia tie
są: “Blogiausia visoj toj 
tragikomedijoj yra ta, kad

dirbąs Kongreso Bibliote
koj Vašingtone.

Jis juokiasi iš pokario pa
bėgėlių, kad jie iki šiol sa
ve drįsta vadinti “tremti
niais.” Trumpa trumpai, 
drūtai visus Amerikos lie
tuvius vadina “bėgliais”: 
“...bėgo nuo sunkios cari
nės kariuomenės prievolės, 
bėgo nuo vieno ar kito maiš
to ar sukilimo pasekmių, 
pagaliau dauguma bėgo nuo 
sunkaus gyvenimo, ieškoda
ma lengvesnio duonos kąs
nio ir dolerio.” Juokiasi jis 
iš tų bėglių, kurie save va
dina “tauta, ir ne bet ko
kia tauta, bet kovotojų, pa- 
sišventėlių-idealistų, tiesiog 
karalių tauta, kaip kai kas 
pastaruoju metu taip įky
riai bando mus įtikinti”... 
“Nebūkime melo didvy
riais,” gėdina “Metmenys” 
pabėgėlius.

Primena Joną Goštautą, 
kuris pabėgęs iš Lietuvos 
1839 metais, išleido Prancū
zijoje knygą “Ponas teisėjo 
sūnus, arba apsakymas apie 
Lietuvą ir Žemaičius.”

vietoje faktų operuojama 
dažnai niekuo nepagrįsto
mis insinuacijomis arba no
ru atsiskaityti su savo poli
tiniu, idėjiniu arba ir as
meniniu priešu, kad vietoj 
pagarbos ir pasit i k ė j i m o 
žmogumi ir individu, pro
paguojama raganų medžiok
lės ir tarpusavio įtarinėjimo 
atmosfera, ir kad, pagaliau, 
tiesos ir savęs apgaudinėji
mas.” Trumpa rūpinasi, 
kad “kovos prieš sovietinę 
Rusiją’ ’avangarde tesą juo
dašimčiai, intrigantai, mela
giai.

Be to, šiame žurnale ran
dama visa eilė grožinės li
teratūros gabalų, taip pat 
recenzijų.

Mūsų dvi Elenos 
ir Lillian

Pastebėjau, kad Moterų 
Apšvietos Klubas išsirinko 
korespondente aidietę, pui
kią dainininkę Eleną Bra
zauskienę. Tai labai džiugi 
žinutė. Neabejoju, jog ji 
gerai painformuos “Lais
vės” skaitytojus apie šios
mūsų labai veiklios organi
zacijos veiklą. Pirmoji plati 
jos k ores p ondenciia apie 
Klubą jau “Laisvėje” tilpo.

Na, o mūsų Aido choro 
korespondentė yra Elena 
Feiferienė. Ji ne tik aidie- 
čių gabi korespondentė. Ji 
dažnai “Laisvei” pateikia 
puikių žinučių iš filmų pa
saulio. Ji rašo suglaustai, 
bet labai gyvai, turiningai, 
kritiškai.

Taip pat dažnai “Laisvė
je” vietinėse žiniose matote 
žinučių, kurias pateikia Lil
lian Kavaliauskaitė. Ji taip 
pat gali gražiai, trumpai, 
turiningai rašyti. Ji taipgi 
turi lakią vaizduotę.

Taigi, ot, turime tris ga
bias, palygintį dar jaunas 
korespondentes;

Bet bent aš labai prašy
čiau jų dar štai ko: Jūs, 
draugės, galite, mokate gra
žiai, sklandžiai rašyti. Ne
pasitenkinkite vien tik ži
nučių rašinėjimu. Lašinė
kite ir šiaip įvairiomis jums 
prieinamomis temomis. Bū
kite “Laisvės” bendradar
bės plačiausia prasme. Tuo 
padėsite mūsų laikrašti pa
įvairinti, pagerinti, padary
ti jį dar populiaresniu.

Ka sakote?
Antanas

Miami, Fla. —JAV Kraš
tų saugos komanda sako, 
kad suėmė keturis laivelius 
su 21 Kubos pabėgėliu, ku
rie ruošėsi pulti Kubą.

Amerikinio Sveturgimių Teisėms 
Ginti Komiteto

30-toji Sukaktis
SEKMADIENĮ

Lapkričio 3 ~2 vai. dieną
TOWN HALL

123 West 43rd St., New York City
(Sale turi būti tuščia 5 v. v.)

Visos sėdynė rezervuotos už 99c ir $2.25
Programa: Prof. Louise Pettibone Smith, pirminin

kė; M. S. Amoni, redak — Minority of One; George 
B. Murphy, Jr., Blanch Freedman. Artistai: Paul 
Draper ir Sarah Cunningham. Kiti dalyviai: AIDO 
CHORAS, Harlem Opera Co., Dnipro Ukrainian Šoki
kai, Ukrainą Leontovich Choras.

Garbes svečiai: — Clara Lemlich Shavelson, Roy 
Mizara, Michael Tkach.

Užsisakant vietas iš anksto, čekius išrašykite: Am. 
Comm, for Protection of Foreign Born, 49 E. 21st St., 

N. Y. C., 10010. Tel. OR. 4-5058.

6 p.—Laisve (Liberty)—■ Antrad., spalio (Oct.) 29, 1963

Puikus buvo išleistuvių parengimas
Praėjusį šeštadienį įvykęs ! 

išleistuvių pobūvis “Lais- j 
vės” salėje buvo vienas ■ 
gražiausių. Svetelių susirin- i 
ko nemažai. Visi buvome1 
gerai pavaišinti.

Kaip žinia, jau ateinantį | 
penktadienį, lapkričio 1 d.,, 
grįžta į Buenos Aires Mari-

I ja Palionienė (Gasiūnaitė), 
I kuri čia pas savo brolį Joną !
■ viešėjo daugiau kaip pen-
I kis mėnesius. Su ja kartu | 
' vyksta Julia ‘Šimkienė ap- 
s lankyti savo sesutę Urug- 
i vajuje. Na, tai ir susirin- j 
i kome su jomis nuoširdžiai i

■ atsisveikinti ir pa 1 i n k ė t i
' joms laimingos kelionės! 
į į tą taip tolimą ir mums | 
i taip mažai tepažįstamą Pie- 
i tų Ameriką. Marija ir Ju
lia buvo linksmai, gražiai 
nusiteikusios, maty damos 

j tokį gražų būrį pažangių 
j moterų ir vyrų, susirinku- 
! siu su jomis atsisveikinti. 1

Išleistuvių puotą surengė 
giliai tolimą viešnią Mariją 
pamilusios S. Sasna, N. Buk- į 
niene ir N. Ventienč. La
bai skanių valgių buvo pa
kankamai visiems, už ku
riuos paskui visi pasimokė- 
jo “pagal savo nuožiūrą.” 
Galimas daiktas, kad gal 
dar doleris kitas nuo paren
gimo liks kaip dovanėlė ar- 
gentiniečiams.

Labai gražiai parengimui 
pirmininkavo Nastė Buk- 
nienė. Buvo iškviesti žodį 
kitą tarti buvę argentinie- 
čiai Augustas Iešmantą ir 
Robertas Feiferis. Jiedu iš 
patyrimo suteikė mums įdo
mių žinių apie pažangųjį 
judėjimą Argentinoje ir 
apie tuos sunkumus, su ku
riais tenka susidurti. Taip 
pat kiek plačiau apie Ar- 

I gentiną ir argentiniečius 
i pakalbėjo prieš'mėtus kitus 
ten lankęsis Marijos, brolis 
Jonas Gasiūnas, rodos, 1926 
metais ten darbavęsis Ro
jus Mizara. ir su argenti- 
niečiais susitikęs anais me
tais Ispanijoje Povilas Ven
ta. Taipgi žodžiu kitu lai
mingos kelionės Marijai ir

Juliai palinkėjo draugė Sas
na.

Pabaigoje giliausios padė
kos žodį tarė rengėjoms ir 
publikai Marija ir Julia. Jos 
žadėjo šio kuklaus, bet la
bai šilto ir nuoširdaus po
būvio niekados nepamiršti. 
Marija žadėjo nuo mūsų vi
sų nuoširdžiausius sveiki
nimus perduoti visiems Ar
gentinos lietuviams, su ku
riais ji turi labai plačių pa
žinčių, v

Rengėjos dėkingos “Lais
vei”.. kurios dėka tebuvo 
įmanoma draugus sukvies
ti, taipgi dėkoja atvyku
sioms. Ir ypatingai dėkin
gos L. Kavaliauskaitei už 
dovana maistu, o dd. J. La- 
zauskienei ir B. Keršulie- 
nei, kurios gerokai apnuo
gino savo darželius, kad šią 
puotą papuoštų gėlėmis.

Kep. I
---------------- ----------------------- Į

I
Visų tautų iškilmė 

jau čia
Sekmadienį, lapk r i č i o 

3-čią, visi keliai veda į 
Town Hall, kur įvyks visų 
tautų kultūrinė iški 1 m ė, 
koncertas. Ja ruošia Ame
rikinis Komitetas sveturgi- 
miams ginti.

Komitetas tuo atžymės 
savo veiklos 30 metų su
kaktį. Per tą laikotarpį Ko
mitetas tūkstančiams as
menų parodė kelią kaip ap
siginti nuo deportavimo ir 
kelis šimtus asmenų pats 
komitetas apgynė nuo išde- 
portavimo, tarp kitų ir 
apie desėtka lietuviu—jis 
apgynė ir V. Andrulį, L. 
Prūseiką...

, Koncęrto vieta: 113—123 
West 43rd St. (prie Broda- 
way), Manhattan.

Pradžia 2 vai. dieną.
Patys dalyvaukime, kvies- 

kime draugus, kaimynus 
ateiti išklausyti skambią 
programą, pasigėrėti nu
veiktais darbais.

Vienas Jūsų

Mūsų Irena Paryžiuje
Praėjusio šeštadienio po

būvyje teko sužinoti, kad 
mūsų jaunoji ir grakščioji 
Irena Babarskaitė šiuo tar
pu yra net Paryžiuje. Bet, 
žinoma, ji ten nuvyko ne 
gerus laikus turėti, loet mo
kytis, sunkiai mokytis. Pa
sirodo, kad ji Paryžiaus 
garsiajame universitete mo
kosi kalbų ir literatūros, 
siekia tose šakose aukšto 
laipsnio.

Teiravausi pas mamytę 
draugę Babarskienę, kai]) 
ilgai Irena Paryžiuje mo
kysis. Esą numatomi vie- 
neri metai.

Žinant Irenos ryžtą ir ga
bumus, netenka abejoti, jog 
ji savo didelį ir garbingą 
užmojį pilnai pasieks. Mes 
gi visi linkime jai geriau
sios sėkmės! B.

Širdinga padėka
Širdinga padėka Jonui 

Juškai už jo sumanymą su
rengti mums banketą. Ačiū 
Aido chorui už pasidarba
vimą pardavime bilietų, Jo
nui Grybui, choro pirmi
ninkui už vadovavima, Lili- 
jai Kavaliauskaitei už va
karo programos vedimą, 
Aidui už gražią dovaną.

Dėkui gaspadinėms Čei
kauskienei, Rušinskien e i, 
Briedienei, jų talkininkei 
Sasnai, kurios sunkiai dir
bo, bet pagamino skanaus 
maisto; patarnavus i o m s 
prie stalų: N. Buknienei, 
N. Ventienei, N. lešman- 
tienei, H. Feiferienei ir vy
rams, prisidė j tįsiems prie 
patarnavimo.

Dėkui Bronei Keršulie- 
nei, kuri daugiausiai parda
vė bilietų, taipgi visiems ir 
visoms, kas tik platino bi
lietus. i

Ačiū Helen Feiferienei 
už gražų aprašymą, “Lais
vei” už suteikimą vietos.

Ačiū M. Juškienei, kuri 
-skaitė eiles, parašytas Jo
no Juškos, Aido chorui už 
išpildymą programos; dide
lis dėkui choro mokytojai 
Mildred Stensler, Viktorui

Bekeriui už gražiai sudalą 
nuotas solo dainas, A. leš-* 
mantai už dainavimą solo 
su choru.

Dėkui P. Bečiui ir J. La
zauskienei už puokštes gė
lių, ir didelis dėkui publi
kai, svečiams ir viešnioms, 
už atsilank y m a. Taipgi 
Walteriui ir Myldai Žukams 
iš Elizabeth, N. J., už pa
sveikinimą telegramą.

Niekados nešit i k ė j a u, 
kad aš ir mano šeima turi
me tiek daug draugų ir 
draugiu. Dėkui visiems ir 
visoms, kurie vienaip ar ki
taip prisidėjo su darbu prie 
banketo. Jeigu kurių var
dus praleidau, tai prašau 
aUeisti. Visi ir visos priim
kite nuo manes ir mano šei
mos dideli ačiū! Jūsų sim
patija priduoda man daug 
energijos ir ateityje dai- 

i nuoti Aido chore, kol svei
kata tarnaus.

Alex Velička,
Domicėlė Veličkienė, 
Justinas, sūnus, 
Marcia, marti

Smarkiai susižeidė
Teko nugirsti nemaloni 

; naujiena, kad mūsų senasis 
; veikėjas Juozas Bimba, 
i kuris gyvena Hawthorne, 
j N. J., smarkiai susižeidė 
j dešinę ranką. Net trejetą 
į dienų turėjo pabūti ligoni- 
i nėję. O nelaimė atsitiko, 
| kai jis bandė elektrine ma
šina aplinkui namą žolę nu
plauti ir ranką įkišo į ma
šiną. Vienas pirštas buvo^ 
beveik nuplautas. Ligoni-, 
nėję gydytojai nusprendė* 
pirštą p r i g y d y t i, bet tai 
klausimas, ar jiems tas pa
vyks.

Kaip ten bebūtų, Juozas 
turės gerokai pakentėti. Lin 
kime jam kuo greičiausiai 
susveikti. Rep.
■ - ■ — —- —•*.

RANDAVOJIMUI
Išnuomojamas 3 rūmų apartmen- 

' tas, apšildomas, gesinis pečius ir vi
si kiti modeminiai įrengimai. Pra
šome kreiptis: Mrs. Kripaitis, 1337 
E. 5th St., Brooklyn, N. Y. (84-87)

“Laisves” Koncertas Lapkričio-November 10-tą Dieną 
Labai įdomi programa, kurią atliks grupes ir individualui talentai

Programą atidarys Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler
Visų mylima ir laukiama dainininke Biru ta Ramoškaitė-Mann dalyvaus programoje

VIKTORAS BECKERIS, baritonas, puikaus talento dainininkas
ELENA BRAZAUSKIENĖ, sopranas, tai Brooklyn© lakštingala

Rusų Šokėjų Grupė, vadovaujama Klimovičiaus, iš New Yorko
Taipgi dalyvaus Aido Moterių Choras ir Aido Choro Moterų kvartetas su naujomis dainomis

Koncertas bus Schwaben Salėje, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyne
Pradžia, 3-čią valandą popiet Įžanga $1.50, asmeniui




