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KRISLAI
C‘l). W.” sunku?
Kas kaltas?
Dėl J. Clarko 

pasitraukimo.
Reikia pagalvoti.

Rašo R. Mizara

Su š. m. spalio mėnesio 1 
diena nevvyorkiškis “Daily 
Workeris’’ sumažins savo pus
lapiu skaičių per pusę, taipgi 
išeidinės tik penkias dienas 
per savaitę Bet penktadim.į 
išspausdinamo) i sekmadienio 
laida bus 12-kos puslapiu.

Visa tai bus padaryta dėl 
medžiaginiu sunkumu, dėl 
stokos pinigų.

Visa tai rocto, kaip sunku 
verstis darbininkiškam dien
ia ščiu i.
✓ >

Bet tai parodo ir daugiau 
ką: Amerikos marksistinia- 
me-komunistiniame judėjime 
dar vis tęsiasi krizė. Taue;a- 
mas Komunistu partijos vado
vybėje pasidalinimas. Tos 
partijos gretos sumažėjo. Ne
maža tų pačių komunistų, ku
rie lig šiol dienraštį uoliai 
remdavo, dabar • nelabai nori 
jam aukoti, nes sako, kad Jis 
perdaug “sude.šinėjo”.

— Jei partijos vadovybė, 
jei “D. W.” redakcija nori, 
kad partijos narių ir “D. W.” 
skaitytojų-rėmėjų s k a i Čius

' «>ugtų, šis dienraštis turi būti 
padarytas tikrai ‘ kovingu, 
marksistiniu - leninis tintu 
lankraščiu! — sako tūli.

Iš šalies žiūrint, mums irgi 
rodosi, kad taip turėtų būti, 
tačiau laikraštį reikia remti 
visais būdais.

Vienas “D. W. redaktorių, 
Joseph Clark, pajutęs, kad 
dienraščio medžiaginė būklė 
yra prasta, išdidžiai rezigna
vo iš redakcijos ir iš komunis
tų partijos!

Pasitraukdamas, jis kaltina 
ne save, ne amerikinę reakci
ją, ne tuos, kurie daro visa, 
kad marksistinį - komunistinį 
judėjimą Amerikoje sužlug- 

rtlytų, bet kaltina Staliną, 
Chruščiovą ir Fosterį!..

Ir ‘“D. W.” redakcijos šta
bas Clarką išleido kaip ge
riausią bičiuli!

O buržuazinė spauda Clar
ko žygį pasitiko dar meiliau 
ir kartu su juo pranašauja, 

' jog dabar komunistiniam ju
dėjimui Amerikoje tikrai at
ėjo “juodos dienos”!

Visa tai yra ne tik juokin
ga, o ir tragiška.

Jeigu visi tokie “marksis- 
tai”darytų taip, kaip Clark as 
padarė, iai, “dėl Stalino, klai- 

I dų” tektų paleisti visur visas 
komunistines partijas, o kas 
tuomet būtų ?!

Didžiulę klaidą daro tie, 
kurie bombastiškai, su viešais 
pareiškimais p a s įtraukian

tiems iš komunistinio judėji
mo “marksistams” katutes 
ploja ir juos teisina. Tokius 
reikėtų kritikuoti, o ne tei
sinti !

Kas stebėjo, kas nebuvo 
aklas, gerai žino, jog komu
nistinė partija Jungtinėse 
Valstijose atliko didelius dar
bus, naudingus liaudžiai.

Ji pati pirmoji pradėjo or
ganizuoti bedarbius didžiosios 

••’'krizės metu; ji pati pirmoji 
pradėjo kovą už negrų teises; 
ji pati pirmoji kovojo už ap- 

'‘draudą nedarbe ir už penai-

ARKANSO GUBERNATORIUS DAR VIS LAUŽO ĮSTATUS '
Dulles mato pavoju turkams 
iš mažiukes Sirijos puses; 
Kinijos priėmimas atidėtas
Jungtinės Tautos. — 

Valstybės sekretorius J. F. 
Dulles savo pirmoje kalbo
je šioje generalinėje asam
blėjoje išvystė teoriją, kad 
mažiukė Sirija sudaro pa
vojų Turkijai, jos šiaurinei 
kaimynei, kuri turi daug 
kartų daugiau gyventojų ir 
keliasdešimt kartų didesnę 
armiją. Dulles teigė, kad 
tarybiniai ginklai, kurie 
pristatomi Sirijai, nukreip
ti prieš Turkiją, kuriai 
ir pati Tarybų Sąjunga 
gresianti.

Dulleso kalba iššaukė pa
sipiktinimą ne tik neutralis- 
tinėse delegacijose, bet ir 
tose arabiškų kraštų dele
gacijose, kurios stoja prieš 
dabartinę Sirijos valdžią. 
Jordano, Irako, Saudi-Ara- 
bijos delegatai po Dulleso 
kalbos Užkulisiuose pareiš
kė, kad Dulles perdeda pa
dėtį, nes Sirija nėra tapusi 
agresinga jėga.

Kinijos prielmimas ir 
vėl tapo atidėtas . . .

Tuo tarpu generalinės a- 
samblėjos dienotvarkės ko
misija vėl trečiais metais
iš eilės atidėjo Liaudies Ki
nijos priėmimo klausimą.

Lenkija rengiasi plačiai minėti 
Spalio revoliucijos 40 m. sukaktį

Varšuva. — Lenkijos 
Liaudies Respublikoje to
liau ruošiamasi Spalio so
cialistinės revoliucijos 40- 
ųjų metinių šventei. Visose 
šalies vaivadijose sudaromi 
specialūs komitetai.

Lenkijos—Tarybų Sąjun
gos instituto iniciatyva 
Varšuvoje, Krokuvoje, Lo
dzėje ir Poznanėje organi
zuojami vienerių metų kur
sai TSR Sąjungai studijuo
ti. Klausytojai susipažins 
su Tarybų Sąjungos isto
rija, politika, ekonomika ir 
kultūra.

Plačiai ruošiasi 40-osioms 
Spalio metinėms Lenkijos

jas senatvėje: ji buvo vienin
telė Amerikoje organizacija, 
padėjusi Ispanijos respubli
kai, prieš kurią buvo atsuktos 
Mussolinio ir Hitlerio kanuo- 
lės ir bombonešiai.

Tiesa, ši partija padarė ir 
klaidų, bet jos teigiami žy
giai kur kas didesni. Ateity
je, išęjusi iš dabartinės kri
zės, man rodosi, ji, pasimo
kiusi, atliks daug ir didesnių, 
darbų, naudingų Amerikos 
darbo žmonėms.

•

Yra žmonių, kurie .jau pa
sidavė buržuazinei propagan
dai, būk Amerikoje esąs 
“liaudies kapitalizmas”. Tai 
klaida!

Indijos delegacija įnešė pa
siūlymą įtraukti dienotvar- 
kėn Kinijos atstovybės 
klausimą. Čiangininkų dele
gatai užsipuolė Indijos de
legatą Krišną Menon, saky
dami, kad jis teisina “ko
munistinę subversiją” Kini
joje. Amerikos delegatas 
Lodge parėmė čiangininką. 
Tarybinis delegatas Kuz- 
niecovas parėmė Indijos 
siūlymą Kinijos naudai. Bet 
komisija 9 balsais prieš 4, 
dviem susilaikant nuo balsa
vimo, atmetė Indijos siūly
mą.

Ta pati komisija nutarė 
įtraukti dienotvarkėn Ven
grijos klausimą.

Penktadienį gen. asam
blėjoje turėjo kalbėti A. 
Gromyko, vyriausias tary
binis delegtas.

Washingtonas. — Ameri
koje jau suskaičiuota maž
daug apie 100,000 susirgi
mų taip vadinama Azijos 
influenza.

Washingtonas. — Apgy- 
nos departmentas skelbia, 
kad dar 100,000 karių bus 
demobilizuoti.

—Tarybų Sąjungos drau
gystės draugija. Šalia dau
gybės paskaitų, koncertų, 
pasikalbėjimų apie 40-ąsias 
Spalio revoliucijos metines, 
susitikimų su revoliucijos 
dalyviais draugija ruošia, 
parodas “Tarybinis plaka
tas revoliucijos laikotar
piu”, “40 metų tarybinei ki
nematografijai”, “Lenkiška 
knyga TSR Sąjungoje”.

Kinija pirmoje vietoje
Pekinas. — Iki išsivada

vimo Kinija užėmė 10-ąją 
vietą pasaulyje ir trečiąją 
Azijoje pagal anglies ga
vybą, kuri sudarė 61 mili
joną tonų. 1956 metais res
publikos kasyklos davė apie 
106 milijonus tonų anglies. 
Dabar Kinijos Liaudies 
Respublika iškilo į penktąją 
vietą pasaulyje ir pirmąją 
vietą Azijoje.

Kaip praneša spauda, 
nuo 1953 metų iki 1956 m.
pradėjo veikti atviros ka
syklos Chaičžou (Czianso 
provicija), Dunšanio, Lia- 
ojuonio, Ninjanio (Leonino 
provinciją) kasyklos. 

_—.j_______ .

New Yiorkas. — Telefonų 
įtaisytoj ai laimėjo streiką, 
išsikovojo algos pakėlimą 
ant nuo 6 iki 12 centų va
landai.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Buenos Aires, — Argenti
noje plečiasi streikai. Me
talistų unija paskelbė 15 
minučių solidarumo streiką, 
kad paremti streikuojan
čius telefonų darbininkus. 
Streikuoja 45,000 telefonis
tų. Į vienos dienos solida
rumo streiką išėjo komerci
jos įstaigų tarnautojai. Val
džia pradėjo statyti karines 
sargybas prie įmonių, kur 
streikuojama.

Nevada. — Slaptoje vie
toje Nevados dykumoje pra
vestas atominis sprogimas 
požemyje — tam tikslui bu
vo iškastas labai gilus tu
nelis. Smulkmenos nepa- 
dūotos.

San Manno. — Mažiukė
je San Marino respubliko
je Italijos pusiasalyje (ji 
turi tik 13,000 gyventojų) 
paleistas vietinis parlamen
tas ir bus pravesti nauji 
rinkimai. Tas padaryta, nes 
vienas parlamento narys 
paliko savo partiją, komu
nistus, ir perėjo opozicijon, 
tuomi pakeisdamas balan
są parlamente.

Washingtonas. — 13 eili
nių tymsterių unijos narių 
patiekė skundą teisme. Jie 
sako, kad unijos taryba 
New Yorke paskyrė dele
gatais parinktus asmenis, 
kurie pasižadėjo balsuoti 
už Hoffą. Šie eiliniai nariai 
reikalauja, kad unijoje bū
tų pravesti demokratiniai 
delegatų rinkimai.

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partijos 
nacionalinis komitetas sa
ko, kad Eisenhowerio val
džia per Dullesą maišosi 
vidujiniuose Kinijos reika
luose.

K. P. sako: kodėl 
nenacionalizuot?

I

Londonas. — Londone iš
spausdinta Didžiosios Bri
tanijos Komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus J. 
Golano brošiūra, pavadinta 
“Kodėl nenacionalizuoti?” 
Brošiūroje griežtai kriti
kuojamas leiboristų parti
jos vykdomojo komiteto ne
seniai paskelbtas progra
mos projektas nacionaliza
cijos klausimu. Golanas įti
kinamai parodo, kad šis do
kumentas “iš esmės atmeta 
nacionalizaciją”, ją pakeis
damas idėja “valdyti akci
jas, esant kapitalizmui”.

Golanas atskleidžia, kad 
yra visiškai nepagrįsta de
šiniųjų leiboristų lyderių 
“teorija”, jog .kapitalistai 
Anglijoje esąs “nykstantis 
elementas”.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga. \

Gyvenimas 
Lietuvoje

VARĖNA ŠVIEČIASI
Varėna. — Prieš dešimtį- 

penkioliką metų Varėna ir 
jos apylinkės kultūriniu at
žvilgiu buvo labai atsilikęs 
kraštas. Ir nenuostabu — 
buržuazinė valdžia nesirū
pino kultūriniu gyvenimu, 
švietimu. Veikė vos kelios 
mokyklos ir viena negausin
ga, apleista biblioteka, ku
rioje buvo keli šimtai men
kaverčių romanų. Dabar 
rajone yra 29 stambios val
stybinės masinės bibliote
kos. Dvidešimt šešios bibli
otekos veikia kolūkiuose.

Bibliotekų knygomis kas
met naudojasi vis daugiau 
skaitytojų. Praeitais me
tais jos turėjo 6,260 skaity
tojų, tai yra apie 22 procen
tus rajono gyventojų. 1956 
metais jie perskaitė dau
giau kaip 80,000 knygų. Per 
šių metų pirmąjį pusmetį 
išduota apie 55,000 kny
gų ir žurnalų. Šie skaičiai 

'Parodo, kad knyga, laikraš
tis, žurnalas per kultūros 
įstaigas vis plačiau paplin
ta po visą rajoną, aplanko 
daugumą kolūkiečių sodybų.

KAIMIETIS POETAS
Utena. — Su žalsva kario 

palaidine sugrįžo Balys Kai
rioms į gimtąjį “Palangos” 
kolūkį. Jo mažame lagami
ne tarp kuklių kareiviškų 
dovanėlių namiškiams buvo 
įsprausta nedidelė knygutė 
su užrašu “Iš taryb. blok
noto”., Visa tai, ką Balys 
jautė ir išgyveno būdamas 
Tarybinės Armijos gretose, 
eilėmis sudėjo į šį nedidelį 
puslapių pluoštelį.

Sugrįžęs į namus, jauna
sis poetas rado žymiai su
stiprėjusį kolūkį, naujoves 
kiekviename žingsnyje. Ir 
vėl jis visus naujus savo 
įspūdžius ėmė reikšti eilė
mis. Jis apdainavo naująją 
elektrinę prie Labės. Tau
ragnų vidurinės mokyklos 
mokytojas Jurgaitis šiam 
eilėraščiui pritaikė muziką. 
Naujoji daina dabai patiko 
kolūkiečiams. Ją dabar vi
sur dainuoja — ir scenoje, 
ir pasilinksminimuose, se
ni ir jauni.

Balys — savamokslis po
etas, tačiau jo eilėraščiai 
nuoširdūs ir mėgiami. Jo ei
les dažnai išspausdina rajo
no laikraštis, jas deklamuo
ja saviveiklininkai kolūkių 
klubų-skaityklų scenose.

Bangkiokas. — Jau tikrai 
žinoma, kad nuverstas Tai
lando valdžias galva Fibu
las pabėgo Kambodijon. 
Dabartinė karinė Tailando 
valdžia ragina jį grįžti, ga
rantuoja jo neliečiamybę.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

‘Eisenhoweris j 
Fan bu s oeko
dar nesiteiki;
Newport, R. I. — Atos

togaujantis prez. Eisenhow
eris išreiškė savo “gilų nu
sivylimą” dėl to, kad Ar- 
kanso gub. Faubus dar vis 
neatitraukė milicijos nuo 
Little Rock mokyklos. Kuo
met praeitą savaitę Eisen
howeris priėmė Arkanso 
gubernatorių ir su juo tarė
si, šalyje susidarė įspūdis, 
kad Faubus prižadėjo pre
zidentui karius atitraukti. 
Bet per visą šią savaitę 
tas nepadaryta.

Faubus dargi pradėjo 
kaip ir kontr-ataką prieš 
valdžią. Jis dabar reikalau
ja, kad federalinis teisė
jas Davis, kuris įsakė 
Little Rock mokyklai laiky
tis federalinių įstatymų ir 
pravesti rasinę integraci
ją, būtų diskvalifikuotas.

Penktadienį gub. Faubus 
privalėjo prisistatyti teis
man apklausinėjimui, bet 
jis paskelbė, kad yra “tra
dicija”, jog vyriausias val
stijos išrinktas pareigūnas 
neprivalo prisistatyti teis

man, jeigu to nepageidau
ja.

Prezidento pareiškimas, 
kad jis nusivylęs Faubušo 
elgesiu, yra lyg pripažini
mas, kad, praeitos savaitės

Nors uždrausta, V a k. Vokietijos 
Komunistę partija tęsia veiklą
Berlynas. — Sukako vie- 

neri metai nuo tos dienos, 
kai Adenauerio vyriausybė, 
veikdama teroro ir smurto 
metodomis, uždraudė Vo
kietijos Komunistų partiją, 
ir, panaudodama policiją, 
išvaikė jos organizacijas, 
konfiskavo spaudos orga
nus ir pastatus, priklausiu
sius Vokietijos Komunistų 
partijai. Tačiau, nepaisant 
teroro ir persekiojimų, per 
praėjusius metus Vokieti
jos Komunistų partija to
liau kovojo už gyvybinius 
vokiečių tautos interesus, 
prieš naujo karo ruošimo 
politiką, kurią vykdo Fe
deratyvinės Respublikos vy
riausybė.

“Nojes Doičland” paskel
bė radijo stoties “Doiče 
Fraihaltszender :i904” per
duotą ir darbininkų klasei 
bei visai vokiečių tautai 
skirtą Vokietijos Komunis
tų partijos Centro* Komite
to pranešimą ryšium su 
pirmosiomis partijos už
draudimo metinėmis. Už
draudimo organizatoriai, 
sakoma pranešime, norėjo i- 
zoliuoti Vokietijos Komu
nistų partiją nuo politinio 
gyvenimo; jie norėjo panai
kinti Federatyvinėje Res
publikoje visas kliūtis, kad 
galėtų toliau vykdyti gink

jau nusivylęs 
esiu, bet visgi 
i į o pasm erkt 
konferencija neatnešė tei
giamų rezultatų.

White apie Armstrongą
Washingtonas.. — Valsty

bės departmentas žymiai 
susirūpinęs, m s negras mu
zikas Louis Armstrong at
sisakė vykti i valdžios jam 
ruošiamas gastroles užsie
nyje, pareikšdamas, kad 
jis negali to daruti, tuo tar
pu, kai negrai taip blogai 
traktuojami Pietinėse vals
tijose. Armstrong išsireiškė 
labai atvirai, pasakydamas, 
kad “valdžia gali eiti po 
velniais”. “Beveik atrodo, 
kad negras neturi savo tė
vynės čia”, sakė Arm
strong.

Valstybės departmento 
spaudos skyriaus pareigū
nas. L. White prisipažino, 
kad jis labai , susirūpinęs 
Armstrongo pareiškimu, 
nes “komunistai tuo pareiš
kimu naudosis”. White kal
bėjo apie Armstrongą man
dagiai, lyg nenorėdamas jo 
dar labiau įerzinti, ir išreiš
kė vilti, kad tas negras mu
zikas. dar pakeis savo nuo
monę.

Bet Armstrongas pasakė 
laikraštininkąms: Tai buvo 
mano paskutiniai žodžiai.

lavimosi ir karinės prievo
lės politiką, toliau ruošti a- 
tominį karą. Tačiau tai 
jiems nepavyko. Kiekvienas 
žino, kad Vokietijos Komu
nistų partija, uždrausta ir 
persekiojama, gyvuoja ir 
kovoja toliau.

Apie padėtį Jordane
Tel-Avivas. — Laikraštis 

“Al Hamišmar”, liesdamas 
vidaus politinę padėtį Jor
dane, rašo, kad ten vyksta 
slapta, bet įtempta kova 
prieš karaliaus Husseino ir 
jo šeimininkų amerikiečių 
režimą.

Straipsnyje rašoma, kad 
patriotiniai elementai “ra
gina visus jordaniečių tau
tos sluoksnius bendrai ko
voti, kad būtų likviduotas 
imperializmo pakalikų re
žimas Jordane. . .”

5

New Yorkas. — N. York 
“Times” korespondentas 
M. Frankel apsilankė Lat
vijos sostinėje Rygoje. Ry
ga neseniai tapo atidaryta 
užsienio turistams ir laik
raštininkams.

i

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie į 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.
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ADENAUERIS LAIMĖJO

Labai dėkoju už laišką, 
kurį gavau tik vakar, t. y. 
rugpiūčio 16 d. Taip pat 
dėkoju už nuotrauką Regi
nos.

VAKARŲ VOKIETIJOS Bundestago (parlamento) 
rinkimus, įvykusius rugsėjo 15 d., laimėjo Adenauerio 
partija — Krikščionių demokratų partija. Naujajame 
parlamente Adenauerio partija turės 270 deputatų, o so
cialdemokratai — 169, vadinasi, Adenauerio partija tu
ri absoliutę daugumą. Daugumą deputatų jis turėjo ir 
pirmesniame parlamente.

Taigi Vakarų Vokietijoje su šiais rinkimais niekas 
nepasikeitė: Adenaueris tebesąs šalies valdžios galva 
kaip buvęs, o socialdemokratų partija tebestovės jam 
opozicijoje.

Dabar šiek tiek apie Lie
tuvos gyvenimą. Kada jūs 
buvote Lietuvoje, tai tada 
dar buvo buržuazinė san
tvarka ir jūs apie tai gerai, 
žinote. Bet kada buvo su
kurta Tarybų valdžia Lie
tuvoje ir kada pradėjo kur
tis kolūkiai, to Jūs tikrai 
nežinote. Aš kiek galėda
mas jums apie tai parašy
siu.

Daug priežasčių yra dėl Adenauerio laimėjimo. Pir
miausia, tenka pasakyti, jog šiuo metu Vakarų Vokieti
joje nėra nedarbo, tebeveikia “gerbūvis”, prosperity”. 
Antra, Adenauerį rėmė katalikų bažnyčia, o Vakarų 
Vokietijoje ji stipri; trečia, jį rėmė “Vakarai”. Be to, 
jis gavo milžiniškos paspirties iš Vakarų Vokietijos ka
pitalistų. Propaganda, vadinasi, buvo pasiutiškai didelė 
už klerikalus ir jų partiją. Kaip skelbia tūli stebėtojai, 
Adenauerio valdžia nesibijojo panaudoti ir jėgos prieš 
savo oponentus.

Socialdemokratų partija, sako pranešimai, nebuvo 
užtenkamai atkakli propagandoje, nerodė ji gajumo. Jos 
kalbėtojai, rinkiminės kampanijos, metu, buvo daugiau' 
propagandistai, o ne agitatoriai.

Na, tai dabar Adenauerio valdžia, matyt, labiau 
ginkluos vokiečius, kryps daugiau į “Vakarus”. O tai 
reikš, kad su tokia politika bus vis toliau atstumtas Vo
kietijos apvienijimas į vieną tautinę vokiečių valstybę.

Šie Budestago rinkimai, mums atrodo, Vakarų Vo
kietiją pastūmėjo ne į geresnę, o į blogesnę’ pusę. Bet 
vienas dalykas turėtų būti žinomas: Adenaueris jau 81 
metų amžiaus senis, jis ne amžinas. Be to, niekas neuž
tikrina, kad rytoj ar poryt Vakarų Vokietijos kapitaliz
mas neįsivels į kriz£.

BŪDINGAS LIETUVOS JAUNO
VYRO PATYRIMAS

DIENRAŠTY VILNY (rugsėjo 17 d.) išspausdintas 
jauno Tarybų Lietuvos vyro, Juozo Lubo, laiškas, rašy
tas jo tetai M. Vaitėkūnienei, gyvenančiai Springfield, 
111.

Pažymėjęs, kad jis jau esąs 27 metų amžiaus, nese
niai grįžęs iš Tarybinės armijos, Juozas Lubas sako:

“Girdim per radiją, kai gązdina mus. Bet mes, lais
vos Lietuvos žmonės, kaip vienas stosim už tlvynę ir ži
nom už ką, o tie tegul imperialistams tarnauja už pini
gus, ir žiūrėsim, kurie laimėsim. Bus jiems, kaip vokie
čiams, prigėrė žmonių kraujo, motinų ašarų ir, palikę 
tūkstančius našlaičių, išbėgo į Ameriką ir nori sukurt 
naują karą.

“Tetule, jeigu tu aukosi jiems pinigus ant mūsų gal
vų, tai mums laiškų nerašyk, tada mums bus aišku, kad 
jūs norite karo, kad vėl atsivertų kraujo . upeliai, 
ir pjovimai; mes karo nenorim, nes pas mus laisvė ir 
draugystė su visais.. .”

Tai labai būdingi žodžiai, tai pilni meilės ir tiesos 
žodžiai. 1

Laiško autorius, matyt, žino, kad Amerikoje yra 
liaudies priešų organizacijos bei įstaigos, kurios renka 
aukas neva Lietuvos išlaisvinimui, o paskui jas naudoja 
propagandai už karą prieš Lietuvą, prieš Tarybų Są
jungą. Tų įstaigų vadeivos, bei jų spauda rėkia, mal
dauja, kad tik; greičiau Amerikos valdžia paskelbtų 
Tarybų Sąjungai karą. Karas — jų išeities punktas, jų 
viltis, jų didžiausias troškimas. Panašios/ politikos lai
kosi ALT ir kitos įstaigos, kurioms vadovauja amžini,: 
patentuoti “vaduotojai” — šimučiai, Grigaičiai iir jįęms
panašūs. jgr'

Juozas Lubas ir nemaža kitų Lietuvos žmdjnj ’taip
gi žino, kad Amerikoje yra suklaidintų žmonelių, ita^ 
me tarpe ir jų giminių, kurie visokiems raketieriams 
patiki ir jiems aukoja savo sunkiai uždirbtus centus. Mes 
nemanome, kad Juozo Lubo teta, Vaitekūnienė , rake- 
tieriams, karo troškėjams būtų aukojusi ’nors centą, bet 
Juozas Lubas, to nežinodamas, dėl viso ko primena, į? 
Spėja/tetą, kad ji pasisaugotų “laisvintojų”.

Kodėl gi tas jaunas vyras taip parašė?' Todėl, kad 
jis ir visi kiti Lietuvos žmonės karo nenori, nes žino, :• 
jog karas — didžiausia nelaimė visoms tautoms, dar
bo žmonėms. Lietuvos, kaip ir kitų tarybinių respublikų 
žmonės, nori taikos, kad jie galėtų juo sėkmingiau, ne
trukdant, kurti vis gražesnį, vis šviesesnį savo gyvenimą.

Būtų gerai, kad daugelis Lietuvos žmonių, rašant 
savo giminėms laiškus į Ameriką, patartų tą patį, ką. 
Juozas Lubas patarė savo tetai: meduoti nei .cento ra-( 
ketieriam^, kurie skleidžia pro-karnę propagandą! ?
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2pu«l. Laisvė (Liberty) Šeštad., rugsėjo (Sept.) 21, 1957

Po karo Lietuvoje pradė
jo kurtis kolūkiai. Pirmie
ji kolūkiai susikūrė 1947 
metais. Mūsų kolūkis “Ta
rybinė žemė” susikūrė 1949 
m. Nuo pat pradžių kolū
kis yra pasiturintis. Nors 
palyginus su gerais kolū
kiais jis atrodytų blogas. 
Mūsų krašte yra ne per 
daug geros ir žemės, ir ne 
per daug darbštūs žmonės. 
Nors daugiau reikšmės tu
ri kolūkio vadovybė. Mūsų 
kolūkio pirmininkas yra 
vietinis. Daug priklauso 
nuo pirmininko- Jeigu pir
mininkas daugiau tarsis su 
žmonėmis, tai ir žmonės 
noriai dirbs ir bus galima 
pasiekti neblogų rezultatų. 
Mūsų kolūkio pajamų neži
nau kokios dabar yra, bet 
.kolūkis po truputį kyla. 
Kolūkis dabar turi: didžiu
lę karvidę su arteriniu šu
liniu f tai šulinys, kur yra 
pragręžta labai gili skylė ir 
įleistas vamzdis. Vanduo 
vamzdžiu yra pumpuoja
mas su pumpa tiesiog į kar
vidę), vištidę, dvi mašinas 
“Gar-51” (kur vienas šofe
ris yra mano sesers vyras), 
traktorių “DT-14,” silosa- 
vimo mašiną ir nuosavą ku
liamą mašiną su motoru. 
Be to, į kolūkį atvyksta iš 
MTS traktoriaį, kombainai, 
prūdų valomosios mašinos, 
linų rovimo mašinos ir dar 
daug įvairių mašinų. Už 
mašinas, kurios atvykę iš 
MTS čia dirba, reikia kol
ūkiui mokėti, .bet nedaug.

Taigi, kaip rašiau, mūsų 
kolūkis yra ne per daug ge
ras, bet kai kur yra dar ir 
blogesnių. Bet negalvokite, 
kad visi kolūkiai yra blogi. 
Yra kolūkių ir milijonie
rių. Vienas iš tokių yra. 
Kapsuko rajono “Šešupės” 
kolūkis. 'Į šį kolūkį važia
vo ekskursija iš Pandėlio 
rajono. Jų tarpe buvo ir, 
mūsų kolūkio delegatai. 
Ten kolūkis yra turtingas. 
Jo p'ajamos siekia iki 3 mi
lijonų rublių. Kolūkis turi 
savo elektrinę, todėl čia vi
sur yra elektrifikuota. Be 
to, kolūkiečiams yra išmo
kama po .3 kilogramus grū
dais ir po 10 rublių pinigais 
už darbadienį, šiemet koL 
?ūkis žada duoti po 3 ki'lo- 
gramus grūdų ir po 12 rub. 
lių už darbadienį. Ten kol-, 
Ūkiečiai labai dirba ir yra’ 
geras pirmininkas, todėl 
daug ir gauna-

Mūsų kolūkis lenktyni-ųo- 
ja su '“Abelių” ir “Skapiš
kio” ’kolūkiais ir iš šių tri
jų ’kolūkių mūsų kolūkis 
pirmas. Lenktyniav imas 
daug padeda kilti kolūkiui. 
Kiekvieną mėnesį važiuoja 
ekskursijos į kurį nors kol
ūkį. , /

Neseniai Maskvoje pasi

baigė Pasaulinis jaunimo ir 
studentų festivalis. Jame 
dalyvavo daug ir Lietuvos 
jaunimo. Lietuva iškovojo 
36 medalius. Ypač Lietuvą 
išgarsino jaunas lietuvis, 
15,00Q metrų bėgikas Jonas 
Pipynė. Jis aplenkė pasau
lio rekordininką Jungvirtą' 
ir eksrekordininką Rožavel- 
dį. Jo laikas 3 min. 41.1 
sek. Apie • šį pasaulinio 
masto sportininką rašo visi 
užsienio laikraščiai. O pas 
jus ar ką nors laikraščiai 
tai suminėjo?

Ne mažesni pasiekimai ir 
boksininko Ričardo Tamu
lio. Jis taip pat iškovojo 
aukso medalį. Aukso meda
lius iškovojo taip pat bro
liai Rudinskai (irkluoto
jai), Mikėnas (ėjikas 20 
km) ir daugelis kitų-

Dabartiniu metu vyksta 
Kauno HES statyba. Tai 
bus didžiulė elektrinė. Bur
žuaziniais laikais ši užtvan
ka buvo tik svajonė. O da
bar...

Na, tai baigiu rašyti. 
Perduokit linkė j i m u s vi
siems mūsų giminėms.

Lauksiu atsakymo.
G. K.

Worcester, Mass.
“Rummage Sale”

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 11 -tos kuopos moterys 
turės surinktų daiktų išparda
vimą — “Rummage Sale”— 
108, Summer St.., spalio 1 ir 2 
dienomis. Dabar, prieš parda
vimui įvyksiant, kas tik turite 
atliekamų daiktų, drabužių, 
indų ar šiaip kokių daiktų, 
galimų naudoti, priduokite L. 
Aušejienei 99 Providence St., 
arba paskambinkite telefonu 
PL 7-5864, kad paimtų jūsų 
daiktus.

Tas moterų pasidarbavi
mas apšvietos reikalams labai 
brangintinas, visi pagelbėkite, 
prisidėkite kuo nors.

D. J.

Lawrence, Mass.
Pieno gamintojai - farme- 

riai gaus didesnes kainas už 
pieną, bet pieno naudotojai 
taipgi turės mokėti aukštes
nes kainas. Viskas brangsta. 
Na, o darbininkas, kuris už
dirba dolerį per valandą ir 
turi šaimą, kaip jis gali iš 
tokios algos pragyventi?

•

John A. Stand z a, kuris sie- 
kiasi būti miesto mokyklų ko
mitete, yra Lietuvių Piliečių 
Klubo pirmininkas. Prieš dve
jus metus jis tai pačiai vietai 
(j mokyklų komitetą) kandi
datavo, bet. rinkimuose pra
laimėjo tik per kelis balsus.

Gavau laišką iŠ Union 
Tours, pranešant, kad pane
šioti rūbai nebebus persiun
čiami Lietuvon. Bus priimami Į 
ir persiunčiami tik nauji rū
bai arba medžiaga.

•
Viena moteriškė atėjo, kad 

parašyčiau į Lietuvą laišką 
dėl gavimo metrikų. Ji gavo 
laišką iš Lietuvos nuo savo 
sesers dukters, kuri, be kit
ko, rašo:

“Brangioji teta, ar negalė
tumėte man prisiųsti laikraštį 
Laisvę?' Pas mūs kaimynus 
ateina Laisvė ir aš kai kada 
gaunu ją paskaityti, man ji 
labai patinka...”

Geros . valios Amerikos lie-' 
tuviai, užsakykite savo gimi
nėms Lietuvėje ’Laisvę. Jie 
bus jums už tai dėkingi.

___ _____ <»

(Independent unija ’Western 
įEloctric dirbtuvėje išreikala
vo sau .teisę, tkad būtų pra
vesti balsavimai dėl tu. ku
rios unijos darbininkai nori: 
nepriklausomos ar AFL-C1O? 
Balšavimai bus spalio 1 d.

S. Penkauškas

Apie tai, kas paraše 
dainą “Karveleli”

Maždaug prieš pusę šimto metų, vos 
tik pradėję organizuotis lietuvių nacio
naliniai chorai, pirmą kartą atliko žy
maus mūsų kompozitoriaus Č. Sasnausko 
harmonizuotą dainą “Karvelėli.”

Kaip žinome, Č. Sasnauskas, paskelb
damas pirmą kartą dainos “Karvelėli’’ 
kompoziciją leidinyje “Lietuviška muzi
ka,” išleistame 1909 m. Peterburge, ne
nurodė kūrinio žodžių autoriaus ir ši 
daina po to visą laiką buvo laikoma har
monizuota lietuvių liaudies daina.

Tačiau pastaruoju metu, ėmus plačiau 
tyrinėti V. Kudirkos literatūrinį paliki
mą, surasta naujų faktų, verčiančių sua
bejoti dėl dainos “Karvelėli” teksto pri
klausymo lietuvių liaudi-es žodinei kūry
bai. Tie nauji faktai leidžia manyti, kad 
dainos “Karvelėli” žodžių autoriumi 
reiktų laikyti V. Kudirką. Tai liudija 
šie argumentai.

Visų pirma, Č. Sasnausko minėtos 
dainos kompozicijos leidimuose yra nu
rodytas vienintelis šio kūrinio teksto 
šaltinis, būtent,—V. Kudirkos paruošta
sis lietuvių liaudies dainų rinkinys 
“Kanklės” (tiksliau—to rinkinio II da
lis, išleista 1899 m. Tilžėje). O pačia
me “Kanklių” rinkinyje po dainos “Kar
velėli” tekstu yra ši labai daug pasa
kanti V. Kudirkos pastaba: “žodžiai 
netikri, naujai prirašyti.”

Aiškinant pacituotą V. Kudirkos pa
stabą ir, aplamai, sprendžiant klausimą, 
ar galima V. Kudirką laikyti šio kūrinio 
autoriumi, būtina atsižvelgti dar į tai, 
kad “Karvelėlio” tekstas ar į jį bent 
kiek panašus variantas neužtinkamas ne 
tik Christiano Bartšo ar A. Juškevičiaus 
lietuvių liaudies dainų rinkiniuose, iš 
kurių keliolika kūrinių yra paimta V. 
Kudirkos “Kanklėms,” bet jis taip pat 
neužtikrintas ir jokiuose kituose iki šiol 
skelbtuose ir neskelbtuose lietuvių liau
dies dainų rinkiniuose ar kokio nors ki
to poeto individualioje kūryboje. Atski
rų šios dainos motyvų randame tik kai 
kuriose Vilniaus krašto lietuvių liaudies 
dainose (plg. dainas “Karvelėli tu pilka- 
sai” ir “Kad būčiau karvelis,” išspaus
dintas P. Bieliausko rinkinyje “Varguo
lių dainos,” išleistame Vilniuje. 1936 
m.). Tie dainų motyvai V. Kudirkai 
galėjo būti žinomi, nes jis buvo žymus 
XIX amž. pabaigos tautosakos ir tauto
dailės propaguotojas, užfašinėjęs ir skel
bęs liaudies dainas per visą savo lite
ratūrinės veiklos laikotarpį.

Dar daina “Karvelėli” kukliai pažy
mėjęs “žodžiai netikri, naujai prirašy
ti,” V. Kudirka skaitytojams davė su
prasti, kad ji nėra koks naujas folklori
nio kūrinio variantas, o žinomais liau
dies motyvais parašyta nauja daina. Tai 
patvirtina ir dainos teksto analizė. Ne
žiūrint didelio artimumo lietuvių liau
dies dainoms, daina “Karvelėli” vis dėl
to skiriasi nuo pastarųjų vsavo ryškiais 
individualios kūrybos bruožais, visų pir
ma, liaudies dainoms visai nežinomu de
minutyvu v “meilužė” ir, apskritai, savo 
frazeologija, kuri yra daugiau būdinga 
XIX amž. pabaigos lietuvių inteligenti
jos kalbai, pavyzdžiui: s

“Vai ilgu, man ilgu, 
Nerimsta mano širdelė” 

arba—
“Nuo mano meilužės . •
Parnešk man labų dienelių” ir pan.

Tik individualios' kūrybos dainoms 
budingas dainos “jKarvelėli” pasakojimo 
nuoseklumas. Be to, yra žinoma, kad V. 
Kudirka labai. gerbė kitų autorių teises, 
todėl nekyla .kokios nors abejonės dėl to, 
ar jis savo paruoštame “Kanklių” lei
dinyje nebus kartais paskelbęs kėkio nors 
kito autoriaus originalų ar verstinį kū
rinį.

Dainą “Karvelėli” V. Kudirka, tik
riausia, .bus parašęs dar prieš 1897 m., 
gydydamasis Kryme ir būdamas1 ilgesnį 
laiką atsiskyręs nuo savo mylimos bi
čiulės Valerijos Kraševskienės. Spėjimą 
dėl šios apytikrės kūrinio parašymo da
tos iš dalies patvirtina ir tas faktas, kad 
ši daina buvo išspausdinta .ne “Kanklių” 
I dalyje, išleistoje 1895 .m., o TT dalyje 
—-išleistoje ketvertais metais vėliau.

Reikia tikėtis, kad ir koncertų metu

LMS VEIKLA
Vasaros laiku meninė veikla žymiai' 

sumažėja. Taigi, mažai ir gaunam ko
respondencijų, kuriomis galima būtų pa
sidalinti su skaitytojais.

Atostogų progą gražiai panaudojo 
Jurgis Klimas, kuris savo grupę artistų 
išsivežė į farmas filmuoti muzikalinį 
veikalą “Katriutės Gintarai.” Techniki
nis darbas dar užims kelis mėnesius, o 
po to, manoma, Klimas vėl turės naują 
filmą savo archyvui ir galės gastroliuoti 
per kolonijas. Rugsėjo 29 d. “Katriutės 
Gintarai” bus statomi scenoj Liberty ; 
Auditorijoj, Richmond Hill, N. Y. Ją 
suvaidins tie patys artistai, kurie daly
vavo filmavime.

Taipgi stropiai repetavo per vasarą 
Roselando Aido Choras, kad prisiruošti 
prie pastatymo operetės “Grigutis” šį 
rudenį. Tokia dramatinė operetė kaip 
“Grigutis” reikalauja ilgo ir sunkaus 
prisiruošimo. Mes linkime Aido Chorui 
gerų pasekmių ir patariame Chicagos 
ir apylinkės žmonėms nepraleisti tos 
progos vėl pamayti šią populiarią ope
retę.

Ką veiks teatralinės grupės šį sezoną? 
Jokio didelio užsimojimo mūsų dramos 
grupės neparodė praėjusiu sezonu nei 
'Chicagoje nei New Yorke. Tuo reikėtų 
susirūpinti, nes dramos ir komedijos la7 
bai mylimos mūsų publikos ir ji jų lau
kia.

Teisybė, kad naujų veikalų sunku" 
gauti, kurie tiktų mūsų scenai, bet visgi 
gerų veikalų yra, kuriuos galima būtų 
pakartoti New Yorko Broadweje daž
nai pakartoja tuos gertuosius veikalus, 
kurie žavi stebėtojus.

Šiomis dienomis vienas naujai parašy
tas veikalas buvo priduotas LMS Cent
rui. Dramos komisija rado jį gan įdo
miu, bet patarė autoriui bandyti jį pa
statyti pirmiau iš rankraščio, kad ge
riau galima būtų sutvarkyti scen'as. Ma
noma, kad tas bus bandoma atlikti šią 
žiemą.

DAUG MEDŽIAGOS IŠ LIETUVOS
Iš Lietuvos vėl gavome gerą pundą/ 

eilėraščių, veikalų, dainų ir t. t., tarp jų’ 
ir puikų informacijos buletiną “Meno 
Saviveikla,” kurį išleidžia Lietuvos Kul
tūros Ministerija.

Visos knygos bei žurnalai puikiai ap
daryti, gražiai iliustruoti. Kitos dainos, 
nors mimeografuotos, arba spausdintos 
“off-set,” aiškiai įskaitomos ir galima 
jomis naudotis. Muzikališkai dainos yra 
moderniškai suharmonizuotos ir tinka
mos stipriems chorams. Įdomu buvo 
susipažinti su chorų repertuarais, kurie 
buvo vartojami garsiomis Respublikinė
mis Šventėmis 1955 ir 1956 metais. 
Taipgi jau gavome muzikinę partitūrą 
nuo Pirmojo Jaunimo Festivalio (1957 
m.). Į šią knygą įeina šešios dainos 
naujų Lietuvos kompozitorių: V. Palta
navičiaus, K. Kavecko, B. Dvarionio, J. 
Dambrausko ir A. S. Sviesnikovo. Tarp 
tų naujų dainų irgi yra kitos populiarios 
dainos, kaip tai J. Žilevičiaus, Amerikoj' 
išleista, “Anoj Pusėj Ežero.”

Beje, mes atsimokame mūsų siuntė
jams, pasiųsdami medžiagos iš mūsų ar
chyvo. Šiomis dienomis pasiuntėm į 
Vilnių ir Kauną naujai išleistą P. Bale- 
vičiaus “Dainų Rinktinę,” ir laukiame 
žinių apie knygos priėmimą Lietuvoje.

“DAINŲ RINKTINĖ”
Prano Balevičiaus dainų knygos pla

tinimas yra svarbi užduotis ne vien 
Centrui, bet ir kiekvienam LMS nariui. 
Ypač chorai turėtų užsisakyti pundą eg
zempliorių savo repertuarui ir platini-’ 
mui kitiems'dainininkams.

Apie šią^knygą labai puikiai atsilie
pia garsusis pedagogas ir kompozitorius 
(ir P. Balevičiaus mokytojas) T. Carl 
Whitmer. Jis rašė mums sekamai:

“I am indebted to you for that won
derful letter telling me of the back
ground of Frank’s last days. The very 
next day came the excellently gotten-out 
book of his songs. That book of songs 
gives Frank at his best and forms a 
chief phase of what his musical perma
nence might be—his gift to all who love 

(Tąsa ant 8 .puslapio)
- ----------------------------X--------------------  
greta dainos “Karvelėli” kompozitoriaus 
Č. Sasnausko pavardės bus skelbiamas 
ir dainos teksto autorius V. Kudirka.

(Iš “Literatūra ir menas”)
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sius, stipriausius ir žvitriausius ir vežasi. 
O mes visi, vaikai ir dideli, lydime juos 
ir atidžiai žiūrim: verks išvežamasis ar 
neverks. Verkdavo, žinoma, tiktai merg
šės. Na, kas gi nežino moterų giminės: 
amžinai jos suranda dėl ko ašarą pra
lieti! O štai pernai Jurgio brolį Petrą 
kai išvežė, tai bent buvo ko pažiūrėti. 
Perėjo jis per trobą raudonas kaip burk- 
štinas, pasistojo ant uslanėlio ir ilgai 
graibė kažko lentynoje. Surado ten nu- 
šutusį šepetį, atidžiai apžiūrinėjo jį ir į- 
sidėjo kišenėn.

— Važiuojam! — tėškė išdidžiai.
— Iš šito bus žmogus, — lingavo tuo

met galvą senasis Alaušas.
Ir kiek tik buvo tuomet susirinkę žmo

nių, visi pritarė Alaušo žodžiams ir il
gai paskum grožėjosi Petro šaunumu.

Taigi štai kaip važiuojama! Ir aš taip 
važiuosiu. Reikės tiktai šepetį kur nors 
surasti ir iš anksto padėti ant lentynos. 
Tegu mato Alaušas, tegu mato visi. O 
čia tas Levukas. . . Kad kur galas jį 
griebtų su visu jo stikliuku!

Naktį mane pažadino garsus barnis. 
Motina sėdėjo prie ratelio, įprastinėje 
vietoje, tėvas žingsniavo po trobą: trys 
žingsniai iki priežydžio, trys atgal.

— Negi šitokiuose metuose varysim 
vaiką nuo savęs?!

— Mane dar mažesnį ištrenkė!
— Nešauk, vaikus pažadinsi. . .
— Ar iš gero gyvenimo aš jį varau? 

Iš gero?
— Bet tu gi pažiūrėk į jį. . . Liesutis, 

čiuplutis, paklius tarp svetimų, ir už
kapos kaip žąsiuką. Širdį turėtum vaikui.

— O įsikišk tu jį sau. . . žinai kur? —• 
įtūžo tėvas. — Kuo gi šersi, kvaile ? Gal 
sienos atlaužus paduosi? Taigi ir ta — 
nesava!

Ilgai jis dar vaikščiojo, šnairomis 
žvilgčiodamas į motiną ir, matyt, lauk
damas naujų prieštaravimų. O nesulau
kęs priėjo ir atsisėdo greta jos.

— Sakiau kaimynams, kad rodytų, — 
pratarė kažkokiu pasikeitusiu balsu.— 
Gerą . žmogų atitaikysim ir leisim. Argi 
mes vieni šitaip?

Patylėjo ir pasakė pats sau:
— Mes ne vieni.
Motina pasilenkė, kad pataisytų siū

lą, garunkščiais įkliuvusį sparno danty
se. Pataisė, bet jau nebeatsitiesė, o ver
pė toliau pasilenkusi, atidžiai sekdama 
nesibaigiančiai bėgantį siūlą.

Rytas iššaušo rūškanas, kažkoks lyg 
nepraustas, bet užtat mes iš karto paju
tome: nebėr speigo. Storai ledu užkloti 
langai apmūsojo, pradėjo ašaroti. Moti
na kabino palangėse storus butelius, 
vėrė į juos vilnonį siūlą— vandeniui 
nubėgti, o mes visi trys* puolėm į kiemą 
žiūrėti permainų. gė-gė! Kiemelis, 
daržas, laukai — viskas buvo užnešta to
kiu sniego klodu, kad atrodė — nė per 
tris vasaras neištirps. Galutroby, aplink 
žalosios rūmą, tvyrojo pusnys aukščiau 
šelmens. Skendėjo sniege visa Tekonio 
sodyba, nurimę nuogos tuopos, kyščio
jo ir slyvų viršūnės. . . Tiek ir belikę ne
užverstos vietos, ką pačiais mūsų tro
bos pasieniais, kur Vėjas išpūtė sau pra
ėjimus, ir dar buvo tėvo prakastas ta
kelis1 iki šulinio.

— Atodrėkis, atodrėkis! — suriko Le
vukas, abiem rankom įkibdamas į purų 
sniegą.

— Lipdykim senį besmegenį! — siūlė 
sesuo.

— Vaikai, a vaikai! — išgirdome mo
tinos balsą. — Mokyklon laikas! Paskui 
prižaisit. . .

(Bus daugiau)

Tąsa
Pirmą kartą tėvas kalbėjo su manim 

šitaip. Ir, matyt, dėl to troboje pasidarė 
visiškai tylu. Net motina sustabdė rate
lį. Sesuo su Levuku nulindo užkrosnin 
ir žiūrėjo iš ten į mane kaip du įgąs
dinti žvėriukai.

— Eikit dribtų! — staiga įtūžo tėvas. 
— Kurių velnių dabar visi ?

Naktį Levukas atsargiai kumštelėjo 
po apklotu man į pošonę:

— Tave parduos?
—Nežinau. . .

— O kai iškepsim krekeno, tau pa- . 
likti?
—Ar nesiliausit jūs ten?—riktelėjo tė

vas antrajame lovos gale. — Visas ausis 
praūžė savo pliauškalais!

Levukas glustelėjo prie pagalvės lyg 
kiškis prie samanų. Jo' akys pilnos aša
rų, smakras trūkčioja.

— Mes tau paliksim krekeno, — pasa
kė visiškai tyliai. — Valgysim patys, bet 
ir tau paliksim. . . tu nebijok!

Ilgai tylėjo, gulėdamas vis taip pat 
kniūbsčias. Atrodė, jau užmigo, bet ne
trukus aš vėl pajutau atsargii kumšte
lėjimą į šoną:

— Kai važiuosi, tai pasiimk mano 
stikliuką. . .

Aš, matyt, blogai nugirdau. Juokas 
pasakyti — stikliuką! Apvalųjį, stebug- 
lingą Levuko stikliuką, kuris surenka 
saulės spindulius į vieną spindintį, kiau
rai deginantį tašką! Tai buvo rečiausias 
daiktas mūsų namuose. E, ką ten mūsų 
namuose! Visame šešių kiemų mūsų 
kaimelyje niekas neturėjo tokio stikliu
ko! Levukas jį gavo dovanų iš savo 
krikštotėvio Bekampių Jono ir taip pri
sirišo, jog net guldamas pasidėdavo sau 
pašonėn, o rytą pabudęs tuoj vėl siek
davo jo, kad jau nebepaleistų iš rankų 
visą dieną. Niekam neleisdavo prie jo 
net prisiliesti, išskyrus tėvą, bet ir tai 
tik tuomet, kai būdavo saulėta diena, 
o tėvas neturėdavo degtukų. Tada mes 
visi apstodavome tėvą ratu ir žiūrėdavo
me, kaip jis. nutaikydavo stikliuko spin
duli į savo suktinės galą, imdavo pakšė- 
ti lupomis, ir staiga jo burnoj atsiras
davo dūmai. Daug dūmų, kurie tirštais 
amuoliais imdavo virsti į orą. Kiek 

riksmo, šauksmų būdavo tuomet!
— O kaipgi tu būsi be stikliuko? — 

paklausiau aš, vis dar netikėdamas sa
vo ausims.

— Man jo nebereikia. ..
— Stikliuko nebereikia?!
— Pasiimk, — kuktelėjo jis, — tau 

bus geriau su juo. .. O man. . . man nie
ko nebereikia. . .

Atsisakau. Levukas tvirtai įsikando 
pagalvę, kad nerėktų balsu. Veidu gau
siai bėgo ašaros. Aš pajutau, kaip 
sprangus graudulys kyla gerkle aukštyn 
ir aukštyn. Tuoj pasieks gomurį, ir ta
da. . . Ir tada man pasidaro pikta, taip 
pikta, kad jei būtų lazda po ranka, tai 
tvočiau Levukui per šitą jo krūpčiojan-. 
tį pakaušį!

Kiekvieną pavasarį į mūsų kaimelį su
ka plačialaukių gaspadorių rogės: pie
menų pirkti. Atrenka pačius paaugiau-

LMS VEIKLA
(Tąsa nuo 2 puslapio)

sincere music. That is something very 
fine. The group getting out the book did 
a magnificent job of musical printing.” 

Toliau Profesorius Whitmer rašo . . .
“I think you might like to know how 
Frank usually paid for his lessons. The 
understanding was—and he always car- 

ėd it out—to bring with him a short 
erne from one of the Lithuanian 

spirituals that his Mother sang. It so 
happens that I used two of them for 
short organ works published by H. W. 
Gray of New York City. Both have 
been, and are being, played all over the 
'country. If you would like a copy, I 
shall send you one. The last time I 
heard of their being played and ‘made 
a great impression’ was in Grace P. C. 
Church in Colorado Springs, Colorado.”

Iš tikro įdomu žinoti, kad mūsų lie
tuviškos liaudies melodijos, per žingeida- 

'vimą ir surašymą velionio Prano Bale- 
viciaus, skleidžiamos po visą Amerikos -<7: ’ 1

Ačiū! •
Kaip bijūnas, lelija, rezeta ir rožė

Atvožė žiedus aplink žmonių namelius, 
Saulės šviesoje žavėjanti grožę

Džiugina savuosius, sustabdo keleivius.
Taip atsivožė širdys žmonių gerųjų

Nelaimėj, ligoj užuojautos saikais;
Atneša jie džiaugsmą iš jausmų giliųjų,

Prisiųsdami meilę brangiausiais laiškais.
Draugės ir draugai maloniausi,—

Iš gilumos širdies už tai jums ačiuoju, 
Linkiu jums sveikatos ir gyvenimo ilgiausio

Mintyse spaudžiu dešinę ir veidą bučiuoju.
' K. S. Lietuvaitė

Mildred Stensler Rugp. 25, 1957
♦ 1 —*—~~~------------------------- 1 1 ' ■—

pusi. Laisvė (Liberty) Šeštad., rugsėjo (Sept.) 21, 1957
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PENKI MILI0NAI KŪDIKIŲ 
KURIE NIEKAD 

NEUŽAUGS

National Association
Retarded Children paskelbė 
baisių duomenų apie* gimusių 
kūdikių fizinius ir protinius 
trūkumus. Šioj šaly trys nuo
šimčiai visų gimusių kūdikių 
įeina į šias skaitlines, šių kū
dikių kūnai beviltiškai sudar
kyti, protiškai visiškai nepa
taisomi. šių kūdikių nelaimin
gas likimas yra slepiamas nuo 
visuomenės. Medicina ir visas 
higienos mokslas yra visiškai 
bespėkis pagelbėti šiems nie
kuo nekaltiems kūdikiams.

Beviltingi kūdikiai gema iš 
visokių luomų ir rasių. Dau
gelis šių kūdikių gema su di
delėmis galvomis, su smege
nimis pilnais vandens, arba 
labai mažomis galvomis. Dau
gelis kūdikių gema turėdami 
ligą, moksliškai vadinamą 
“Spasticity”, kojas sukeičia 
surakina, visą kūną sukraipo; 
rankų pirštus taip sugniaužia 
surakina, kad pirštų nagai 
sulenda į delno ,mėsas. Tūks
tančiai gema turėdami ligą 
“Cerebral palsy”. Ši liga pa
sireiškia biauriausiame žiau
rume; nugarkaulis susikrai
po, kartais kūdikio kūnas su- 
siriečią į priešakį, o kartais į 
užpakalį, arba į vieną šoną 
arba į kitą. Tūkstančiai gema 
akli, kurti.

Surasti priežastį ir pastoti 
kelią šiai baisiai nelaimei nė
ra nei jokio organizuoto val
džios plano. Pavienėse 
koše bandoma gydyti 
kas išmano. Lechworth 
lage, N. Y., kur yra

šių vaikų viename 
Dr. G. A. Jervis, 
ir direktorius la-_ 
pareiškė, kad su 

jo, pastangomis 
vienas

klini
kai p 
Vii- 

penki

sauza- 
tarp pa- 
gimusiu 

nesveiko 
nenarma-

ma-
už-
}ra
tai-

tūkstančiai 
ligonbuty, 
specialistas 
boratorijos,
geriausiomis 
nebuvo išgydyta , nei 
kūdikis. Daugelis daktarų ir 
k 1 i n i k ų d a ro d aug spėlio j im ų 
apie priežastis šios baisios pa
noramos, bet tik spėliojimai 
ir pasilieka.

Tik vienas laikinas paleng
vinimas yra vaikams, kurie 
turi sąnarių surakinimą. Dr. 
H. H. Berman, Willowbrook 
School, leidžia elektros srovę 
per tam tikrą mašinėlę, sura
kintus ligonio sąnarius, tą di
delį jo kūno įtempimą elekt
ros srovė tuojau atleidžia ir 
ligonis pradeda šypsotis.

Lytinis nesusivaldymas yra 
ant žemiausio lygio, 
gystė nesuvaldoma 
žeistais smegenimis 
kūdikių. Protiniai 
kūdikio galva 'yra
kiškai didelė. Tokio kūdikio 
galvoj smegenų visiškai 
žai. Iš šitų silpnapročių,, 
augusių vyrų ir moterų, 
nesuprantančių mažiausių
syklių 'arba patvarkymų. Juos 
reikia aprengti, nurengti, nu
prausti, pavalgydinti, nuvesti 
j išeinamąją Vietą. Reikalin
ga priežiūra kaip ir kūdikiui. 
Silpnapročių skaičius vis kyla 
aukštyn, gema vis daugiau 
kū|dikių su daugiau proto ir 
kūno komplikacijų. Tik tie 
silpnapročiai t e p a i m t i po 
priežiūra, kurie yra beąpėkiai 
save prižiūrėti, o milijonai 
kiek stipresnių silpnapročių 
yra paleisti gyventi tarpe vi
suomenės liuosi ir papildo 
įvairias kriminalystes. Bandi
tizmas aukščiausiame laips
nyje, plėšiniai, žmogžudystės 
negirdėtame žiaurume.

Kiekvienas žmogus, žinan
tis šiuos įvykius, bandys su
rasti priežastį toms beprotys
tėms. Galima pasakyti, kad ši 
dolerio civilizacija yra atsa- 
kominga už šį baisų išsigimi
mą. šiandien šalies geriausi 
mokslo smegenys pajungti ne 
tam, kad tarnautų 
labui, bet kaip

šešioliktame 
puvusi sistema, 
švara, pagimdė
(iškas ligas — sifilį ir gonor
rhea; ėmė suvirš tris šimtus 
metų medicinos mokslui su
rasti būdus pastoti kelią toms 
baisioms ligoms. '

Pradžioj rugsėjo menesio'

žmogaus 
tik priešingai.
šimtmety su

vargus ir no- 
dvi baisias ly-

Zuriche, Šveicarijoj, Įvyko 
antras pasaulinis proto ligų* 
daktarų (psychiatrų) suva
žiavimas. *2,000 daktarų' iš 
57 tautų atstovavo. Amerikos 
Dr. J. L. McCartney padarė 
persergėjimą, kad nervų liga 
(Schizophrenia) labai plečia
si. Jeigu nebus pastotas ke
lias šiam nervų suirimui, tai 
žmonija prieis prie išsigimi
mo. Taipgi jis parodė ir dau
giau priežasčių, kurios veda 
žmoniją prie išsigimimo: rū
pesčiai, neužtikrintas rytojus, 
skubinimas - lenktyniavimas 
ir neteisinga .gyvenimo lyg-: 
švara (“false standards”) ve
da prie nervų suįrimo.

Dr. D. E. -Cameron, iš Ka
nados, pranešė, kongresui,kad 
80-60 dienų nepertraukiamas 
miegas pagelbsti pataisyti ar
ba pagydyti nuo nekuriu nėr-' 
vų ligų.

J. Balsys

Apie Nikodemą 
Kudarauska

mos. Ne tik Kudarauskai, 
bet ir daug Jkitų nuo veiki
mo atšalo, paliko pasyvūs.

Vėliau po to ir jų priva
taus gyvenimo reikalai pra
dėjo klotis į blogąją pusę, 
tas dar daugiau pablogino 
santykius su visuomenine 
veikla, pradėjo blaškytis 
šen ir ten, sveikata ėjo 
menkyn ir, galų gale, gal iš 
nuoskaudos, žmona apserga 
nepagydoma liga ir miršta. 
Tas Nikodemą galutinai 
įstūmė į apatiją, į nusivy
limą, i beviltę. Jis beveik 
kasdien lankė savo žmonos 
kapą ir liejo karčias ašaras 
—ašaras meilės, gailesčio 
ir užgesusios vilties.

Palikęs vienišas ir be spė
kų, sukaupė užtektinai pa
siryžimo, kad pasitraukti iš 
gyvųjų tarpo, tikėdamasis 
mirtyje rasti ramybę ir už
sitarnautą poilsį. Arėjas

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

LLD 32 kp. laikė mėnesinį 
susirinkimą, į kurį narių at
silankė mažai'. Buvo nominuo
ta Centro Valdybos nariai se
kamiems metams.

Dailės mylėtojai iš Now 
I'Iaveno rengiasi vykti i Hart
ford, Conn., spalio 6 d. pama
tyti operetę “Teismo komedl- 
dija, kurią suvaidins Aido 
Choras iš New Yorko.

Barbara Medley susirgo; 
padaryta jai operacija rugsė
jo 10 d. Po operacijos gauta 
žinia, kad ligonė greit grįš į 
namus. Linkiu jai sėkmingai 
pasveikti! JSK

Visi žinome, kad šiais 
laikais senoji Amerikos lie
tuvių karta miršta taip 
smarkiai, kaip rudens šal
nos pakąsti medžių lapai 
krinta. Vienok Kudarausko 
mirtis priminė man kaip 
savotišką epochą lietuvių 
išeivijos gyvenime Ameri
koje.

Aš, atvažiayęs į šią šalį, 
radau Kudarauską Worces- 
teryje jau įsikūrusį su ge
ru darbu, uolų ateistą ir 
sėkmingą pažangų, įtakin
gą veikėją.

Neisiu į smulkmenas, tik • 
paliesiu prabėgomis keletą 
jo gyvenimo etapų, susiju
sių su visuomenine veikla.;

Per daugelį metų jis veikė i 
daug ir nuoširdžiai. Jam 
apsivedus, jo moteris buvo 
taip pat uoli jo pagelbinin- 
kė. Jie turėjo plačią pa
žintį ir įtaką. Kur tik vei
kime jie savo petį pridėjo, . 
ten vežimas daug lengviau ; 
riedėjo. Jie buvo visur. ; 
Koncertas ar gegužinė, vai
dinimas, balius ar vakarie
nė, jie ne tik žiūrovai, bet 
ir komisijose, komitetuose 
ir aktyviame veikime. Gra
žusis Olympia parkas — 
worcesteriečių pasididžiavi
mas, o vienok tuo laiku, ka
da worcesterieciai šį parką 
įsiigijo, jis nebuvo toks gra
žus, toks puošnus. Dauge
lis worcesteriečių labai 
daug savo laisvalaikio su
dėjo, sunkiai dirbdami to. 
atsiekimui. Kudaraus kas 
buvo vienas iš jų.

Worcesteryje, kaip ir vi
sur kitur, lietuviškam vi
suomeniniam veikime įvykp 
visokių pakaitų, visokių 
vingių. Kudarauskai ne-’ 
prarado galvos, palaikė1 
lygsvarą ir pastovumą.

Draugas Mizara, rašyda
mas Krisluose, siako, kad 
jis nežino, kokios priežas
tys privedė Kudarauską 
prie tragiško gyvenimo su
temų. Aš gi manau, kad ne 
tik drg. Mizara, bet ir visi 
kiti, artimai juos pažinę, 
tas priežastie nu j a u č i a. 
Skaudu yra prisiminti ne
laimingosios sklokos laikus, 
bet tie laikai ne tik Kuda- 
rauskams, bet ir daugeliui 
Jkitų sudrumstė gyvenimo 
perspektyvas.

Tuo laiku drg. Skliutas, 
kalbėdamas viename susi
rinkime, aimanavo, sakyda
mas, kad mes per tiek daug 
metų tiek daug dirbę ir au
koję darbininkiškam judė
jimui ,— štai ūmai liekame 
apšaukti priešais to judėji
mo. < Nors vėliau besigin
čijančios grupės priėjo prie 
taikos ir vienybės, vienok 
ginčuose padaryto^ 
nesidavė lengvai užgydo- j

-

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Naujosios Anglijos Moterų Sąry
šio piknikas įvyks Lietuvių Taut. 
Namo Pąrke, Winter St. ir Keswick 
Rd., 1 vai. dieną, rugsėjo 29 d. Ka
dangi mūsų piknikas tapo sulytas, 
tai dabar mes rengiame kitą pik
niką, su visokiais namie gamintais 
valgiais, karštais blynais, įvairiais 
gėrimais. Bus ir gera muzika. Pra
šome įsitėmyti dieną ir dalyvauti 
piknike. Rengėjos. (174-175)

:: prošvaistes< i * •
<! širdį Jaudinanti j •
«• Jono Kaškaičio ■

:: Poezija ::
J; Taipgi trumpa autoriaus 1!
!! biografija, kuri labai !!
!! įdomi JI
!! Knyga ift 330 puslapių <!
!! Kaina tik 41.50 Į!ii < •
!! Laisvė ! j
• • 110-12 Atlantic Avė. ’
! I Richmond Hill 19, N. Y. ii

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve- 
nimo, visuomenines veiklos, ! 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi- < 
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti j 
takai jo kovoje už laisvę ir < 
šviesesnį gyvenimą darbo Į 
žmonijai. t

Knyga iš 304 puslapių
Kaina tik $2.00 ,

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

v

Sekmadienį, Rugsėjo 22-rą Dieną

DIDELIS ATIDARYMAS
Mūsų firmos, kuri įsteigta patarnauti pasiuntrvui i 

dovanų siuntinių į Tarybų Sąj'ungą, Lietuvą, Estiją, Tat- • 
viją, Ukrainą, Baltgudiją, Bukoviną, Armėniją ir visas 
kitas Sovietų Sąjungos respublikas, adresas yra:

General Parcel & Trave! Co., Inc.
(Laisniuota per U. S. S. R.)

135 West 14th St., New York City 
Telefonas CHelsea 3-2583

Kiekvienas klientas, kuris Siųs siuntinį sekmadienį, 
rugsėjo 22-rą, per mūsų firmą, gaus vertingą dovaną save 
giminėms ar draugams, gyvenantiems USSR.

Pradžiuginkite savo giminaičius pasiuntimu siuntinio 
Kalėdoms. Greitas pasiuntimas ir pristatymas garantuotas. 
Mūsų nusistatymas yra: specialus atidumas ir asmeninis, 
patarnavimas kiekvienam klientui.

Sekmadienį, rugsėjo 22-rą d., mūsų ofisas bus atdaras , 
nuo 9 A. M. iki 5 P. M. Sekantį sekmadienį nuo 9 A. M. 
iki 4 P.M. Darbo dienomis nuo 9 A. M. iki 6 P. M.

General Parcels yra gavęs nuo “INTOURIST’’ iš 
Maskvos oficialį leidimą tiesioginiam daiktų pasiuntimui.

Dėl Informacijų telefonuokite: CHelsea 3-2583.

□

BROCKTON, MASS
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio

PIKNIKAS
Įvyks sekmadienį

Rugsėjo 29 September
Pradžia 1-mą valandą popiet 

Nesivėlinkite, nes jau dienos trumpos

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE
Winter St. ir Keswick Rd., Montello

Šis rudeninis moterų piknikas bus gražus ir 
turtingas namie gamintais valgiais. Bus pyra
gų, kugelio, karštų blynų, šiltų ir šaltų gėrimų. 
Taipgi bus ir muzika. Moterys užtikrina, kad 
visi turėsite daug sau malonumo ir linksmai 
užbaigsite vasaros sezoną.

Nuoširdžiai kviečiame visus,
Rengėjos

S

J

i
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ŽINIOS E LIETUVOS New Yorto^g^zfcr ŽI nfovKAZIMIERO ŽEMAIČIO 
PAŠTAS

PAGĖGIAI. — Stoniškių 
apylinkėje nesurasite gy
ventojo, kuris nepažinotų 
Pagėgių girininkijos giri
ninko pavaduotojo Kazimie
ro Žemaičio.

—Tai mūsų žinynas,—at
siliepia apie jį žmonės. Su 
daugeliu įvairių klausimų į 
jį kreipiasi kolūkiečiai, tar
nautojai, ir beveik į visus 
jis duoda teisingus atsaky
mus, papasakoja apie vi- 

- suomeninio gyvenimo, 
mokslo ir technikos naujie
nas.

Daug žino Kazimieras 
Žemaitis. Stoniškių biblio
tekoje maža yra jo neper
skaitytų knygų, beveji tiek 
pat įvairios grožinėsf moks-| 
linės ir politinės literatu-1 
ros jis turi namuose. Ry-I 
šių skyriaus darbuotoja R. 
Ogulevičiūtė jam dažnai įtei
kia prisiųstas knygas paštu 
Iš Vilniaus, Maskvos. 0 
laiškininkas į namus jam 
atneša užprenumeruotus 22 
pavadinimų laikraščius ir 
žurnalus.

Nepaisydamas senyvo — 
59 metu amžiaus, K. Že
maitis dabar mokosi espe
ranto kalbos. Be to, jis ge
ra* čeku kalba skaito gau
namus žurnalus iš Čekoslo-

laikraščius
Respublikos, skaito ir 

prenumeruoja
ir žurnalus iš Vengrijos ir 
Lenk i jūs. V. Laucius

NAUJI EKSPONATAI 
KRAŠTOTYROS‘ 

MUZIEJUJE
KLAIPĖDA — Krašto

tyros muziejus įsigijo eilę 
nauju eksponatu, pasako
jančių apie XVIII-XIX am
žiaus Kuršių marių žvejų 
darbą ir buitį.

Juodkrantėje - gyvenantis 
73 metų žvejys Martynas 
Šilbachas perdavė muziejui 
tinklą, primenantį keselę. 
Su šiuo tinklu žvejai iš ma
rių traukdavo gintarą. Se
nas Pervalkos žvejys Mikas 
Bastikas atidavė muziejui 
senovišką prietaisą laiva- 
virvėms sukti. Elta

AUKSINĖS VESTUVĖS
ŠIAULIAI. — Daug kas 

apylinkėje vestuvių metu 
jauniesiems palinki gyven
ti taip, kaip gyvena senųjų 
Petrauskų šeima. Sekma
dieni Auktelkų septynmetė
je mokykloje Jonas ir Ku
nigunda Petrauskai šventė 
savo šeimos 50 metų sukak
tuves — auksines vestuves.

Į šeimos šventę atvyko 
giminės ir pažįstami, daug 
“Auksinės varpos” kolūkio 
kolūkiečių. Kolūkio pirmi
ninkas A. Pranckūnas, sve
čiai karštai pasveikino jw 
bilietus ir palinkėjo ilgų 
bendro gyvenimo metų.

Jonui Petrauskui dabar 
96, o jo gyvenimo draugei 
—81 metai. K.

PASIRENDAVOJA
5 kambarių apartmentas, moderni
niai įrengtas, renda $71.00 į mėnesį 
Gera transportacija. Ridgewoode. 
Kai šauksite, klauskite ASTROVO.

GL. 6-3073

PAKIBTAI Į LIETUVĄ
PER

TAZAB of LONDON
Vaistų, valgio, drabužių, batų, odos. 

Pristatoma per 5-6 savaites.
Turime iliustruotą katalogą lietuvių kalba, reikalaukite.

Tazab of London — ALgonqutn 4-4i6o

LIETUVIU TARPE
Kas vaidins operetėje 
“Katriutės gintarai”?

Antradienio vakare visi vai- 
dylos - dainininkai susirinko 
į pamokas, kad geriaus'a. pa
siruošti rugsėjo 29 d. vaidini
mui. Sekami vnidinime daly
vauja : 
Ginaitienė — M. Tamehenė. 
Rozalija — A. Kazlauskiene. 
Adomas — K. Benderis. 
Katriutė — Nele Ventienė. 
Barbutė — E. Brazauskienė 
Jonas — J. Grybas.
Petras — J. Juška 
Čigonė — B. Briedienė. 
Matas — V. Kazlauskas. 
Magdė — J. Šimkienė.

Jie pradėjo praktikuoti 
anksti pavasarį. Po vieno me
nesio pertraukos vasaros karš
čiuose ir vėl stojo dart an. 
Paskutine savaitė jiems bus 
sunkiausia, nes jie žada prak
tikuotis trečuidienio, ketvirta
dienio ir penktadienio vaka
rais. Vadinasi, dar tris vaka
rus pašvęs, kad tik geriau 
pasirodyti gražaus mene my
lėtojams. kurie susirinks į Li
berty AtTditori.ią sekmadienį, 
rugsėjo 29, kaip 4 vai. po pie
tų.

Rep.

Atostogauja Floridoje

Woodhaveniete Magda’e- 
na Aleksiene! atostogauja 
Miami mieste, pas ten gyve
nančią savo dukterį. Wooclha- 
venietės jos kaiminkos -mki 

ir lai-jai linksmai paviešėti 
mingai sugrįžti.

K. Menkeliūnaitė
iš Italijos

rašo

Dainininkė K o n stancija 
Menkeliūnaitė-Cąmpa rašo 
Mizarams iš Italijos, kad ji 
atostogas praleido gražiame 
tos šalies pajūry. Be to Kons
tancija prideda

“Prisimenu visus savo se
nus draugus Amerikoje; siun
čiu jums ir visiems nuošir-

Hnkėjimus!..”džius

Padėka
širdingai dėkoju visiems 

draugams ir pažįstamiems, 
kurie mane lankė ligoninėje 
ir namuose.

Didžiausia padėka Barna- 
dišiams už gėles ir kitas do
vanas. Dėkui Grubiams už 
suraminimą ir dovanas, taip 
pat Užupiams už gėles ir tiek 
daug kartų lankymą. Iš gilu
mos širdies dėkoju Kalpo
kams už tokį didelį patarna
vimą.

Dėkoju už dovanas Urbo- 
bonams, Nargelams, Karpavi- 
čienei, Petrui Jasulaičiui, Li- 
sajienei ir visiems už prisiųs
tas atvirutes.

Dar kartą Tariu ačiū visiem. 
Aš jau kiek sustiprėjau, bet 
dar esu po daktaro priežiūra

Antanina Mačiutienė

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KAMBARYS

Jaunas vyras nori gauti kambarį 
Manhattan, Brooklyn arba Queens 
apylinkėse. Prašau rašyti: Laisvė, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Pati Flynn atsišaukė, kad 
surinkt virš 4,000 parašų

Pati Elizabeth G. Flynn, 
kuri kandidatuoja kaip Liau
dies Teisių partijos kandidatė 
i miesto tarybą, šiuo reikalu 
atsišaukė į visus pažangiečius.

Šiandien (šeštadienį) ir ry
toj yra paskutinės dienos, per 
kurias galima 
po peticijomis 
datūrą. Savaitės 
buvo apie 3,000 
yra minimumas, 
jos vedėjai nori 
4,000. Mat, labai dažnai 
savimo tarybos stengiasi 
tik gali parašų išbraukti, 
dant visokių logališkų prieka
biu. Turint apie 1.000 Eliza
beth G u r 1 e y, Fl y nn už d ėj 11 n a s 
ant baloto bus beveik už/'K- 
rintas.

Elizabeth Gurley Flynn sa-

surinkti paradus 
už .jos kandi- 
viduryje jau 

parašų. 3,000 
bet kampani- 
su rinkti bent 

bal
inėk 
ran

FILMALTEATRAI
Chaplino filmas

Chaplino paskiausias fil
mas, “Karalius New Yorke” 
X“A King in New York”) gal 
artimu laiku nebus rodytas 
Amerikos teatruose, bet tas 
nereiškia, kad norintieji jį pa
matyti, to negalės padaryti. 
Filmas nebus rodomas masi
niai, nes teatrų tinklų savi
ninkai to nenori, bet keli ki
no - klubai (cine-clubs) ja 
planuoja gauti filmo rutulius 
ir bus paskelbta, kada ir kur 
filmas bus rodomas. Taipgi 
galimas dalykas, kad filmu 
kopiją importuos ir moderniš
ko meno muziejus^ kuris nuo
lat turi filmų programas savo 
nuosavame teatre muziejaus 
pastate.

Frankensteinas čia...

RKO. teatrai^ kurių visame 
mieste yra keliasdešimt, da
bar rodo “The Curse of Fran
kenstein”, pabaisingą filmą, 
kuris garsinamas kaip toks 
bauginantis, kad žmonės ra
ginami “turėti drąsos jį mn- 

Prie kiekvieno- teatro 
sako garsinimai, slaugė,

lyti”, 
rasis, 
kuri padės alpstantiems...

Ir jeigu to vieno flimo dar 
neužtenka, tai toje pačioje 
programoje rodomas , kitas, 
pav a d i n t a s “X...the Un
known”, apie ką tai, kas “ga
li užmušti, bet negali būti už
muštas”. : '

Beje, neskelbiama, kad vai
kų neįleis matyti tuos fil
mus — kitaip sakant, cenzo
riai netūri nieko prieš, jeigu 
jūs nuvestumėt vaikus pama
tyti tas pabaisas.

“Šilkines kojines...”
Tuo tarpu, kai TIKO teat

rai rodo Frankenstmną, 
Loew’s teatrai rodo anti-t ar >- 
binę komediją “šilkinės koji
nės” (“Silk Stockings”), ku
ri paremta senu filmu “Ninoč- 
ka”. Kartu su ta komedija ro 
d omą s filmas “Moters atsida
vimas” (“A Woman’s Devo
tion”).

Vertingieji filmai
Bet ne visi New Yorke 

domi filmai tokie beverti
ro- 

ngi.
— yra ir gerų ir dargi labai 
gerų.

Trans-Lux Normandie toat-

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*06**0<J*

426 Lafayette Št
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

/

ji labai patenk;rta 
kampanija. Atsčclė- 
politinė kalinė kalė- 
mėnesins, jai. labai

ko, kad 
ligšioline 
jusi kaip 
jime 28
malonu dabar vėl susitikti su 
kairiečiais iš visų miesto da
lių, kurie atvyksta į 24 d išt
rūktą East Sidėjc ir padeda 
rinkti parašus. Bet ji sako, 
kad dar yra daug veikėjų, 
kurie prie kampanijos neprisi
dėjo — ir ji ragina juos prisi
dėti.

Buveinė, iš kurios vedama 
kampanija už Elizabeth7 Gur
ley Flynn, randasi 15 Se
cond Ave. šeštadienį ir sek
madienį ten laukia kiekvieno 
arba kiekvienos, kurie tik no
ri paimti peticijos lakštą ir 
su draugu eiti po namus apy
linkėje ir rinkti parašus.

rodo vo-..ie- 
bendrai paga-

“ Paskutinis tjl- 
Last Bridge”), 

partizanų kovas

ras Manhattan-? 
čių-jugoslavų 
mintą filmą 
tas” (“The 
vaizduojantį
prieš vokiškus okupantus Ju
goslavijoje ir kas atsitinka su 
vokiete gydytoja, kuomet ji 
paimama partizanų belaisvei! 
ir kaip ji laipsniškai pradeda 
suprasti, už ką' partizanai ko
voja.

Fine Arts teatras rodo do- 
kumentalinį menišką filmą 
apie Meksikos i Liūnų ’ gyve
nimą. Fįlmas pavadintas 
“šaknys” (“The Roots”).

x Roxy teatras rodo neblogą 
filmą “Saule irgi teka” (‘ The 
Sun Also Rises’ ), paremta 
Hemingway novele.

Tarybiniai filmai

Cameo teatras tik 
(lyti du tarybinius 
“Talentas muzikai” 
sos mokykla”. Abu 
palankios kritikos ne tik kai
riojoje, bet ir kitoje spaudo-

: ro
ils :

baigė 
film' 
ir “Drą- 

susi’au k ė

Prieinama renda. 
j e Deja, Camėo teatro d ir ek- : Tinkamas asmuo gali čia daryti pi- 
cija sako, kad stebėtojų-pub- 
iikos teatre buvo mažai. Dau
gelis žmonių, kurie praeityje 
eidavo matyti tarybinius 
mus, dabar to nedaro, 
laipsniškai įgąvo įspūdį, 
tarybiniai filmai sausi, 
jie negali-' lygintis su senes
niais tarybiniais filmais, kaip 
tai “Čepajevu”,> “šors”, “Ke
lias Į gyvenimą”, 
ras Nevskis” ir t.

ki
nes 
kad

“Aleksand- 
t.
kad dabar 
vėl gami

nimų, 
filmas,

Bet faktas \ra, 
Tarybų Sąjungoje 
narna daugiau gerų 
“Drąsos mokjkla”, 
kuris paremtas Gairado auto
biografija, lengvai gali susi
lyginti su ‘'‘čepajevu” arba 
“šors”. Buvo paskutiniu lai
ku ir daugiau .aukštai meniš
kų tarybinių filmų. Jie, be 
abejo, su laiku ‘‘atkovos” 
publiką sau, ir tarybiniai fil
mai vėl susilauks čia gauses
nio stebėtojų skaičiaus.

Užrašykite Laisve savo draugui
• \

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PAKIBTAI Į RUSIJĄ, INC.

Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

MES PRIIMAM PAKIETUS MANHATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 3, N. lt

ORCHARD 4-1540

N.Y. UNIJOSE
ILGW unijos suknelių siu

vėjų lokalc 22 manadžeris 
Ch. Zimmermanns įspėjo na
rius, kad su sausio pradžia 
jiems gali tekti vesti aštrią 
kovą su darbdaviais už algų 
pakėlimą.

Kad geriau prie to pasi
ruošti, sudarytas tūkstanties 
nariu komitetas, kuris rūpin
sis, kad toji kova būtų laimė-

Kiek patirta, tai siuvimo 
firmos nenori ir kalbėti apie 
unijos reikalaujamą algų pa
kėlimą ir darbo sąlygų page
rinimą. Unija reikalauja 
procentų algas pakelti.

10

Užmušęs žmogų bandė 
pabėgti, bet nepavyko

Salvatore Ballato savo au
tomobiliu pervažiavo Charles 
Harvey ir bandė pabėgti, bet 
policistas jį prisivijo ir areš
tavo. Jis pirmiau- buvo kalėji
me už kriminalinį prasižengi
mą, v

Business Opportunity

NEIGHBORHOOD TAVERN
in Yonkers, N. Y. 
nirikas, seniai įsteigtas, 
biznis 
Geros 
duoda 
patys.

Privatus savi- 
ideališkas 

porai pusininkų, individualų, 
sąlygos, žema renda. parsi- 

prieinamai. Persitikrinkite
HAstlngs 5-6943.

, ((184-191)

G.M.C.—1951—BOX BODY TRUCK, 
gerame darbui stovyje, sudėtos nau
jos dalys, private party, parduoda
mas labai prieinamai už $385 kaip 
pilna kaina. Apžiūrėkite ir važiuo
kite juo sau. E. & S Trucking, 377 
Riverdale Ave., Yonkers, N. Y. 
YO.'9-9930. (184-186)

BUSINESS & FRANCHISE
1947, 29 Passenger Bus. Franchise 
worth $15,000, bus worth $4,000. 
ICC rights from Rockland County 
to Amityville, L. I. Worth $30,000, 
sacrifice price $15,000.

1247 Willow Ave., Hoboken, N. J.
OLdfield 6-2889 9-5 PM

(184-190)

For Rent

PASIRENDAVOJA 
AUTO BODY SHOP

Ant didelio kelio, įrentga su dar
bui stalais, gerai įsisteigusi. Ideališ- 

| ka pusininkams.

nigą. 300 Oakland St., Greenpoint.
EV. 9-9611. (178-184)

For Sale

CLEANING & TAILORING STORE

For sale. Good location. Sacrifice.
KAY'S CLEANERS
101 Sherman Ave.

New York City uptown.
Call LO. 9-5348

(182-187)

SCHULER’S BAKERY
Specializuoja Vedyboms 
ir Parems Tortais-Cakes
Skanūs Ice Cream Cakes

Geriausi už Mažiausia 
Užvažiuokite—Telefonuokite 

514 86th St., Brooklyn, N. Y.
Tel. SH. 8-0508

PASINAUDOKITE PROGA
Iš priežasties išsikraustymo parsi
duoda daugelis prie namų reikalin*- 
gų daiktų:: meistrystei stalas su 2 
šrupštukais; visokių misinginių 
vamzdžių gabalai sunarstomi bei iš
lankstomi; 
niauja ir 
daiktų, 
karais
Super, 1814 E. 19th St., Brooklyn, 
Kings Highway stotis.

drabužiams šėpa visai 
daug kitokių mažesnių 

Kreipkitės šeštadienių va- 
ir sekmadienį visą dieną.

BUSINESS OPPORTUNITIES HELP WANTED MALE *

REUPHOLSTERING 
SHOW ROOM & SHOP

Mažas įnešimas. 100% vieta bizniui
Nassau County. Telefonai: RO. 
4-2024 dienomis, TW. 7-7096 vaka
rais.

(179-185)

STATIONERY-LUNCHEONETTE

Modeminis. Viso įeigų $57,000 j me
tus. Renda $100. Ilgų metų lysas.
Air conditioned. Lower Westchester 
—Mount Vernon, šaukite tarp 9
A. M. ir 5 P. M., MO. 8-8996 

(180-186)

SANDWICH SHOP
Ideal for young couple, 5 days, 
7 A. M. to 5:30 P. M. Factory sec
tion, outgoing orders, can be built 
up. Any reasonable offer for quick 
sale. Reason, illness.

Call BE. 2-9747
8634 18 Ave., Bensonhurst, B’klyn 

(182-189)

GROCERY, BUTCHER, GOOD GO
ING. Business established 12 years. 
Fine beer business, suitable husband 
wife or partners. Now doing $950 
to $1000 gross weekly. Can add 
fruits & vegetables. Will do more. 
Rent $120, long lease obtainable. 
Real good buy, fine location. 5202 
Ave. N, Brooklyn. Call CL. 8-0315, 
Geraci. (182-189)

HAM & EGGS RESTAURANT

Doing a good business. Modern, 
long lease. Owner-Landlord. Trial 
basis. Manhattan. Call 10-12 noon, 
4-6 P. M. LC. 4-6888, Evenings 
TR. 6-2777.

(182-189)

GROCERY-MEATS-HEROES
Comer store, Low rent $60, long 
lease, open 6 days, well stocked. 
$5,000. Commercial section, Ozone 
Park, Queens. Must sell by end of 
October. Other business interests. 
Call HO. 4-6306.

(182-189)

A 5 DAY HAMURGER STORE
In Mtgee hands

Closed with $2,000 weekly income 
Competent party or parties can 
make good living here. $$2,500 is 
all that’s necessary. CH. 4-8298.

(182-184)

BARBERS! BUERS!
BARBER SHOP. Good business, 
fine location, long established. 3 
man shop, low rental, long lease. 
A good buy for $2,200. Hempstead, 
L. I., N. Y. Call IV. 6-9487. After 
7 P. M., WE. 1-3158.

(182-189)

CANDY—STATIONERY 
FOUNTAIN

Good location, near R. C. Church 
and school. Ridgewood section, 
Brooklyn. Doing $600-$700 weekly. 
Closed Monday. 3 nice rooms with 
steam heat. Gas Appliance $57.50. 
Excellent for couple.

Call HY. 1-8634.
(182-189)

BROOKLYN, N. Y., 4th Avenue, 
nefir 25th St. (Subway Entrance). 
App 2,000 feet, heat, 220 3 Ph. High 
ceiling. Reasonable rent, fine 
transit facilities. Good lease, for 
any purpose.

JA. 6-9048 or LE.. 2-1348
(182-184)

STATEN ISLAND, N. Y.

Robinson Ave., 2 Lots, Froton St., 
both near Great Kills Beach. 
Staten Island is growing. A, sound 
investment. Private ownership.

HO. 6-0393
(182-184)

RESTAURANT-BAR, 100 feet long 
bar, dining room, banquet room, 
200 capacity, all modern, air con
ditioned, $2,000 weekly. A gift at 
$30,000. Terms arranged. Sell all 
or part. Call RA. 9-9311.

(182-186)

BAKERY — RETAIL, gera vieta, 
krautuvių centras, pilnai įrengta, 
geros įeigos. Katalikiška bažnyčia 
ir mokykla visai arti. 2 metų ly
sas, 3 metų option, jei pageidauja
ma. Parduodama su nuostoliu iš 
priežasties ligos. 77-45 Veigh Place, 
Kew Garden Hills. šaukite 
JA. 6-3246 arba RE. 9-7785.

(184-186)

GAS STATION & PARKING LOT
Jamaica, rebate, prieinama kaina. 
Parkinimo įeigos apmoka rendą 

už stotį ir lotą.
Klauskite Pete arba Mike. RC.9-9600

(183-185)

GAS STATION
12,000 galionų, arti Grummans Air
craft.' Daug pataisymo darbų. Ge
ra vieta pusininkams.

Hicksville, L. L, N. Y.
Šaukite WE. 8-8495

(183-185)

ASTORIA, candy & stationery store, 
naujas fontanas, 4’/6 rūmo, garu 
apšildomas, arti subway, mokyklų 
ir dirbtuvių. Atviras langas, Hero’s. 
Abelnai $500 iki $600 savaitinių įei
gų. Renda tik $120 į mėnesį. Tinka 
porai. 6% dienos atdara. Gali būt 
praplėstas biznis. $6,500 greitam 
pardavimui. šaukite RA. 8-9688.

(183-189)

AUTOMOBILE MECHANIC, paty
ręs, senyvas, Packard , Willys; pa-^ 
geidaujama pusiau patyrusio. Ge-' 
ros darbo sąlygos. Ligoje pašalpos, 
apmokamos šventės ir vakacijos? 
Įsteigta prieš 42 metus. Mineola/ 
L. I. Šaukite: PI. 6-0003.

(180-186)

REIKALINGI 
FABRIKO DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas
Kreipkitės Asmeniškai

VAL CASE
705 Broadway, Westwood, N. J.

(179-185)

YOUNG LEAD MEN 
with vocational training & some 
experience on press brakes, presses 
& shears. Must speak English 
fluently. Call KI. 8-5000.

HRT STEEL CO.
170 W. 233 St., N. Y. C.

(182-184 V

LATHE, MILLING MACHINE
& Drill Press operators, jobbing 
shop experience, all around mach-^. 
inists. Steady work. Paid vacation, ' 
holidays, full benefits.

Call CO. 7-2882
(182-184)

BODY FENDER OR 
METAL WORKER

Good working conditions, steady 
year around work. From $1.55 up 
to $2.30 per hour. Must speak & 
understand English. 1042 Dean St., 
Brooklyn. (182-184)

GLAZER, experienced, all around 
man. Pictjjfe frame maker, cabinet 
work, alterations. Must drive, 
license, speak English. Steady work, 
good conditions. Goldberg, 223 
Columbus Ave., near 70 St., N. Y. Č. 
or call EN. 2-0487. (182-189)

TRUCK MECHANICS (2)
Turi būti pilnai patyrę prie GMC*& 
white trucks, dėl naktinių Šiftų. 40 
valandų savaitė, alga $90, laikas ir 
% už viršlaikius. Kreipkitės asme
niškai: Citrus Bow] (Tropicana), 
7-02 ' 154th St., Whitestone, L. I. 
N. Y. (184-186)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT, PATYRĘS
Pusamžių pora aptarnavimui S18-os 
apartmentų namo, nešildomas. $50 
į mėnesį, pridedant 3 kambarių 
apartmentą, gesą ir elektrą. 204th 
St., West Bronx, šaukite po 6 P. M. 
JE. 8-2141.

SUPERINTENDENT
25 šeimų narnas—Sunnyside, L. Iį 

Krautuvei patalpa, 3 rūmai, šviesa, 
ir šiluma.

Mėnesinis mokestis. ' 
SINGER

Tel. TR. 5-1270

HELP WANTED—FEMALE

GIRL OR WOMAN 
Neuwly landed acceptable. 

For housework 
Forest Hills.

Attractive own room, good salary.
Must speak some English 

or German.
Telephone TW. 7-9037 '

(182-184)

NURSE—REGISTERED
Daktaro ofisui, 4’4 dienos savaitė, 
geros darbo sąlygos, turi' kalbėti 
angliškai pilnai gerai. Prašome 
kreiptis tik asmeniškai.

DR. HARRY K. STONE
62-01 89th Ave., Woodside 

(183-185) --------------------------—------ f
NAMŲ DARBININKE

NuolatiriSam Darbui
Maža šeima, guolis vietoje. / 

Turi kalbėti angliškai.
Šaukite: EN. 9-180+

(183-184)

VIRĖJA—NAMŲ DARBININKE
Aukštas mokestis pilnai patyrusiai 
moteriškei. Nėra skalbinlių, atskiras 
kambarys, turi kalbėti angliškai, su 
paliudijimais. Scarsdale 3-6+24.

(184-185)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA 
Paprastas valgių gaminimas, aukš
tas mokestis, patyrusi, prižiūrėjimas 
10 mėnesių berniuko, pagelbėti 3 
metų mergaitei. Geri namai. Kieki 
vieną ketvirtadienį ir kas antrą sek 
madienį laisvalaikiai. Lawrenr 
L. L, N. Y. Šaukite CE. 9-8687.

(184-186)

MISC. ADS

BULDOZERS
2-TD-18 Caterp. and D-4 Caterp. 2 
Ford trucks, flat 6 & 10 wheels.
1 Int. dump, 2 cement trucks. 4% 
& 516 yards; 1 P & H Truck Crane. 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218, L. I.
(178-184)

North West Model 3, 3/4 yard 
Crawler Crane, with 40 ft. boom, 
with reconditioned Wisconsin gas
oline engine. 20" Crawler and new 
3/4 yard Bocyrus Erie Clam Shell' 
Bucket A-l condition. Sacrifice. 
FAirbanks 4-1849. Bronx, N. Y<^>

(178-184
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