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KRISLAI
Mirė E. Žalinkevičiūtė- 
Petrauskienė.

J^lerikalai apie palydovą.
Kalba nei šį nei tą!

Rašo R. Mizara

Brooklyno Vienybė skelbia, 
kad ji gavusi iš Lietuvos ži
nių, pranešant, jog mirė žy
mi dramos artistė ir poetė 
Elena Žalinkevičiūtė-Petraus- 
kienė, artisto Kipro Petrausko 
žmona.

Petrauskienė rašė ir eilė
raščius, pasirašydama Elenos 
Sidabraitės slapyvardžiu.

Karo metu žalinkevičintė- 
I/etrauskienė buvo pasitrau
kusi į Vakarus, bet greit iš 
ten grižo Lietuvon jr Įsijungė 
Į aktorės darbą. Jau prieš po- 
♦ą" metų mes girdėjome, kad 
ši talentinga lietuvių tautos 
dukra sunkiai serga...

Užuojauta velionės vyrui, 
K. Petrauskui, užuojauta Ta- 
ivbų Lietuvos dramos artis- j 
nims, netekusiems žymios 
bendradarbės’

Šiuos žodžius rašant, tary
binis palydovas-satelitas dar 
vis lekia aplink žemę, ir vis 
kalba mums nesuprantama 
kalba.

/Na, o ką gi apie jį kalba 
kai kuri lietuviška spauda? 
x Brooklyno p r a ficiškonų| 
Laikraštis Darbininkas pirma
jame puslapyje parašė:

“Sovietų satelitas apie že
mę tebėra nustelbęs Amerikos 
ir pasaulio spaudoje visas ži
nias...”

Teisingai pasakyta. Tasai 
nedidelis “kavalkas” metalo, 
tasai stebuklingas mokslo kū
rinys, ištisą savaitę buvo pa
saulio spaudos pirmuosiuose 
puslapiuose.

Bet pranciškonai nebūtų 
pranciškonais, jei jie nepasa- 
kj4ų ir nei šio nei to. Tame 
pačiame numeryje ant edito
rial© uždėta tokia antraštė: 
‘Sovietai paleido burbulą...”

Šį mokslo žygį, šį žemės 
įjalychovą pranciškonai vadi
na burbulu, na, ir tuo jie pa
stato visą pasaulį kvailu: jis, 
pranciškonų nuomone, rašąs, 
kalbąs apie tuščią daiktą, 
apie burbulą!..

Geras “burbulas”, jeigu jis 
nustebino (o kai kuriuos, 
įskaitant pranciškonus, ir la
bai nugąsdino) visą pasaulį!

J. Tysliava Vienybėje rašo:
“Kai šiuos žodžius skaity

site, sovietų paleistas mėnu
lis, greičiausiai, jau bus pa
virtęs į dulkes.” «

Perskaitęs J. Tysliavos 
“šiuos žodžius”, atsuku radl- 

priimtuvą ir klausau : tąry- 
'inis palydovas tebelekia to
riu pat greičiu, kokiu pradė
jo!..

Tačiau J. Tysliava nevadi
na palydovo “burbulu”. Tary
tum atsakydamas pranciško
nų laikraščio nerimtam išsišo
kimui, jis primena: “žmogus 
pagaliau pradėjo galvoti — 
ne tik svajoti — apie pabėgi
mą iš žemės kalėjimo.*’

Galima pridėti: žmogus 
pradėjo ne tik galvoti, o ir 
ruoštis kelionei Į mėnulį, į 
maršą, į venerą... 

* •« • •

Čikagos Marijonų Draugas 
rašo:

“Sovietų dirbtiniam mėnu
liui beskraidant aplink žemę,

Britanijos karaliene Kanadoje 
atidarė parlamentą; rytoj Ims 
Amerikoje; jos sutikimas vėsus
Ottawa. — Britanijos ka

ralienė Elizabeta kuri atvy
ko Kanadon praeitą savait
galį, čia pirmadienį atida
rė parlamentą. Parlamen
tas atidarytas su tokiomis 
pačiomis karališkomis ce
remonijomis, kaip Britani
jos parlamentas. Mat,’Ka
nada yra Britanijos bend
ruomenės narė ir Elizabeta 
oficiališkai yra ne tik Bri
tanijos, bet ir Kanados ka
ralienė.

Bet jos sutikimas gatvė
se buvo vėsus. Minios, ku
rios išėjo j gatves ją sutik
ti, buvo žymiai mažesnės, 
negu tikėtasi. Daugiausia 
buvo mokyklų vaikų, ku

Ryty Vokietija pravedė piniginę 
reformą,—smogė spekuliacijai
Berlynas. — Vokietijos 

(Rytų) Demokratinė Res
publika staiga pravedė pini
ginę reformą ir sudavė di
delį smūgį visokiems spe
kuliantams ir sukčiams. 
Staiga buvo paskelbta, kad 
dabartinės markės nustoja 
savo galios ir jas reikia iš
keisti į naujai išleistas. Ka
riai, policija ir darbininkų 
milicija atkirto susisiekimą 
tarp Rytų ir Vakarų Vo
kietijos ir Rytų ir Vakarų 
Berlyno. Sargybos buvo pa
statytos prie bankų. Įsaky
ta, kad visi tuojau gali iš
keisti į naujas markes 3000 
senųjų markių. Bet kas 
turi daugiau, galės jas 
keisti vėliau per bankus. 
Bet ten bus nustatyta, ar 
tai legališkai užsidirbti pi
nigai, ar ne. Yra žinoma, 
kad Rytų Vokietijoje yra 
nemažai žmonių, ypatin
gai buvusių valdančių kla
sių, kurie spekuliuoja, 
šmugeliuoja, palaiko viso
kius piniginius santykius 
su Vakarų Vokietija. Tie 
spekuliantai staiga praras 
savo susikrautus lizdelius.

studentai Varšuvoje kelia 
riaušes...”

Ar tarybinis mėnulis kal
tas, ,kad Varšuvoje kas nors 
riaušes kelia?

Ar tarybinis mėnulis kal
tas, jei Little Rock mieste ra
sistams suvaldyti prezidentas 
Eisenhoweris turėjo kariuo
menę siųsti?

Ne, kunigėliąi: tarybinis 
mėnulis dėl viso to nekaltas. 
Tarybinio palydovo misija 
yra tokia: akstinti tautas ir 
\alstybes, kad jos gyventų 
taikoje, kad žmonijos gyveni
mas būtų gražesnis, geresnis, 
kad nebūtų riaušių, kad ne
būtų žmonių žudymosi.

Pasaulio mokslininkai di
džiu entuziazmu sveikina ta^ 
rybinį palydovą, tarybinio 
mokslo pasiekimą. Lietuviš
kieji klerikalai tai vadina 
“burbulu”; visaip patį paly
dovą ir tą šalį, kuri tą paly
dovą paledo, niekina.
• Fe!..

rie buvo organizuotai išves
ti ją sutikti. Kai kurie ka
nadiečių laikraščiai sako, 
kad priežastis labai papras
ta: Kanadoje vis mažiau 
monarchistu ir vis mažiau 
žmonių Kanadoje galvoja 
apie Elizabeta kaip savo 
karalienę.

Rytoj, trečiadienį, kara
lienė ir jos vyras Pilypas 
atvyksta Amerikon.

Belgradas. — Oficiali ži
nių agentūra “Tanjug” sa
ko, kad maršalas Žuko
vas apsilankė Zagrebe, kur 
jis apžiūrėjo jugoslavų ka
rinius įrengimus.

Kai kurie spekuliantai 
skubinosi į Vakarus, kad 
ten iškeisti Rytų markes į 
vakarietiškas. prieš tai, 
kaip Vakaruose sužinota 
apie piniginę reformą Ry
tuose. Bet daugumoje atsi
tikimų policija juos sulai
kė.

Dabar A. Pinay 
bando sudaryti 
naują kabinetą

Paryžius. — Kabinetinė 
krizė Francūzijoje eina tra
diciniu keliu. Vienas po ki
to politikai pašaukiami pas 
prezidentą, kuris juos įga
lioja sudaryt kabinetą,—jie 
pabando ir atsisako. Be
veik visi pašaukiamieji yra 
buvę premjerai.

Dabar po Mollet ir Ple
veno tapo pašauktas A. Pi
nay, konservatorius. Bet 
sakoma, kad yra labai ma
žai šansų, kad Pinay galėtų 
sudaryti valdžią. Beveik 
tikra, kad socialistai jo 
valdžion neeitų ir be jų jis 
vargiai galėtų gauti dau
gumą parlamente.

Jau 14 dienų, kaip tęsia
si valdžios krizė. Per tą 
laiką pareigas eina Bour- 
ges-Maunoury kabinetas, 
kuris atsistatydino, bet su
tiko likti pareigose, iki 
naujas kabinetas bus su
darytas.

Egiptiečiai padeda 
kultūrinti Miairoką

Marokas. — Maroko val
džios kvietimu čia atvyko 
46 mokytojai iš Egipto. Jie 
darbuosis Maroko mokyk
lose. Tai tik pirma grupė— 
planuojama čia pakviesti 
daug daugiau įvairių moky
tojų,bibliotekininkų ir ki
tokių kudtūros darbuoto
jų iš Egipto.

New Yorkas. — Jūrinin
kų unijos (NMU) suvažia
vimas pasisakė už trumpes
nę darbo savaitę visiems.

Egiptas atskubino 
karo jėgą Sirijon

Damaskas. — Sirija ofi
ciališkai paskelbė, kad E- 
gipto karinės jėgos randa
si jos teritorijoje. Jos atvy
ko pagal Egiptb-Sirijos sa
vitarpio pagalbos susitari
mą. Tos jėgos pradėjo at
vykti Sirijon dar rugsėjo 
mėnesį, bet didesni daliniai 
atvyko visai neseniai. Jie. 
tapo išsodinti Latakijos 
uoste, kuris randasi apie 
20 mylių nuo Turkijos sie
nos. Kaip žinia, santykiai 
tarp Turkijos ir Sirijos la
bai įtempti. ✓

Kariniai Egipto laivai 
dabar randasi Latakijos 
uoste. Egiptas taipgi at
siuntė Sirijon ir sprausmi- 
nius karinius orlaivius.

Sirija ir Egiptas dėl su

Indija ir Japonija
ries ai. bandymus

Tokyo. — Indijos ir Ja-J 
ponijos premjerai pasira-1 
še po bendru pareiškimu 
už atominių ir vandenilinių 
sprogdinimų arba bandymų 
pabaigimą. Kaip žinia, In
dijos premjeras Nehru 12 
dienų viešėjo Japonijoje. 
Nehru dabar jau aplei
do Japoniją.

Bendrame komunikate 
Nehru ir Japonijos prem
jeras Kiši sako, kad tarp 
Indijos ir Japonijos nėra 
jokių svarbių nesutikimų. 
Abi šalys žada darbuotis už 
geresnį sugyvenimą ir glau
desnius santykius visoje A- 
zijoję.

Manoma, kad Nehru ban
dė įtikinti Japonijos val
džią, kad ji pasisakytų už

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Little Rock. Arkanso 
valstijos NA AGP vadovė 
L. C. Bates įspėjo, kad dar 
negalima ištraukti federa- 
linių karių iš Little Rock. 
Ji sako, kad yra tikra, jog 
ištraukus federalinius. ka-• • I 
rius, rasistai vėl įgautų 
drąsos ir atnaujintų riau
šes.

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai sako, kad 
maži meteoritai bombar
duoja" dirbtiną satelitą 
(Sputniką). Kol kas sateli
tas nenukentėjo, bet tie 
meteoritai (erdvėje skrai
dantieji akmens trupiniai) 
galętų satelitui pakenkti 
arba net jį sudaužyti.

Taipgi pranešama, kad 
raketa, kuri iškėlė Sputni
ką ir pradėjo kartu su juo- 
mi skrieti aplink žemę, 
dabar skrieja prieš jį, apie 
penkios minutės ir 1,552 
mylių’tolyje.

Originaliai Sputnikas ra
dosi 680 mylių prieš jį ly
dinčią raketą.

Raketa praeitą savaitga- 

prantamų sumetimų neskel
bia, kokio didumo yra e- 
giptiečių karinės jėgos Si
rijoje, bet Egipto spauda 
atvirai sako, kad tos jėgos 
atvyko, kad padėti Sirijai 
apsiginti prieš Turkiją, ku
ri paskutiniu laiku, po A- 
merikos skatinimu, darosi 
vis. labiau agresinga Sirijos 
link.

Kad Egptas siųs karines 
jėgas Sirijon, susitarta 
rugsėjo 11 dieną, kuomet 
Sirijos gen. Bizri ir pulki
ninkas Serraj susitiko su 
aukštais Egipto karininkais 
Kaire. Kaip žinia, Egipto 
generalinio štabo viršinin
kas gen. Ameras skaitosi ir 
Sirijos karinių jėgų vadu.

Liaudies Kinijos priėmimą 
I į Jungtines Tautas. Bet tas 
j/lm nepasisekė. Nors Japo
nija. vis . plačiau prekiauja 
su Kinija, konservatyvė 
Japonijos valdžia dar vis 
nenori užmegsti su Kinija 
diplomatinius santykius.

Bet susitarti prieš ato
minius ginklus nebuvo sun
ku. Indija visą laiką stojo 
prieš atomininius ur vande
nilinius bandymus. Japoni
joje sentimentas prieš ato
minius ginklus labai stip
rus, nes japonai pirmi, Hi- 
rišimoje ir Nagasakyje, nu
kentėjo nuo atominių bom
bų, vėliau ir nuo Amerikos 
pravedamų bandymų Paci- 
fiko vandenyne netoli Ja-' 
ponijos.

Darbo unijų 
kovos lauke
Detroitas. — Grupė libe

ralinių miesto tarybos na
rių, kaip tai Antwerp, Ma
ry Back ir keli kiti, pradė
jo darbuotis, kad būtų pa
naikinti taip vadinamos lo
jalumo komisijos rekordai. 
Ta komisija turi surinkusi 
didelę krūvą rekordų apie 
auto- darbininkų unijos 
veikėjų, įskaitant Walter 
Reutherio, praeitį.

Detroitas. —Unijos sako, 
kad apie 15,000 vaikų šią 
žiemą negalės lankyti mo
kyklų, nebent jie iš labda
ringų draugijų gau(ų šiltus 
žieminius drabužius.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pir
madienį minėjo savo 66-tą 
gimtadienį. Jeigu jis eis pa
reigas iki savo termino ga
lo, jis bus seniausias prezi
dentas Amerikos istorijoje.

lį buvo aiškiai matyta virš 
New Yorko.

USIA pripažsta, kad Little Rock 
labai pakenkė Amerik. prestižui 
visame pasaulyje,—ir dar kenkia

Washingtonas. — USIA 
(Jungtinių Valstijų infor
macijos agentūros) direk
torius Arthur Larson as sa
ko, kad negali būti mažiau
sios abejonės, jog Little 
Rock įvykiai didžiai paken
kė Amerikos prestižui visa
me pasaulyje. Net dabar, 
kuomet federalinės armi
jos. kareiviai saugo Little 
Rock mokyklą ir pravestą 
integraciją, Amerikos pres
tižas nepasitaisė. Užsieny
je sakoma dabar, kad Ame
rika yra vienintelė šalis, 
kur kareiviai turi vaikščio
ti mokyklų koridoriuose, 
kad palaikyti ten tvarką.

Kinijos penkeriij metu planas yra 
jau arti šimtnuošimlimo triumfo

Pekinas. — žinių agentū
ra Hsinhua (‘‘Naujoji Ki
nija”) sako, kad atrodo, 
jog šalies ekonominis pen- 
kerių metų planas, kuris 
baigiasi pabaigoje me
tu, eina link triumfo. Hsin- 
hua sako, kad per tuos 
penkerius metus Kinija, ku
ri turi apie ketvirtadalį vi-

49 sukilėliai 
krito mūšiuose
prieš Batistą
Havana. — Batistos val

džia skelbia, kad jos kari
nės jėgos Sierras Maestrą 
srityje keliuose mūšiuose 
užmušė 49 sukilėlius. Tai 
pirmu kartu Batistos val
džia skelbia apie tokius di
delius laimėjimus prieš Fi
del Castro vadovaujamus 
sukilėlius. Valdžia taipgi 
skelbia, kad jos jėgos paė
mė belaisvėn didoką skaičių 
sukilėlių su jų ginklais. 
Nors vyko smarkūs mū
šiai, pati Batistos armija 
visai nenukentėjusi, — net 
nei vienas kareivis nežu
vęs.

Taipgi pranešama, kad 
15 kariuomenės karininkų 
ir du laivyno karininkai ta
po karinio teismo nuteisti 
už padėjimą sukilėliams.

Bet basumės, palyginant, 
švelnios, imant domėn, kad 
juos teisė karinis teismas, 
kuris gali duoti ir mirties 
bausmes, — jie tapo nuteis
ti nuo’ dviejų iki 8 metų ka
lėjimo.

Havanoje policija suėmė 
sutudentą A. Cubria, kuris, 
sako policija, vadovavo 
keliolikos studentų teroris
tinei grupei, veikiančiai 
prieš valdžią.

Little Rock/— Visos vie
tinės bažnyčios — protes
tantų, katalikų ir kitos, 
paskelbė šį sekmadienį kaip 
dieną, - kada bus sakytos 
specialės maldos už taik^ 
ir ramybę mieste.

USIA direktorius sako, 
kad jo agentūra pranešė 
plačiai pasauliui apie 
Little Rock įvykius, nes ne
buvo prasmės slėpti — per 
kelias savaites viso pasau
lio dėmesis buvo nukreip
tas Amerikon. Nebuvo gali
mybės perstatyti dalyko 
taip, kad jis nepakenktų 
geram Amerikos vardui, 
sako Laimonas, ypatingai 
tas buvo negalima Azijos ir 
Afrikos kraštuose, kurių 
nebalti gyventojai giliai 
užjaučia Amerikos neg
rams ir kurių pasipiktini
mas prieš baltus Amerikos 
rasistus yra didelis.

so pasaulio gyventojų, iš 
atsilikusios pusiau feoda
linės šalies tapo paversta 
šalimi su smarkiai augan
čia pramone. Išmokslinta 
daug inžinierių ir technikų, 
kurie dabar pasirengę sta
tyti- industriją dar greites
niu tempu.

Nuo 1952 metu iki dabar 
vartojimo reikmenų gamy
ba Kinijoje padidėjo ant 
179 procentų. Tai yra vie
no nuošimčio vienas penk
tadalis mažiau, negu buvo 
užsimota — visai neblogas 
rezultatas, ypatingai imant 
domėn, kad per tuos kele- 
ris metus šalis nukentėjo 
nuo potvynių ir kitų gam
tos nelaimių.

Kinija, kuri visai nesis
kaitė industrinės pajėgos 
šalimi penkeri metai at
gal, dabar stovi tarp pir
mųjų 12 industrinių pasau
lio šalių.

Hsinhua pažymi, kad in
žinierių ir technikų lavini
me Kinijai labai daug pa
dėjo Tarybų Sąjunga.

Žukovas ir Tito » 
tarėsi, medžiojo 

' Belgradas. — Tarybinis 
apgynos ministras marša
las Žukovas susitiko su pre
zidentu Titu. Jie laikė il
gokus pasitarimus, paskui 
išvyko į Krain sritį Slovė
nijos kalnuose, kur me
džiojo laukines ožkas. Žu
kovas pasirodė esąs daug 
geresniu šauliu negu Tito, 
nušaudamas keturias ož
kas, o Tito tik vieną.

Medžioklė, betgi, nebuvo 
pirmas tikslas. Ir per pa
čios medžioklės pertrau
kas, sakoma, Tito ir Žu
kovas kalbėjosi svarbiais 
valstybiniais ir partijos rei
kalais.

Alžyras. — Francūzai vėl 
skelbia, kad jie nukovė 
grupę alžyriečių partizanų, 
šiuo kartu 29.
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Kanados lietuviai 
Druskininkuose

Rugsėjo 6 dieną prie “Vii- rugvajuje niekas nebepa- 
niaus” sanatorijos susirin- žins, — juokauja jo drau- 

j gai, žiūrėdami, kaip Anto- 
į energingai prausia

ko didelis būrys druskiniu-h 
kiečių, poilsiautojų, tarybi- nijus 
nio ūkio / darbininkų, kol- veidą ir galvą, 
ūkiečių. Visi nekantriai 
laukia, J 
D r u s k ininkus Lietuvoje 
viešinti grupė Kanados lie
tuvių. Laukiantieji žvilg
čioja į, laikrodžius.

—Atvažiuoja! Atvažiuo
ja! — paskelbia gatvės po
sūkyje, toliau nuo bendro 
būrio stovintieji smalsuo
liai. '

Minia siūbtelėja arčiau 
gatvės. Visiems įdomu pa
sižiūrėti, kaip atrodo sve- 

Ta proga “Tiesos” redakcija pateikė įdomų įveda- čiai^ iš tolimojo užjūrio.
mąjį (editorialą), liečiantį lietuvius, gyvenančius už Lie- Puošnus keleivinis autobu- jėiis.” ________
tnvn.q ribų. Mes čia. sutrumnine. ta idornu strainsni na- sas \ZIL” sus tP£.e; Hs balsų, ir daina skardžiai ’ 

i skamba ežero pakrantėse.
“j —Ale dzyvai!.. Ameriko- 
’ nai, o lietuviškai dainuoja, 

stebisi pakrantėje mote
riškės.

—Kokie čia amerikonai. 
Mes lietuviai, —• paaiškina 
pakrantėje stoviniuoją sve
čiai, kuriems geriau patin
ka pasivaikščioti negu irs
tytis.

Prie, jų prieina daugiau 
druskininkiečių ir poilsiau
tojų. Užsimezga nuoširdūs 
pokalbiai.

—Mūsų dauguma emig
ravo į Kanadą 1929-30 
metais. Aš pats nuo Ra
mygalos, mano bendrakelei
viai nuo Radviliškio, Pane
vėžio, Šilutės, — pasakoja 
Kanados lietuvis Radzevi
čius.

Druskininkiečiai išsikal
ba su svečiais. Kai kurie 
svečių tarpe randa ir tokių, 
kurie pažįsta jų artimuo
sius, prieš kelias dešimtis

United States, per year ...... $10.00
United States, per 6 months $6 00 
Queens Co............. $11.00 per year
Queens Co..........  $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year 115.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Svečiai susidomi gydyk-
kada . atvažiuos į j teritorij -8 vyksgnčio- ininkua I .intiivnic 1 ■ u v

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

VILNIAUS “TIESA” APIE
LIETUVIUS UŽSIENYJE

IŠVYKDAMA iš Tarybų Lietuvos, kur ji viešėjosi a- 
pie mėn. laiko, Kanados liet, delegac. parašė ilgoką viešą 
padėką Lietuvos žmonėms už jos šiltą, draugišką priė
mimą. Padėka tilpo š. m. rugsėjo mėn. 22 d. Vilniaus 
“Tiesos” dienraštyje.

tuvos ribų. Mes čia, sutrumpinę, tą įdomų straipsnį pa
duodame mūsų skaitytojams.

mis naujomis statybomis. 
Apie tai smulkiau jiems pa
pasakoja miesto vykdomo
jo komiteto pirmininko pa
vaduotojas Grigas;

Gražus Druskininkų eže
ras, kada jame m'audosi be
sileidžiančios saulės spindu
liai, lengvai pučia pušų sa
kais dvelkiantis ,v ė j e 1 i s . 
Svečiai su noru lipa į laive
lius ir irstosi. Pasigirsta 

“Augo girioj ąžuo- 
Ją pagauna dauge-

“Vilniaus” sanatorijos. Šil-; 
tai sutinka druskininkie
čiai tolimu o s i u s svečius. 
Moksleiviai ir miesto savi
veiklininkai, apsirengę tau
tiniais drabužiais, įteikia 
atvykusiems gėles.

Svečiai užsuka į jiems 
skirtas patalpas, susitvar
ko, pailsi ir vyksta apžiū
rėti miesto. Prie kovotojų, 
kritusių Didžiajame Tėvy
nės kare, išvaduojant|Drus- 
kininkus, paminklo svečiai 
padeda gyvų gėlių puokš
tes.

Vyr. gydytoja Dalibogai- 
tė supažindina svečius su 
kurorto balneologine gydy
kla. Kanados lietuviai ap
žiūrinėja vonias, gydymo 
prietaisus.

—Yra ir Kanadoje daug 
panašių m a u d y kliu ligo
niams, bet jose gydosi tik 
tie, kurie turi daug pinigų, 
—garsiai samprotauja vie
nas iš svečių, apžiūrinėda-, .
mas kurorto mineralines metų emigravusius j Ka- 
vonias ir purvo gydyklą. I«ad^ Kanados lietuvė Pau- 

'ziene sutinka vienos drus-
Svečiai grožisi gydyklos kininkietės giminaitei To- 

Kartu su Kanados ronto mieste nuvežti ir per-

Išvažiavo namo Kanados lietuvių delegacija, viešė
jusi kurį laiką savo senojoje Tėvynėje. Tai jau antroji 
užsienio lietuvių delegacija, aplankiusi pastaruoju laiku 
Lietuvą — pirmoji, kaip žinoma, buvo Urugvajaus lie
tuvių delegacija.

Ilga yra lietuviškos išeivijos istorija. Prieš daugelį 
metų, spaudžiami vargo ir skurdo, tūkstančiai lietuvių 
išvyko į užjūrio kraštus. Jie paliko savo tėvynę’ ne dėl 
to, kad jos nemylėtų. Ne, jie karštai jąį mylėjo, bet 
žiauriomis carizmo, o vėliau buožių, dvarininkų ir fabri
kantų viešpatavimo sąlygomis jie negalėjo užtikrinti 
sau žmoniško pragyvenimo sąlygų gimtojoje šalyje.

Bet ir toli nuo savo tėviškės, apgavikų išreklamuo
tuose užsienio kraštuose, jie nerado laimingo gyveni
mo. Priešingai, didžioji jų dauguma įsitikino, jog ten, 
kur viešpatauja kapitalistai, visokio plauko išnaudoto
jai, — ten nėra laimės darbo žmogui. Supratę tai, dauge
lis išeivių iš Lietuvos stojo į kovotojų prieš kapitaliz
mą eiles. Brazilijoje ir Kanadoje, Urugvajuje ir Jung
tinėse Amerikos Valstijose, — visur, kur tik gyvenimas 
nubloškė darbo žmones iš Lietuvos, jie įnešė savo gar
bingą indėlį į masių išsivadavimo kovą.

Ir visur, kur lietuviai begyventų, jie niekuomet ne
užmiršo savo senosios Tėvynės. Nuostabūs yra Tėvynės 
meilės jausmai! Daugelį metų gyvendami svetimuose 
kraštuose, — jie vis. tieki visa širdimi veržėsi į gimtąjį 
kraštą, neužmiršo jo, neužmiršo gimtosios kalbos, puo
selėjo viltį sugrįžti į Tėvynę, karštai svajojo, kad jai 
iššauš geresnė diena, buvo su savo broliais laimėje ir | 
varguose, džiaugėsi jų laimėjimais, užjautė negandų me- parku. .. .... "" _____________________
tais. ' lietuviais į Druskini n k u s Į duoti , dovanų — dzūkišką

Todėl nenuostabu, kad tuo metu, kada Lietuvos dar-'atvyko VI Pasauliniame rankšluostį.
bo žmonės numetė išnaudotojų jungą, tūkstančiai išei-' studentų ir jaunimo festi- į Z?__ Z.Z ‘ Z Z_L..~ Z„Z.Z_...
vių iš Lietuvos visuose pasaulio kraštuose karštai juos 
sveikino. Dar labiau suliepsnojo jų meilė savajai Tėvy
nei, kuri tapo laisva, kuri ryžtingai ir drąsiai ėmėsi 
kurti gyvenimą be išnaudtotojų ir be išnaudojamųjų.

Lietuvos darbo žmonės, kurdami naują gyvenimą, 
tarybinį gyvenimą, yra dėkinga savo broliams sveti
muose kraštuose.

Karštai sveikindami Kanados lietuvių delegaciją, 
Lietuvos darbo žmonės jų asmenyje sveikino visus Ka- 

• nados lietuvius, visus užsienyje gyvenančius lietuvius.
Dūksta kai kurie hitleriniai pakalikai. Išbėgę po ka

ro iš Lietuvos kartu su hitlerininkais, jie šiandien ne
sibodi jokiu melu ir provokacija prieš Tarybų Lietuvą. 
Nėra tokio biauraus šmeižto, kurio jie neišgalvotų ir 
neskleistų apie Tarybų Lietuvą.

Tačiau visų melagių vienodas likimas: anksčiau ar 
‘ vėliau jų melas iškyla aikštėn ir tada nukrypsta prieš 

juos pačius. )
Kanados lietuvių delegacijos viešėjimas yra dar 

vienas ryškus to įrodymas. Kiek primelavo vykstan
tiems į Lietuvą kanadiečiams, ko tik jiems nepripasa- 
koj’o! Juos baugino, jiems visaip šmeižė Lietuvą, jos 

'valdžią. Bet atvykę į Lietuvą, jie iš pirmo žingsnio 
.įsitikino, kokie begėdiški melai buvo jiems pasakojami.

Jiems pasakojo, jog Lietuvoje viešpatauja skurdas, 
o jie rado savo Senojoje Tėvynėje sparčįai besivystan
čią pramonę, žemės ūkį. jiems buvo meluojama, kad 
Lietuvoje neturi jokių sąlygų vystytis nacionalinė lie
tuvių kultūra, o jie rado Lietuvoje daugybę mokyklų, 
mokslo įstaigų, klestinčius literatūrą ir meną. Juos jau
dino tarybų valdžios ir Komunistų partijos nenuilsta
mas rūpinimasis darbo žmonių buitimį, jų sveikatos ap
sauga ir gerove. Jie atsiminė, kokią Lietuvą jie paliko, 

. ir Jie pamatė jos milžinišką žingsnį pirmyn Tarybų 
“ * valdžios metais.

i . “Mes patys, — rašo jie šiandien spausdinamame 
savo laiške “Tiesai”

I Druskininkiečius labiau- 
valyje Maskvoje viešėję 3 šiai domina, kaip gyvena 
Pietų Amerikos lietuviai. Kanadoje lietuviai išeiviai. 
Vienas iš jų, Antonijus Svečiai noriai patenkina jų 
Sausys, panoro nusiprausti smalsumą. Vienas iš jų pa- 
“Grožio” šaltinio vandeniu, sakoja:

—Žiūrėk, Antonijau, esi 
jaunas, o dabar dar at jau- pragyvenimo mes buvome 
nėši ir pagražėsi, tavęs U- priversti palikti tėvų .žemę

—Dėl skurdo ir sunkaus

, savo akimis pamatėme, kokie 
milžiniški pasikeitimai vyko Lietuvoje tarybų valdžios 
metais, kad Lietuva, stojusi į TSRS tautų šeimą, žen
gia pergalių ir suklesėjimo keliu”. 1

Be abejo, svečiai matė ir mūsų sunkumus; mūsų 
neišspręstus klausimus, mūsų kai kuriuos trūkumus.

• Jie draugiškai apie tai kalbėjo, ir tarybiniai žmonės, ku-
• riuos Komunistų partija moko nepuikauti pasieki
mais, o nuolat kritiškai juos vertinti, su dėkingumu su
tiko kiekvieną draugišką kritiką. Tačiau atskiri xtrūkū- 
rnai nesukliudė delegatams pamatyti, jog Lietuva žen
gia pažangos keliu, jog gyvenimas joje eina geryn diena

iš dienos, jog Tarybų Lietuvos darbo žmonės sėkmingai 
nugali visus sunkumus.

Teisybei sunku užkirsti kelią, ji prasiveržia nepai
sant visų mėginimų jąj iškraipyti. Tai rodo tikrovė ir 
pačioje išeivijoje, jos viduje, ypač toje jos dalyje, kuri 
išvyko iš Lietuvos po antrojo pasaulinio karo.

Ne paslaptis, kad tuo metu iš Lietuvos išvyko ir ne
maža suklaidintų žmonių, kuriuos sumulkino nacionalis
tinė propaganda. Dabar jie pradeda apsižiūrėti, kad 
suklyo. Jie dar labiau padrąsinami tos aplinkybės, kad 
tarybinė vyriausybė didžiadvasiškai dovanoja dargi 
tiems, kurie savo laiku padarė nusikaltimus, jei jie da
bar išpažino savo kaltę ir nori grįžti į Tėvynę. Jie mato, 
jog vis daugiau žmonių grįžta namo, kun jie priimami 
draugiškai, kur jiems sudaromos visos sąlygos dirbti 
naudingą ir ramų darbą. Kaip tikra motina sutinka Ta
rybų Lietuva kiekvieną dorą lietuvį, kuris po ilgų kla
jojimų pasiryžta grįžti į Tėvynę. Tuo iš savo patyrimo 
vis labiau įsitikina lietuviai užsienyje ir jie vis labiau 
grįžta į Tėvynę. O tie, kurie dėl tų. ar kitų priežasčių 
nenori ar negali /grįžti, vis labiau siekia stiprinti bend
radarbiavimą su savo Tėvyne.

Tai pasireiškia tarp kita ko ir inteligentijos sluok
sniuose. Vis daugiau atsiranda kūrybinės inteligentijos 
atstovų, kurie patys gyvendami užsienyje, stengiasi, kad 
jų kūriniai pasiektų Lietuvos darbo žmones. Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės yra, buvo ir bus budrūs savo 
priešams ir visuomet mokės suprasti bet kokią klastą, 
bet jie yra įsitikinę, jog kiekvienas patriotinis lietuvio 
kūrinys, kur jis bebūtų sukurtas, priklauso lietuvių 
tautai ir kiekvieną nuoširdų mėginimą bendradarbiauti 
kultūros srityje jie visuomet yra pasiryžę paremti ir 
sveikinti.

Todėl paliekantiems mus broliams iš Kanados mes 
nesakome ’’sudie”, o mes sakome jiems: — Iki pasima
tymo, brangūs tutiečiai. Tegu stiprėja ir teklesti mūsų 
bendradarbiavimas Lietuvos labui, viso pasaulio lie
tuvių labui, darbo žmonių draugystės i vardan, taikos 
vardan !‘ • ,

ir ieškoti laimės svetur. 
Dirbome, v a r g o m e. Gal 
jums ir keista, bet gyveni
mas išeivijoje pagerėjo lai
ke antrojo pasaulinio karo. 
Kapitalistai gaudavo daug 
užsakymų, laike karo leng
viau buvo gauti ir darbo. 
Be to, reikia atsiminti, kad 
Kanadoje nenukrito nė vie
na bomba. Kapitalistai ir 
dabar norėtų sukelti naują 
karą, nes jie iš žmonių žu
dynių, kraujo ir ašarų gau
na nemaža pelno, tačiau 
Kanados darbo žmonės ne
pritaria naujo karo politi
kai.

Svečiai papasakojo, kad 
užsienio lietuvių tarpe yra 
įvairių žmonių. Tie, kurie 
pasitraukė iš Lietuvos po 
antrojo pasaulinio karo, 
yra daugumoje nusikaltę 
savo tautai, aktyviai rėmę 
hitlerinius okupantus, todėl 
šie žmonės visaip juodina 
Tarybų Lietuvą, : ’ 
įvairius nebūtus prasima
nymus. Prie jų pritapę ka
talikų kunigai, kurių nema
ža dalis yra reakcingų lie
tuviškų draugijų vadovai. 
Aišku, tokiems žmonėms iš 
balto juoda padaryti vieni 
juokai.

—Man pačiam, prieš iš
važiuojant į Lietuvą, vienas 
kunigas sakė, jog mus čia 
varinės po sargyba, neleis 
laisvai kalbėti su žmonėmis 
ir greičiausiai ištrems į Si
birą, — pasakoja kanadie
tis Radzevičius, — tačiau 
aš toms paskaloms netikė
jau, o atvykęs į Lietuvą 
įsitikinau, kokių biaurių 
šmeižtų prasimano užsienio 
lietuviai fašistai. Kada 
mes grįšimo į Kanadą ir 
pap'asakosime savo pažįsta
miems, ką patys savo aki
mis matėme, tikime, kad re
akcionierių šalininkų skai
čius žymiai sumažės.

— Tiesa, — įsiterpė į Ra
dzevičiaus kalbą kitas Ka
nados lietuvis, — mes apsi
lankėme geruose ir bloguo
se respublikos kolūkiuose, 
kalbėjomės su kolūkiečiais. 
Žmonės kolūkiuose^ gyvena 
gerai. Man teko būti savo 
tėviškėje, Rady iii škio rajo
no viename kolūkyje. Čia 
žmonės nelabai ką teuždir
ba. O neuždirba daugiau, 
mano manymu, todėl, kad 
patys kolūkiečiai nesirūpi
na: tingi dirbti, vėlai išeina 
į darbą, nesaugo kolūkinio 
inventoriaus, kolūkiui va
dovauja blogi vadovai.

Jaunimas apspito Brazi
lijos lietuvį Vaikšnorą iš 
San Paulo miesto. Jam tik 
19 metų. Jaunuosius drus
kininkiečius domina, kokius 
Brazilijos žiūrovai mato ta
rybinius kinofilmus.

—Matėme “Sadko,” “Ak-' 
meninė gėlė,” — patenkina 
jaunuolių smalsumą Brazi
lijos lietuvis, — tačiau Bra
zilijos kinoekranuose tenka 
matyti greta gerų daug ir 
vietinių menkaverčių filmų, 
pasakojančių apie žudynes, 
miklias vagyste?, gangste
rių nuotykius.

Kanados lietuviai neilgai 
viešėjo Druskininkuose, bet 
spėjo čia susirasti daug 
nuoširdžių draugų. Atsi
sveikino ir palydėjo juos di
delis būrys druskininkiečių. 
Gi viena mergužėlė kampu
čiu skarelės slapčia net nu
braukė ašarą, karštai 
spausdama ranką Pietų A- 
merikos jaunam lietuviui 
Poškui...

—Laimingo kelio! Per
duokite mūsų sveikinimus 
Kanados lietuviams — lin
kėjo druskininkiečiai, paly
dėdami išvykstančius' sve
čius į Tarybų Lietuvos sos
tinę Vilnių.

St. Čižas
(Iš Varėnos * ‘Tarybiniu, jąlso’ ’)

Likviduojant asmenybes kultą
Laisvėje jau buvo rašyta, 

kad Tarybų Sąjungos vy
riausybė išleido įsaką, su- 
lyg kuriuo turi būti atkeisti 
pavadinimai miestų bei ki
tokių vietovių vardai tų 
žmonių, kurie yra gyvi. 
Taipgi įsakyta, kad ateity
je gyvų žmonių vardais ne
būtų pavadinta jokia vieto
vė. Tasai įsakas, paskelb
tas 1957 m. rugsėjo 11 d., 
yra įdomus, ir mes čia jį iš
spausdiname.—Red.

TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas pažymi, 
kad suteikiant administra
ciniams centrams, įmo
nėms, kolūkiams, įstaigoms, 
mokykloms Tarybų Sąjun
gos valstybinių ir visuome
ninių veikėjų vardus buvo 
didelių trūkumų ir nukry
pimų nuo lenininių tradici- 

skleidžia i jų.

Įsako pirmuoju straipsniu* 
gali būti suteikiami tiktai 
po mirties, siekiant įamžin
ti ypač žymių valstybinių 
veikėjų. Tėvynės gynėjų, 
darbo didvyrių, mokslo ir 
kultūros veikėjų atminimą 
ir tiktai išimtinais atvejais, 
kai to prašo darbo žmonės, 
o taip pat tarybinės ir vi
suomeninės organizacijos, 
tokia tvarka:

a) kraštams, sritims, ra
jonams, o taip pat mies
tams ir kitoms gyvenamo
sioms vietovėms vardus su
teikia sąjunginių respubli
kų Aukščiausiųjų Tarybą 
Prezidiumai;

b) valstybinėms įmonėms, 
geležinkelio stotims, įstai
goms ir kitiems bendrasą- 
junginės priklauso m y b ės 
objektams bei organizaci
joms vardus suteikia TSRS 
Ministrų Taryba;

c) sąjunginės - respubli
kinės ir vietinės priklauso
mybės valstybinėms įmo
nėms, įstaigoms ir kitiems 
objektams bei organizaci
joms vardus suteikia sąjun
ginių respublikų Ministrų 
Tarybos:

d) kolūkiams, verslinės 
kooperacijos įmonėms bei 
artelėms ir kitoms koopera
tinėms organizacijoms, kai 
to prašo tų organizacijų na
rių bendri susirinkimai, 
vardus suteikia atitinkamų 
kraštų bei sričių Darbo 
žmonių deputatų tarybos, 
o respublikose, kuriose nėra 
sritinio padalijimo, — są
junginių respublikų Minist
rų Tarybos.

3. Laikyti tikslingu nau
jai pavadinti sritis, rajo
nus, miestus, gyvenvietes, 
kaimus, įmones, kolūkių, 

organizacijas.

Didysis Leninas mokė ta
rybinius žmones būti kuk
liems ir pats buvo kuklumo 
bei paprastumo pavyzdys, 
nesutaikinamas jo vardo 
auk štinimo priešininkas. 
“Jūs negalite įsivaizduoti, 
—sakė jis, — kaip man ne
malonu, kai nuolat keliama 
mano asmenybė.” Kol V. L 
Leninas buvo gyvas, jo var
du nebuvo pavadinta nė 
viena sritis, nė vienas rajo
nas arba miestas.

Pirmą kartą Lenino var
du buvo pavadinti Lenin
grado ir Uljanovsko ’ mies
tai, jam mirus, 1924 me
tais, pažymint didžiulę ta
rybinės liaudies meilę savo 
vadui ir mokytojui ir sie
kiant įamžinti jo atmini
mą.

Vėlesniais metais darbo 
žmonėms prašant atskirais j 
atvejais kai kuriems mies- ■ įstaigas ir organizacijas, 
tams, rajonams, gyvenvie-1 kurioms suteikti dabar gy- 
tėms, įmonėms, kolūkiams venančių valstybinių ir vi-’ 
ir įstaigoms buvo po mir- suomeninių veikėjų varda 
ties suteikti atskirų žymių Naujus vardus 
valstybinių ir visuomeni- 
nių - politinių veikėjų var- atskiru atveju sutinkamai 
dai, ir tai buvo viena iš su šio Įsako antruoju 
formų, kuriomis liaudis straipsniu.
pripažino jų įžymius nuo-j 4- Laikyti netekusiais ga- 
pelnus ir išreiškė darbo, Uos anksčiau priimtus šiais 
žmonių pasitikėjimą Komu- klausiniais įstatyminius ak- 
nistų partija.

suteikti, 
kaip nurodyta, kiekvienu

tus.
Tačiau tuo laikotarpiu,Idvldu vllU IdlKUbcil T] •

kai paplito asmenybės kul- Z1I110S IS UnigU3]3US
tas, valstybinių ir visuome
ninių veikėjų vardai, dar 
jiems esant gyviems, buvo 
pradėti suteikti daugeliui 
rajonų, miestų, gyvenvie-

MOTERŲ DELEGACIJA
Tarybų Sąjungos moterų 

Kultūrinė delegacija viešė
jo daugiau 15 dienų Urug
vajuje. Delegatės Valenti-

čių, įmonių,, kolūkių, mo- na Vavilina ir Nataša Be-> 
kyklų.. Tokia^ praktika ne-, režniai aplankė Montcvi- 
tei setai išaukština atskiras deo kultūrin es i štai- 
asmenybes, menkindama g a s, susipažino su Urug-asmenybes, menkindama g a s, susipažino su Urug- 
partijos vaidmenį, kurį ji vajaus tautos menu, pa
vaidina, būdama kolektyvi-(pročiaiS) istorija, teisėmis 
nis masių vadovas ir orga- (jr kultūra. Buvo pakviestos 
nizatorius, neprisideda prie slavu tautu centruose, atsi- 
teisingo kadrų auklėjimo iankė įr u. L. Centre. Vi- 
partinio kuklumo dvasia.

Siekdamas pašalinti esą-! maloniai 
mus trūkumus ir reikiamai 

i sutvarkyti valstyb i n i ų ir 
visuomeninių veikėjų var
dų suteikimą kraštams, sri
tims, rajonams, o taip pat 
miestams ir kitoms gyvena
mosioms vreto v ė m s , įmo
nėms, kolūkiams, įstaigoms 
ir organizacijoms, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas nutaria:

1. Pripažinti, kad reikia 
nutraukti ateityje suteiki
mą kraštams, sritims, rajo
nams, o taip p'at miestams 
ir kitoms gyvenamosioms 
vietovėms, įmonėms, gele
žinkelio stotims, kolūkiams, 
įstaigoms, mokykloms ir or
ganizacijoms valsty b i n i ų 
bei visuomeninių - politinių 
veikėjų, mokslo ir kultūros 
veikėjų vardų, jiems esant 
gyviems.

2. Nustatyti, kad ateityje 
vardai sutinkamai su šio

jsur jos buvo nuoširdžiai ir 
_ L„l„l gausiai moterų 
sutiktos ir priimtos.

Tarybinės delegatės kvie
tė atsilankyti Urugvajaus 
Moterų Unija. Koresp.

MIRĖ
Liepos 5 d. mirė Petras 

Jeglinskas, sulaukęs 53 m 
amžiaus, gyvenęs ilgą lai 
ką Cerros rajone.

P. Jeglinskas kilęs iš Sei
nų apskrities Lazdijų vals
čiaus Viešėtų kaimo, atvyko 
su žmona į Urugvajų 1929 
metais.

Iš profesijos Jeglinskas 
buvo siuvėjas, turėjo nuo
savą siuvyklą, Rėmė pažan
gią kultūrinę veiklą ir bu
vo nuolatinis “Darbo” skai
tytojas.

Paliko nuliūdusius žmoną 
Moniką, dukrelę Marytę, 
gimines ir draugus.

Palaidotas Cerros kapinė
se. (“Darbas”)
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LAISVOJI SAKYKLA
"TRUMANIJADA"
Ji prasidėjo tuoj po mir

ties didžiojo prezidento 
Franklin D. Roosevelto, ir
šalies vairas, visai netikė
tai, nelauktai pateko į “ma
žyčio, bet tiesiai pikto žmo
gučio” rankas. Prasidėjo 
trumam j ada, šaltasis ka
ras... Nešvari propaganda 
prieš buvusius karo ben
drus, jaunutį socialistinį 
pasaulį, kuris baisaus karo 
buvo sužalotas, nuniokotas, 
ir vos pradėjęs gydyti karo 

į. padarytas žaizdas, it pražy
dusi pirmutinė pavasario 
gėlelė, netikėtai užpulta

/šėlstančios vėtros, nudras
kyta, apšelmavota, vėl iš 
naujo pradėjo augti ir, vėt
ras atlaikiusieji jaunučiai 
pumpurėliai skleidė naujus 
žiedelius, kad būtų pažiba 
ateinančiai vasarėlei.

Toji pikta propaganda 
prasidėjo biauriausių 
šmeižtų -kampanija. Ra- 
gangaudžiai puolė geriau
sius, ištikimiausius Ameri
kos liaudies sūnus ir duk
ras; nemielaširdingas per

sekiojimas, teroras, berei- 
xalingi kamantinėj! m a i, 
areštai, grūdimas į kalėji- 

-mus niekuo nenusikaltusių

kad jau net pats jų inicia
torius ex-prezidentas Tru-

žmonių. Jie buvo puolami 
vien tik biauriausių žmoni
jos išmatų, papirktų šni
pų, liudymais, kad tas ir 
tas kada nors buvo komu
nistas, prigulėjo prie jų 
partijos arba buvo jų sim- 
patizatorius, skaitė komu
nistų spaudų ar kada nors 
kalbėjosi,su jais. O iš tikro 
geriausi žmonės buvo puo
lami tik už tai, kad jie no
rėjo, jie troško Amerikų pa
daryti tokia, kurioje vi
siems žmonėms būtų geriau 
gyventi, kad tuos bilijonus 
dolerių, kuriuos ragangau-
džiai jau per eilę metų pila 
užsienyje į visokių Chan 
Kai-šekų kišenes, būtų su
naudoti čia pat Amerikoje 
savo žmonių būviui pakelti. 
Geriau sakant: už tai, kad 
jie ne taip galvojo, kaip ra- 
gangaudžiai norėtų. O dėl 
tų visų persekiojimų, tero
rizavimų net ir garbingiau
sių mokslo vyrų, profesorių 
tūli priėjo net prie to, kad, 
nepakęsdami tokio pažemi
nimo, nusižudė... O tai yra 
kaltė ne tų, kurie parsiduo
da, o tų, kurie juos perka. 
Ir šitokis nekaltų žmonių 
puolimas nuėjo taip toli,

manas pasipiktino ir pa
smerkė savo trumanijada. 
Pasmerkė gal tik dėl to, kad 
ne jis prie jos vairo . . .

Sovietų Sąjungos žmonės 
ir jų vadai, diplomatai nuo
lat ir nuolat per visų šita 
dešimtmetį ragino sušaukti 
keturių, trijų arba nors A- 
merikos ir Sovietų Sąjun
gos dalyvių pasitarimus, 
konferencijas taikos, nusi
ginklavimo ir gražesnio 
kaimyniško sugy v e n i m o 
santykių atkūrimo reika
lais. Bet mūsiškiai kiekvie
nu atveju visus Sovietų Są
jungos siūlymus atmetė.
“GELEŽINĖ UŽDANGA”

KAS JI?
“Geležinė uždanga” atsi

rado tuo po antrojo pasau
linio karo, kada buvusis 
Britanijos ministrų pirmi
ninkas ponas Churchillas 

’atvyko Amerikon (gal Wall 
stryto kapitalistų pakvies
tas). Tas senis “geležinę 
uždangą” nuliejo savo kal
boj, Fulton, Mo. Ir nuo tos 
dienos Vakarų diplomatai, 
su buvusiu Amerikos prezi
dentu H. Trumanu prieša
kyje, užsuko savo melų ir 
propagandos mašiną. Jie 
skelbė svietui, kad Sovietų 
Sąjunga “su savo sateli-

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

(Tąsa)
Dabar aš bėgau nebežiūrėdamas nei 

krypties, nei kliūčių, griūdamas ir vėl 
pakildamas, kol išseko paskutinis kva
pas. Parkritau po kažkokiu medžiu, ka
lendamas dantimis iš baimės ir rydamas 
karčias ašaras. Sutemo visiškai. Jeigu 

z ‘tik išliksiu gyvas, niekad daugiau nebe- 
<, -eisiu vienas į šitą baisųjį mišką, kok^ 
/Jčia mano nebus! Ir čia aš staiga prfsi- 

‘ miniau motinos pasakojimą apie du 
draugus, sutikusius miške lokį. Vienas 
jų tuoj .Šovė į medį ir pasislėpė, o ant
rasis apsimetė negyvas, ir lokys nesu
draskė nei vieno, nei kito, tik pirmasis 
pasielgė labai nedorai: paliko draugą lo
kio valiai. Tuomet aš labai piktinausi 
bloguoju žmogumi, bet dabar man top
telėjo galvon mintis, kad būtinai ir rei
kia šitaip padaryti. Tuo labiau, kad čia 
nebuvo nei Jurgio, nei Stepuko ar kokio 

kito draugo, kurį galėtų sudraskyti lo
kys. Ir aš negaišdamas įsliuogiau į me
dį. Tai' buvo sena, pradėjusi džiūti eglė, 
tankiai supynusi savo šakas, ant kurių 
aš ir atsisėdau, lyg puikiausiame kęsely
je, o kad būtų tikriau, nusijuosiau juos-' 
tą ir pririšau pats save prie eglės kamie
no. Dabar tegu pašvilpia man visi bar
sukai ir visi vilkai!

- * Užėjo naktis. Nebemačiau ne tik me
džių, ir savo nosies. Įmirkę prakaitu, 
prisvilę prie nugaros marškiniai ėmė 
vėsti. Smulkus drebulys krėtė kaulus, 
tik veidas ir rankos degė peršuliu nuo 
daugybės įdrėskimų ir subraižymų, o 
galva vis sunkiau sviro žemyn, ir blaks
tienos merkė akis.

“Prasnausiu iki ryto, — galvojau, — 
o kai praauš — surasiu viską”.

Ir staiga krūptelėjau nuo žmogaus 
balso. Rausvi saulės spinduliai smelkė
si pro eglišakius, krito 4 krūmokšnius, 
į pievelę.

* —Na, lipk, kurių galų!—vėl praš
neko kažkas.

Žemai apačioje stovėjo nepažįstamas 
vyriškis ir, užvertęs galvą, žiūrėjo į ma
ne. Nekantriai pamojo ranka. Ir kai aš 
nučiuožiau šakomis žemyn, jis apžvelgė 
mane nuo galvos iki kojų, šyptelėjo:

— Čepulių piemuo būsi?
Padilbomis žvilgterėjau į jį. Tai buvo 

dar jaunas, augalotas, daug augalotesnis 
už Joną, vyriškis, kiek pablyškusiais, 
matyt, nedaug saulės ir vėjo temačiu- 
siais skruostais. Iš po aukštos kaktos 
žiūrėjo į mane aiškios mėlynos akys, 
pablizgintos kažkokiais nesugaunamais 
žiburiukais,

— O tu kas toks?
Jis vėl nusišypsojo, ir dabar aš pama- 

~^čiau jo skruostuose dvi apskritas duo
butes.

— Paskui sužinosi, — pratarė negar

siai. — Einam. Namuose' visi galvoja, 
kad iš tavęs nė garo nebeliko, vilkai su
draskė, tik sagos miške besimėto. Taip 
bent pasakė Rozalija!

Ir nelaukdamas, ką aš jam atsakysiu, 
nuėjo į priekį, visą laiką dairydamasis į 
šalis, retkarčiais pratardamas:

— Dairykis ir tu, kad paskui atsimin
tum, o tai vėl paklysi tarp trijų pušelių.

— Aš čia nebeisiu.
— Tavo reikalas. Aš tik pasakiau, kad 

žinotum ir. nemaklinėtum per naktis.
Staiga jis sustojo ir smagiai nusijuo

kė, ir vėl jo skruostuose pasirodė dvi 
apskritos duobutės.

— Na ir uždavei tu rūpesčio kulo- 
kams! Rozalija šaukia, kad piemenį te
gu biesas griebia, bet drabužiai. . . Už 
ką drabužiams prapulti? Surink, sako, 
ką berasi iš po vilkų ir parnešk, bent lo
piniams bus! Rūpestinga moterėlė, ką 
besakyti, šita jūsų Rozalija... —pridūrė 
jau nebesijuokdamas. — Na, einam, tuoj 
gausi pipirų namie!

Prasidėjo mūsų ganyklos. Krūmuose 
sutintelavo dvylosios skambalas. Tarp 
medžių pasirodė Ona, pajuodusiom nuo 
rasos sijono padelkom, mosuojanti lazda 
vietoje botago.

— Tik dabar suradai?
— Taigi. . .
— Oi gausi tu nuo šeimininko, oi gau

si ! — pažadėjo ir ji. — Dar iš vakaro va
deles pamerkė. Kai tik parginsi, ir duos! 
Bent karves sočiai priganyk gal at
sileis.

— Tu paganysi, — pasakė vyriškis.
— Kaip aš? — šoko Ona. — negana 

pietų paleidinėju šitą padaužą, dabar 
vėl? Man visas laukas nekratyto mėšlo 
stovi, skalbinius apmerkiau, kiaulėms 
žolė nerauta.

— Tu paganysi, — pakartojo vyriškis 
tyliai, bet taip kietai, kad Ona tik su- 
šnarpštė nosimi ir nusisuko.

Nusisukom ir mes, kad eitum namo. 
Aš jau supratau, kad šitas vyriškis yra 
naujasis mūsų bernas Petras. Tas pats 
balšavikas Petras, dėl kurio taip siuto 
Rozalija, iš anksto išstūmusi mus su 0- 
na valgyti į kamarą. Aš ėjau šalimais ir 
vis žvilgčiojau į jį, stengdamasis suras
ti kokį nors ženklą, iš kurio galima 
atspėti balšaviką. Bet jis ėjo, kaip eina 
visi žmonės, trupučiuką krypuodamas į 
šalis, 'bet tvirtai statydamas kojas.

— Mane muš?
— O kaip tau atrodo?
Aš nutylėjau.
Kieme pirmoji sutiko mus Rozalija.
— Negaliu žiūrėti į šitą paršą! — 

suspiegė ji pergedusiu nuo pykčio bal
su,— Tu -supranti, ką pridirbai? Su
pranti ?

(Daugiau bus) .

tais” užsidarė “geležine už
danga” . . .

Sovietų diplomatai rodė 
ir rodo savo nuoširdžius no
rus susitarti. Susitarti, nu
siginkluoti. O mūsų diplo
matai ragino ir ragina vis 
labiau ginkluotis. Sovietų 
Sąjungos diplomatai nuolat 
ragino ir dar ragina, kad 
niūklinių ginklų bandymai 
būtų baigti ir visai už
drausti vartoti kare. O 
mūsiškiai atsako vis tuo pa
tim: “No!” Sovietų Są
jungos diplomatai nori, 
kad visiems Amerikos ir 
viso pasaulio žmonėms bū
tų geriau, lengviau gyventi 
taikoje. O mūsų diploma
tai, jei įmanytų, tai visus 
Sovietų Sąjungos ir kitų 
d e m o kratinių respublikų 
žmones prigirdytų viename 
šaukšte vandens arba tie
siog badu išmarintų . . .

Amerikos diplomatai tik 
save ir tuos, kurie jiems 
pritaria, vadina “laisvu pa
sauliu.” Vadina “laisvu” 
už tai, kad jie tuo pasau
liu supranta tik save, o dar
bo milžiną, kuris savo pūs
lėtomis r 'a n k o m i s , savo 
kruopščiu darbu, savo rū
pestingu triūsu viską paga
mina ir tuos pačius pe
niukšlius dengia, pavalgy
dina ir viskuo aprūpina, ir 
dar milijonus aukso su
krauna, jie nelaiko žmonė
mis. Jie darbo nesupranta 
ir darbininko gyvenimo ne
pažįsta. Kad tai tiesa, pa
tvirtino pats mūsų gynybos 
sekretorius Wilsonas, be
darbius palygindamas prie 
šunų būdos.

Jie buvo gatavi, kad ir 
iš kailio išsinerti, kad tik 
kaip nors sukliudyti, pa
kenkti arba visai suardyti 
gražius kaimyniškus santy
kius tarpe demokratinių 
respublikų ir jas prisikalb- 
binti prie vakarų bloko.

Vadovaujant mūsiškiams, 
Vokietijbje buvo pastatytos 
dvi labai galingos radijo 
stotys. Vieną pavadino 
“Laisva Europa,” kitą —| 
“Amerikos Balsu.” Per tas 
stotis oro bangomis skleidė 
purviną, melagingą propa
gandą, prieš demokratines 
respublikas. Per tas stotis 
kalbėjo ne tiktai rinktiniai, 
turinti tam išlavintus liežu
vius amerikonai, bet kalbė
jo ir iš tų šalių visokie pa
bėgėliai, savo tautos išma
tos, prasikaltėliai, žudikai, 
kurių buvo kruvinos ne tik
tai rankos, o ir liežuviai! O 
kada vakarų diplomatai pa
matė, kad propaganda ne
veikia į tų respublikų žmo
nes, tai jie išgalvojo dar 
vieną būdą: padirbo milži
niškus balionus, — prigrū
do“ milijonus visomis Euro-\ 
pos kalbomis atspausdintų 
lapelių ir iš oro leido į vi
sas tarybines respublikas... 
Tokiu būdu vakarai manė 
sukels žmonėse tikrą revo
liuciją ir 'ant daugelio me-1 
tų sulaikys jų pirmynžan- 
gą. Bet ir tos priemonės 
vakarams nieko nepadėjo. 
Jie save pasistatė ant juoko 
viso pasaulio akyse. O so
cialistinis pasaulis jau bai
gia užgydyti baisias karo 
padarytas žaizdas, ir nuo
lat žygiuoja ir pirmyn.

ČIA TAI BAISIAUSIA 
AMERIKOS TRAGEDIJA

Jų politikos aštrumas ir 
taip atvirai parodymas ne
apykantos socialistiniam 
pasauliui. Tai nėra juokin
ga komedija, ne! Tai baisi 
tragedija, — kuriai apra
šyti reikėtų labai aštrios 
plunksnos ir net keleto ge
nijų. Ir jei tokis genijus 
atsiras, neatsižvelgiant ku* 
rios tautos ji>s bebūtų, ame
rikonas, lietuvis, r u s a si, 
lenkas, francūzas ar kinas, 
ir netiksliai, gražiai ir tei-

singai atprašys mūsiškių 
valdovų darbus.

Tokiam rašytojui reikės 
labai daug pastangų padė
ti. Visų pirmiausia jis tu
rės daug valandų praleisti 
pasirausti po archyvus, kur 
po raktu yra laikomos tik
ros sutartys su užsieniu 
(nesuklastuotos), pasirašy
tos F. D. Roosevelto ir W. 
Churchillo ir jų kolegų ran
ka. Tokis rašytojas turės 
gerokai pasirausti po vie
tos, ypač Vakarų Vokietijos 
archyvus, kad pasirinkti 
medžiagos istorinei knygai 
parašyti, — knygai, kurios 
puslapius vartys, skaitys 
ateities žmogus. Skaitys jis 
ir labai jaudinsis, pyks ir 
juoksis . . . Juoksis, kad jo 
prosenoliai buvo tokie ne
padorūs žmonės, taip bai
siai neapkentė šviesaus pro
to, savo brolio kito kito 
žmogaus, kuris aukojosi, 
dirbo su pasiryžimu, kad 
sukurti naują, visuomeniš
ką tvarką, kurioje žmogus 

nuo bai- 
“0 jei

. gyventų laisvas 

. mės karo“ar bado.

. tokių pasiryžėlių nebūtų 
gyvenę ant šios žemelės, tai 
ir man gyvenimas dar ir 
šiuo metu būtų labai žiau
rus”... (Taip guosis, skai
tydamas minėtą knygą atei
ties žmogus.) Skaitys ir 
stebėsis . . . Stebėsis, kad 
kada tai buvusioje demo
kratiškiausioje šalyje, kuri 
pati gimė dėka sukilimų, 
revoliucijos prieš tironą 
Anglijos karalių, gyveno ir 
valdė tokie beširdžiai.

Ar tai ne baisi 
Ir ši drama tęsėsi 
džiojo prezidento 
Roosevelto mirties. 
Rooseveltas šiandien gyven
tų, tai pasaulis dabar bū
tų visai kitokis. Būtų lais
vas nuo baimės karo ir sa
vęs susinaikinimo vandeni
linėmis bombomis.

VISKAS PO MŪSŲ 
KOMANDA

Dabar visas pasaulis ma- 
| to, kas dedasi su arabais, 
išguitais iš savo namų Pa
lestinoje, kas dedasi Alžyre, 
D o minikonų respublikoje, 
kur diktatorėlis, kruvina
sis Trujilio spaudžia tą 
mažą tautelę. O juk už tą 
viską, už negeroves vadina
mame “laisvame pasaulyje” 
vyriausiai atsa k o m i n g i 
amerikonai valdovai. Tęsia
si visokių diktatorių dikta
to rėlių siautėjimas, geriau
sių žmonių, savo tautiečių 
naikinimas.

Dabar Amerikos valdovų 
elgsena su Vakarų Vokieti- 
ja aiškiai rodė jų aklumą. 
Jie nieko neatsimena, nie
ko nepasimokė iš istorijos. 
Juk po pirmojo pasaulinio 
karo Vokietija taip pat bu
vo ginkluojama iš Ameri
kos gautais ginklais. O kas 
iš to išėjo? Ar tie visi gink- 

I lai nebuvo atkreipti prieš 
amerikonus? Tūkstanč i a i 
Amerikos sūnų paguldė gal
vą už savo tėvų klaidas. O 
betgi imperialistai iš to nei 
kiek nepasimokė.
antrojo karo dar smarkiau 
šoko tą pačią Vokietiją 
ginkluoti.

Ir jeigu dabartinio Vo
kietijos hitleriuko Adenau
erio mokslininkams pavyk
tų išrasti kokį stebuklin
gą naują ginklą, ištobulinti 
iki tiek, kad būtų prašmat
nesnis, galingesnis už kitų 
šalių, tai ir dabar atsitik
tų tas, kas buvo padaryta 
Hitleriui vadovaujant. Dar 
gal blogiau. Juk yra vo
kiečių, tų pačių hitlerinin
kų, kurie pritvinkę iki au
sų neapykanta ne tik ru
sams, bet gal daugiau ame
rikonams, ir jie puikiai 
mums atsimokėtų už jų 
pralaimėtą karą. Ir jei tik

jie pajėgtu, tai į dulkes su
maltų buvusius priešus . . . 
Neatsižvelgiant nei į tai, 
kiek milijonų dolerių ame
rikonai juos beginkluodami 
sugrūdo.

NEPAKĘSDAMI 
PANIEKOS, ŽUDOSI
Neseniai Kairo mieste, 

Egipte, nusižudė Kanados 
ambasadorius, gabus diplo
matas, Herbert Norman. 
Nusižudė, iššokdamas pro 
langų. O jis buvo labai ga
bus ne tiktai diplomatas, 
bet ir mokslininkas. Tik 
šiomis dienomis visų Ame
riką supurtė baisi žinia iš 
Pacific Growe, Kaliforni
jos, kad ten nusižudė jau- 
rias, daug žadėjęs pasau
liui mokslininkas William 
Sherwood, vėžio ligos eks
pertas. Mokslininko kole
gos sako, kad jis buvo ne
paprastai gabus. Prieš mir
tį jis užbaigė mokslinį dar
bų apie vėžio ligų. Savo 
žmonai Sherwood paliko 
raščiukų, kuriame pasaky
ta: “Kongresinis Komite
tas sudarė grėsmę mano 
žmonai ir mano gyveni
mui.”

Birželio 19-tą d., 1953 m., 
elektrinėje kėdėje Sing Sing 
kalėjime tapo sudeginti E- 
thelė ir Julius Rosenbergai, 
atskirti nuo jų jaunamečių 
dviejų mažyčių vaikučių, 
jų egzekucija tada sukėlė 
audringas protestų demons
tracijas visame pasaulyje.

Protestavo net dviem atve
jais ir pats popiežius Pijus 
XII. Bet karo ruošėjai ta
da buvo dar galingesni ir 
su jokiais protestais jie ne
siskaitė.

IŠSKYRĖ
Birželio 16-tą d., 1957 

m., Georgijus ir Nadežna 
Kozminai, kurie buvo pri
versti palikti Chicagoje sa
vo keturis sūnus, išlipo iŠ 
lėktuvo Rygoj nuvargę ir 
apsiverkė. Ir tas atsitiko 
tik vieno teisėjo parėdymu. 
Aišku, kad tas teisėjas yra 
arba bevaikis, arba bešir
dis. Ar jūs kada nors kur 
nors esate matę, kad tėvai 
neverktų vaikų, kai juos 
akiplėšiškai nuo tėvų at
plėšia?..

Sus n inku Jurgis 
(Pabaiga rytoj)
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Šviesesnį gyvenimą darbo i 
žmonijai. [

J; Kaina tik $2.00 !

Laisvė 
* 110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
Knyga Iš 804 puslapių
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ĮVYKSTA DIDžIOJf MŪSŲ IŠKILMĖ

Laisves Koncertas
Visi apšvietą branginantieji turi rūpintis, kad 

šis koncertas pavyktų, kad jame būtų daug pub
likos, kad prisipildytų didžioji

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.,

Programoje Dalyvaus:
AIDO CHORAS, vadovaujant Mildred Stensler, yra 
specialiai pasiruošęs šiam koncertui.
SUZANNA KAZOKYTė, dramatiškas sopranas, 
pasižymėjusi solistė, dalyvaus šio koncerto progra
moje.

AUGUSTINAS IEŠMONTA, baritonas, puikaus ta
lento dainininkas, solistas, po ilgos pertraukos vėl 
bus ant estrados.
UtKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame koncerte.

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Clevelando, 
Ohio, gražiai atsižymėjęs savo profesijoje, ypač su 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra
moje.
WORCESTERIO AIDO CHORAS, vadovaujamas 
JONO DIRVELIO, kuris anksčiau Laisvės koncer
tuose yra sukėlęs daug ovacijų, bus ir šiuom kartu.

ONA DIRVELENĖ, sopranas, ir JONAS SABA
LIAUSKAS, tenoras, iš Worcester, Mass., talentingi 
solistai, jiedu taipgi pasižymėję kaipo duetistai, ir
gi dalyvauja programoje.

Bus dar ekstra numerių apart aukščiau suminėtų. 
Taigi iš anksto rūpinkitės išgirsti ir pamatyti šį 
taip įspūdingą koncertą.

ĮžANGA 
$L50
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MONTREAL, CANADA HELP WANTED MALE

TRUMPAI APIE VISKĄ
Rugsėjo 30 dieną prasi

dėjo Montreale skulptūros 
paroda prie McGiil univer
siteto knygyno. Iš skulpto
rių, kurių kūriniai bus iš
statyti, rodos, yra vienas 
lietuvis, kaip iš pavardės 
atrodo — Romualdas Bu
kauskas.

Montrealo Finansų de
partmentas praneša, kad 80 
namų ir 25 sklypai bus par
duoti gruodžio 2 d. už tai, 
kad taksai neužmokėti.

Platesnių žinių galima 
sužinoti pas miesto šerifą.

Numato sukelti $10,000 
aukomis pienui dėl vaikų, 
einančių į mokyklas. Darbą 
pasiėmė Canadian Progress 
Club of St. Laurent.

Taigi, tokioje turtingoje 
šalyje reikia prašinėti aukų 
dėl pieno vaikučiams.

Balsavimo dienoje Mont
real majoras mano pasta
tyti 500 ekstra pagalbinin
kų policijai, kad neįvyktų 
riaušių bei kitų nemalonu
mu.

Spalio 3 dieną prasidėjo 
britų 18-to šimtmečio alie
jinių piešinių paroda, ku
riai vadovauja Montrealo 
Museum of Fine Arts.

Montrealiečiai pirmieji 
pamatys 86 paveikslus, ku
rie nebuvo dar išstatyti Ka
nadoje. Tik trumpai buvo 
rodomi Londone. Anglijoj.

konsileriai 
viršininką 
be reikalo

Du Montrealo 
teisina policijos 
Langlois. Girdi, 
puola jį miesto majoras ir 
pirmininkas Dės Marrais.

Esą norima įstatyti jo 
vieton savo draugą.

Tas visiems yra žinoma. 
Kova už vietas tęsiasi vi
suomet.

Montrealas 1891 metais 
turėjo tik 219,616 gyvento
ju.

Lachine kanalas pradė
tas kasti 1818 metais ir bu
vo užbaigtas 1824 metais.

Montreale atsiranda daug 
pakvaišėlių, kurie gązdina 
tėvus, kuomet pamato jų 
vaikus kur toliau nuo na
mu žaidžiant.

Per telefoną praneša, kad 
ju sūnus ar duktė “kidna- 
pinta” ir kankinama labai 
žiauriai. Tėvai, aišku, la
bai išsigąsta.

Policija bando susekti 
piktadarius.

Lachine kanale atrado 
antrą lavoną prieplaukos 
darbininkų, kurie dingo už- 
praėjusią savaitę.

Mirties priežastis neaiški.

Praėjusį savaitgalį Mont
real 10 žmonių prarado 
gyvybę. Dauguma auto ne
laimėse.

Federalis viešųjų darbų 
departmentas davė $96,290 
dėl pastatymo naujos pašto 
stoties ant Sherbrooke ir 
Prince Albert kampo. Sto
tis bus baigta 1958 m. ■

Jack ir Irene Chagette 
(Kavaliūtė) susilaukė duk
ters. Motina ir naujagimė 
jaučiasi 0. K., o Kavalienė 
išvažiavo į Jungtines Vals
tijas pamatyti ir pasi
džiaugti anūke.

SŪ
' Jeane ir Rany Novlen 
(Petronytė) susilaukė 
naus. Abu O. K.

mo-Montrealo katalikų 
kyklų komisija pa s i u n t ė 

Kvebekan reikalavimą, kad 
pakeltų priemiesčių namų 
vertę taip, kad sulygintų 
su miesto, nes priemiesčiai 
skriaudžią miestą mokyklų 
išlaikyme.

Montrealo vaikų ligoninė 
sulaikė ligonių lankymą ne
kuriam laikui.

Prisįbijoma, kad nepersi
mestų į ligoninę influenza.

Bell telefono kompanija 
praneša, kad manoma pa
naikinti “long distance” 
tarp Montrealo Chambly, 
Point Claire, Rosemare, St. 
Bruno, Ste. Genevieve, de 
Pierreford, St.K Philip, St. 
Rose, Terebonne, Carennes 
ir St. Eustache.

Bet tuo tarpu norima ir 
mokestį pakelti1, už naudoji
mąsi telefonu.

Dr. Goger Foley, provin
cijos epidemologas, šaukia 
miesto ir ligoninių medikus 
ir sveikatos departm e n t o 
viršininkus dėl pasitarimo 
epidemijos klausimu;

Montreale taip vadinama 
aziatiška influenza nusine
šė tris gyvybes.

Joseph Dumont, medžių 
atsodinimo viršininko 
gelbininkas, pranešė, 
šiemet pasodins 500 
džių ant Mount Royal 
no.

Jis mano, kad per porą 
metų visa žemutinė dalis 
kalno bus paversta gražiu 
parku.

pa- 
kad 
me- 
kal-

Už merginos sužeidimą, 
teismas priteisė Richardui 
Foley, kad jis sumokėtų su
žeistąją! $26,000. Merginą 
sužeidė jo sūnus 18 metų, 
automobiliu, kurį jis buvęs 
pasiėmęs be tėvo žinios.

V. Rasimavičienė turėjo 
operaciją. J. Valinčius ir 
P. Pakšys sunkiai serga ir 
visi trys randasi General 
ligoninėje.

Linkiu jiems greitai pa
sveikti.

Surinko montrealietis

Lawrence. Mass
irRengiama pare seneliams 

senelėms, sulaukusiems po 65 
ir daugiau metų amžiaus. 
Įvyks lapkr. 10 d. Maple Par
ke. Prasidės'1 vai. popiet.

Tai bus gražus parengimas. 
Pagerbsime senesnio amžiaus 
žmones ir pasilinksminsime. 
Senelių ir senučių yra apie 
16; jiems bus padarytas gar
bės stalas. Jie galės papasa
koti, kurie norės, apie savo 
gyvenimą, apie pirmas dienas 
Amerikoje.

Kviečiame visus" dalyvauti 
šiame pobūvyje — ne tik iš 
Lawrencaus, o ir iš apylinkės 
miestų lietuvius.

Western Electric darbinin
kai pasirinko savo unija AFL- 
Cio uniją. T.v. nepriklausoma 
unija atmesta. Iš 5,700 darbi
ninkų atsirado tik 145, kurie 
nenorėjo unijos.

Našlė moteris Burtt, iš An- 
doverio, turėjo 1,200 knygU. 
Paskelbė, kad jas išdalysianti 
nemokamai. Atsirado žmonių, 
kurie tas knygas paėmė. Se
nutė pasiliko sau tik vieną 
bibliją.

Gumos fabriko kompanijos 
darbininkai, apie 700 jų, lai
mėjo algų pakėlimą 10 nu*oš. 
Bet po dviejų savaičių kom
panija paleido iš darbo 400 
d a r b i n inkų, pasakydama 
jiems ieškotis darbo kitur, nes 
čia nebus. Darbininkui 
šiandien sunku gauti.

darbą

Jonas 
seno amžiaus 'žmo-

Mirė ir palaidotas 
Marcalis,

Nou Yirki 71 iilox •>

LIETUVIŲ TARPE
Nepraleidžia Lietuvos

pirmiau
Hille ir
Lietuvių 

prezidentu,

Motiejus Klimas, 
gyvenęs Richmond 
buvęs ilgus metus 
Namo Bendroyės 
dabar gyvenąs Fairlawn, N. 
J., pridavė redakcijai savo se
sutės Julijos laišką, rašytą iš 
Kauno. Laiškas ilgas. Talpina
me tik svarbiausias dalis. Ji 
rašo broliui sekamai:

“Labai gaila, kad jūs negau
nate mano siunčiamų žurnalų 
bei laikraščių. Aš jų 
ciau apie 15 pundelių, 
keista, kodėl negalėtų 
eiti, paštas. Pasiunčiau 
numerių “švyturio 
kuris yra gražiai 
ir 

Vi-

vanduo, kuris susi
nu o pastatytos m«- 
elektros stoties. Mū- 
taipgi vyksta di-

išsiun- 
Tikrai 
laisvai 
keletą

žurnalo, 
iliustruotas

Tarybinės Moters” 7 num. 
Gaila, kad šitokių puikių žur
nalų negavote.

“Jūsų siunčiamo kalendo
riaus negavau. Knygos taipgi 
dar negavau. Jūsų siunčiamus 
“Laisvės’’ numerius gaunu, 
gal ir ne visus. “Vilnį” gaunu 
labai nereguliariai, kartais vi
so mėnesio ant karto. Aną sa
vaitę atnešė 4 pundelius 
“Vilnies’’ ir 3 “Laisvės”, 
sus gavau vieną dieną.

“Lietuvoje daug kas pasi
keitė. Pasikeitė ir Šešupė ir 
gražūs pašešupio .karklynai. 
Gražią Šešupės vagą pakeitė 
drumstas 
drumsčia 
su kaime 
su kaime 
džauliai darbai, statoma dide
lė hidroelektrinė, nukeldina- 
mi ištisi kaimai apie 3,000 gy
ventojų, nes ten bus užtvin- 
dinta vandeniu.

“Gyvenimo lygis pas mus 
kyla, žinoma, pas jus yra vis
kas geriau mechanizuota, bet 
laikui bėgant bus ir pas mus. 
Mes, nuvarginti žiauraus ka
ro, pradedam atsigauti. Kai 
aš pagalvoju, ką mums teko 
pergyventi, šiurpu. Karas — 
vasara nepaprastai sausa bu
vo, su maistu sunku, poilsio 
nėra, mirtis prieš akis visą 
laiką. TaUbuvo nepaprastai 
žiaurios karo dienos. Bet vis
kas praėjo.

“Dabar pas mus vyksta 
smarkiai individualios staty
bos, auga, gražūs namai, ple
čiasi miestai. Sesutės Onutės 
vaikai visi pasistatė sau na
mus, visi gyvena neblogai.

“Aukštosiose mok yklose 
daug studentų, nes nuo rug
sėjo 1 d. prasidėjo mokslus, 
tai miestuose pagyvėja gyve
nimas. Dabar vidurinėse ir 
aukštosiose mokyklose dėsto
ma ir anglų kalba.”

Gloucester Heights, N. J
PADĖKA

priklauso 
iš Lietuvos 
Titanicnei 
Y., kuri, 
tolimą ke-

ir mane at-

Širdingai dėkoju visoms sa
vo draugėms ir draugams, ku
rie mane lankė i man sunkiai 
sergant,, ir tiems visiems, ku1- 
rie mane suramino užuojautos 
laiškeliais ir atvirutėmis. O 
didžiausia padėka 
mano draugei ir 
kaiminkai Onutei 
iš Woodhaven, N. 
neatsižvelgdama į 
lionę, atvažiavo 
lankė; taipgi ačiū tau, Onu
te, už 
laiškelius ir 
jau skaitausi 
randuosi po 
ra.

tokius simpatiškus 
atvirutes. Dabar 
sveika, nors dar 
daktaro priežiti-

Mary iPatten

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

gus. Jo žmona mirė jau prieš 
kelis metus. Velionis seniau 
buvo Laisvės skaitytojas, bet 
paskui nedamatė, tai liovėsi 
skaitęs. Paliko nuliūdime dvi 
dukteris, vieną sūnų ir anū
kų bei anūkių, taipgi seserp 
Užuojauta šeimai, o jam pa
čiam — amžinai ilsėtis!

S. IPenkauskas

New Yorko spaudoje

Gurley Flynn da- 
viešą laišką tam 
kuriame ji atme-

Elizabeth Flynn atsake 
ispaniškam leidiniui

24-o rinkiminio distrikto 
(žemosios East Side) gyven
tojų dalį sudaro puertorikle- 
čiai. Kaip žinia,,komunistė 
Elizabeth Gurley Flynn dabar 
kandidatuoja iš to distrikto į 
miesto tarybą. Kaip tai taip
gi žinoma, ispaniškas New 
Yorko dienraštis “EI Diario 
de Nueva York’’ (“New Yor- 
]•(.) dienraštis”) atspausdino 
visą eiklių straipsnių, kuriuo
se šmeižia Flynn ir baugina 
žmones, kurie ’ pasirašė po pe
ticijomis arba rengiasi už ją 
balsuoti.

Elizabeth 
bar paraše 
laikraščiui, 
ta kaltinimus.

Vyriausias “EI Diario’’ Kal
tinimas buvo, būk Flynn kan
didatuojanti “po falšyvomis 
pretenzijomis”. Esą, nors ji 
komunistė, ji kandidatuoja 
po “Liaudies teisių partijos” 
vardu. Esą tie, kurie rinko 
parašus po peticijomis už ją, 
persistatė kaip demokratai 
arba net socialinio skyriaus 
darbuotojai ir žmonės tokiu 
būdu buvę suvedžioti.

Elizabeth Gurley Flynn sa
vo laiške sako, kad tai melas. 
Ji nurodo, kad komitetas už 
jos išrinkimą išleido daugybę 
lapelių anglų, ispanų ir italų 
kalbomis, kuriuose aiškiai bu
vo pasakyta, kad Elizabeth 
Gurley Flynn yra komunistė 
ir K. P. nacionalinio komite
to 'narė.

Parašų rinkėjai pabrėžė, 
kad ji yra komunistė. Liau
dies Teisių partija (People’s 
Bights Party) tai ne naujas 
išgalvotas pavadinimas. Po 
juomi pažangūs kandidatai 
kandidatavo i-r praeityje, 
1952, 1953 ‘ir 1954 metais.

Pažangūs puertorikieč.iai,

Po miestą pasidairius
1956 metų vasarą New 

Yorke septyni vaikai dar mi
rė nuo paralyžjaus-polio. šią 
vasarą* joks nemirė. Susirgi
mai polio mieste per metus 
sumažėjo ant 58 procentų, 
per dvejus metus ant apie 80 
procentų. Ir tie, kurie labiau
siai skeptiškai atsinešė į Saiko 
išrastus skiepus, dabar tyli.

Praeitą savaitę 
5th Ave. 50 metų 
parade . dalyvavo

dė
visi 
ko- 
50

Dauguma taipgi buvo

įvykusiame 
jubiliejaus 

policija, 
gaisrininkai ir sanitacijos 
partmento samdiniai. Jie 
dėvėjo senas uniformas, 
kios buvo dėvimos prieš 
metų.
užsiklijavę ūsus, nes 50 metų 
atgal beveik kiekvienas pall- 
cininkas arba gaisrininkas tu
rėjo ūsus.

Socialistų lyderis Norman 
Thomas kartu str grupe libe
ralų ir socialdemokratų pikie- 
tavo Jugoslavijos ambasadą, 
reikalaudamas, kad būtų iš
laisvintas Milovanas Džilas. 
Kai kurie pikietuotojai nešė 
iškabas, kuriose reikalauta 
leisti visus politinius kalinius 
visur. Ar jie turėjo omenyje 
ir Amerikoje kalinamus ko
munistus, nežinia.

Rado nušautą namo savininką

Kuomet policija pribuvo į 
Leo Kaizerio kambarius, kad 
nutildyti triukšmadarius, vie
name kambaryje rado to na
mo savininką, Wm. Wraggc, 
ramiai gulintį ant grindų. Pa
sirodė, kad jo viduriai jau dvi 
dienos atgal peršauti ir jis 
miręs tuojau po peršovimo.

Šaha vėl vaikšto po parką
Nepalo atstovas Jungtinėse 

Tautose Rišikeš Šaha, kurį 
kelios savaitės atgal Central 
Parke užpuolė chuliganai ir 
apmušė bei ^apipiešė, dabar 

kurie vedė kampaniją už 
Flynn ir ją veda dabar, visai 
neslepia fakto, kad Flynn ko
munistė. “EI Diario de Nue- /va York” kaltinimai yra iš 
piršto išlaužti.

“Izvestija” pliekė 
“Tribune” galvočių

Iš visų New Yorko spaudos 
rašeivų, kurie prirašė tūkstan
čius skilčių apie tarybinį sate
litą - sputniką, gal daugiau- 

Herald-Tri- 
bendradarbis E a r 1 
kuris skaitosi to laik- 
“mokslo redaktorium”, 
beveik nieko nerašė

turime

mūsų

šia rašė vietinio 
hune” 
Ubell, 
raščio 
Ubell
apie satelito mokslinę reikš
mę. Virš viso jis vystė viso
kias teorijas, kokią rolę sput- 
nikas lošia šaltajame kare. 
Ubell taip aiškino dalykus.:

Sputniko pasirodymas erd
vėje virš mūsų teritorijos yra 
faktina invazija. Mes 
teisę sputniką pašauti. Sput- 
nikas gal fotografuoja 
žemę, gal siunčia slaptą infor
maciją apie mus. Mes turime 
surasti būdus, kaipi reaguoti...

.Maskvoje atsiliepė “Izvies- 
tija”. Tas laikraštis sako, kad 
“Herald-Tribune” redakto
rius kliedą, kad jis yra pami
šęs laukinis. Tuo tarpu, kai 
visas pasaulis su nuostaba Ir 
dideliu susijaudinimu žiūri į 
didįjį tarybinių mokslininkų 
atsiekimą, tuo tarpu, kai viso 
pasaulio vaizduote uždegta, 
tuo tarpu, kai pats Amerikos 
prezidentas E i s e nhoweris 
sveikina Sovietus su tuo atsie- 
kimu, tuo tarpu, kai visi žino, 
kad sputnikas turi savyje tik 
radijo siųstuvą, 
peckioja neva 
straipsnius apie 
slaptą sputniko 
net apie jo nušovimą (nežino
damas, žinoma, su kuom) ir 
bendrai rodos dideliu atsilikė
liu ir nemokša.

ponas Uben 
mokslinius 
kokią tai 

rolę, kalba

vėl kžs vakarą vaikšto parke. 
Šaha sako, kad jis negali ap- 
sietį be vaikščiojimo, gryname 
ore. “Faktas, kad mane kar
tą užpuolė, nereiškia,” sako 
jis, “kad turiu parką apleist.” 
Jis mano, kad jeigu daugiau 
padorų žmonių nebijotų 
karais pabūti parke, tai 
mažiau chuliganizmo ten 
tu.

va- 
ir 

bti-

Nei darbo, nei pinigų
Lenton Roy, 67 metų am

žiaus, visur ieškojo darbo, ir 
niekur negalėjo jo rasti. Bet 
vieną, dieną apsidžiaugė lai
me. Koks tai nepažįstamas 
pasiūlė jam “gerą darbą”, tik 
Jis turi užsistatyti kauciją, 
nors parodyti, kad jis turi 
tūkstantį kitą pinigų. Roy ta
da išėmė iš banko paskutinius 
81,500 ir į konvertą įdėjęs 
jam parodė. Darbo “davė
jas”, pažiūrėjęs konvertą, 
jam. grąžino 4r liepė ‘palaukti 
iki jis grįš. Bet jis negrįžo, o 
Roy savo piniginiame konven
te rado tik popiergalių.

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

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
j DIREKTORIUS 

*0O**OC* >

:: 426 Lafayette St.:
• ' Newark 5, N. J. j

MArket 24172 
1 I 1
i fr»»*4«44*#4M*M***»M*«*

Pranešimas
vėl

WORCESTER, MASS.
Vasara jau prabėgo ir 

mes turėsime iškilmingą tra
dicini bankietą sezoniniam 
uždarymui Olympia Parko. 
Tai įvyks parko patalpose 
spalio 19 d. Pradžia 6 vai. 
vakare. Kaip praeityje, taip 
ir šiemet bus šaunus bankie- 
tas su gausybe valgių ir gėri
mų. Jono Dirvelio orkestras 
šokiams. Nepraleiskite pro
gos. Visi yra kviečiami daly
vauti smagiame bankiete.

Draugijos Komitetas
(197—199)

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doieriuką Laisves paramai.

MALE and FEMALE

PANTRY-AID. Male & Female for 
large Westchester Hospital, 40 

I hours, holidays, vacations and full 
maintenance Other Employees ben
efits, references. N. Y. HOSPITAL, 
White Plains 9-8300. Ext. 254.

(98-200

HELP WANTED—FEMALE

SLAUGĖS
REGISTRUOTOS

40 valandų Savaitė 
Visoms Pakaitoms 

Visos Pašaipos

DIRECTOR OF NURSING 
SERVICE

ST. LUKE’S
HOSPITAL ,

11311 SHAKER BLVD. 
CLEVELAND, OHIO

(199-202)

Virėja ir prie stalo. Šeima iš 3 
suaugusių, Manhattane. Kalbanti an
gliškai. Gera alga, kiekvieną tre
čiadienį laisva, taipgi kas an’trą sek
madienį. Turime ir kitus darbinin
kus. Victor Ridder, Butterfield 8- 
1271, (200-202)

MISC. ADS

Tractor & Trailer Clearance. All 
in A-l condition, many years of 
service, from these low priced units. 
Heavy duty 100% rubber Diesel 
Tractors. (1) ’52 Mack & 1 ’53 
Cummins, (5) Flat Trailers, from 32 
ft to 40 ft. long. Steinway Trucks, 
4202—19th Ave., Astoria. RA. 8- 
9142. (200-206)

MACHINERY & EQUIPMENT

Take advantage! Private Company 
selling a good unit. Greenlee* Gang 
Rip Seifeed Rip Saw, belt driven, 
Babbit bearing. Very reasonable. 
For inspection call Flushing 3-9820.

(200-202)

Bloor Polishing Machines. Make 
money, save money. Close-out. 
Brand-new in1 sealed cartons 12 & 
14 in., ind. fl. polish, single brush 
machines. 1st qual. from old mfrs. 
600-12 in. mach., $60 ea. 300-14 in. 
$70 ea. Any quant. KLEEN-IT- 
PRODUCTS, 2977 Coney Is. Ave., 
NI. 8-2655. (198-202) LUNCHEONETTE—FOUNTAIN, 

Westchester. Good location, com
mercial & factories. Nr. 
grossing $650 per wk. 
rent $115, lease 9 yrs.

Myrtle Ave.—Williamsburg, 20' opp. for a couple, good
family brickhouse. No heat. Cold 
flat. Rent $6,600. Cash $6,000. Very 
good income. PR. 1-8800.

REAL ESTATE

(200-206)

Bayridge-Brooklyn. 2 fam , oil 
beat, 2 car garage. 5 rooms im
mediate possession. Near parochial 
school, church, bus stop, stores. 
Unfinished basement. Priced right 
for quick sale, owner has other in
terests. Must see to appreciate. 
Shoreroad 5-6669.

(200-202)

House for Sale. Astoria. 2 fam., 
3 garages, vacant. Being altered. Run 
short of money. No heat. 1 block 
from sub. 50x100—$16,500. Astoria 
8- 5448.

(200-206)

2 
Vidu- 

Arti mokyklų, krautuvių ir

BROOKLYN. 604 Rugby Rd.
Apartmentai, 2 miegrūmiai. 
ryje. . . ..
tt.

BLOCK
GE. 4-4887

(198-200)
X.

4 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., spalio (Oct.) 15, 1957.

ENGINEER. High pressure and 
oi] permit. Pleasant working con
ditions. Busy Brooklyn Hospital. 
Call M. Griffith, Chief Engineer: 
IN. 9-1000. (198-202)

Pirmos klasės kepėjas 
Gera alga. Nuolatinis darbas. 

Puikios darbo sąlygos.
CARLO’S BAKERY 

4514 Avenue D, Brooklyn 
, UL. 6-9897 

(199-201)'

KEPftJAS. Mokantis visą darbą. 
Kaip tai roles, duoną, tortus ir tt. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

TRUTER’S BAKERY
21-20 122nd St., College Pt., L. I.

FL. 3-5776
(198-200)'

KEPftJAS
Antrarankis

Mokantis kepyklos darbą
Nuolatinis darbas

Merrick, L. I , N. Y.
Skambinkite: FR, 8-0844

(199-201)

A —

Cabinet Maker. Woodworking 
shop, steady all year round work. 
LAMINATED VENEERS CO., INC.

100-05 92nd Ave
Richmond Hill, N. Y. 

Near 102nd St.
bet. Atlantic & Jamaica Aves 

Virginia 9-5628.

Bakers Helper-Porter. Steady job, 
good working conditions, should 
have a car for transportation. Loca
tion— Merrick, L. I. Freeport 8< 
4748. '

(200-201)

MECHANIC'S HELPER .’
With chauffeurs license, for pump 

repair company in Brooklyn. Steady 
job.

Buckminister 7-4309
(200-202)

MACHINIST

For Pump Repair Company in 
Brooklyn. Steady job.
Buckmini,ster 7-4309.

(200-202X

BUSINESS OPPORTUNITIES

DELICATESSEN. Estblished 9 yrs. ) 
100% location, Nassau County. f 
Large new packing lost, $13001 
weekly gross without salads. No 
living quarters, low cash. Owner. '' 
Call PY. 8-9777. Attorney IV.8-75984

(200-206)

Luncheonette. Modern, exc. opp. 
for couple Now Grossing $600 per 
wk. 5 days, can do more. Est. 7 
yrs. All modem, near factories and 
trucking compahys. Moderate rental, 
4 yr. lease to go. Option. Priced 
right for quick sale. Owner has 
other int. 540 W. 35th St., bet. 10th 
& 11th Avės , LO. 3-0339.

(200-206)

Stapleton, S. I. Degtinės Krau
tuvė, įeiga $70,000, pačipje biznio 
sekcijoje. Gerai įsteigtas biznis, ge
ras lease. Augkite su Staten Is
land. Privatinis savininkas. Vientik 
pirkėjai. Gibraltar 8-1409.

(200-204)

TAILOR SHOP. Fully equip., in 
Tompkinsville, S. I, Est. 40 years, 
near Victory Blvd. Suitable for^ 
exp. fur man. Storage lor 200*" 
coats. Doing $250 to $300 per wk. 
Rent $65 per month. 5 yr. lease 
by landlord. Large room, kitchen 
incl. Gi 7-6617. (196-202) 

Bus stop, 
5^ days, 
Wonderful 
reason for 
reasonableselling; investigate. Very

to right party. Call Atty at YO. 3-
5044. 9 A. M.—5 P. M. (198-204)

RESTAURANTAS. Su ar be nuo
savybės. 6 rūmų apt. gaunamas. 
Bizhio apylinkėj. 5 dienos. Įima 
$700-800 j savaitę. įsteigta 30 metų. 
Ilgas lease. Renda už krautuvę ir ■ 
apt. $220. Gera įeiga. Tinkama ge
rai porai. Galite ir gyventi apart- 
mente. 861 Glenmore Avė., B'klyn. 
AP. 7-9709 ' (198-204)

BEAUTY SALON. Modem air 
conditioned. 1 wet booth, 3 dryers. 
Park Slope section, B’klyn. Est. 
15 years. Good income, reasonable 
rent. Priced right for quick sale. 
Call SO. 8-4362 days or ST. 8-2192.

(198-204)

PALM BEACH, FLA. 7 Un>it Apart
ment for sale at sacrifice. Good 
proposition for couple who wish to 
reside in Florida to make living. 
Call (NY) JU. 2-0990 or RH. 4- 
2388. (198-204)

Ulraiyldte Laisvo savo draugui




