
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. Y, l$11.00
Kanadoje   ........................... 11.00
Kitur užsienyje ....... 15.00
Metam prenumerata:
JongUnėse Valstijose.................— 10.00

Pavienio egzempL kaina 5 centai

No. 220

KRISLAI I
N. Chruščiovo kalba.
Kadaise Vilnis
Ku/nvo “saugi!” 

>/Gomus anekdotas.
Šiandien kitaip.

Rašo R. Mizara !

Nikita Chruščiovas, kalbė-I 
damas Aukščiausio Sovieto 
posėdyje Spalio revoliucijos 
išvakarėse, Maskvoje, pabrė-1 
žė du svarbius dalykus — ! 
svarbius visai žmonijai.

1. Jis sakė, kad reikia so- j 
cialistinių ir kapitalistiniu i 
kraštu viršūnėms susitikti ir ' 
tartis dėl žmonijos ateities.

2. Jis sakė, kad reikia nu- 
Atatyminti karus; nutarti, 
kad ateityje nebūtu karu, ne
būtu žmonių žudynių.

. :______

žinoma, kiekvienas galvo-1 
jautis žmogus sutiks su jo į 
siūlymais. Tiesa, nesutinka, su j 
N. Chruščiovo siūlymais mūsų ! 
V alstybės sekretorius Mr. 
Dulles. Bet gi ar ne kiekvie- 
i:am suprantama, kad mūsų 
Valstybės sekretoriaus politi
ka subankrūtijo taip, kad 
šiandien laikraščiai ir paski
ri žmonės reikalauja, kad jis 
kuo grisiausiai iš Valstybės 
sekretoriaus (ministro) vie
tos pasitrauktų ?'

:—
N. Chruščiovas pabrėžė ir 

nitą svarbų dalyką: Tarybų 
Sąjunga 'niekad kitos neuž
puls, karo nepradės prieš ki
tas šalis. Bet, jei kapitalisti
nis pasaulis užpultų Tarybų 
Sąjungą, tai ji ginsis ir už
puolikams atsimokės kelerio
pai.

O “atsimokėti” Tarybų 
Sąjunga, aišku, šiandien gali, 
nes ji galinga; ji ne ta, kokia 
buvo prieš 40 metų. Tai žino 
kiekvienas.

Prieš keleris metus, man 
nuvykus Į Čikagą, L. Prūsei- 
ka pasakojo įdomų anekdotą.

— Pas mus kai kurie žmo
nės, — sakė jis, — kalba 
taip; jei norime būti saugūs, 
turime apsigyventi aplink 
dienraščio Vilnies leidyklą. 
Nes, jei karas prasidės, jei 
Štai inas prisius savo bombo
nešius, tai 'jie visgi nemes 
bombos ant Vilnies. Tokiu 
būdu mes išliksime gyvi...

Tai savotiškas juokelis, bet 
jis turėjo ir logikos.

l’aip, bombonešiai, atlėkę 
ant didmiesčio, gal ir galėtų 
taikyti bombą “ten, kur rei
kia.” Tačiau šiandien bombo
nešiai jau “išėjo iš mados.”

• _
*

Busimasis karas, jeigu jis 
kada nors, žmonijos nelaimei, 
prasidėtų, būtų ne bombone
šių karas, o balistinių; bombų 
Caras.

Sakysime, tarybiniai • pilie
čiai, užpulti kapitalistinių 
avantiūristų, gindamiesi, leis
tų ant Amerikos miestų rake
tines bombas. Daleiskime, jie 
taikytų bombas ant Čikagos, 
ar ant New Yorko. Jie neži
notų, kur tos bombos kris, — 
ant Vilnies, ant Draugo, ant 
Naujienų, ant Laisvės, ’ ant 
pranciškonų Darbininko, ar 
ant J. ‘Tysliavos Vienybės, žū- 
tume lygiai visi, tarybinių 
tautų draugai ir priešai.

Vadinasi pavojus lygus vi
siems. Na, o jeigu taip, tai ar- 

»gi mes neprivalome visi lygiai 
(kovoti prieš tą pavojų ?

Argi mes neturime visi

Smūgis Adenaueriui
K _z

S o c sa 1 d emokraf ai
laimėjįo Hamburge

Bonna. — Socialdemokra
tai atsiekė didelį laimėjimą 
H a m b u rgo savivaldybės 
rinkimuose. Hamburgas yra 
didžiausias Vakaru mies
tas ir' antras savo dydžiu 
uostas Vakarų Europoje. 
Socialdemokratų laimėji
mas sudavė nelauktą smūgį 
krikščionims - demokra
tams ir Adenaueriui, ypa
tingai dėl to, kad šis laimė
jimas atėjo tik kelios savai
tės po to, kai klerikalai lai
mėjo rinkimus į parlamen
ta.

1953 metais Hamburgo 
savivaldybės rinkimuose so
cialdemokratai gavo tik 45 
nuošimčius balsų, o klerika
lų ir kitų dešinių grupių 
koalicija gavo absoliutę 
daugumą. Dabar dalykai 
pasikeitė: socialdemokratai 
gavo 54 nuošimčius balsų. 
Jie tokiu būdu turi absoliu

Amerikos rašytojai ir kili mene 
žmones neatsiliepė Diego Rivera’

New Yorkas.. — Neseniai 
garsusis Meksikos dailinin
kas Diego Rivera atsikrei
pė į Amerikos rašytojus, 
dailininkus, muzikus ir ki
tus meno kultūros žmones, 
kad jie pasisakytų prieš 
atominius - hidrogeninius 
bandymus. Amerikos dai
lininkas Rockwell Kent, ku
ris yra žymus kovotojas už 
taiką, asmeniškai pasiuntė 
laiškus tokiems rašytojams 
kaip Robert Frost ir Stein-

Pruseika serga
Lapkričio 9 d. rimtai su

sirgo Leonas Pruseika, Vil
nies redaktorius.. Buvo nu
vežtas į Evangelikų ligo
ninę ir įdėtas į “oxygen 
tank.”

Susirgo L. Pruseika savo 
70 metų sukakties išvakarė
se. Sukaktis įvyko lapkri
čio 10 d., sekmadienį, kurį 
jis praleido ligoninėje.

Linkime jam greit ir sėk
mingai pasveikti.

Ammanas. — Jordano ka
raliukas Husseinas sako, 
kad Nasseris ir Sirijos val
dovai “pardavė savo sielas 
komunistams.”

bendrai reikalauti, kad būtų 
užtikrinta taika pasauliui?

Argi mums visiems, nepai
sant politinių pažiūrų, skirtu
mų, neverta pritarti N. Chruš
čiovo pasiūlymams?!

_ ••
James Restonas, kalbėda

masis su Chruščiovu, minėjo, 
kad jis žino, jog prezidentas 
Eisenhoweris yra ne vienam 
pasakęs, kad jis nori taikos, 
kad jis kovoja už taiką, kad 
jis nepritaria tiems, kurie 
nori karo prieš socialistines 
tautas. Taigi yra viltis, kad 
karo nebus ir riles kol kas ga
lime būti ramūs. Tačiau nuo
lat turime budėti!
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tę daugumą miesto savival
dybėje ir jų lyderis Max 
Brauer taps miesto bur
mistru. Braueris nacizmo 
valdymo laikais gyveno A- 
merikoje ir buvo AFL pa
tarėju.

Adenauerio valdžia ir kle
rikalų partija jaučiasi labai 
blogai. Vakarų Vokietijoje 
pradeda įsivyrauti nuomo
nė, kad parlamentiniuose 
rinkimuose dauguma balsa
vo už klerikalų partiją ne 
tiek todėl, kad jai pritaria, 
kiek todėl, kad pasitiki pa
čiu Adenaueriu. Bet kuo
met prisieina balsuoti savi
valdybių rink i m u o s e, jie 
balsuoja už socialdemokra
tus. Klerikalai dabar jau
čia, kad pralaimėtų parla
mentarinius rinkimus, jeigu 
nebūtu Adenauerio. O Ade- 
naueris jau turi 80’us me
tus amžiaus.

veck, dailininkams B. Shah- 
nui ir Davisui, architek
tui Lloyd Wright ir kitiems 
Jis jiems, persiuntė Riveros 
atsikreipimą ir raginimą iš 
savo pusės išleisti Ameri
kos rašytojų ir meno žmo
nių deklaraciją.

Kent sako, kad nei vie
nas tų, į kuriuos jis kreipė
si, jam neatsakė.. Jie taip
gi neatsakė tiesioginiai Die
go Riverai.

D. Eisenhoweris 
buvo ligoninėje

Washingtonas — Prez. 
Eisenhoweris sekmadienį 
atvyko į Walter Reed kari
nę ligoninę ir ten praleido 
virš 24 valandų. Jam pa
darytas nuodugnus medici
niškas egzaminas. Baltasis 
Namas pabrėžia, kad tas 
nereiškia, jog prezidentas 
jaučiasi blogiau — tai tik 
jo metinis pilnas mediciniš
kas egzaminas.

Sakoma, kad Eisenhowe
ris paskutiniais laikais jau
čiasi neblogai, kitaip jis ne
planuotų vykti į Paryžių 
šią savaitę. Jis ten daly
vaus NATO posėdžiuose.

Jakarta. — Indonezija, iš
kilmingai paminėjo savo 
nepriklausomybės dieną. Ta 
proga visa Indonezijos 
spauda paminėjo, kad dar 
lieka viena užduotis — at
imti nuo olandų Vakarų 
Gvinėją — Irianą. Šventės 
metu europiečiai vengė pa
sirodyti gatvėse, bijodami, 
kad bus palaikyti olandais.

Little Rock. — Federali- 
nių karių daliniai čia dar 
labiau sumažinti.

Penki Bostono komunistai
laimėjo bylą. - jie laisvi

Bostonas.'— Teisingumo 
departmento advokatas A. 
Julian pripažinę, teisme, 
kad valdžia neturi daugiau 
pamato kaltinti penkių ko
munistų lyderių, prieš ku
riuos byla buvo keliama 
Smitho akto pamatu.'Teisė
jas Bailey Aldrich anuliavo 
bylą — ir penki teisiamieji 
paskelbti išteisintais.

Šie penki yra Otis Hood, 
Daniel Boone Schirmer, 
Anne Burlak Timpson, Mi
chael A. Russo ir Sidney 
Lipshires. Byla prieš juos 
privalėjo atsidaryti šio mė
nesio 26. Bet teisingumo

ID i d e 1 i s įspūdingas m i t i ilgas, 
įkuriame buvo paminėta Spalio 

revoliucijos 40 metu sukaktis
•> <

New Yorkas. — Sekma- 
lienio vakare Carnegie sa- 
ėje įvyko iškilmingas mi- 
ingas, kuriame buvo pa- 
ninėta Spal. revoliucijos. 40 
netų sukaktis, taipgi Ame- 
'ikos-Tarybų Sąjungos san- 
ykių užmezgimo 24 metų 
ukaktis. Mitingas buvo’di
lelis ir iškilmingas. Car- 

' legie salė, kurioje telpa 
' rirš dviejų tūkstančių žmo- 
i lių, buvo kimšte prikimšta. 
Į rau valanda prieš mitingui 

prasidedant prie salės rin
kosi žmonės. Prie salės 
aipgi buvo daug policijos, 
kadangi reakciniai bėgliai 
ikelbė, kad mitingą pikie- 
tuos.

Mitingo pirmininku buvo 
dailininkas Rocwell Kent, 
o svarbiausiais kalbėtojais 
profesorius • DuBois, Anna 
Louise Strong, Albert Kahn. 
Su griausmingais plojimais 
tapo sutikta Tamara Ma
medova, Tarybų Sąjungos 
ambasados kultūrinių rei
kalų atašė. Ji kalbėjo ang
liškai. Trumpai pasveiki
nusi susirinkusius savo var
du, ji perskaitė sveikinimą

Antrojo Sputniko signalai jau 
sustojo: eksperimentas jau yra 
baigtas, sako T. S. mokslininkai

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos mokslininkai paskelbė, 
kad Antrojo Sputniko radi
jo signalai jau sustojo, kaip 
tai buvo numatyta. Sako
ma, kad radijo baterijos 
antrajame dirbtiniame že
mės satelite buvo nustaty
tos savaitės veikimui ir taip 
ilgai jos ir veikė. Visa rei
kalinga informacinė me
džiaga jau gauta. Nuo da
bar satelitas bus stebimas 
teleskopais ir sekamas ra
daru, bet signalų nuo jo jau 
nebus. Kaip'ilgai jis laiky
sis erdvėje, nežinia. Kai 
kurie užsienio mokslininkai 
mano, kad jis gali laikytis 
šimtus metų ir gal “ant vi
sados.”

Kaslink šuniuko Laikos, 
kuris randasi tame satelite, 

departmento advokatas pri
pažino, kad nėra prasmės 
bylą vesti.

Išteisintieji padarė pa
reiškimus. Jie sakė, kad tai 
dar vienas laimėjimas prieš 
makartizmo liekanas. Vie
nas jų, Lipsires, pareiškė, 
kad jis turi vilties, jog visi 
politiniai kaliniai bus pa
leisti — Gus Hali ir Gil 
Green Amerikoje, Džilas 
Jugoslavijoje, Hartidge Ry
tų Vokietijoje, Nagy Ven
grijoje (Nagy randasi ne 
Vengrijoje, o Rumunijoje, 
kur jis randasi kaip ir po 
namų areštu.) 

nuo Tarybų Sąjungos drau
gijos už kultūriniu^ ryšius 
su užsieniu.

Žinomas dainininkas 
Robesonas atliko meninę 
programą — dainavo. Jis 
taipgi kalbėjo. Kaip papras
tai, Robesonas dainavo įvai
rių šalių dainas įvairiomis 
kalbomis — anglų, vokiečių, 
rusų, žydų ir t. t. Ypatin
gai puikiai skambėjo jo ru
siškoji daina “Ei, Dubinuš- 
ka.” Robesonas, kuris pra
eityje yra gyvenęs Tarybų 
Sąjungoje ir kalba rusiškai, 
pasveikino Mamedovą ke
liais rusiškais sakiniais.

Mitingą surengė Ameri- 
kos-Tarybų Sąjungos drau
gingumo sąjunga. Praves
ta piniginė rinkliava tos 
organizacijos naudai ir su
kelta arti $3,000. Didžiausią 
sumą (500 doler.) paaukojo 
profesorius Corliss Lamont.

Mitingas baigėsi pakilu
sioje atmosferoje.

Mitingo dalyvių tarpe ma
tėsi ir nemažai Didžiojo 
New Yorko pažangių lietu
viu.

tai manoma, kad: jis jau ne
gyvas. Jau kelinta diena, 
kai komunikatas apie Sput- 
niką nemini šuns.• Italijos 
laikraštis “Unitą” paduoda 
savo korespondento prane
šimą iš Maskvos, kuris sa
ko, kad Laika jau negyvas. 
“Unitą” sako, kad šuo ta
po tiksliai nunuodytas, kad 
jam netektų mirti laipsniš
kai kankinantis. Kaip ži
nia, Laika buvo maitina
mas tam tikru aparatu jam 
pateikiant maisto porcijas. 
Mokslininkai buvo taip su
taisę, kad paskutinė porci
ja savyje turėtų tam tikrų 
nuodų kiekį, — nuodų, ku
rie jam atneštų greitą ir 
beskausmingą mirtį.

Pirmo Sputniko radijo 
signalai jau senokai-nutilo.

......
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Grįžęs iš Maskvos
Sestai orius Eli ender
už derybas su TSRS

New Yorkas. .— Senato
rius Ellenderis, kuris ką 
tik sugrįžo iš Tarybų Są
jungos, pareiškė laikrašti
ninkams, kad jis stoja už 
naują Didžiųjų jėgų galvų 
konferenciją, kokia keleri 
metai atgal įvyko Ženevo
je. Jis sakė, kad mes būti
nai turime tartis su Tarybų 
Sąjunga ii* “sutikti ją pu- 
siaukelyje.”

Senatorius Ellenderis yra 
demokratas iš Louisianos, 
gan konservatyvus žmogus.

Ellenderis sakė, kad pre
zidentas Eisenhoweris tu
rėtų priimti Chruščiovo pa
siūlymą, kad būtų sušauk
ta tokia konferencija. Kaip 
žinia, Chruščiovas tokį pa
siūlymą padarė kalbėdamas 
iškilmingoje Aukščiausios 
Tarybos sesijoje Spalio re

Moteris ir du j' 
iš Lietuvos pas

Chicago. — Čia tiesiogi
niai iš Lietuvos atvyko Mo
nika Gavcus (turbūt Gau- 
čienė, bet anglų kalbos 
spaudoje pavardė paduoda
ma Gavcus). Su ja atvyko 
jos 16 metų duktė Rūta ir 
13 metu sūnus Romualdas. 
Jie atvyko pas savo vyrą ir 
tėvą W. Gavcus, vyno ir 
degtinės krautuvės savinin
ką.

Gavcus, Lietuvoje gimęs, 
bet Amerikos pilietis, buvo 
nuvykęs Lietuvon 193i9 me
tais, ir 1 ten vedė Moniką. 
1956-ais metais jis kaip A- 
merikos pilietis grįžo Ame
rikon. Nuo to laiko šeimy
na bandė susieiti, bet ėmė 
apie 11 metų dėl visokių 
šaltojo karo kliūčių. Gav
cus vienu metu prašė ame
rikiečio MacDuffie, kuris 
buvo gavęs interviu pas 
Chruščiovą, kad jis paminė
tų jo žmonos ir vaikų rei-

Damiaskas. — Sirija pra
dėjo organizuoti partizani
nius dalinius, kurie padėtų 
armijai, jeigu Turkija arba 
Izraelis Siriją užatakuotų.

Tokiu būdu aukštai erdvė
je dabar skrenda du tylūs 
dirbtiniai palydovai, be to 
dar pirmo palydovą dvi da
lys, raketa ir raketos gaub
lys. Manoma, kad remian
tis iš tų satelitų gautomis 
informacijomis, Sovietai 
dabar paleis dar daugiau 
palydovų.

Washingtonas. — Praei
tą savaitgalį buvo pranešta, 
kad prezidentas Eisenhow- 
eris įsakė armijai kuo grei
čiau paleisti dirbtinį mėnu
lį. Armija tam naudosian
ti savo galingą raketą Ju
piterį. Kaip žinia, iki šiol 
atsakomybė dėl satelito pa
leidimo buvo laivyno, ne ar
mijos.

voliucijos minėjimo išvaka
rėse.

Į Chruščiovo atsikreipi- 
mą jau atsiliepė teigiamai 
eilė svarbių asmenybių Va
karuose. Buvęs Kanados 
užsienio reikalų ministras 
Pearsonas, kuris neseniai 
gavo Nobelio taikos pryzą, 
sakė, kad reikėtų priimti 
tarybinį siūlymą. Panašiai 
pasisakė Vak. Vokietijos so- 
cialdemokratų lyderis Eri
kas Ollenhaueris, Britani
jos kairesniųjų darbiečių 
vadas.'Bevanas ir eile kitų..

Vakarų Vokietijos moks
lininkas Otto Hahn, kuris 
gavo Nobelio premiją už 
uraniumo atomų skaldymą, 
ragina, kad būtų sušaukta 
viso pasaulio mokslininkų, 
konferėnija už taiką..

>s vaikai atvyko 
vyrą Chicagoje 

kalą. Tą patį dalyką Chruš
čiovui, sakoma, priminė ir 
Rooseveltienė.

Spalio mėnesį Amerikos 
ambasada Maskvoje buvo 
informuota, kad Monika ir 
vaikai gali išvykti. Amba
sada telegrafavo Gavcui, 
kuris pasiuntė $1,500 kelio
nės lėšoms. Šią savaitę jie4 
atskrido Skandinavijos li
nijos orlaiviu New Yorkan, 
o iš čia—Chicagon.

Gerson negavo 
p a sporto, kad 
vykti į TSRS
New Yorkas. — “Daily 

Worker” redaktorius Si
mon W. Gerson buvo pada
vęs prašymą Valstybės de- 
partmentui, kad jam būtų 
duotas pasportas ir jis ga
lėtų vykti į Tarybų Sąjun
gą kaip reporteris. Jis ke
tino aprašyti Spalio revoliu
cijos minėjimą. Bet Vals
tybės departmento paspor- 
tų skyrius jo prašymą at
metė.

Gersonas. savo prašyme 
sakė, kad jis žino, jog ko
munistams neduodami pas- 
portai, bet jis prašo pas- 
porto kaip laikraštininkas 
ir kad čia reikalas sukasi 
aplink spaudos laisvę.

Tai jau kelintas kartas, 
kai Valstybės departmentas 
atmeta “Daily Worker” re
dakcijos narių prašymus 
gauti pasportus. J. North 
norėjo vykti į Kiniją, A. 
Max 1956 metais norėjo 
vykti į TSRS. Tik kuomet 
Ženevoje vyko konferencija 
1955 metais, Joseph Clark, 
laikraščio užsienio žinių re
daktorius, gavo pasportą, 
bet labai ribotą, leidžiantį 
jam vykti Šveicarijon, bet 
neužsukti kur nors kitur.
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NUSIGINKLAVIMO PROBLEMOS
PER EILŲ METŲ Jungtinės Tautos palaikė sub-ko

mitetą. kuris. Londone tarėsi nusiginklavimo klausimais. 
Buvo diskusuota, diskusuota ir dar kartą diskusuota dėl 
to, kaip nusiginkluoti. Tačiau apčiuopiamų rezultatų ne
buvo.

Į tą sub-komitetą įėjo Amerika, Anglija, Francūzija, 
Kanada ir Tarybų Sąjunga. Buvo duota visokių pasiūly
mų, bet jie pasiūlymais tik ir tepasiliko.

Neseniai Tarybų Sąjungos, delegatas į Jungtines 
Tautas pranešė, kad Tarybų Sąjunga iš to sub-komiteto 
pasitraukia. Tarybų Sąjunga reikalauja, kad nusiginkla
vimo reikalais turėtų kalbėti, diskusuoti visos tautos, 
įeinančios į Jungtines. Tautas. Tarybinė vyriausybė, pasi
traukdama iš minėto sub-komiteto, sako daug maž taip: 
Mes per ilgai tarėmės ir iš pasitarimų nieko neišėjo, o 
neišėjo nieko gero vyriausiai dėl to, kad į sub-komitetą 
įeina keturios valstybės, priklausančios. NATUI. Tegu 
visos tautos, kurios įeina į Jungtines Tautas, rūpinasi 
nusiginklavimo problemomis; tegu jos viešai ir atvirai 
taria savo žodį tuo svarbiu klausimu.

Tarybų Sąjungos vyriausybės pasiūlymas buvo at
mestas. Visas, nusiginklavimo reikalas paliktas tam pa
čiam sub-komitetui, kuriam, iš tikrųjų, rūpi ne nusigink-, 
luoti, o ginkluotis, kad NATO valstybės būtų tvirtos.

Na, tai kas dabar bus? Ką gi tas, dievuliau, sub-ko- 
mitetas tars be Tarybų Sąjungos, be socialistinio pa
saulio iame reprezentacijos?

Nieko iš to neišeis.
Mums rodosi, reikėtų ieškoti vidurio. Jeigu, saky

sime, Jungtinės Tautos mano, kad 82 valstybių atstovams 
nereikėtų nusiginklavimo reikalais tartis, tai kodėl nesu
daryti nusiginklavimo komiteto nors iš 20 ar 30 šalių 
atstovu ?

Kad nusiginklavimo reikalu reikia tartis, nieks apie ■ 
tai neabejoja. I

mateme ir girdėjome
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius .
VĖL KOLŪKIUOSE— 

SUVALKIJOJE
Nors mūsų plane nebuvo 

numatyta lankytis Suvalki
joje, bet mums, ar geriau 
pasakius man, vistik parū
po aplankyti ir šią sritį, — 
viena, kad jau arčiau mano 
gimtinio krašto, o antra — 
man daugiau buvo pažįsta
ma ši apylinkė iš praeities; 
dargi, prie to, Montreale 
gyvena daug suvalkiečių, 
ir žinojau, kad, grįžus į Ka
nadą, jie klaus, kaip dabar 
atrodo Suvalkijos kraštas. 
Todėl paprašiau palydovų, 
kad nuvežtų mus pasižval
gyti ir į tą kraštą. Jie mie
lai sutiko ir, visiems delega
tams pritarus, vieną dieną 
iš Kauno nuvažiavome ir į 
Kapsuko rajoną (buvusi 
Marijampolės apskritis). 
Pirmiausia aplankėme 
“Šešupės” kolūkį, kuris 
randasi netoli Kapsuko 
miesto, link Liudvinavo, 
pravažiavus pro buvusį 
Kvietiškio dvarą.

“Šešupės” kolūkis, ku-

jau ne tiek panaši į kaimo 
vietovę, kiek į nedidelį, gra
žiai sutvarkytą miestelį. 
Čia yra įvesta elektra, turi 
vandentiekį. Žymiai paki

lusi pas juos ir kultūra. 
Kiekviena šeima turi radi
jo aparatą.

Apžiūrėję šį kolūkį, gerai 
susipažinę su jo gyvenimu, 
grįžome į Kapsuko (Mari- 
rijampolės) miestą. Mies
tas laike karo buvęs smar
kiai išgriautas. Bet dabar 
jau atstatytas. Buvusioji 
Jablonskio gimnazija, kuri 
yra išleidusi daug ir gerų 
Lietuvos liaudies veikėjų, 
rašytojų, literatų, dabar di
dinama, pristatoma iš abie
jų galų ir dar vienas aukš
tas per visą pastatą. Pats 
miestas savo vaizdo nenu
stojęs. Bažnyčios, žymiai, 
padidinta ligoninė, buvu
sios kareivinės, miesto so
das ir dabar Šešupės pa
kraščiu teikia žmonėms 
jaukų gyvenimo vaizdą. 
Užėjome pažiūrėti į Kapsu
ko mokyklą - internatą, ku-

B'?? •
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Kanadiečiai Adele Paužiene (kairėje) ir Bronislo 
vas Šalčiūnas kalbasi su Kuršėnų vaikų ' 

namų auklėtiniais

javų auginimo plotus ir kt. 
Stambus, gerai pasiturintis 
kolūkis. Černiacho v s k i o 
vardo kolūkio nariai šiais 
metais numato gauti apie 3 
milijonus rublių pajamų. 
“Gerai,” mes pastebėjome, 
kad pas jus ^emės geros, 
tai už tai ir turite tiek 
daug pajamų.” Bet pirmi
ninkas Adomavičius vėliau, 
daugelio kolūkiečių akivaiz
doje, mums štai ką atsakė: 
“Tas tiesa, kad žemės ge
ros, bet tai ne viskas. Mes 
laikome gerus gyvulius, už
auginame gerus javus, turi
me geras pajamas, kolųkie- 
čiai gauna gerus darbadie
nius (3 kilogramus grūdų 
ir 8 rublius pinigais), ne 
vien už tai, kad mūsų že
mės geros, bet ir už tai — 
ir pagrindiniai — kad visi 
dirbame gerai. Nelieka nė 
vienas mūsų žemės colis ne
apdirbtas, nelieka nė vie
na varpa nelaiku nuimta 
ar neparvežta, už tai mes 
gerai gyvename.” Kolūkie
čiai rankų plojimu pritarė 
tam jo atsakymui.

Vyrai jau pradėjo grįžti 
iš lauko darbų. Pirminin
kas, aprodęs kolūkį, pa
kviečia mus pažiūrėti jų 
naujos, erdvios, gražiai 
įrengtos svetainės. Įėję pa
matėme — stalai apkrauti 
maistu. Pirmininkas ir kol- 
ūkietės šeimininkės sako, 
nors ir ant greitųjų pa
ruošta, bet šį vakarą pra
šome su mumis valgyti va
karienę. Susėdome, o kartu 
su mumis ir daugiau kolū
kiečių ir kaimyninių sve
čių; iš tikrųjų, turėjome 
skanią ir linksmą vakarie
nę. Tuo labiau, kad Čer
niachovskio vardo 
meninės saviveiklos 
pasirodė su gražia 
tine programa, o
prie geros muzikos ir prisi
rinkus daug jaunimo, buvo 
smagūs šokiai. Teko ir 
mums pasišokti, taipgi lie
tuviškų ratelių pažaisti. 
Grįžome atgal į Kauną tik 
vėlai vakare.

PASKUTINĖ DIENA 
KAUNE

Paviešėję Kaune veik sa
vaitę laiko, ne tik gerai su
sipažinome su miestu, su jo 
gyvenimu, su kultūrine ir 
moksline veikla, bet dargi 
susitikome daug žmonių iš 
visokių gyvenimo šakų. Su
sitikome su iš Argentinos 
ir su kitais iš Pietų Ameri-

Želionį ir Juozą Mazaliaus- 
ką iš Giraitės km., sutikau 
Markauską (irgi du broliai 
čia gyvena) iš Teizininkų 
km., aplankiau Jono ir Pra
no Braknių gimines ir 1.1. 
Gyvena dar ir daugiau ma
no pažįstamų Kaune, kaip 
Juzė Vaišnoraitė iš Teizų, 
ir yra iš kitų aplinkinių 
kaimų, bet jų visų nesuspė
jau pamatyti.

Nežiūrint, kaip buvo 
smagu Kaune, bet atėjo 
diena, kada reikia su juo 
skirtis.

Paskutinę dieną dai’ ap
lankėme didžiausią respub-

likos Kaune Valstybinį 
Knygyną, pasivaikščiojome 
po Kauną, o vakare, visuo-V^ 
meninės organiz a c i j o s , 
mokslininkai, dailininkai ir / 
rašytojai suruošė mums iš
leistuves, kur, apart šiltų 
linkėjimų mums ir bendrai 
Kanados ir Amerikos lietu
viams, rašytojai kiekvie
nam iš mūsų įteikė po sa
vo autografuotą knygą, o 
dailininkai — po gražų sa
vo rankdarbį. Šių žodžių 
rašyt ojui dailininkas A. 
Žmuidzinavičius - Žemaitis 
įteikė Palangą vaizduojan
tį gražų aliejumi tapytą 
paveikslą “Į Jūrą.”

Ten, kur kadaise buvo 
pasienio sargyba

kolūkio 
ratelis 
koncer- 
vėliau,

BELGIJOJE TAIP, KAIP IR PAS MUS j
VILNIAUS “TIESOJE” (spalio 19 d.) skaitome toki nam ,vadovauj.a sugabus ir name mokomi ir pilnai 

įdomų lietuvio angliakasio, vargstančio Belgijoje, laišką? energingas pirmm i n k a s laikomi vaikai.

“Gerbiamas redaktoriau, —
“Aš gyvenantis Belgijoje lietuvis, kreipiuosi į jus, no

rėdamas išreikšti kelis žodžius. Koksai yra vargas mū
sų, angliakasių, ir kaip mes gyvename ir kaip mes, lietu
viai vargstame svetimoje žemėje, Belgijoje. Tamsta, 
gerbiamas redaktoriau, pirmutiniais žodžiais aš į jus 
kreipiuos, gal kaip norint galėtumėte man suteikti pagal
bos grįžti namo į brangųją Tėvynę. Toksai vargas mane 
spaudžia. Jau 10 metų vargstu po kantinas prispaustas ir 
persekiojamas svetimųjų kapitalistų.

“Aš galiu pasakyti, neturiu ką dorai nė apsivilkti, nė 
pavalgyti, ir persekiojamas svetimųjų.

“Aš anksčiau gaudavau iš jūsų spaudos, gerbiamas 
redaktoriau, kurioje aš rasdavau teisybės žodžių, kur 
jūs tenai patalpindavote.

“Jūs turite teisybę ir tiesą rašėte, bet gaila dabar 
jinai man nebeateina, o jei gal kuris numeris ateina, aš 
šimtą procentų tikiu, kad mūsų šeimininkas, kur aš gy-1 gerai 
venų, ii sudegina. Daugel sykiu man teko pačiam matyti, 
kaip jisai kitų laikraščius sudegino, sakydamas, ką čia 
skaitote komunistinę propagandą. Tas man skaudu ant 
širdies. Bet kam pasiskųsi? Jie visi vienodi, taip moka 
žmonų išnaudoti, net i graba nuvaryti dar gyvą žmogų.

“C-prUarvas redaktoriau, atsiprašau aš jūsų, gal 
vėlei galėtumėte man savo spaudą ir knygų prisiųsti ar 
kaip kokios galimybės kaip greičiau namo grįžti.

“Gaila, aš grįžčiau šiandien kaip stoviu, bet man gė
da savųjų žmonių dėlei vien apsirengimo. Kiti gal gal
voja: kuris gyvena užsienyje, tai auksu apsipylęs. Teisy
bė. mes turime vargų ir rūpesčiais apsipylę, išnaudoja
mi kapitalistų ir propagandistų, kurie užstoja kelią grįžti 
į brang;ąią Tėvynę Lietuvą.

“Tai toksai mūsų angliakasių lietuvių gyvenimas. Ne 
mano vieno ir dar daugelio kitų lietuvių. Aš prašyčiau iš 
iūsu nuomonės, gal dar kokį straipsnelį paskelbti laik
raščiuose, kaip vargsta lietuviai Belgijoje. Tiktai, gerb. 
redaktoriau, nepaskelbkite tikros mano pavardės.

“Laukiu iš jūsų spaudos, ir pagalbos grįžti, gerb. re
daktoriau,

t uz- 
pirmin i n k a s laikomi vaikai. Internate

i Juozas Miežlaiškis, nėra la- gyvena 180 mokinių ir iš jų 
bai didelis, turi 1,070 hek-,160 nieko nemoka, o tik 20-
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Su pagarba. . .
“Atsižvelgdama į autoriaus pageidavimą, redakcija 

jo pavardės neskelbia”.

KĄ GI MES galime prie šio laiško pridėti? Galime 
pridėti tai, kad pas mus taipgi degina žurnalus, knygas, 
laikraščius, siunčiamus iš socialistinių šalių.

Bet pas mus degina ne namų šeimininkai, o pašto 
viršininkai, cenzoriai. Jau daug kartų buvo spaudoje ra
šyta, kad tūkstančiais tonų yra deginami laikraščiai, 
knygos ir žurnalai. Tai, žinoma, didelė gėda mūsų šaliai. 
Tą gėdą tačiau prisiima ir Belgijos reakcininkai.

tarų žemės. Bet puikiai or
ganizuotas, gerai susitvar
kęs, visi kolūkiečiai nuo
širdžiai dirba, todėl ir gy
vena gerai. Daugelis dar- 

i bų kolūkyje mechanizuoti, 
1 turi apie 40 elektros moto
rų. Dirvos nuolat gerina
mos, jau apie 60 procentų 
žemės nudrėnuota (nusau
sinta) ir netolimoj ateityj 
numatoma išdrėnuoti visą 
plotą. Užtad labai gerą 
derlių gauna iš javų. Užlai
ko ir gerus gyvulius; kar

vidės ir kiaulidės erdvios,
i pastatytos, moder

nūs įrengimai, visi sunkes
nieji darbai mechanizuoti.

Nors nedidelis “Šešupės” 
kolūkis, tačiau gauna mili
jonines pajamas. .Pereitais 
metais metinės pajamos su
darė 1,400,000 rublių, o 
šiais metais numato turėti 
jau apie 2,000,000 rublių 
pajamų. Kiekvienam kolū- 
kiečiui už darbadienį šie
met numatoma išduoti po 
3 kilogramus grūdų ir po 
10 rublių pinigais. Be to, 
kolūkio nariai gauna ir ki
tų žemės ūkio produktų. 
Čia nemažai auginama cuk
rinių runkelių ir todėl kolū
kiečiai gauna dar ir cuk
raus. Kai kurios šeimos 
per metus gauna iki 800 
kilogramų cukrau s, Pa
klausus, kiek valandų Į 
dieną dirba kolūkiečiai, at
sakė, kad nelygiai: laike 
darbymetės - dirba d, a u g 
daugiau, bet atlikus sėją ir 
nuvalius nuo laukų javus— 
daug mažiau, taip, kad per 
visus metus išeina į dieną 
po apje 3!4> valandos. Nu
senę kolūkiečiai gauna pa-

ties vaikų tėvai, gaunantie
ji gerą atlyginimą darbe, 
turi mokėti nedidelį mokes
tį.

Iš Interno užėjome ap
lankyti miesto kapines. Juk
čia guli palaidota žymioji 
Lietuvių tautos pagarbą 
užsitarnavusi liaudies rašy
toja, Julija Žemaitė. Iš
reikšdami Kanados lietuvių 
pagarbą, padėjome ant jos 
kapo gyvų gėlių puokštes.

Kadangi nuo čia netoli kos grįžusiais lietuviais ir 
Kapsuko rajone randasi in- dabar gyvenančiais Kaune, 
validų - senelių namai, tai Vėliau jie pakvietė mus pas 
nuvykome ir ten pasižiurę- save 
ti. Čia valstybės išlaikomi nors ir vėlai naktį (nes ki- 
gyvena 76 seneliai, vyrai ir tokiu laiku nebuvo kada) į 
moterys, kurie labai gra
žiai, švariai užlaikomi, ge
rai maitinami. Su kuriais 
tik teko kalbėti, visi paten
kinti, džiaugiasi, kad Tary
bų valdžia jiems suteikė ra
mią senatvę. Viena 105 
metų senutė, Marė Žilins
kienė, kuri dar gerai mato 
ir girdi, reikšdama padėką 
už mūsų atsilankymą pas 
juos, delegacijos pirminiu-

svečiuose. Nuėjome,

2pu«l. Laisvė (Liberty) Antr., lapkričio (Nov.) 12, 1957
“Šešupės” kolūkyje išau-, 

gusi nauja gyvenvietė, kuri

Danieliaus Jakubonio butą, 
kur susitikome su jo žmo
na, vaikais, su Kaziu Zuo
za, Pranu Žilinsku, Anta
nu Bendžum, Pranu Kar
veliu ir kitais tautiečiais. 
Grįžusieji plačiai papasa
kojo apie sunkius emigraci
jos laikus Pietų Amerikoje 
ir apie dabartinį gyveni
mą savo , brangiojoje tė
vynėje. Išreiškė d i d e 1 į I 

kui įteikė savo užaugintą džiaugsmą, kad jie grįžo į 
gėlę ir, kaip ji sakė, “žiųps- ’savo gimtąjį kraštą, 
nelį lietuviškos žemės dėl' Sutikome daug savo ir ki- 

' j tų Kanadoje gyvenančiųjų 
; pažįstamų. Žinoma, aš ne
galiu atsiminti, kuriuos ki
ti delegatai sutiko, tet man 
teko sutikti ir išsikalbėti' nas, 
su montrealiečių Liudo Ki- elektrinės pastatas, 
sieliaus sesere ir švogeriu, sumontuotos dvi turbinos ir 
su Jono Vilkelio broliu, su du generatoriai. Kai vis- 
Antano Ališausko broliu, kas buvo padaryta, “Jau- 
su Petro Kaušpėdos sesers nais komunars” kolūkio 
sūnumi, su Jurino giminai- valdyba pakvietė inžinie- 
čiu. Taipgi man teko susi- rius - energetikus iš Lie- 
tikti ir spėjau aplankyti ’pojos, kad jie, išbandytų ir 
juos namuose, dabar gyve-1 paleistų veikti stoties agre- 
nančius Kaune: Romą ir gatus. Tie, žinoma, atva- 
Antana su žmona (Jadzė žiavo, viską patikrino ir 
Savulytė/iš Giraitės), Bale- pasakė: “Tarkoj! Galima 
ženčius iš Teisų km., Juozą paleisti!

atminties.'
Nors diena jau ėjo . prie 

pabaigos, bet saulutei dar 
šviečiant, nutarėme aplan
kyti dar vieną Kapsuko ra
jono kolūkį. Pasirodė,. jis 
esąs netoli miesto, prie Vil
kaviškio plento, po dešinei 
pusei. Tai Černiachovskio 
vardo kolūkis. Mus sutiko 
būrelis kolūkiečių moterų ir 
kolūkio pirmininkas V. A- 
domavičius, simpaŲšk a s , 
malonaus būdo, sumanus 
vyras. Jis mus supažindi
no su kolūkio; gyvenviete, 
aprodė gyvuliu.. - fęrijiąs, 
gražias juodmarges^karves,

Aukštos, pušimis apau
gusios kalvos, o tarp jų — 
Lūšės upės. Dešiniajame 
jos krante — Lietuvos že
mė, kairiajame — Latvijos. 
Ikitarybiniais laikais čia 
dieną naktį stovėjo sargy
ba. Bet jeigu praeityje Lū
šė skyrė tautas, tai tarybi
niais laikais ji tapo jų 
draugystės upe.

Kairiajame krante gyve
na Lietuvos Mažeikių rajo
no “Gegužės Pirmosios” 
žemės ūkio artelės kolūkie
čiai, kitame krante — Lat
vijos ‘Jaunasis komunaras” 
kolūkio nariai. Plačius lau
kus dengia žalias pasėlių 
kilimas, virš namų stogų 
srovena miglelė. Tamsėja 
miškas ant kalvelių. Ir vi
sa tai nušviesta dosnios va
saros saulės.

—O jūs į mūsų upę pa
žvelkite, — sako kolūkietis 
Vaclavas Buivydas. — Va, 
į aną pusę, kur kadaise bu
vo siena.
s Žemai • matyti didžiulis 

melsvas ežeras, užtvanka ir 
tarp medžių — baltas hi
droelektrinės pastatas. Šią Ir neatsitikt i n u m a s taij 
elektros stotį pastatė lietu- kad artelės narių Kneitos, 
vių ir latvių kolūkiečiai.

—Taip, tai elektrinė, — 
patvirtina Buivydas.—Mes 
ir mūsų draugai latviai pa
vadinome ją ‘Tautų drau
gyste.” Kaip matote, vyku
siai parinktas ir teisingas 
pavadinimas.

Kaip gi buvo statoma 
elektrinė prie Lūšės? Nuta
rimą pastatyti 'ją priėmė 
“Gegužės Pirmos ios” ir 
“Jaunais komunars” žemės 
ūkio artelių narių visuoti
niai susirinkimai. Paskui 
latvių kolūkio valdyba krei
pėsi į savo šefus — Latvi
jos valstybinio universiteto 
m o k s 1 inius darbuotojus, 
prašydami padėti suprojek
tuoti statybą. Šefai mielai 
padėjo kolūkiečiams.

Kolūkiuose atsirado 
tyrusių statybininkų. Mū 
rijimo ir betonavimo 
bus atliko Juozas Vasi
liauskas ir Zenonas Jėk- 
šas, kaip dailidės ir staliai 
dirbo Jonas Varkalis ir 
Juozas Dalbaris. Turbinas j 
ir generatorius montavo! 
miklių rankų kolūkietis 
Vaclovas Buivydas. I

Lietuvių ir latvių kolū
kiečių bendromis sutartinė
mis pastangomis buvo pa
statyta užtvanka, jos 
slenksčio įtaisai, vamzdy- 1 gyvulių priežiūrą, atkakliai 

hidro- kovoja dėl gyvulių skai- 
buvo čiaus padidinimo, šiais 

ūkiniais metais melžiamųjų 
karvių skaičius nuo 64 pa
didėjo iki 105, beveik dvi- • 
gubai padidėjo kiaulių 
skaičius.

Kolūkiečiai s ė k m i n gąi 
vysto ir sodininkystę bei 

: žuvininkystę. Artelė kas
met parduoda po keletą va-)/ 
gonų obuolių iš savo sodo, 
kolūkio tvenkiniuose sužve-^

pu«Iapyje

milijoną kubinių 
Kokia čia dabar 

žvejams, medžioto-

Lietuvos, tiek ir

Lūše—nedidelė, bet srau
ni upė. Po to, kai ją per
tverė, vandens lygis upėje 
pakilo 5.4 metro, ir susida
rė didžiulė vandens talpyk
la, kurios vandens atsargos 
sudaro 
metrų, 
laisvė 
jams!

Tiek
Latvijos kolūkiečiai di
džiuojasi savo pastatyti 
hidroelektrine prie Lūšės. 
Žinoma! Juk stoties palei
dimas į darbą pakeitė viš^ 
kaimo gyvenimą, elektros 
energija tapo patikimu 
žmonių pagalbininku. Išil
gai kelių, vedančių nuo 
elektrinės iki vieno ar kito 
kolūkio centro, stovi stul
pai su elektros perdavimo 
linijomis.

Vakarais šviečia žiburiai 
.“Gegužės Pirmosios” arte
lės kolūkiečių Rudilio, Jan
kausko, Bublienės, Tavila- 
vičiaus, Cveimontienės ir 
daugelio kitų namuose. Šite 
žiburiai, pasirodo, turi di- f 
džiulę pritraukiamąją jėgą! 
Tv not) fai i J Ir h i n n m o c f o i'

pri-

dar

Vanago, Dremeikos ir kitų 
šeimos persikėlė iš vienkie
mių į kolūkinę gyvenvietę.

Melsva ir maloni šviesa 
sklinda naujos dviaukštės 
kolūkyje pastatytos ligoni
nės. palatose. Neseniai čia 
buvo sumontuotas rentgeno 
aparatas. Elektros šviesa 
yra ir mokykloje, kuri šie
met pertvarkoma į viduri
nę, yra ir kolūkio klube-skai- 
tykloje, pašte, parduotuvė
je. Artelėje įrengtas radi- 
jos mazgas, galintis aptar
nauti tris šimtus taškų.

O kokios didelės permai
nos įvyko kolūkio garnybi-{ 
niame gyvenime! Elektrofi- 
kuotas grūdų sandėlis, ark
lidė, universalinis malūnas, 
kiaulių ferma. Šios fermos 
pašarų virykloje visi pa
šarų ruošimo procesai at
liekami elektros energija. 
Vandenį j rezervuarus, pa
statytus pašarų viryklos 
patalpoje, taip pat paduoda 
elektromotoras.

Neseniai artelė baigė sta- 
: tyti tipinę 150 vietų kar
vidę. Šis naujas gyvuliniu^ 
kystės pastatas taip pat/ 
bus elektrifikuotas. $

Rūpinimasis gyvulių au
gintojais palankiai atsilie
pia jų darbui. Jie gerina

turbokamer’a,

Kai vis-



DETROIT, MICH.
4 AR REIKIA MUMS imažų dalykėlių. Valdyba 

VIENYBES? Išdavė raportą Kliubo su- 
f Šis raštas yra taikomas isirinkime, ir pareikalavo, 
daugiausia trijų Kliubu !kad būtd išrinkta vienybės 
nariams, ir Detroito-Ham'- į komisija, o ne pavesta val- 
trameko ir apylinkės lietu- IW; nes valdybos nariai 
viams.

Prieš kiek laiko, tarpe; 
trijų Kliubų tūlų narių bu-! 
vo pakilęs ūpas suvienyt 
tris Kliubus (du pašelpi
mus - pomirtinius ir trečią 
tik “brolišką”), ir l___
vieną tvirtą liet, kliuba. 
Ėjo pasitarimai, mitingai, 
buvo atsiklaupta i atatinka
mas valdiškas įstaigas apie 
galimybę suvienyt tris 
Kliubus; buvo pagamintos-

' Kuašytos ir taisyklės Kliu- 
vienybei. Bet atsirado 

narių dviejuose Kliubuose, 
t. y. Lietuvių Pilietinimo

negali susitarti. Dar sykį, 
tame susirinkime, buvo pa- 

i leista narių nubalšavimui 
i (nes buvo daug narių) — 
! reikia vienytis, ar ne? Tik 
du nariai balsavo prieš vie- 

turėt Tapo išrinkta vieny-
bes komisija, kurion įeina 
sekanti nariai: M. Masys, 
G. Nausėda, Chas. Nausė
da, J. Galinskas ir St. Pan
gonis. Reikia tikėtis, kad 
jie -susitars su kitų Kliubų 
komisijomis, ir gal turėsi
me pasekmes?

Bet tai yra didelis klausi
mas. Tūli nariai argumen- 

Paimki- 
me iš eilės jų argumentus 

Pirmiausia 
Lietuviu Kliubo

Pašelpos Kliube, ir Detroi-'tuojau priešingai, 
to Lietuvių Kliube, kurie i 
griežtai priešinosi vieny- prieš vienybę, 
bei; jie “surado” ir skelbė Detroito 
visokias nesąmones ir kab- narių:
liukus, kad būk negalima1 1. Argumentuoja, kad jie 
susivienyt. Suardė visą rei- niekad nesivienys jei bus 
kalą, ir tasai klausimas pa- pakeistas (pataisytas) Dė
si liko ore kabantis. jtroito Lietuvių Kliubo var.

Sept. mėn. 22 d., 1957, Įdas, sako, kad jie yra patri- 
Detroito Lietuvių Kliubas-otai to vardo. Bet dėl ko— 
savo susirinkime nutarė vėl nežinia.
bandyt suvienyt tris Kliu-! 2. Priešinasi todėl, kad 
bus į vieną. Darbas palik-1 girdi, kai Hamtramcko 

valdybai. Bet valdyba Kliubas ateis su savo 338- 
turėjo susirinkimą, ir prie niais nariais, tai “mūsų 
jokio susitarimo nepriėjo turtą suės,” nes, girdi, kai 
kokiomis sąlygomis vieny- jie pradės mirt, tai “mes 
tis, nes ypatingai du vai- išmokėsime jiems pomirti- 
dybos nariai priešinosi dėl, nes, ir nieko nebeliks.”

duokles, o kurie dar gali iš- Į3. Dar kiti iš L. P. K. riems niekas nerūpi, nenori 
priešinasi, kad jie nebegaus vienybės, jie nori laipsniš- 
didelių pomirtinių, nes da- kai numirt taip, kaip vadi- dolerį-kitą dėl Kliubo. Tai 

senbernių Kliubas, kokia gi gali būti baimė, 
kad būk “jie sues mūsų iž
dą”? Jie prisidės su nema
žu turtu, ir mokės duokles.

Dėl narių mirties yra ne
gudriausias galvoj i m a s . 
Nei vieno Kliubo nariai ne
mirs visi sykiu. Visose or
ganinei jose miršta nariai I

bar priklausydami dviejuose 
Kliubuose, 
gaus 400 dolerių (ką 
darys su tais doleriais bū
dami grabe—nežinia).

namas !
kai numirs jie kuris jau gulėjo mirties lo- 

jie voje; išsigelbėjo jie nuo ga
lutinos mirties tik susivie- 

! niję su Brolijos Kliubu, nes 
Svarbiausia priež a s t i s jau viską buvo prašvilpę. O 

prieš vienybę yra tame, kad dabar tie patys “jaunikai- 
senosios kartos lietuviai ne- čiai” nenori susivienyt su 
supranta padėties, atrodo, kitais Kliubais. Labai pras- 
k'ad jie nežino jog senesnio- tai jie protauja!
ji lietuviai sensta ir miršta, | 
o tūli dėl senatvės, negalėji
mo, pasitraukia iš veikimo,! 
iš organiacijų. Visos lietu-' 
vių organiacijos senesniųjų 
lietuvių kenčia nuo tokios 
padėties. Tūlos draugijos 
likviduojasi, arba vienijasi 
su kitomis draugijomis, 
kad išlaikyt savo gyvybę.

Ar męs, Detroito lietu
viai, norime, kad Detroito 
lietuvių organiacijos mirtų 
be jokių atžymėjimų? Keis
tučio draugystė “mirė,” ji 
susivienyjo su Hamtramcko 
piliečių Kliubu, ii* dabar tie 
nariai yra p a s i t e n kinę. 
Švento Jurgio 
mirė be pėdsakų, 
se toji draugystė buvo tvir
ta, galinga.

Tad dabar svarstysime, 
ar tie trys Kliubai išsilai
kys, ar jie nemirs?

Kaip jau žinome, kiekvie
nais metais visuose Kliu
buose miršta po keletą na
rių; jauni neina į mūsų 
organiacijas; Kliubai eina 
žemyn, į valdybas niekas 
nenori apsiimt. Bet tūli 
nariai - “jaunikaičiai” ku-

Dabar paimkime priešin
gųjų “argumentus”:

1. Nenori pakeist Kliubo 
vardą kuris skamba: De
troito Lietuvių Kliubas. 0 
pasiūlijimas yra, kad su
vienijus Kliubūs vardas 
būtų: Lietuvių 'Amerikos 

. Matote, 
tokio 

Ameri- 
tik Detroi- 
Dabartinis 
kad musu 

foreigner! ų 
Jokie

draugyste
O kadai-

I tūli nariai • nenori 
vardo, nenori būti 
kos piliečiais, o 
to lietuviais, 
vardas reiškia, 
Kliubas y r a 
(ateivių) Kliubas. 
politikieriai nesiskaito - ig
noruoja foreignerių mažas 
grupes. O ir mums patiems 
yra gėda slėptis nuo Ame
rikos pilietybės! Juk visų 
trijų Kliubų nariai retas 
kuris gal nėra Amerikos pi- mirę gautų tuos 400 dole

rių. O kurie nenori nei pa- 
šelpos nei pomirtinės gale-

Skaitytoji] Balsai
KALBU Aš

“Aš jau šimtus kartu ap- 
skridau jūsų žemės rutulį, — 
Perspėju visus tuos, kurie dar 
ii dabar vis nenustoja svajo
je apie karą, ir trokšta bile 
valandą, ar dieną, karą pra
dėti... Tai tokiems, jei jūs ne
supratote mano kalbos “Pypi, 
pypi“, dabar paaiškinsiu viso-

po vieną, po du, ir t. t. Ki- mis *emės rutulio kalbomis, 
ti pasilieka ir gyvena.! “Kartą ant visados nustoki- 
Hamtramcko Kliubo yraite «alvoK apie karą ir tas sa- 
apie 70 jaunuolių čia gime,V() Pasiut.škas 
ir augę. O Detroito Kliu- 
be, išskyrus tik keletą jau
nuolių, yra visi senukai gy
venantieji iš pensijos. Tai 
argi jie niekad nemirs? 
Aišku, kad Hamtr a m c k o 
Kliubo jaunuoliai taip greit 
nemirs, jie pergyvens visus 
senukus. O mes pasitrauk
sime iš šio • pasaulio.

3. Sako, jei Kliubai bus 
suvienyti, tai mes “nebegau- 
sime 400 dolerių pomirti
nės.” Ir čia yra prastas 
argumentas. Juk 
turėt du skyrius, 
nori būti bagetais po mir
ties, galėtų mokėt po dolerį 
mėnesiniu duoklių, ir nu- u c 7

MEDUS
Šviežas Šių metų Natūralus Medus. 

Dobilų arba maišytų žolynų. Medus 
yra daug sveikiau valgyti nbgu 
baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Natūralaus medaus. 3 svarai 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, pusė galiono, <$2.50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimą užsimoka pirkėjas.
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 32, N. Franklin, Conn.

Kurie

toj smegeninėje... Nes aš vi
sus jūsų ginklus, kokius tik 
jūs mandruoliai — proto gi
gantai — iši’adinėjot ir padir
bėt, net ir atominius ir hidro
geninius, paversiu vienais me

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS'
ROMANAS

— Vilkai tik advente žmones puola. 
Kai rujuoja. O dabar rujavimas pasibai
gė, labai tu čia kam reikalingas! Ir kiek 
ten to kelio? Nė nesutems kaip reikiant, 
o tu besišildai kojas užkrosny.

Pravėrė trobos duris, kad kristų švie
sa, pasikniso kišenėse, sužvejojo ten dvi
dešimties centų pinigą ir ištiesė man.

— Paimk už sugaišinimą, — pasakė 
maloniai. — Na, ir eiti tau bus maloniau 
su pinigu rankoje. Tuščiom eiti tai nela
bai gerai.

— Palaukit. . . kaipgi čia išeina? — 
visiškai suglumau aš. — Duokit nors per
miegot po stogu, kaip aš eisiu dabar 
nakčia . . . vienas, per miškus?!

— Tu pirmiau paimk, — įbruko jis 
man pinigą. — Permiegot aš leisčiau, tik 
vietos nėra. Pats matai, koks namas: sa
vieji neišsitenkam, kaip čia dar svetimą 
įsileisi ? Ir patalo nėra. Ar aš žinojau, 
kad mums nebereikės piemeniu?

Aš stovėjau pasimetęs, nerasdamas 
net ką pasakyti.

— Apie kokius miškus kalbi? — vėl 
prabilo iis. — Alksnyniukas yi’a , o dau
giau taigi nieko nėra. Tu nemeluok!

Vyriškis su kibirais jau buvo nuėjęs 
prie šulinio, pasišviesdamas žibintu, sė
mė vandenį ir šaukė iš tolo:

— Tėte, šunis ai* jau paleisti nakčiai?
— Paleisk.
Aš pasiskubinau už vartų, kadangi šei

mininko šunes buvo kone dveigio veršio 
didumo ir, matyt, labai ištikimi savo 
ponui. Taip ir plėšėsi į visas puses, žvan
gindami storomis grandinėmis, dusdami 
nuo įniršio.

Pasukau lauko keliuku atgal ir iš kar
to supratau, kad vienas reikalas stebėti 
pažliugusį kelią iš rogių ir visiškai ki
tas reikalas bristi šitą kelią pėsčiom. 
Kojos iki riešų šmuktinėio į papliurpu
sią šaltą tyrę: sniegas ir vanduo, sniegas 
ir vanduo! Klumpės beregint prisimuši 
šitos šaltos pliurzes, ėmė spausti kojas, 
veržti apivarus. Nuolatos sėdiniavau kur 
ant pakiluesnės vietos, nagais plėšiau iš 
klumpių suplūktą tirpalą, vėl aviausi ir 
vėl skubėjau į priekį. Tirštas prakaitas 
bėgo skruostais. Ir tik vienintelį norą aš 
beturėjau: pasiekti vieškelį, pasiekti ! 
vieškelį, kol dar neužstojo juoda naktis! 
Vieškelis kažkodėl atrodė man toks sa- i 
vas, artimas, lyg mūsų trobelės pašalys: 
tik pasieksiu vieškelį, ir jau bus gerai, ir 
jau nebaisu, nebešlapia, nebešiurpu. . .

(Bus daugiau)

(Tąsa)
y— Ko važiavau, tą ii* parsivežiau. Pie- 

- .menioką pasamdžiau,, argi nematai?
\ — Tai kad mums nebereikia piemenio- 
klo?

— Nebereikia?
— Taigi Danieliūkštis atėjo šiandien 

ir pasisiūlė. Sakėsi apsigalvojęs, šią va
sarą pramaskatuosiąs dar piemeniu, o 
ten jau bus matyt. Tik išvažiavai tėtė už 
vartų, o jis ir atėjo.

Šeimininkas patylėjo.
— Tai kaip? Ir sutarėt viską?
— Ar daug čia tarimo, tėte? Pasakiau, 

kaip rudenį buvo jam sakyta, jis ir nu
sileido. O štai ir pats Danielius!

Iš trobos išėjo stambokas paauglys, 
apsivilkęs pilko dimelio švarku, tokiom 
pat kelnėm, apsiavęs odinėm naginėm su 
aukštai pavyniotais apivarais. Atsirėmė 

.prieangio stulpelio ir ėmė tylėdamas ap- 
jžiūrinėti mane.

Šeimininkas pažvelgė į jį. Kvietiniai 
jo ūsai sukrutėjo nuo malonios šypse
nos.

— Kaip dabar bus? — paklausiau aš 
sumišęs. -

— Taigi, matai, mums nebereikia, — 
atsakė šeimininkas, vis dar šypsodama
sis Danieliui. —Pernykštis sutiko. . .

— O aš?
— Tu? O ko gi dar tu?! — nustebo 

šeimininkas. — Negi nematai, kaip iš
ėjo? Mums nebereikia!

— Tai kur gi aš dėsiuos dabar?
— Še, tau! — nusijuokė jis. — Ar tai 

aš vienas gaspadorius margam sviete? 
Atvažiuos kitas, ir pasidėsi!
h Jis pasuko gonkelių link, o aš nesumo
ku, ką dabar daryti. Vis labiau temo. 

. Kieme vėl pradėjo draskytis šunes, piktai 
lodami ant manęs. Nusekiau tad paskui 
Šeimininką į gonkelius, iš ten — į tam
sią priemenę. Bet primenėj jis sustojo, 
sugraibė mane tamsoj ir paklausė:

— O kur tu eini?
—Trobon aš einu, — atsakiau. — Ne

gi šiandien, tokioj vėlumoj bevešit ma
ne atgal?! Rytoj parvešit.

Šeimininkas patylėjo.
— O tu — pėstute. Kojos jaunos, kaip 

nyitai parriedėsi, — pasakė švelniai. — 
Atsimeni, pro kur važiavom? Keliuku 
iki alksnyno, o ten vieškeliu, vieškeliu, 
vis nosies tiesumu, štai tau ir namai!

* — Kaipgi aš pareisiu nakčia?! Šitoks 
ilgas kelias! Mane dar vilkai sudraskys!

lietis. Su pasididžiavimu 
' reikia pasisakyt, kad esame 
Amerikos piliečiai, ir kad

’ mums rūpi Amerikos žmo
nių gyvenimas, ir politikie
rių veikimas. Kam tasai 
užsispyrimas dėl prasto

’ vardo?
2. Sako, kad Hamtram

cko Kliubas su 338-niais 
Į nariais “sues mūsų visą ........   —
i turtą išmokant pašelpoms pavojingo kranto su leidi- 
; ir pomirtinėms.” Vienas 
{valdybos naiys net nu
sprendė, kad Hamtramcko 
Kliubo nariai mips visi sy
kiu, ir vienu sykiu sunai
kins iždą. Aųo Kliubo na
riai sirgs ir mirs, ir net 
“visi sykiu”! O Detroito 
Kliubo nariai “ne sirgs ir 
nemirs”! Matote, k o k s
kvailas jų galvojimas! Fak- Kas būtų jei jie atsisaky
tai gi yra štai kokie: Ham- tų? Ar bent vienas senes- 
trameko Kliubas turi turto' nio amžiaus asmuo galėtų 

, apie trisdešimts aštuonius, išpildyt visokias blankas - 
tūkstančius dolerių (su na- aplikacijas, ir visokius val- 
mu, baru, ir ižde). Visas j dininkų patvarkymus? Ne, 
šitas turtas būtų sulietas į i negalėtų.
vieną iždą. Apart to, arti ■ gręsia Kliubams pavojus. 
400 narių mokės mėnesines | Todėl vienykimės ii’ pada-

būti Kliubo nariais, ir turė
ti “good time.”

Tik reikia noro ir rimto 
apgalvojimo, kad m u m s 
reikia vienytis, nes ma
žoms organi'aeijoms gresia 
mirtis. Atsiminkime dar ir 
tą, kad mes stovime ant

m u pardavinėt likerius ir 
alų. Liquor Control komi
sija verčia mus vest visas 
apyskaitas ir rašyt susirin
kimų protokolus anglų kal
boje. Neklausysi, negausi 
leidimo pardavinėt likerius. 
Laimė yra tik tiek, kad dar 
turime tūlus jaunuolius ku
rie gali atlikti tą darbą.

Tai ir dėlei

3 pusi. Laisvė.(Liberty) Antr., lapkričio (Nov.) 12, 1957

“Tuos savo milžinus, karo 
didlaivius, kaip tai galingiau
sius šarvočius, milžinus lėk-j 
tuvnešius, su kuriais jūs taip! 
(iidžiavotės, sunaikinkite '— 
perdirbkite vien tik i preky
bos bulvėmis ir kviečiams iš-! 
vežioti užsienin laivus.

“O tuos milžiniškus tankus. I 
kanuoles, bo'mbcrius, suardy- į 
hite ir sumeskite Į tirpykla, o I 
iš to metalo padirbkite ga
lingiausias mašinas, žmonėms 
taip reikalingiems jų gyveni
mui produktams dirbti.

“Visus karo kurstytojus, 
kaip tai, admirolus, genero
lus, pulkininkus ir jiems pa
našius nurėdykite... Nulupine- 
i:ite nuo ją krūtiniu, griešnu 1 
krūtiniu, visus jų iki ‘šiol tu-

s kare atsižymėjimus,
• tai, — žvaigždes, kry-
, ordinus ir kitas ‘paži-
, visus sumeskite i ‘garba

ge’ skardines. O juos pačius, 
kada tai buvusius karo laime- i 
tojus, pasaulio užkariautojus, 
pristatykite prie žmonijai 
naudingo darbo!

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*W**BC«

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

'.UIS

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 830 puslapių 

Kaina tik $1.50

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y
. aAa aSa
* a— w —A" "A" —A* *A’

visokius admirolus ir genero
lus, patol nebus paka.jaus ant , 
žemės! O jau kiek turite pri- ' 
šigąminę atominiu ir hidroge- 
1.0 bombą, tai susibėkite jas 
i savo kišenes ir visi tokio tų j 
bombų 
laukus tarpusavyje jomis pa-! 
žaisti... Sputnikas No.. 1“

mylėtojai išeikite į i

rykime vieną skaitlingą lie
tuviu Kliuba Detroite. V »• II

Chas, J. Martin I

LA I S V E
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmones labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisves Kaina
I Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Worceslerio Aido Choras, V adovan jamas Jono Dirvelio, 
Dalyvaus Laisves Koncerte Lapkričio-Nov. 17-lą

Sekanti sekmadienį visi būkime Laisvės koncerte ir išgirskime Worcesterio Aido Chorą, 
vadovaujamą Jono Dirvelio. Apart Aido Choro ii* jo solistų Onos Dirvelienės ir Jono Sabaliaus
ko, programoje dalyvaus Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler; Julius 
Krasničkas, tenoras, iš Cleveland, Ohio; Amelia Young-Jeskevičiūtė, sopranas; Augustinas Ieš
mantą, baritonas; Suzana Kazokytė, dramatiškas sopranas; Ukrainų.Šokėjų Grupė ir dar kas 
ekstra. *

Koncertas bus Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Mill, N. Y. Pradžia 
3:30 vai, popiet. Įžanga $1.50. Prašome nesi vėlinti atsilankyti.
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Lietuvos mokslininkų 
dalyvavimas Tarptaut. 
geofiziniuose metuose

Vilniaus astronominėje 
observatorijoje profesorius 
Povilas Slavėnas supažin
dino mane su jaunu savo 
padėjėju Valentu Viskulai- 
čiu. Vos prieš vienerius 
metus Valentas dar bu
vo studentas, o dabar jis 
savarankiškai tiria kinta
mąsias žvaigždes pagal 
Tarptautinių geofizinių 
metų programą.

Jaunasis astronomas jau 
yra pasiekęs tam tikrų lai
mėjimų. Jis, pavyzdžiui, 
patvirtino negalutinai įro
dytą nuomonę, jog žvaigž
dė, kuri specialiuose žiny
nuose žymima numeriu 
524, yra kintamo pobūdžio. 
Drauge su kitu jaunu as
tronomu Jonu Mašnausku 
jis parengė veikalą apie de
vynių kintamųjų žvaigž
džių fotografinį tyrnėjimą. 
Pagal autoritetingi! specia
listų atsiliepimus veikalas 
turi nemažą mokslinę 
reikšmę.

Lietuvos a st )• o n o m a i 
Tarpt autinių geofizinių 
metų programos vykdyme 
dalyvauja ne tik tuo, kad 
jie tiria kintamąsias 
žvaigždes. Vilniaus univer
sitete s u d a r y t a profeso
riaus Povilo Slavėno pirmi
ninkaujama komisija, kuri 
ruošiasi stebėti dirbtinius 
Žemės palydovus. Šiam rei
kalui netoli Vilniaus įren
giama vizualinio stebėjimo 
stotis. Ji aprūpinama nau
jausia specialia aparatūra, 
pagaminta Tarybų Sąjun-

gos Įmonėse.
Į Tarptautiniu geofizinių 

metų programos vykdymą 
įsijungė ir kitos Lietuvos 
mokslo įstaigos.

įdomu darba, skirta at- 
Biosferos radioaktyvum u i 
ištirti, vykdo Lietuvos 
Mokslų akademijos Geologi
jos ir geografijos instituto 
mokslininkų grupė. Čia pa
rengtas originalus metodas 
esantiems ore radioakty
viems elementams fotogra
fuoti. Naudodamiesi šiuo 
metodu, fizikos - matemati
kos mokslu kandidatai Bo
leslovas Styra ir Česlovas 
Garbaliauskas nustato, 
kaip keičiasi gamtinis oro 
radioaktyvumas. Šie stebė
jimai bus vykdomi per vi
sus Tarptautinius geofizi
nius metus. Manoma, kad 
jų rezultatai turės svarbią 
reikšme atmosferai išgry
ninti, pašalinant iš jos ra
dioaktyvi nes medžiagas.

Didelį darbų kompleksą 
vykdo mokslininkai, dir
bantieji kitose mokslo sri
tyse. Kauno agrometeoro
logijos stotis tiria atmosfe
ros radiacinį ir šiluminį 
balansus, vykdo bendrus 
meteorologinius ir aerologi- 
nius stebėjimus pagal TGM 
programą. Be to, Lietuvos 
m e t e o r o 1 o g ai kartu su 
TSRS Mokslų akademijos 
mokslininkais plaukios hi
drografiniu laivu “Lomo
nosov,” kuriame bus vyk do
mi okeanografiniai bei kiti 
tyrinėjimai Atlanto vande
nyne ir Baltijos jūroje.

Jury (8 Taranavičvus

LIETUVIU TARPE
Iš L.D.S. 46 kuopos 

susirinkimo

Lapkričio 6 d. Liberty Au
ditorijoj’ Įvyko kuopos sisirin- 
kimas. Narių dalyvavo viduti
niai. Finansų sekretorius pra
nešė
simokėje 
metus. Ligonių 
nėra. Malonu, 
visi sveiki.

Skaitytas 1 
L.D.S. Centro,

kad nariai veik visi pa- 
duokles už šiuos 

šiuom kartu 
kad kuopiečiai

n n o 
ragi- 
nau-

kuriame 
narna visi nariai į darbą 
jų narių įrašymui. Kai mūsų 
organizacija buvo uždėta ant 
subversyvio listo, tai daugelis 
narių dėl tam tikrų priežasčių 
pasitraukė iš organizacijos 
Dabar, kai organizacija nuim
ta nuo subversyvio listo, tai 4*
sąlygos naujų narių gavimui 
pasitaisė. Tą svarbų klausimą 
padiskusavus prieita išvados, 
kad visi nariai stotų darban. 
Kai kurie padarė prižadą, 
kad tikrai gaus naujų narių.

Skaitytas laiškas nuo LŪS 
3-osios apskrities, kuriame 
kviečiama dalyvauti konfe
rencijoje 
beth, N.

dalyvauti 
lapkr. 10 ( 
J. Išrinkta du dele- 

Grybas ir M. Jus-

laiškas nuo Lietu-
Bend- 

metinis suvažiavimas
Ragina

ėrininkus dalyvauti. Iš-

Skaitytas 
vių Namo Bendrovės, 
rovės 
įvyks lapkričio 30 d. 
visus
rinkta Anna Jonikis atstovau
ti kuopą suvažiavime. Paskir
ia iš iždo dešimtinė pasveikin
ti suvažiavimą.

Susirinkimas užsibaigė gero
ji' nuotaikoje.

Worcester, Mass
PASIRUOŠIMAI

Mūsų Aidas entuziastiš
kai ruošiasi keliauti į New 
Yorką lapkričio 17 d., daly
vauti Laisvės metiniame 
koncerte. Aidiečiai lapkri
čio 3 d. turėjo surengę pra
mogėlę Lietuvių Svetainėje, 
kad sukelti, kiek finansų 
kelionės lėšoms. Į pramo
gą nemažai atsilankė publi
kos. Ji buvo pavaišinta 
šiltais, skaniais valgiais ir 
pasiklausė rekordinės mu
zikos. Aišku, atsilankiusie
ji linkėjo choriečiams ir jų 
mokytojui Jonui Dirvelių i 
gero pasisekimo koncerte ir 
kelionėje. Jie važiuos pen
kiomis mašinomis.

Binghamton, N. Y.
LIŪDNAS 

PRISIMINIMAS
Lapkričio 16 d. sukaks 2 

metai, kai mirė Valerija 
Kaminskienė. Ji paliko di
deliame liūdesyje seselę He
leną ir švogerį Izidorių Vė
žius, dukrą Mrs. George 
Evans ir jos šeimą, sūnų 
Peter ir šeimą.

Velionė tapo palaidota 
lapkričio 19 d., .1955 m., 
Glenwood kapinėse.

Greit prabėgo dveji me
tai, bet mes liūdime, nete
kę brangios ir mylimos se
sutės ir švogerkos, taipgi 
tetulės.

Helena ’ ir Izidorius
V ežia i

Koresp.

Kultūrinį Centrą apdovanojo

Draugė A. Mureikienė iš 
Milford, Conn., padovanojo 
du didžiulius skanius sūrius 
Lietuvių Kuttūriniam centrui.

Tai puiki jos dovana, kuria 
besi vaišindami Kultūriniam 
Centrui padarėme kelis dole
rius jeigu.
Laisvės koncertas jau čia pat

Laikas visiems ruoštis prie 
didžiojo metinio Laisvės kon
certo. kuris įvyks šį sekmadie
nį, lapkričio 17, Liberty Audi
torijoje.

Pilnos informacijos randa
si šiame puslapyje telpančia- 
me skelbime. Atrodo, kad bus 
vienas puikiausių koncertų.

Suvažiavimas ir banketas

New Yorko spaudoje
Mount Kisco miestelis 

ir radioaktyvumas...

vi-

fabrikas - apdir-

Mount Kisco miestelyje 
sai netoli New Yorko randasi 
uranin mo 
bykla ir mokslininkai jau se
nokai sako, kad ten praveda
mi bandymai gali būti pavo
jingi paties miestelio, o gal ir 
New Yorko žmonėms, kadan
gi yra radioaktyvumo pavo
jus. Kelios savaitės atgal 
“Wiorkerio” bendradarbė ra
šytoja Virginia Gardner 
lankėsi ir paskui 
straipsnių eiklių apie 
lą.

Nors Mount 
jų tarpe nėra 
ii o” pritarėjų, 
žinota, kad šis
lis'yra vienintelis, kuris kelia 
tą klausimą — ir gyventojai 
pradėjo rašyti laiškus kitiems 
'laikraščiams. Dabar “Herald- 
Tribune” atspausdino veda
mą straipsnį, kuriame sako, 
jog ką nors reikia daryti, kad 
užtikrinti, jog radioaktyvu-

m as nesudarytų dar didesnio 
pavojaus. “Herald - Tribūne” 
duoda suprasti, būk tai jis 
pirmas kelia balsą šiuo klau
simu, nors puikiai žino, kad 
“Workeris” pirmas prabilo.

Užsienio komunistai 
telegrafuoja Fosteriui

Padėka

Brooklyn Auto-body sender shoflk > 
established 30 years ago. Full^)* 
equipped. 5 car capacity. Owner 
retires. Good opportunity for righty 
party. Price low for immediate 
sale. $6,500. Half cash. EVergreen 
4-8644. (218-2-20)

ten 
paraše 

ši reika-

gyvento- 
“W.orke-

Kisco 
daug 
vienok ten su- 
kai.ru s laikraš-

Praeitą savaitę “D 
Worker” perspausdino 
telegramų;, kurias iš užsienio 
gavo komunistų senas lyderis 
William Z. Foster. Kaip žinia, 
Fosteris serga. Jau kelios 
vaitės atgal ištiko kraujo 
plūdimas smegenyse ir jis 
vo labai rimtai 
bar jis gėrėjas.

Užuojautos 
linkėjimai j a,m 
jo nuo Tarybų 
tanijos, Italijos,
ir eilės kitų kraštų komunis
tų. Telegramose jis ragina
mas klausyti daktarų; patari
mų, ilsėtis kuo daugiau, kad 
galėtų pasveikęs sugrįžti į 
darbuotę.

apsirgęs.

y

sa- 
pa- 
bu- 
Da-

telegramos ir 
pasveikti atė- 
Są.jungos, Bri-

Francūzijos

FILMAM EATRAI
Vokiškasis filmas — 
muzikais romansas

Warner Bros, turi kontraktą 
— Ronald Colman, Hedy La
marr, Groucho Marx, Harpo 
Marx,» Chico Marx, Virginia 
Mayo, Agnes Moorehead, Vin
cent Price, Peter Lorre, 
Charles Coburn, Cedric Hard- 
wicke, Cesar Romero, Dennis 
Hopper, Marie Wilson, Hel
mut Dantine, Edward Everett 
Horton, Reginald Gardiner, 
Marie Windsor, Cathy O’Don
nell...

sukinta.
72nd St. Plavhouse 

vkaip ir pastogė vc- 
filmams — .'paskel- 

juos pastoviai rodys 
jau dabar rodo. Tik

MIRE

Lapkričio 2 d. Lietuvių 
svetainėje buvo didelis 
priešrinkiminis pol i t i n i s 
mitingas dabartinio miesto 
majoro James D. O’Brien 
šalininkų. Kadangi O’Bri
en yra auklėtinis šio miesto 
apylinkės, t. y.^ Millbury 
gatvės, tad jo prakalba bu
vo ne tuščių pasigyrimų. 
Worcesteris rinko jį penk
tam terminui (dvejiems 
metams.) 9 kaunsilmanai 
tapo išrinkti ir jie iš savo 
tarpo išsirenka majorą. Lo
giškai, majoru lieka dau
giausiai balsų gavėjas.

Į mokyklų komitetą penki 
• būna išrinkti, kuriem tas 

majoras pirmsėcĮži a u j a . 
Taip ir valdomas miestas, 
su pasamdytu gaspadoriu- 
mi (City Manager).

Kitas svarbus mūsų paren
gimas, tai Lietuvių Namo 
Bendroves šėrininkų suvažia
vimas ir po jo banketas, 
įvyks šeštadienį, lapkričio 30, 
Liberty Auditorijoje.

Pasižymėkite tą dieną ir 
dalyvaukite.

Sugrįžo iš St. Petersbur- 
go, Floridos, LDS 6 kuopos 
iždo globėja ir laikina f i n. 
sekretorė Valerija Vinskū- 
nienė, jos sūnus ir J. Ka
minskas, kurie praleido 
apie 3 savaites laiko. Kai- PASIENIO SARGYBA 
bėjausi su ja telefonu. Sa-Į 

kad ir ten nevisada bū- 
šilta. Bet abelnai k-elio- 
pasisekė gana gerai.

Filmų mylėtojai, kurie ži
no, kas vystosi filmų pasauly
je, (jau senokai apgailestavo, 
kad New Yorke nėra teatro, 
kuris pastoviai rodytų vokiš
kus filmus. Mes čia matome 
Franc ūži jos, Britanijos, Itali
jos, Japonijos, TSRS*ir dauge
lio kitų šalių filmus, bet vo
kiškų' iki šiol nematėme, nors 
gerai žinoma, kad ten pasku
tiniais keleriais metais nema
žai gerų

Dabar 
pasidarė 
kiškiems 
be, kad 
ii vieną
gaila, kad. pradžia ne kokia.

Pirmam filmui Playhouse 
teatras pasirinko “Kabaretą” 
(“The Cabaret”), naujai pa
gamintą, bet senoviškumu 
dvelkiantį m u z ikalinį - ro
mantinį filmą apie Vienos 
kompozitorių ir jo meiles, 
skausmus ir 1.1. Filme nema
žai neblogo romantiško dai
navimo ir muzikos, bet vaidi
nimas perdėtas ir nuobodus. 
Vyriausioje rolėje Paul Hen- 
icid, kuris nacizmui įsigalė
jus buvo palikęs Austriją ir 
tapęs Amerikos aktorium, o 
dabar gyvena Vokietijoje ir 
vaidina vokiškuose filmuose.

Visi New Yorko kritikai su
tinka, kad šis vokiškas filmas 
turi mažai vertės.

Juozas Merk mirė ligoninėje

Brooklyniečiams gerai žino
mas Juozas Merk (Merkevi
čius) mirė Kings County ligo
ninėje lapkričio 8 d. Nuo šio 
antradienio, lapkričio 12, pa
šarvotas Garšvos šermeninėje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Bus laidojamas ketvirtadienį 
Fresh Pond krematorijoje.

Didžiuliame liūdesyje liko 
jo serganti žmona Mae ir 
duktė Collette.

Nuoširdi užuojauta 
nio Juozo Merk 'šeimai.

širdingai dėkojame visiems 
dalyvavusiems mūsų 2.5 metų 
vedybinio gyvenimo 'sukaktu
vių puotoje, įvykusioje spalio 
(Oct.) 27-ą dieną, 1957 me
tais. O ypatingai Kostus Kili- 
kevičiui, “L. B.” administrato
riui, kuris atskrido iš Toron
to, Canada. Mūsų ilgametis 
draugas padarei mums didelį 
malonumą dalyvaudamas mū
sų sukaktuvių puotoje.

Širdingai dėkojame komisi
jai už įdėtas pastangas pri- 
ruošime šios puotos. Taipgi 
širdingai dėkojame šeiminin
kėms už 1 skaniai paruoštą 
maistą.

Dėkojame giminėms ir 
draugams už gražias dovanas. 
Taipgi dėkojame svočiai Kas
tutei Misiūnienei už taip gra
žų didelį sukaktuvių tortą, 
kuris gražiai puošė garbės 
stalą. Taip pat širdingai dė
kojame svotui Stasiui Misiū
nui, už draugišką vaišinimą 
svečių stipriu gėrimu. Taipgi 
dėkojame draugams-gėms už 
nuoširdžius linkėjimus bei 
komplimentus. Dėkojamie vi
siems už sveikinimus telegra
momis bei atvirutėmis.

širdingai dėkojame už gė
les, kurios taip puikiai puošė 
stalus, K. Pctrikienei, P. Bo
čiams, W. Baltrušaičiams, J. 
Juškams, J. Baleikams, J. Ši
mėnams. Ypatingai dėkojame 
draugei A. Kukaiticnei ir jos 
dukrelei Beitai, Brockton, 
Mass., už rožių bukietą, kuris 
gražiai puošė garbės stalą.

širdingai dėkojame Aido 
Chorui ir jo mokytojai už su
dainuotas gražias dainas, pri
taikytas tam pokyliui. Taip 
pat dėkui choristams už ma
lonų patarnavimą prie stalų, 
ir visiems 
pokylyje. 
“Laisvės”
skelbtus pranešimus

KEPYKLA—PELNINGA
Parsiduoda So. Brooklyne.

Specializuojasi tortų kepimu gim
tadieniams ir parems. Dėl infor
macijų telefonuokite 5-8 vakarais: 
ST. 8-9209.

(218-220)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES
prie Singer Monograme, taipgi mo
kinės. Nuolatinis darbas, gera mo
ki stis, puikias darbo sąlygos.
Menich, L. I. Saukite: MA.3-4270.

(218-22(6

REAL ESTATE

QUEENS VILLAGE. Krautuvė 
6600 pėdų. 6 apartment ai. Mažų 
išdirbysčių apylinkė. Turite pama
tyti, kad įvertinti.

HOLLIS 5-0801
(212-221)

59-81, 60 St., Ridgewood-Maspeth, 
nauji 2 šeimų namai, mūriniai, 3 ir 
4^ rūmai, modemiškos maudynes 
ir virtuvės, 1 karui garadžius, au
tomatiškas šildymą.s Kaina $23,- 
000. Įmokėjimas ir išmokėjimai su
sitariant. Kreipkitės šeštadieniais ir 
sekmadieniais popiet arba pagal 
sutartj. Schweuk, 70-03 Fresh Pond 
Rd., Ridgewood, N. Y. HE. 3-9129.

(218-220)
—....................................—. ... —.......... .. ■■ — —

Forest Hills (Crescent). 2 šei
mų namas, mūrinis, kamb
Skiepas ištaisytas. Tuoj užimami. 
Autobuso stotis pusė bloko, 
Avė. subvė 6 blokai. Arti krautuvių; 
mokyklų, bažnyčių (katalikų). 6507 
Fitchett St. TW. 7-8184 Vientik 
pirkėjai. (219-221)

Flatbush-Midwood Puikus 7 kamb. 
2 šeimų namas, "2 vonios. 4 mieg- 
rūmiai. Arti visų krautuvių, sub- 
vės, mokyklų, bažnyčių. Kaina 
$16,990 greitam pardavimui. CL. 
3-8127.

(219-221)

Rep.

TEN, KUR BUVO

dirbusiems tame 
Taipgi dėkojame 
personalui už

Valys ir Verutė
Bunkaj

AIDO CHORAS

4 
velio-

Vero-

ko, 
na 

! nė

Demokratas Mr. John 
Burns išrinktas Bingham
ton miesto majoru. Iki šiol 
jis buvo pagelbininkas pir- 
mesnio majoro Mr. Kra- 
m e r. . Josephine

Nauji ir mažai vartoti vyru kos
tiumai, paltai, batai ir baltiniai. Ga
lite nusipirkti sau, arba pasiunti
mui užjūrin. Kainos labai prieina
mos. Pertaisymai veltui. Lt 
CLOTHING, 599 W. 187 St, (

A
— —T-r—   — —,
St. Nicholas Avę.) IRT 191st St. I

For Rent I •

Ammanas. — Reakciniai 
karaliuko Huseeino pasekė
jai čia surengė mitingą, 
kuriame šaukė: “Šalin Na- 
sserį, tegyvuoja Hussei- 
nas!”

Varšuva. — Spalio revo
liucijos proga virš namų 
Varšuvoje iškeltos tarybi
nės vėliavos.

The Greater New York Fund

Šią savaitę turėsime dvejas 
praktikas, trečiadienio i r 
penktadienio vak. 8 vai. Svar
bu gerai pasiruošti savo už
duotį Įvykdyti garbingai Lais
vės koncerte ši sekmadienį.

Valdyba

KRAUTUVE IŠNUOMOJIMUI

Tinkama lengviems mašinerijos 
darbams.

Įtaisyta su vėdintoju ir tinkama 
elektros energija. Randasi po 27-09 
Astoria Blvd.

Kaina prieinama.
Skambinkite LE. 4-3510
Nuo 9-6 arba rašykit?:

SIGAL REALTY COMPANY
Riverhead, N. Y.

(2-8-2-20)

Maspethe gyvenusi 
nika Račelienė mirė spalio 22 
d., turėdama 55 m. amžiaus. 
Palaidota spalio 26 d.

Liūdesyje liko vyras, duktė 
du sūnūs ir sesuo, taipgi ke
turios seserys Lietuvoje.

gy-

maišomą 
paspaudė

KONCERTAI
Metropolitan operos daini

ninkai Licia Albanese ir Guy 
Gordon dalyvaus koncertinė-, 
jc programoje, Carnegie Hall, Į 
gruodžio 8 d.

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
jojami veidrodiniai karpiai 
parduodami Mažeikių, Ry
gos ir kitų miestų turguo
se.

Stiprėja broliška drau
gystė tarp “Gegužės Pirmo
sios” ir “ Jaunais komu- 
nars” artelių kolūkiečių. 
Kad tai reikalipga, jie pa
deda vieni kitiems. Pavyz
džiui, šiemet latvių kolūkis 
davė lietuvių artelei daug 
žolių sėklos. Savitarpio pa
galba teikiama auginant 
veislinius gyvulius, statant 
gamybines patalpas.

N. Gusevas

Kitas grandioziškas, 
aktorių pilnas filmas

M a d a gaminti didelius 
grandioziškus filmus, į kurius 
sutraukiama 
“ekstrų” i 
skambiais 
Warner Bros, 
mintas filmas 
kind” dabar 
mount teatre.

Tame filme 
visi žymūs aktoriai, su kuriais

t ū k s t a n čiai 
ir tuzinai 'aktorių su 

> vardais, tęsiama.
studijose paga- 
“Story of Man- 
rodomas Para-

vaidina beveik

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL N. Y.

LLD 185 kuopos 
įvyks lapkričio (Nov.) 
vakare, 110-06 Atlantic 
malonėkite susirinkti
nes bus renkama centro valdyba. 
Kurie nepasimokėję, malonėkite pa- 
simokėti. Valdyba (218-219)

susirinkimas 
16 d., 7:30 

Avė. Nariai 
skaitlingai,

Autobusas užmušė vaiką

Robert Grossman, 5 metų 
vaikas, užmuštas, kuomet au
tobusas jį bėgantį skersai gat
vę parmušė.

Kas nors peršovė advokatą

Theodore Rosenberg buvo 
trim šūviais pavojingai per
šautas ant Nostrand Avė. ir 
Avė. P, Brooklyne. Kas jį 
peršovė, dar nesurasta.

Ant Broadway Virš Metai!
Cecil B. DeMille’s didi filmą

THE TEN COMMANDMENTS
Bibliška istorija, gražiai atkartojama Technispalvomis, 

dramatiškai vaizduoja VistaVision Ekrane.

CRITERION THEATRE, B’way prie 45th St.
Popiet: 2:00 vai., Pirniad., Penktad., 2:30 vai. Seštad. ir Sekinai!.

Vakarais: 8 vai. Ekstra rodymai šeštadieniais, 9:30 vai. ryte.

VISOS SĖDYNĖS REZERVUOTOS. 
RAŠYKITE DEL TIKINTŲ DABAR!

Sūnus matė, kaip mašina 
tėvą sutraiškė

Cheektowaga, 
ventojas James Dubish, beva
lydamas cementą 
mašiną, netikėtai
elektros svičių ir mašina jį su
traiškė tuo metu, kai arti ma
šinos buvo jo sūnus, bet nieko 
negalėjo tėvui padėti.

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

Sūnelis prigėrė, motina 
užsimušė

Miklos Varga pergyveno 
dvi tragedijas vienu kartu. Jo 
dvejų metų sūnelis maudynėje 
besimaudant prigėrė, o jo 
žmona, tragedijos nepanešda- 
ma, nušoko nuo savo apart- 
rnento stogo ir užsimušė.

Dabartines Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Mokslinės

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
fi

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antr.f lapkričio (Nov.) 12, 195$

kai.ru



