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^KRISLAI
Geriau, negu tikėtasi. 
pasimatysime

I.hJ) Philadelphijoje.
’^■Jau dabar!

Gal ir gerai.
Ar jau nebepasitiki ?
Nebetoli.
Nepaperkamas!

Rašo A. Bimba

Visi, kurie rūpinosi Laisvės 
metiniu koncertu, vienu balsu 
•ako: Pavyko geriau, n»gu 

buvo tikėtasi!
Seniai jau bebuvo Kultūri

nio Centro auditorija taip 
tirštai pripildyta. Didelė gar
bė visiems laisviečiams!

A --------
O ši šeštadieni visa brook- 

Jyniečių grupė patrauksimo j 
Philadelphiją. Y’ieni dalyvau
sime spektaklyje “Katriutės 
gintarai”, o kiti norėsime 
šiaip su gerais filadelfiečiais 
dar kartą draugiškai pasisve
čiuoti.

Baltimore ne toliau' nuo 
Philadelphijos, kaip Rich
mond Hill. Be to, visoje Phi
ladelphijos apylinkėje yra ne
mažai geru laisviečiu. Visi 
kviečiami i ši parengimą Phi- 
ladNphijon!

Dalykas toks, kad jau da
bar Amerika ir Tarybų Sąjun-; 
ga turinčios pakankamai ato-
minių pabūklų

■pusės žmonijos!
sunaikinimui

Na, o ginklavimasis dar vis 
nesiliauja.

Laivai ir lėktuvai atgyve
no savo dienas! Užėjo raketų 
mada. Ton skylen verčiami 
nauji bilijonai dolerių.

Nikita Chruščiovas pilnas 
įvairiausių sumanymų ir pa
siūlymų. Paskutinis jo pasiū
lymas Amerikai:

Jūs sakote, jūs netikite, 
kad mes turime raketas, ku
riomis lengvai galime pasiek
ti visus Amerikos miestus. Su
sitarkime ir pasirodykime, ką 
mes turime. Jūs pabandykite 
savo raketas, o mes pabandy
sime savo!

Dar taip neseniai beveik su 
kiekvienu klausimu iš Jungti
nių Tautų saugumo tarybos 
būdavo bėgama j generalinę 
asamblėją, kur nesiranda jo
kios veto galios. Visuomet 
mūsų šalies politika gaudavo 
daugumos rankų pakėlimą.

Bet, štai, dabar Sovietai 
nori, kad nusiginklavimo ko
misija būtų sudaryta iš visų 
82 narių. Mūsų šalies delega
cija tam griežtai priešinasi.

Ar tai reiškia, kad nusi
ginklavimo klausimu mes ne
besitikime gauti rankų dau
gumos ?

Reikia nepamiršti, kad Lie
tuvių Namo Korporacijos 
•.Kultūrinio Centro) šėrinin- 

1 ų suvažiavimas jau Čia pat. 
Suvažiavimas, kaip žinia, 
įvyks lapkričio 30 dieną, tuo
jau po Dėkavonės Dienos.

Nereikia nė sakyti, jog šis 
suvažiavima.s bus svarbiausias 
suvažiavimas visoje šios įstai
gos istorijoje. šėrininkams 
teks išspręsti visą jos ateitį.

Todėl svarbu visiems daly
vauti.

Na, o po suvažiavimo vaka- 
. re bus gražus ir smagus ban

ketas. Reikia, kad ir bankete 
šėrininkai ir svečiai • būtų. 

( skaitlingi.

Alžirijoje liaudies 
kova plečiasi

Alžyras. — Nepaisant 
< Francūzijos didelio kiekio 
armijos, daugybės karo 

' lėktuvų ir organizuotos “iš
tikimos armijos” iš pačių 
'alžyriečių, Alžirijos liau- 
1 dies kova už laisvę stiprė
ja. Net pačiame Alžyro 

! mieste, kuris turi virš 500,- 
’000 gyventojų, kuris, skai- 
i tomas Europos kultūros 
centras, ir tai yra gatvėse, 
barikadų, aplinkui miestą 

i apkasų ir spygliuotų vielų 
i tvorų. Nakties laiku nie- 
ikas negali gatvėje pasiro
dyti be specialio leidimo.

Bilijonai doleriu 
skiriama raketoms

Washingtonas. — Jau su
daryta planai, kad į būsi
mus tris metus, prie da
bartiniu išlaidu dar būtu 
išleista šeši bilijonai do
lerių vien gaminimui ra
ketų. Daugiau pinigų ra
ketų gamybai griežtai rei
kalavo gen. Taylor, • kuris 
jų gamybą tvarko.

Kadangi prez. Eisenhow- 
eris kiek pirmiau buvo pa
sišaukęs Demokratų parti
jos vadus sudarymui bend
ros politikos ir jie susita
rė, tai dabar abiejų par
tijų vadai reikalauja dau
giau gaminti ginklų, “dau
giau visiems pasiaukoti”, 
“labiau susiveržti diržus”. 
Aišku, kad užpakalyje šių 
reikalavimų stovi didžiulės 
korporacijos ir turčių są
jungos, kurie gamina 
ginklus ir iš tos gamybos

Velioni Zapotockj 
Gražiai Palaidojo

Praga. — Čechoslovaki- 
jos prezidentas M. Zapotoc- 
kis' kuris mirė pereitą sa
vaitę, buvo iškilmingai pa
laidotas. Jis buvo sudegin
tas ir jo pelenai įtalpinti į 
čekų didvyrio žižkos pa
minklą. Prakalbą sakė mi
nistrų pirmininkas V. Si- 
roky.

Į krematoriją jo grabą 
nešė partijos vadai — ve
lionio artimiausi draugai. 
Dalyvavo Tarybų Sąjun
gos prezidentas Vorošilo- 
vas ir maršalas Konevas, 
kurio jėgos 1945 m. išgel
bėjo Pragą iš nacių ver
govės.

Yra nepaperkamą ir akto
rių. Sidney Potier, negras, yra 
vienas iš tų. Jis atsisakė vai
dinti operoje “Porgy and 
Bess” rolėje, kuri, jo suprati
mu; pažemina negrus.

Filmų studija pasiūlė jam 
$75,000, tegu tik jis ima tą 
rolę. Aktorius pasakė: Jo
kiais pinigais manęs nupirkti 
negalima! 1

Gerų- ir protingų žmonių- 
sutiksi visur!

Alžyras yra 851,000 ket
virtainių mylių plotas, veik 
keturis kartus didesnis už 
pačią Francūziją, ir jis turi 
10,000,000 gyventojų. Fran- 
euzija Alžyrą paveržė iš 
Turkijos ir įsigalėjo 1847 
metais. Po antrojo pasauli
nio karo Alžyro gyventojai 
pareikalavo laisvės, bet 
Francūzija jiems sutiko 
duoti tik “laisvės” vardu 
pridengtą neva savivaldy- 
ba, kur francūzai ir ant to- U 7

liau pasiliktų valdovais. 
Tada prasidėjo alžyriečių 
karas už išsilaisvinimą.

pasidaro didžiausių pelnų. 
Atminkime, kad laike Ant
rojo pasaulinio karo Ame
rikos kapitalistai, gaminan
ti įvairius ginklus, pasida
rė 135 bilijonus dolerių gry
no pelno!

Republikonų ir Demo
kratų partijų susitarimas 
bendrai stoti už didesnį ap
siginklavimą, neva “šalies 
išgelbėjimui iš pavojaus”, 
jau galutinai palaidojo 
vilti, kad ateinančiais me- 
tais bus numušta pilie
čiams įplaukų taksų kiekis. 
Kaip dabar dalykai stovi, 
tai.vietoje numušimo, dar 
galime susilaukti taksų pa
kėlimo, jeigu liaudis nekels 
balso prieš apsiginklavimą 
ir už susitarimą taikiam 
sugyvenimui su kitomis 
valstybėmis.

Labai Baisus Žmogus
Madison, Wis. — Plain- 

field apylinkėje atsidengė 
pasibaisėtinas dalykas. Pe
reitąjį šeštadienį pražuvo 
Mrs. Bernice Worden, 58 
metų moteris. Jos kūnas 
surastas pas tūlą farmerį 
Edvarta Gein, kuris ją 
mėsinėjo, sakydamas, kad 
tai “briedis”.

Ed. Gein yra pavienys, 
51 metų amžiaus, turįs di
delį namą. Kada jo name 
pradėjo dAryti kratą, tai 
dar surado 10 žmonių'kau
kolių ! Šerifas Wanserskis 
sako, kad jų tarpe atpaži
no tūlos Mary Hogan kau
kolę. Moteris dingo 1954 m. 
pabaigoje. Patsai Gein sa
ko, kad būk jis sekė spau
doje apie laidotuves ir tuo
jau nueidavo ant kapų, at
kasdavo naujai užkastą 
moterį ir parsigabendavo 
jos galvą.

TITO JAU SVEIKSTA
Belgradas. — Jugoslavi

jos prezidentas Tito, ku
ris prieš kiek laiko buvo 
susirgęs, dabar jau beveik 
pilnai pasveiko. Jis planuo
ja netrukus vykti į Aziją 
ir gal būti į Egiptą.

i Jau Išrinktas Naujas 
Cechu Prezidentas

Praga. — Čechoslovaki- 
jos Demokratinės Liaudies 
Respublikos parlamentas 
laikė specialę sesiją ir ša
lies prezidento vieton iš
rinko Antonin Navotny. 
Pereitą savaitę mirė bu
vęs šalies prezidentas, se
nelis ir ilgų metų veikėjas 
Antonin Zapotocky.

Naujasis prezidentas yra 
53 metų amžiaus, Čechoslo- 
vakijos Komunistų Parti
jos Centro Kom. sekreto
riaus pareigas einąs. Jis, 
kaip ir jo pirmtakūnas, 
nuoširdžiai ir energingai 
kovojo už darbo žmonių 
reikalus, ypatingai už ša
lies išlaisvinimą, kada išva
karėse Antrojo pasaulinio 
karo hitlerininkai buvo ją 
pavergę.

Singapore, Malajus. — 
Reakcinė vyriausybė puolė 
studentus, ypatingai kinų 
kilmės Ipon ir Penang sri
tyje. Daug studentų areš
tavo, kaipo “komunistų 
pritarėjus”.

TSRS už visų tautų 
bendrą komisiją

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungos atstovas V. 
V. Kuznecovas atmetė An
glijos, Amerikos, Francū
zijos ir jų talkininkų siū
lymą sudaryti Nusiginkla
vimo Reikalais komisiją iš 
25 šalių. Per daugelį metų" 
tą komisiją sudarė tik de
šimties šalių atstovai, ku
rioje anti-sovietiniai at
stovai atmetė visus Tary
bų Sąjungos praktiškus 
siūlymus mažinti apsigink
lavimą. Dabar Sovietai rei
kalauja, kad kadangi karai 
paliečia visas dideles ir 
mažas šalis, tai ir komisiją 
turi sudaryti atstovai nuo

Girard Rado Kaltu 
ir Bausmę Dovanojo
Tokyo. -- Po ilgo teismo 

surasta amerikietis karei
vis William Girard, iš Otta
wa, Ill., kaltu nušovime ja
ponės ; moters pradžioje 
sausio šių metų.

Kareivį Teisė japonų teis
mas priešakyje su teisėju 
Kawachi. Teisėjas sakė, 
kad už tokį pasielgimą ka
reivis turėtų gauti 15 me
tų sunkiųjų darbų kalėji
mą. Bet jis nemano, kad 
Girard norėjo tą moterį nu
šauti, todėl jam bausmę 
sumažino iki trijų metų, ir 
ant vietos ir tą basmę do
vanojo. Girard turėtų pa
dengti ir teismo lėšas, ku
ris ilgai tęsėsi ir kaštavo 
nuo $100,000 iki $150,000. 
Bet Kawachi patvarkė, kad 
Girard turės sumokėti tik 
apie $100. Suprantama, ko
dėl japonų teismas taip 
“mielaširdingaš”.

Auga Priešingumas 
Amerikos Politikai

Londonas. — Ne yien ki
tose Europos šalyse, bet 
net Anglijoje auga nepasi
tenkinimas Jungtinių Val
stijų “kieta politika”, kuri 
siekia NATO (Šiaurinio 
Atlanto Karinę Sąjungą) 
padaryti daugiau pasiruo
šusia ne vien “gintis, bet 
ir pulti”. Tai karo šalinin
kų politika.

Europoje žmonės, per
gyvenę du baisius pasau
linius karus, aiškiai su
pranta, kad naujas karas 
prie baisiausių ginklų jau 
būtų jiems tikra pražūtis. 
Anglijos parlamente leibo
ristai, ypatingai Harold 
Davies, reikalavo iš Anglį- 
jos valdžios nepasiduoti ka
ru atsiduodančiai politikai.

Wetumpka, Ala. —Vienu 
kartu skrido šimtai tūks
tančių paukščių Į artimas 
balas žiemavoti. Buvo su
tūpę ne vien ant medžių, 
namų, vielų, bet tūpė ir ant 
žmonių! c 

visų šalių. Anglijos ir A- 
merikos šalininkai ir da
bar tik po didelių svyravi
mų sutiko įleisti tokią šalį, 
kaip Lenkija. Tarybų Są
jungos atstovai pasakė, 
kad kol nebus sudaryta vi
sų šalių atstovų komisija, 
tai neverta daugiau ir lai
ką eikvoti.

Labai keista, kad tie, 
kurie visada kalba už vi
sų tautų ir šalių lygybę, už 
“demokratiją’,’ bet net ži
nodami, kad jie. vis vien tu
rės ir visų šalių atstovų 
komisijoje 'didžiumą, bijosi 
tokios komisijos.

Tarybų Sąjunga Stato 
Mokslui Naują Miestą
Maskva. — Maskvos ra

dijas pranešė, kad Tary
bų Sąjunga stato naują 
mokslo reikalams miestą. 
Darbas jau pradėtas. Jo 
statybai vadovauja Tary
bų Sąjungos Mokslų Aka
demijos vedėjas prof. M. 
A. Lavrentiejevas. Jis sakė, 
kad bus ten .universitetas, 
dešimt mokslinio tyrimo 
institutų, daug kitų moks
lo įsta:gų. Pradžioje mies
tas turės 20,000 gyventojų. 
Jis statomas prie Obi 
upės, šiauriniame Sibire.

GRŪMOJA IŠEITI Iš 
AFL-CIO UNIJŲ

Washingtonas. —Kepėjų 
unijos vadovas J. G. Gross 
pareiškė, kad jeigu AFL- 
CIO Taryba laikysis dabar
tinio nusistatymo, tai Ba
kery Workers unija, 
turi 160,000 narių, 
skyrium.

kuri i

Besteigė Italijoje 
daug karinių jėgų

Roma. — Pereitojo karo 
laiku amerikiečiai dėjo pa
stangų nugalėti fašistinę 
Italiją, o dabar atsteigė jos 
karines jėgas. Dabartiniu 
laiku Italijos armiją suda
ro 400,000 vyrų, apginkluo
tų moderniškiausiais gink
lais, jų tarpe ir raketomis. 
Pagal taikos sutarti, Itali
jai neleistina buvo turėti 
galingą armiją, laivyną ir 
orlaivyną, bet įtraukus ją! 
į NATO, visi sutarties) 
punktai “pamiršti”.

Daug deda vilties. Į italų •

Kiek Tarybų šalyje
yra studentų

Washingtonas. — Okla
homa City mieste prezi
dentas Eisenhoweris kalbė- 

I damas pareiškė, kad Jung
tinių Valstijų mokslas yra 
krizės padėtyje, tai yra, 
atsilikęs užpakalyje Tary
bų Sąjungos mokslo. Jis 
atžymėjo, kaip daug gau
na tarybiniai studentai, 
baigę dešimties metų mo
kyklą, būtent: penkis me

ilus fizikos, keturis metus 
chemijos, vienus metus as
tronomijos, penkis metus 
biologijos ir 10 metų mate
matikos ir trigometrijos, 
tai yra po tokį skaičių me
tų tarybinius studentus mo
ko tų mokslų.

Po prezidento kalbos 
pasipylė kitų išsireiškimai. 
Amerikos daktarai sako, 
kad Tarybų Sąjungoje yra 
360,000 daktarų, o Ameri-

Susimaišė Aiškindami į
Ammaūas, Jordanas. — 

Amerikiniai koresponden
tai susimaišė “aiškindami” 
apie Artimus Rytus. Milt 
Freudenheim, Long Island 
Press korespondentas, ra
šo, kad būk Jungtinių 
Valstijų “įtaka Artimuose 
Rytuose sutvirtėjo”, ypa
tingai Jordane.

Gi Sam Pope Brewer, N. 
Y. Timeso korespondentas, 
rašo, kad “Jordane Ameri
kos įtaka labai nupuolė”, 
kad Jordaho karalius Hu
ssein tik kaip ant plauko 
laikosi.

MIERUOJA MYLIAS 
LINKUI MASKVOS

Šeši Amerikos bombiniai 
lėktuvai, papildyti gazoli
nu ore, nuskrido iki Argen
tinos ir sugrįžo atgal, pa
darydami 10,425 mylias. 
Tuojau New Yorko Daily 
News sušuko: “ O iki Mas
kvos ir atgal yra tik 9,330 
mylių”.

JUOKAI DeL SPUTNIKŲ 
Londonas. — Sako, kada

tarybiniai sputnikai signa
lizavo ore, tai šventas Pet- 

kurij ras paklausė, kas juos pri- 
vęiks siuntė. Jie atsakė: “Socia- 

llistinis pasaulis”.

kalnų divizijas, nes karo 
kurstytojai tikisi jas pa
naudoti prieš Tarybų Są
jungą Kaukazo fronte. Ita
lijos karo laivyne yra arti 
40,000 vyrų. Ji turi kru- 
zeriu, naikintuvu, subma- 
rinu ir kitokiu karo laivu. 
Dabar dar daugiau statosi 
naujų ir gauna iš Ameri
kos.

Italijos kariniame orlai- 
vyne yra virš 2,000 lėktu
vų, jų tarpe 500 moderniš
kų reaktyvio (jet) veikimo.

koje tik 230,000. Helen Fle
ming sako, kad du trečda
liai tarybinių studentų, 
lankančių kolegijas, moko
si anglų kalbos.

“The World Almanac” 
pateikia davinius, kad 1955 
metais Tarybų Sąjungoje 
buvo’ 225,000 pradinių ir 
vidurinių mokyklų su apie 
44,000,000 mokinių. Gi ben
drai . su aukštosiomis mo
kyklomis — 60,000,000 mo
kinių ir studentų, taipgi 
1,700,000 mokytojų.

Tarybų šalyje, vien Lo
monosovo vardo universi
tetas, Maskvoje, turi 161 
mokslo rūmų, 800 labora
torijų, 1'5,000 studentų ir 
2,000 profesorių. Mūsų ša
lies prezidentas skundėsi, 
kad Amerikoje stoka mo
kyklų ir mokytojų.

Pučia Dirbtiną Karo 
Isteriją Korėjoje

Seoulas. — Pietų Korėjo
je pradėjo kelti triukšmą, 
būk Šiaurinėje Korėjoj, kur 
gyvuoja liaudies demokra
tinė respublika, kuopiamos 
jėgos užpuolimui pietiečių. 
Skleidžia gandus, būk Šiau
rinės Korėjos Liaudies De
mokratinė Respublika pa
didino karių jėgas ant sie
nos ir artimai patraukus 
700 karinių reaktyvio vei
kimo lėktuvų. Tai ne pir
mas pietiečių prasimany
mas. Matyti, jie nori dau
giau pinigų išreikalauti iš 
Amerikos.

Damaskas. —Sirijos par
lamentas siūlo, kad tuojau 
būtų pradėtos derybos tar
pe Sirijos ir Egipto apjun
gimui abiejų šalių j vieną 
valstybę.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sakė, 
kad jeigu reikės, tai panau
dos ginklus atgavimui Va
karinės Naujosios Gvinė
jos. Ten pardavikiški ele? 
men tai įsigalėjo ir nori tą 
kraštą atplėšti nuo Indone-

• zijos.
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SLAPTAS “VADUOTOJŲ” MITINGAS
PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ Washingtone įvyko Am. 

Liet. Tarybos “vaduotojų” suvažiavimas — anot L. Prū- 
seikos. lietuviškų klumpių sunešimas. “Vaduotojų” spau
da labiausiai didžiuojasi tuo, kad Štatler viešbuty įvyko 
banketas, kuriame dalyvavo ir Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Loy W. Henderson.

Pasak Naujienų korespondento p. Barčiausko, Mr. 
Hendersonas i pasakė “svarbią kalbą” apie tai, kaip jis 
1920 metais buvo Lietuvoje ir ką jis ten matė. Henderso- 
nas, girdi, “įsitikino lietuvių dideliu kūrybingumu, darb
štumu ir pasiryžimu”. Tas gerai!

Bankete kalbėjo ir P. Grigaitis. Ką jis sakė? “Jis 
tiesioginiai prašė valstybės departmento atstovus. . . pa- 
imformuoti, kokios linijos, kokios politikos laikosi vy
riausybė Pabaltijo atžvilgiu”.

Tegu gerbiamas skaitytojas tik pagalvoja: ALT gal
vos dar nežinojo, kokios Valstybės deparmtentas laikosi 
politikos Pabaltijo klausimu! Ar dėl to reikėjo vykti į 
Washingtona, eikvojant žmonių sudėtus pinigus, ir ten 
rengti balių? Jeigu Grigaičiui nėra aišku, kokios Vals
tybės departmentas laikosi politikos, tai galėjo laišką 
parašyti paklausiant. Ar to nebūtų užtekę?

Sekmadienį įvyko ALT slaptas posėdis ir ten, matyt, 
Valstybės departmento atstovas pakušdėjo “vaduoto
jams”, kokios jis politikos laikosi.

V. Barčiauskas apie tai ra«o:
“Kadangi pasikalbėjimas vyko privačiai, tai negali

ma čia lietuviams malonius pareiškimus skelbti”.
Kokios komendijos!
Vadinasi, nieks, apart L. šimučio, P. Grigaičio ir ke

lių kitų, dalyvavusių slaptame mitinge, nežinos Ame
rikos vyriausybės, politikos arba nusistatymo!

Bandoma žmonėms įkalbėti, kad Valstybės depart
mentas ir ALT vadai sudarė .slaptus planus, pagal ku
riuos būsianti “Lietuva išlaisvinta”, grąžinant jon fab
rikantų ir dvarininkų viešpatavimą.

Seniau šitie patys kavalieriai viską rėmė karu: gir
di, Amerika užpuls. Tarybų Sąjungą, prasidės karas, na, 
ir su atominių bombų pagalba bus “išlaisvinta” Lietuva. 
Bet šiandien tie politiniai raketieriai jau nesitiki, kad 
taip bus. Todėl jie sugalvoja ką kitą: laikyti slaptus mi
tingus ir skelbti žmonėms, kad juose padaryti slapti 
nutarimą’, kaip Lietuvą “vaduoti”. Kvailesnio prasima
nymo, rodosi, niekas negalėtų išgalvoti!

Kodėl jie tokius kvailus dalykus daro ir skelbia? 
Todėl, kad mano, jog dar esama žmonių, kuriuos tokiu 
būdu bus lengviau apmulkinti, prašant iš jų dolerių 
“Lietuvai vaduoti” — iš tikrųjų, banketams ruošti.

STEVENSONAS TAURAUJA IKE
PREZIDENTAS Eisenhoweris prašė demokratų 

partijos vadovo Adlai E. Stevensono, kad jis padėtų 
jam ir Mr. Dullesui išsikepurnėti iš painiavų, susidariu
sių NATO valstybėse.

Kaip žinia, gruodžio mėnesį Paryžiuje įvyks visų 
valstybių, priklausančių NATUI, viršūnių konferencoja. 
Joje dalyvaus ir pats prezidentas. NATO organizacijoje 
jaučiama suirutė, nepasitenkinimas Amerikos politika. 
Suirutė padidėjo po to, kai Amerika ir Anglija pradė
jo duoti ginklų Tunisijos valdžiai. Bijomasi, kad Pran
cūzija neišsitrauktų iš NATO. Jei taip būtų, aišku, toji 
organizacija virstų ant šono.,

Stevensohas apsiėmė bendradarbiauti, padėti Dul
lesui suformuluoti kai kuriuos politinius klausimus; 
Bet ką gi visa tai rodo? Tai rodo, kad mūsų Valstybės 
departmentas bankrutuoja, nebeišgali pats išspręsti 
svarbių klausimų, — turi prašyti demokratų partijos 
vadovų, k,ad Jie jam padėtų. . .

Kas iš tų pasitarimų išeis, sunku dabar pasakyti, 
bet neužilgo tai paaiškės.

LAIKAI BLOGĖJA ~~
KIEKVIENAM jau aišku, kad laikai po biskelį blo

gėja. Vis daugiau atsiranda bedarbių, pragyvenimo pro
duktų kainos kyla, darbo žmonių gyvenimas sunkėja. 
Sakoma, sekamais metais nedarbas dar labiau pyasiplės.

Buvo manyta ir sakyta, kad bus sumažinti žmo
nėms taksai už pajamas, bet tos kalbos ir pranašystės 
greit dingo. Dabar jau kalbama apie tai, kad taksai ne 
tik nebus sumažinti, o bus dar padidinti!

Kodėl? Todėl, kad mūsų vyriausybė pasiryžo gink
luotis, ginkluotis ir dar kartą ginkluotis!

Buvo manyta, kad gerokai sušvelnės šaltasis ka
ras, bet kaip dabar atrodo, tai vyriausybės politika yra 
šaltąjį karą ne švelninti, bet aštrinti.

Visatai veda ne į gerą!
Amerikos vadovai nusigando tarybinių dirbtinių že

mės palydovų (sputnikų). Betgi sputnikai yra ne kari
niai pabūklai, o taikos simbolis. Sputnikai tarytum sa
kyte sako: liaukitės, žmonės, ginklavęs! ir kariavę vie
nį prieš kitus; siekitės užkariauti erdvę, nes tai atneštų 
jums didžiausią laimę.

Deją, mūsų valdovai to sputnikų balso nesupranta.

Apie Lietuvą.
Lesevičiui klausimai.
Vilnius ir Kaunas. 
Dailės muziejus.

Mizara

su J. Lesevi- 
grįžusiu iš Ta
šu kanadiečių

Rašo R.

Besikalbant 
čium, neseniai 
rybų Lietuvos
delegacija, aš jam priminiau-:

— Apie tai, kas Lietuvoje 
yra gera, kas pasiekta, rašo 
patys Lietuvos žurnalistai ir 
rašytojai; . pasakykite man, 
kas ten bloga, kas, jūsų aki
mis, taisytina.

— Ot, nesuradau aš ten jo
kio didesnio blogo ir gana! —- 
atsakė Lesevičius. — Man ir 
kitiems atrodė, kad visose gy
venimo srityse dideliais 
žingsniais eina pirmynžanga, 
kurią, gyvenantiems užsieny
je lietuviams net sunku įsi
vaizduoti.

Tuomet 1 aš jam pastačiau 
Lai kuriuos specifiškus klausi
mus.

Apie Biurokratiją
— Ar Lietuvoje matoma ir 

.jaučiama įstaigose biurokrati
ja?

— Taip, čia ir ten dar yra . I 
biurokratų, bandančių nesi
skaityti su eilinių piliečių po
reikiais; yra dar ten, kaip 
anglai sako, “red tape’’. Bot 
kad jūs žinotumėte, kaip val
džios ir Komunistų, partijos 
viršūnės prieš visatai kovoja! 
Arba paimkite spaudą: kiek 
ten aštrios kritikos 
tiems, kurie apsileidę, 
i esiskaito su žmonių 
kiais!..

pilama 
kurie 

porei-

Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius
APLANKIAU TĖVIŠKĘ

Pasileidome važiuoti lin
kui saviškių. Nuo Liudvi
navo pro Krosną važiuojant 
plentu privažiavome netoli 
Lazdijų. Nors jau visai va
karas ir mums reikia sukti 
į kairę, Seirijų - Alytaus 
plentu, bet kadangi į Lazdi
jus nuo kryžkelių visai ne
toli, tik apie vi-eną kilomet
rą, o Lazdijai — buvęs ap
skrities, o dabar rajono cen
tras — man gerai buvo pa
žįstamas miestas, • tad pra
važiuodamas panorėjau ir 
čia užsukti pažiūrėti. Už
sukome.

Kaip jauku pasidarė įva
žiavus į Lazdijus! Aiškiai 
matosi, kad miestas smar
kiai nukentėjęs nuo karo 
audrų. Veik visas buvęs iš
griautas (kaip paskui suži-

Lie- 
lan-

jusios, kad aš jau esu 
tavoje, pražiūrėjo ir 
gus, kol sulaukė manęs par
važiuojant (čia galiu pri
minti, kad mano švogęris J. 
Jurkonis buvo atvažiavęs į 
Kauną su manim pasimaty
ti). Už kiek laiko atėjo ma
no brolis Jonas su žmona. 
Ačiū gerbiamiesiems Zabu- 
levičiams, nuvažiavę su ma
šina atvežė ir jo dukrą (ma
no krikšto duktė) Genovai
tę ir jos vyrą Minkevičių iš 
Staigūnų kaimo (4 kilm. at
stume). Atėjo paskui ir 
daugiau kaimynų, mano pa
žįstamų jaunystės draugų. 
Taip visi besišnekučiuoda
mi, dalydamiesi įspūdžiais, 
linksmai ir praleidome veik, 
visą naktį.

Ant rytojaus, šeštadienį, 
anksti iš ryto atsikėlęs, pir-

Laiškas iš Lietuvosprodukcija atsieina bran
giau ir todėl kolūkiečiams 
lieka mažiau už darbadie
nius. Tačiau, kiek teko kal
bėtis su giminėmis ir su ki
tais kaimo ir apylinkės kol
ūkiečiais, — o kalbėjau su 
lab'ai daugeliu jų, — visi 
pripažino, kad dabar jau 
geriau gyventi, negu buvo 
pirmiau, buržuazinės Lietu
vos laikais, ir sako, jie nie
kad nesutiktų grįžti į praei
tį. Viena, dabar daug leng
viau dirba, nors daugeliu 
atvejų žemės apdirbimui 
dar naudoja arklius, bet 
jau naudoja ir traktorius, 
kas, pasak jų, niekad nebu
vo ir sapnuota pirmiau, kad 
Teizuose ar kitame apylin- 
kiniame kaime traktorius 
bus įvežtas darbui. Kolūkis 
jau turi du nuosavu sunkve
žimiu, kas žymiai palengvi
na vaižuotę, ypač sunkes
niems daiktams su vežioti, 
arba tolesnėje kelionėje. 
Pavalgyti, kaip jie sako, 
“turime užtektinai ir gerai 
—valgyk, kiek tik nori.”

Kaip visoj Lietuvoj važi
nėjant po kaimus, taip ir 
čia, namo parvažiavęs, besi
kalbėdamas su giminėmis 
bei kaimynais, išgirdau ir 
baisių dalykų, ne vien ką 
žmonės perkentėjo laike 
hitlerininkų - vokiečių oku
pacijos, bet juo labiau po 
karo, kol hitlerininkų išpe
rėtas, suorganizuotas ir ap
ginkluotas paliktas bandi
tizmas siautėjo. Kiek daug 
jie ir nekaltu žmonių išžu
dė !

Kaip man pasakojo, vie
ną kartą Šventežerio para
pijoje vieną naktį buvo nu
žudyta 23 žmonės. Šiaip 
kiek tik su kuo teko kalbėti, 
visi tą patį sakė: “Eini nak
tį gulti ir nežinai, ar ant 
rytojaus gyvas atsikelsi.” 
Kiti išbėgiojo kitur, kur 
nors tarp nepažįstamų gy
venti. Nebuvo jų, tų bandi
tų daug, bet jie buvo gerai 
organizuoti ir apginkluoti.

I Šventežerio apyl i n k ė j e 
banditams vadovavo du bro
liai Nefaltai, iš Giraitėlių 
kaimo, kurie prieš karą bu
vo nusipirkę Šventežerio 
dvare žemės. Prie jų buvo 
prisidėję vienas kitas iš ki
tų kaimų. Bet jie išžudė, 
nukankino daug nekaltų 
žmonių. Negalėsiu čia iš
vardinti visų apylinkės nu
žudytųjų, bet paminėsiu tik 
kelis iš Teizų ir apylinkės: 
du broliai, Mykolas ir Anta
nas Lesevičiai, sūnūs Jur
gio (pas mus, mat, labai 
daug Lesevičių), Pranas 
Marcinkevičius, Jurgis Jo- 
nuška iš Giraitės, kurį pus
gyvį atsitempę į Teizų -kai
mą Baleženčio Antano stu- 
boje, jam tuo laiku pabėgus 
iš namų, žmonos akyvaizdo- 
je iki mirties nukankino; 
Elzbieta Baležentytė-Sinke- 
vičienė, Nemajūnų kaime; 
Vladas Sasnauskas iš Sabi- 
navo kaimo, ir tt. Patys iš
sigelbėjo ar kaimynų tapo 
išgelbėti: Tumos'a Karolis, 
jau senas žmogus (dabar 
miręs), buvo tempiamas į 
mišką nužudymui, bet sū
nūs ir kaimynai išgelbėjo; 
Antanas Lesevičius, Laury
no, jau minėjau pirmiau, 
vos išsigelbėjo ir dabar li
gonis; Vladas Milukas vos 
išliko pusgyvis, ir Vladas 
Krasauskas vos išsigelbėjo 
su kaimynų pagalba, ir pa
našiai buvo su kitais.

Dabar banditai jau išnai
kinti, visi žuvę, ir juos žmo- . 
nės prisimena tik su ramiu 
atsikvėpimu ir pasigėrėji
mu kaip apie nušautus pa
siutusius šunis.

(Bus daugiau)

V. Žilinskui 'laiškas iš J 
Lietuvos sostinės Vilniaus-
Brangus Dėde ir Dėdiene! .

Aš ir vėl sveikinu jus, 
pasiilgusi jūsų.

Aš iš ligoninės grįžau su 
padidėjusia šeima; laimin
gai gimė dukrytė, tad da
bar sveikiname jus visa 
mūsų trejukė—dukra Lai
mutė, vyras ir aš pati.

Dabar esu išsiblaškiusi ir 
nežinau nei ką jums para
šyti, kas būtų įdomu. Kas 
liūdna, tai nesinorėtų jums 
rašyti ir jūsų nuotaiką su
gadinti. Vienok neiškenčiu 
nepriminus: Pas mus la-v 
bai siaučia smarkus gripas, 
lengvai persimetąs į kitas 
ligas. Mes taip pat persi V-’ 
gom, bet neprisikabino ki
tos ligos, kol kas. Alys, 
mūsų brolis, mirė širdies Ii- k- 1

ga.
Pas mus dabar bulveka- 

sis, tad visus studentus 
darbuotojus veža į kolūkius 
bulvių kasti — visi turi 10 
dienų atidirbti, tik mo
teris su vaikais palieka ir 
šiaip jau su kokiomis išim
timis. Aš dabar atostogau
ju, nes moteris gimdyves 
gerbia, atostogų duoda 
prieš gimdymą 2 mėnešiuš 
ir po gimdymo 2 mėnesius 
ir apmoka tiek, kiek ir dirį^ 
dama gauna — tokias su
teikia moterims lengvatas.

Dėde, daug šį kartą ne
rašau, parašysiu kitą kar
tą. Parašykite, iš kokio 
taško jums įdomu būtų; 
jums iš literatūros įdomu, 
tik parašykite, — prisiusi
me. O kai jūs, dėde, da
bar ant pensijos, nedirbate, 
tai turite laiko skaityti ir 
nebus nuobodu; tik parašy
kite, kas jums patinka, o 
mes jums prisiusime. i

Geriausių linkėjimų nub 
Martinkėnų trejukės!

Pasilikite sveiki. .
A. Martinkėniene

Šis trumpas laiškutis už
duoda smūgį mūsų fašisti
niams pleperiams, kurie 
pasigardžiuodami plepa 
apie Lietuvos ir visų socia
listinių kraštų “moterų 
sunkumus” ir net jų “ver
giją” taip, kad, rodos, prie 
smetoninio fašizmo mote
rys nedirbo ir tik kaip lė
lės pertekliuje gyveno. O 
tuo tarpu visi žinome, kad 
prie fašistinio režimo mo
terys jokio užtikrinimo ne
turėjo—tikros vergės buvo.

—0—'
Apie Vilnių

— Kaip sostinė Vilnius: ar 
jis jau gerokai “sulietuvė
jęs”?

— Statistinių duomenų apie 
Vilniaus gyventojų tautybę 
neturiu. Tiek pasakysiu: Vil
niaus gatvėse galima išgirsti 
daug ne lietuviškai kalbančių. 
Man sakė, kad Vilnius yra b 
dar ilgokai pasiliks 
tautinis miestas. Tebegyvena j 
ten nemaža lenkų, yra rusų, I siminti, tai vidury 
baltarusių, žydų.

i —Kaip gi mokyklose?
— Mokyklose 'pagrindinė 

kalba — lietuvių.
— O Įstaigose ?

—Visose įstaigose, kur tik 
man teko būti, kalbama lietu
viškai, nors tarnautojų yra 
nelietuvių.

Vilnius ir Kaunas •
— Kuris miestas gražesnis 

ir “smagesnis”: Vilnius ar 
Kaunas?

—Abudu gražūs. Bet, pa
sakysiu atvirai, man Kaunas 
daro didesnio įspūdžio. Gal 
tai pareina iš to, kad aš Kau
ną gerokai pažinau seniau, 
Lietuvoje gyvendamas. Kau
no gatvėse žmonių judėjimas 
tirštesnis, gyvesnis negu Vil
niaus. Į Vilnių, atsiminkime, 
daug lietuvių atsikėlė gyventi 
po karo — pirmiau ten lietu
vių visiškai nedaug tebuvo. 
Kaune, atrodo, vienas kitą gė
liau- pažįsta, viens su kitu ar
čiau susirišę. Vilniuje gi, man 
rodėsi, žmonės kaž kaip to
liau vieni nuo kitų stovi. Bet 
abiem' miestais Lietuvos žmo
nės turi teisę didžiuotis.

Apie bažnyčias
— Ar dar daug žmonių 

ra į bažnyčias Lietuvoje ?
— Taip, dar eina nemaža 

jų, ypatingai senesnio am
žiaus. Vilniuje daug bažny
čių. Todėl buvusioji katedra 
tapo paversta Dailės muzieju
mi. Kad matytumėte, * 
puikus tas muziejus'.

Rugs. 22-27 dd. Vilniuje, Trakuose ir Kaune 
įvyko Spartakiada, kurioje dalyvavo keturių tary
binių respublikų — Baltarusijos, Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos sportininkai. Paveiksle matome bė
gikus: priekyje (centre) Jonas Pipynė, o kairėje 
— Baltarusijos Eugenijus Sokolovas.

nojau), tai vokiečiai pačio- miausiai išėjau pasidairyti 
mis pirmomis karo dieno- ant kalnelio, prie Teizų eže- 

* | mis iš lėktuvų smarkiai su-Iro, kaip dabar atrodo mano 
d augia-i bombardavo ir veik visą iš-1—-4— i—— --------

įdegino). Kiek galėjau pri- 
j miesto 

likusi tik bažnyčia ir pieti
nėje buvusios rinkos daly
je pasilikę buvę geležinės 
krautuvės ir vaistinės na
mai. Čia ir dabar yra vais
tinė. Šiaip veik visas nau
jas Lazdijų miestas. Daug 
jo jau atstatyta ir, matyt, 
dar vis statoma daugiau na
mų. Kur pirmiau buvo rin
ka, tai dabar ištaisyta gra
ži, žolėta, medžiais ir gėlė
mis apsodinta aikštelė. O 
turgavojimui rinka dabar 
perkelta prie Katkiškės 
upelio, kur seniau vadinosi 
arklių rinka. Neiškentėme, 
užėjome į alinę paragauti ir 
alaus. Pasižvalgę po mies
tą, jau visai temstant, išva
žiavome iš Lazdijų.
NAMIE, PAS SAVIŠKIUS

Kadangi nuo Lazdijų į 
mano gimtinius namus vi
sai netoli, tik 7 kilometrai, 
tai apie 9-tą valandą va
kare jau buvau savo gim
tiniame Teizų kaime, kuria- 
tne ir dabar gyvena mano 
dvi seserys ir brolis. Įva
žiavus į sesers-švogerio Jo
no Jurkonįo kiemą ir maši
nai sustojus, išbėgo iš stu- 
bos abi seserys, švogęris, se
sers 16 metų vaikas. Svei
kinamės, bučiuojamės, visų 
ašaros ri-eda per veidus. 
Kiek džiaugsmo! Virš 27'72 
metų nesimatę (iš Lietuvos 
į Kanadą išvažiavau 1930 
metų kovo 1 3d.), o štai da
bar tam pačiam kieme, prie 
tos pačięs stubos, kurią iš
važiuodamas palikau, vėl 
visi susitikome. Ar gali bū
ti kas nors malonesnio ir 
linksmesnio, kaip šis susiti
kimas? !

Kaip seserys sakė, sužino-

ei-

koks

yPa
lai k-

visi. 
būtų

— Ar jau visi žmones, 
tingai kolūkiečiai, skaito 
raščius ?

Ne, dar toli gražu ne 
Jei jie visi skaitytų, tai
darbingeshi ir turtingesni. AŠ 
.esu kilęs iš Dzūkijos, nuo Laz
dijų. Ar tikėsite, kad aš nu
stebau išgirdęs dzūkus d pū
kuojant taip pat, kaip dzūka- 
vo prieš 3,0 metų ? I Mane tai

uustebino. O tai pareina iš to, 
"kad daug dzūkų neskaito 
laikraščių.

gimtas kaimas, jo apylinkė. 
Žiūri, žmogus, ir negali at
sigėrėti. Daugumos kaimo 
gyventojų sodybos tos pa
čios, yra iškilusių ir naujų 
sodybų, bet kitų jau nėra, 
kurias išvažiuodamas j Ka
nadą palikau, žodžiu, yra 
pasikeitimų, bet pats Teizų 
kaimo vaizdas nepasikeitęs. 
Ir tas sudaro juo jaukesnį 
vaizdą, turint progos dar 
sykį pasižvalgyti į jo gra
žius gamtovaizdžius.

Kolūkis, į kurį mano gim
tinis kaimas įeina, labai di
delis, didžiausias Lazdijų 
rajone. Jis apima septynis 
kaimus (ir visi nemaži): 
Giraitės, Teizų, Teizininkų, 
Barčių, Dziebrėnų, Staigū- 
nų ir Petravičių. Jo var
das—Dusčs kolūkis. Cent
ras, arba kolūkio raštinė — 
Barčiu km. Kolūkis dar nė
ra reikiamai susiorganiza
vęs, — viena, gal dėl to, kad 
per daug didelis, o antra, 
kaip patys kolūkiečiai pasa
koja, ypač mano kaimynai, 
neturėjo geros vadovybės, 
net kelis pirmininkus turė
jo keisti nuo susiorganiza- 
vimo į kolūkį. Dabar, sa
ko, turi gerą, sąžiningą pir
mininką (neatmenu pavar
dės) ir todėl kolūkio padė
tis krypsta į gerąją pusę. 
Gėrėja kolūkis, gėrėja ir jų 
uždarbis, o su tuo—ir jų 
gyvenimas. Šiemet jau ti
kisi gauti bent po du kilo
gramu grūdų ir po keletą 
rublių pinigais už darbadie
nį. Jų bėda tame, kad ne
turi dar nė vienos naujos, 
moderniškos karvidės ar 
kiaulidės, nei klojimo javų 
suvežimui. Naudoja atski
rus, buvusius privačius klo
jimus javams bei tvartus 
gyvulių laikymui, šėrimui 
ir jų prižiūrėjimui. Tas pa
ima daug daugiau laiko ir 
sunaudoja daug didesnį kie
kį darbo jėgos, kas reiškia,

Keamy, N. J.
Pranešu jums, kad gavau 

pakvietimą į suvažiavimą. Aš 
jau metai laiko, kai sergu, 
po gydytojo priežiūra. Mažai 
galiu pavaikščioti. Kankina 
mane artraitis. Tai aš, kaip 
sena Laisvės skaitytoja, savo 
Šerą aukoju Laisvės išlaiky
mui. Ir vėlinu, kad mūs 
Laisvutė gyvuotų ilgiausius 
metus!

Mrs. Nellie Rogers 
Rakickas

Įsibrovęs į vieną vasarna,^ 
mį ties Stokholmu, vagis' 
verandoje paslydo ir susi
laužė koją. Jis buvo suim
tas ir įkalintas, tačiau va
sarnamio savininkas jam 
turėjo . . . apmokėti gydy
mosi išlaidas. Švedijos įsta
tymas reikalauja, kad kiek
vienas namų savininkas 
rūpintųsi savo svečių sau
gumu !

Guam. — Ramiajame 
Vandenyne siautė “Lola” 
taifūnas, kuris šios salos 
srityje buvo 140 mylių į į 
valandą.
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JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS Kritikai apie J. Baltušio 
“Parduotas! vasaras”

į (Tąsa)
—Kaip jau dievulis patvarkys, taip 

man ir gerai!—linksmai čepsėdama lū
pomis, atsakė duktė.—Jeigu tik verta 
būsiu, atmokės dievulis ir mano senat
vės nelaukdamas.

Senis nustojo kramtęs:
—Vėl tu giedi apie kraitį? Pavalgyti 

nebeduos žmogui!
—Tėteli, tėteliuk—pakštelėjo Saliamu- 

tė tėvui į ranką.—Na, ko čia dabar tu? 
Kraitis man nei galvoj, nei uodegoj! 
Valgyk, taisykis, nebegaišk. Argi tu 
nematai: pasiilgo namai gaspadoriaus 
rankos, plyniomis viskas eina ... O 

{kraitis — kas? — vėl pakštelėjo tėvo 
rankon.—Kazimieras plikos neims, par
ves su dalia, štai man ir kraitis, ir iš 

^į^mų nieko nereikia. Valgyk, tėteli!
—Giedok, giedok, o aš patūravosiu,— 

atsakė senis aprinkdamas. <
Taip mes ir valgėm, vieni prie stalo, 

kiti prie lovos. Ir, matyt, šitam kieme 
dažnai buvo taip valgoma. Nei šeimi
ninkė, nei Kazimieras, nei Juoziokas ne
pratarė nė žodžio. Tik Poviliokas gar
siai čepsėjo agurką, stengdamasis 
švirkštelėti rašalu pro dantis, ir vėl 
mirkčiojo man:

—Ką, linksma pas mus?
Baigėsi vakarienė. Baigėsi ir mano 

plunksnos. Šeimininkė pasilipo ant kros
nies, ilgai kriošėjo ten, bambėjo pote
rius, kol pagaliau užmigo. Kazimieras 
su Juozioku, įdegę žibintą, patylomis 
(lingo iš trobos. Saliamutė smuktelėjo 
seklyčion.

—Šaunam ir mes,—pasakė Poviliokas, 
traukdamas nuo karties kailinius.—Ka
maroje ant skrynios tau pataisysiu . . .

—Neliesk kailinių!—sugargė senis.
—Savo kailinius imu, ne tavo... ar ne

matai?
—Pirma pasakyk, kokiais linais mokė

si piemeniui?
—A jau tu, tevok, vėl už senos gies

mės!
—Neliesk kailinių, sakau! Tu manęs 

pasiklausei, linus kišdamas? Minėjau 
tau linus išvažiuojant? Tau kaip bu

vo sakyta? Neliesk kailinių!
—Tėve! Jeigu jau taip... — Povilioko 

balsas sudrebėjo.—Kalvėj aš tau dešimt 
tokių grįžteliu atkalsiu, kad jas kur vel
niai imtų! Su kaupu savo atgausi...

—O kalvė tavo? O anglis kieno degi
ni? Ė? Kiekviena užkalta kapeika man 
priguli. Jis, matai, atkals!..

—Kad priguli, tai ir atiduodu, sulū
žusio varioko sau nepasilieku. Duok kai
linius, ryt gi ne šventė, pats kirdinsi dar 
su tamsa!

—O šaltmėtinę iš ko gėrioji, a! Pri
eik, papūsk kvapą, jeigu neteisybę sa
kau! A-a! Tai iš kur linus paimsi* pie
meniui?

—A, pasprink...— sumurmėjo Povilio
kas.

Numojęs ranka, slinko jis priemenėn, 
taip ir nenutraukęs kailinių.

—Pūsk žiburį! — užpuolė dabar senis 
mane. — Ar žibalo smalkint čia atva
žiavai? a

Užpūčiau. Troba iš karto prisipildė 
tirštų sutemų, balkšėjo tiktai jos langai 
ir lyg vaiduoklis šmėsavo krosnis. Sė
dau vėl prie stalo. Pro galinį trobos lan
gą buvo matyt užsnigtas darželis. Sty
rojo nuogas jazmino krūmas, keletas 
slyvų, mietų tvora. Už tvoros—vėl pus
nys, užplukusios kaimo gatvę, anapus 
jų—pritūpusi nedidukė kalvė, o dar to
liau, jau sunkiai beįžiūrimi, kluonas, 
daržinės, kažkokia pašiūrė . . . Viskas 
atrodė nurimę, nutilę, apimta gilaus 
snaudulio. Nurimo ir senis lovoj, net 
yebeknarkė; dabar, kaip pirmąjį savo 
Aursomiegį. Praėjo daug laiko. • Matyt, 
taip ir teks prasėdėti pirmąją naktį nau
joj vietoj. Bet čia tyliai prasivėrė du
rys, įslinko Poviliukas. Atsargiai sėlino 
jis prie lovos, siekė tamsoje karties.

—Jau atburbėjai? — staiga pakirdo 
senis. — Atvirai, tiesiai, kaip kunigui 

•bažnyčioj pasisakyk, gįrdi? Neliesk kai
linių !

Poviliukas vėl spruko priemenėn. Ir 
vėl troboj pasidarė tylu lyg karste. 
Tiktai kartkartėmis už durų pasigirs
davo prikultinti Poviliuko žingsniai. 
Vaikščiojo jis ten ilgai, vis laukdamas 

jsenio užmiegant. Pagaliau, matyt, pra
radęs visą kantrybę, trinktelėjo prie

menės durimis. Ir po to jau viskas nu
tilo. Visai nakčiai.

Švintant trobon atėjo Juoziokas. Ty
lėdamas įžiebė aprūkusį žibintą, padary
tą iš butelio nuplautu dugnu, ir parodė 
man smakru: einam! Nusekiau paskui 
jį. Kieme jau daug šviesiau išaušę, 
nors rytas rūškanas, nelinksmas, pra
našaujantis droblių. Kiemuose, matyt, 
jau pakūrė krosnis—pažemiu sklaistėsi 
ankstyvieji dūmai, dar be čirškalų, be 
svylančio plauko kvapo. Pajuodusių me
džių viršūnėse mieguistai rėkė kuosos. 
Ir, lyg joms, atsakydamas, diendaržyje 
ant laktų plyšojo gaidys vieną ir vis 
tą, pačią savo dainą:

—Kakarieko-o-o-!..
Tvartuose Juoziokas, pasišviesdamas 

žibintu, takšnojo delnu karves per nu
garas, kėlė jas iš šiltai įgulėtų guolių. 
Karvių čia buvo aštuonetas melžiamų, 
dvi mituliukės, keli veršeliai. Buvo čia 
ir avių visas pulkas, ir keli arkliai, ir iš
važiuojamasis eržilas. Užugardėj tįso
jo veislinė kiaulė, apstota paršiukų, o 
toliau, atskirose pertvarose, pasirėmę 
ant priešakinių kojų ir knapsėdami no
simis lyg girti pajauniai, sėdėjo lašini
niai peniukšliai, jau nebekriuksėdami, o 
tik stenėdami nuo taukų slėgos:

—Khe, khe,_khe...
Tvartai rikiavosi keturkampiu aplink 

didelį diendaržį, pašlapusį ėsliomis sru
tomis, užverstą šiaudais, spaliais, net 
alksnių lapokais. Ir kiekvename tvar
te, kiekvienoj užugardėj vis kas nors 
maurojo, bliovė, žvengė, kriuksėjo, girg
sėjo. Juoziokas atidarinėjo kiekvienas 
duris., ėjo į užugardes, šėrė, tvarkė, ir 
vis paglostydamas kiekvieną gyvulį, 
tekšlendamas delnu. Ir vis tylom, be 
žodžio, be šypsenos, kaip užsuktas. Kar
tas nuo karto rodė man smakru paduoti 
šieno ir šiaudų, užremti užugardes var
tus. Padarau, o jis sau juda, ir vėl nė 
žodžio. Net baugu: gyvas žmogus, o ne
kalba!

Užtat Saliamutė, kai tik įlėkė į tvar
tus, tuoj ir praplyšo:

—Glostinėjies, čiupinėjies visas ry
tas? Savo Damulę pačiupinėk!

Šaukdama ir olbindama, kopė užu- 
gardėn, o įkopus — kojomis tvykst, 
tvykst dvylajai per šonus, per papilvę:

—Atleisk pieną, bezliepyčia tu! Vėl 
visas rytas šniurkšėsiu po lašą?

Juoziokas stabtelėjo, pažvelgė Salia- 
mutės pusėn, bet vėl nieko nepasakė. O 
nuo kalvės skrido linksmas Povilioko 
balsas:

—Piemenį atiduokit! Ne jūsų mėšlus 
kapstyt samdžiau. Eik dumti!—riktelė
jo jau man.

—Aš tau padumsiu, straktelė
jo Saliamutė užugardėj. — Aš tau kad 
padumsiu! Ko vėpsai dabar išsižiojęs? 
Imk keselį, šieno veršeliams parnešk, 
pelų karvėms, girdi? Kad padumsiu 
aš tau.!

Kalvė dar neūžė, bet prie jos durų jau 
stačiavo keli vyrai. Vienas atitempė ro
ges kaustyti, kitas atrideno porą ratų. 
Dabar neskubėdami suko naminės lapus, 
rūkė, kosėjo mieguistu kimiu ryto ko
suliu. Čia pat, kalvės pašaliais, rūdijo 
dar iš rudens pamesti plūgai, aplūžęs 
drapakas, aukštielninkos pamestos akė
čios. Staiga iš kalvės purstelėjo paaug
lys vaikėzas. Plaukai jo buvo rudi, be
veik raudoni, platėjančiu galu, lūpos 
storos, panosėj — šašas. Ir jau spėjęs 
išsitepti suodžiais.

—Tu kur? Šertis? — prišoko prie 
manęs. — Palauk, ir aš kartu!

—Alyzai! riktelėjo Poviliokas pridur
mu!. — Kur tave dabar velnias neša? 
Užėmei šnirpštoką su savo tarataikom 
ir pro duris?

—Tuoj, tuoj!—atsišaukė Alyzas, jau 
eidarhas šalia manęs.

—Prisisvotino, — pasakė vienas stovė
jusių vyrų.—Oi, saugokit piemenį nuo 
šito pajotžargos! Kaip matai išmokys 
visokių niekų, benkartas!

—Pabučiuok, kur nesutenka!—atrėžė 
Alyzas linksmai.

Vyrai prie kalvės nusijuokė. Užkal- 
binusis raustelėjo, griebėsi diržo sagties:

—Tuoj aš tave!..
— Ve- ve, ve! — atsiliepė Alyzas, nu

bėgdamas pirma manęs. — Šisdūnas! 
Driskio komandos pardadūšis!—erzinosi 
jis, toldamas daržinės link. — Kiek už7

Lietuvos spaudoje pasirodė 
straipsnių, rašytų, literatūros 
kritikų, apie Juozo Baltušio 
romaną “Parduotos vasaros”. 
Visi šj veikalą vertina labai 
palankiai..

Kadangi mes Laisvėje 
spausdiname Baltušio Roma
ną, tai čia dedame apie jį J. 
Tornau straipsni — knygos 
apžvalgą — tūpusį Vilniaus 
“Tiesoje” š. m. rugp. 21 d. 
Tai padės skaitytojui geriau 
suprasti ir įvertinti “Parduo
tas vasaras.” — Red.

“Tie grūdai, kuriuos teves 
uždirbo vasarą kasdamas 
griovius, pasibaigė... Į pava-' 
rį pasibaigė valstiečio šeimo
je ne tik. grūdai, pasibaigė 
bulvės, užtrūko karvė, ir pa
sidarė visiškai riesta, 
riausiam vaikui 
aštuonerių metų 
prasideda sunkus
gyvenimas pas svetimus žmo
nes”. Ir apie šią samdinio da-

O vy- 
šeimoje — 

berniukui, 
samdinio

jis jau tampa šeimos antrasis 
“duondavys”, bet tai neleng
vas kelias. Karti svetima duo
na. Ir ši kova dėl duonos ap
sprendžia jo sąmonę, ję san
tykius su aplinkiniais žmonė
mis. Įdėmiu paauglio žvilgs
niu jis tyrinėja kiekvieną ar
timą — savo naujus draugus 
ganykloje, savo bendrus-sam- 
dinius, savo šeimininkus. Ir 
kuo tolyn, tuo labiau jis pra
deda suprasti žmones, skirti, 
kur jo artimieji, bendro var
go ir darbo vienminčiai ir kur 
svetimieji.

Pro skaitytojo akis praeina 
ilga virtinė įvairiausių žmo
nių. » Kiekvieną savo knygos 
žmogų rašytojas sugebėjo pa
vaizduoti su kūnu ir siela, kaip 
pilnakraujį charakterį. Prieš 
mus kaip gyvi iškyla samdi
nių, kaimo buožių paveikslai, 
nutapyti tikro meistro ranka. 
Kiekvienas J. Baltušio roma
no veikėjas — savitas, origi
nalus charakteris, su savo !i-

i kaip tik ir pasakoja savo Kjmu> su savo gyvenimu, žmo-
naujajame romane “Parduo
tos vasaros” Juozas Baltušis.

Iš tikrųjų lietuvių literatū
roje ši tema ne nauja. Kai
mas, valstiečiai, samdiniai, 
piemenukai, — nuolatos išky
la beveik visų mūsų stambes- 
n i u prozininku kūryboje. 
Daug prirašyta apie kapitalis
tinį Lietuvos kaimą, apie jo 
žmones. Ir vis dėlto ši Juozo 
Baltušio knyga nuskamba vi
siškai šviežiai, gaiviai, ir mes 
vėl pamatome senąjį Lietuvos 
Laimą, bet jau kitomis spal
vomis nutviekstą, kitokiu po
žiūriu apžvelgtą, negu dauge
lio kitų rašytojų kūryboje.

■ Kuo gi išsiskiria “Parduo
tos vasaros”? Visų pirma ra- 
šytojo-komunisto požiūriu i 
žmones, į jų tarpusavio santy
kius, į to meto gyvenimo sąly- 

į gas ir reiškinius. Kaip dažnai 
lietuvių literatūroje matyda
vome kaimą, pavaizduotą 
atostogaujančio studento, par- 
vykusio į tėvo ūkį, akimis, ar
ba iš kaimo kilusio inteligen
to akimis, arba pavaizduotą 
dvarininkijos aplinkoje išau
gusio žmogaus požiūriu, arba 
mokytojo, kunigo 
plunksna nubrėžtą 
Kiek čia 
žavimo,

rašytojo 
ir pan. 

būta kaimo ideali- 
ieškojimo idiliškų

santykių ! Turime d'aug ir tik
rai realistškai sukurtų kaimo 
paveikslų, su didelių meistriš
kumu perteikiančių praeities 
lietuviškojo kaimo ir jo žmo
nių gyvenimą. Ir tai yra dide
lis mūsų literatūros, jos kūrė
jų nuopelnas. Tačiau tų kūri
nių autoriai, taikliai pastebė
jo nemaža svarbiausių reiški
nių, pavaizdavę valstiečių ir 
samdinių gyvenimą, retai te
sugebėjo [ tą gyvenimą pa
žvelgti “iš apačios”, pačių iš
naudojamųjų, samdinių aki
mis. Gilios humanistinės mū
sų- literatūros tradicijos ne 
vieną kūrinį nuspalvino užuo
jauta skriaudžiamiesiems, kė
lė simpatijas sunkios gyveni
mo naštos prispaustiems kai
mo varguoliams. Juozo Bal
tušio knyga vertinga tuo, kad 
autorius sugebėjo į kaimo gy
venimą pažvelgti pačių beže
mių, samdinių, kaimo' varguo
lių požiūriu, jų akimis. Jau
čiama, kad pasakoja žmogus, 
kuris pe tik yra pats išvargęs 
“parduotas vasaras”, pats ki
lęs iš samdinių ar bežemių 
valstiečių, bet ir giliai suvo
kiantis senojo kapitalistinio 
kaimo gyvenimo esminius reiš
kinius ir giliai mąstantis -meni
ni ninkas. Tai knyga, parašy
ta ne tik didelio 
ranka — ryškiai 
gai, tai visų pirma 
širdim įkvėptas 
m as
apie be gald artimą 
gų rašytojui vargdienį 
tietį-brolį. Rašytojas visa sie
la myli paprastą žmogų ir 
stovi su juo petys į petį.

Pagrindinis knygos veikė
jas aštuonerių-dešimties metų 
berniukas, priverstas anksti 
uždarbiauti. Iš pat įvaikystės

menininko 
ir 'spalvin- 
komunisto 

pasakoji-
apie ’ praeities kaimą, 

ir br a ri
val s-

Galvydžio kumelę gavai?
1(Bus daugiau)

Laisvė (Liberty) Ketv., lapkričio (Nov.) 21, 1957

nių likimai knygoje susiklos
to labai sudėtingai, o samdi
nių gyvenimas tragiškai. An
tai, samdinio Jono paveikslas. 
Jo tragiškas likimas nuskam
ba kaip rūstus kaltinimas ka
pitalistinei santvarkai, kurio
je darbo žmogus, jei tik neįsi
gyja turto, sulamdomas, jo 
tauriausi jausmai sutrypiami. 
Apie tai buvo ne kartą rašy
ta mūsų literatūroje, ir čia 
būtų ne daug kas naujo, jei 
ne labai reikšminga Jono įpė
dinio — Petro figūra. Abudu 
jie — labai geros širdies, 
žmoniški, darbštūs vyrai, bet 
Petras — nebe toks, kaip tra
diciniai literatūroje kaimo 
samdiniai. Tai jau asmenybė, 
pajutusi savo žmogiškąją ver
tę, mokanti kovoti už savo 
teises ir žadinanti iš sustingi
mo aplinkinius likimo brolius. 
Petro asmenyje atsiskleidžia 
prieš mus sąmoningas kaimo 
proletaras, kuris tvirtai užka
riauja skaitytojo simpatijas. 
Samdinio berniuko gyvenime 
Petras neilgai tešvyti, bet už 
tai atveria paaugliui visai G 
naują pasauli ir, svarbiausia, «• • a •

sei-

kur rašy-

rašytojas parodo kaimo gyve
nimo tamsumą! O tokių įsi
menančių vietų romane yra 
daug.

Knygoje mes jaučiame, 
kad autorius be galo myli ap
rašomus žmones, grožisi .gim
tuoju kaimu, kad ir koks sun
kus gyvenimas jame bebūtų. 
Jis poetizuoja Lietuvos gam
tą, apgaubia švelniu jumoru 
kaimo žmones, ši aplinka jam 
labai artima, sava. Mes jau
čiame gilią rašytojo meilę pa
prastam žmogui. J. Baltušio 
knyga alsuoju giliu žmogišku
mu.

Knygos nuotaika labai 
giedri, .optimistinė, padrąsi
nanti žvelgti į gyvenimą su 
pakelta galva. Tai ne Dirdų 
požiūris į gyvenimą, ne Pode- 
rių, kurie nors turtingi, nors 
ir sotūs, patys gi šliaužė paže
miais. Ne, iš knygos į mus pa
dvelkė Petro dvasia, to žmo
gaus, kuris -moka už save ko
voti, žino gyvenimo vertę, 
brangina ją ir su viltim žiūri 
Į ateiti

J. Baltušio romane atkrei
pia dėmesį labai graži, liau- 
diską rašytojo kalba. J. Bal
tušis tiesiog stebina atrasto
mis meninėmis detalėmis, dia
logų taiklumu, lakoniškumu. 
Argi ne charakterizuoja auto
riaus didelio sugebėjimo vaiz
duoti kad ir ši vieta:

“Pasilaisvino 
sarienos, 
bulvės ir 
vėlybųjų 
Baigta su

Viena tik negera: nėra gy
vačių. Dėl to šeimininkas pa
ėmė mano klumpes ir pakišo 
pasuolin:

— Palakstysi ir basas.
Strypčioju po ražienas kuo 

atsargiausiai, lyg žąsinas tarp 
akmenų, minu ant kulno, sta
tau koją šonu, kietai suspau
dęs pirštus, ir visuomet pasta
tau taip, kad pats aštriausias 
ražienojus susmenga į žaizdo
ta tarpupirštį. Aiktelėjęs pa
sėdu koją, laukiu, kol nutvilk
si visas padas ir ražienoj ų nu
plakti riešai, net nugaroje at-

rugienos, va
li ko tik ne kastos 

kur-ne-kur neplautų 
avižų užuoganos, 
ganymu miške...

siliepia viskas. Pasėdžiu ir vėl 
cinu, ir vėl ražienojus tarpu- 
pirštin — šmukšt! Tik tamsu 
pasidaro akyse”.

šitokia kalba parašyta vi
sa knyga.

Su atskirom romano nove
lėm skaitytojai turėjo progos 
susipažinti jau anksčiau, pe
riodinėje spaudoje Jau tada 
buvo jaučiama, kad J. Baltū
siui pavyko parašyti meistiš- 
kus kūrinius. O dabar, išėjus 
visam romanui (I knygai), tai 
ypatingai ryškiai matyti.

Knyga jau susilaukė pelny
to pripažinimo — neseniai ųž 
“Parduotas vasaras1” J. Bal
tušiu! buvo paskirta 1957 m.' 
Valstybinė premija. Tai dide
lė kūrybinė rašytojo, visos lie
tuvių literatūros pergalė.

Norėtųsi iš visos širdies pa
linkėti rašytojui pasisekimo 
rašant anrrąjį “Parduotų va- 
rarų” tomą. J. Tomau.

Honolulu, Hawaii. — Su
rasta vandenyje didelio lėk
tuvo liekanos apie 600 my
lių nuo čia. Ištraukta 17 lą- 
vonų. Žuvo 44 keliauninkai, z

New Haven, Conn. —Mi
rė John M. Burnham, tik 
40 metų amžiaus. Pagal j,b 
planus buvo pastatytas 
Amerikoje pirmas atominis 
submarinas “Nautilus”.

Rochester, N. Y. — Ko
kis piktadarys padegė mo
kyklą, medžių sankrovą, 
popierio fabriką ir dar po
rą namų. Gaisrų nuostoliai 
siekia $125,000.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Metini koncertą rengia Liet. Taut. 
Namo Draugove. Sekmadienj, lap
kričio 24 d? Namo salėje viršuje, 668 
N. Main St. Pradžia 2 vai. Pro
gramoj dalyvaus: Worcesterio Aido 
Choras, garsusis duetas — Dirveliė- 
nč ir Sabaliauskas, vadovybėj Joąo 
Dirvelio. Montello Trio—Rose Šni
pinis, W. Juodeikis, Albert Potsitąs. 
Įėjimas $1. Kviečiame vietinius ir 

| iš apylinkės dalyvauti. Kom. 
) ■ ‘(226-228)

Linksmos Padėkavonės Šventės!
Visiems mūsų Draugams ir Nariams

VĖLIAUSIAS DIVIDENDAS 3|% PER METUS •į

DANIELSON FEDERAL
SAVING & LOAN

Danielson, Conn.

Mūsų

¥

Linksmos Padėkavonės Šventės

išmoko jį pajusti savo vertę, 
neprarasti žmogaus veido, te
gul ir užguito, prislėgto sun
kaus vargo, bet vis dėlto žmo
gaus. Įdomūs, sodrūs ir kitų 
samdinių, 'piemenukų pa
veikslai.

Ilgam įsimenantys, meistriš
kai sukurti šioje knygoje yra 
kaimo išnaudotojų — buožių 
paveikslai, čia J. Baltušis iš
kyla vėl kaip tikras charak
terių kūrimo meistras. Kaip 
gyvus matome romane
mininkus” Tekonį, Dirdą, Po- 
derį ir jų šeimynas. Ypač'ryš
kus, originalus yra Dirdų šei
mos, jų gyvenimo, jų pasau
lio pavaizdavimas,
tojas mus tiesiog stebina sa
vo pastabumu, 'savo meninio 
žodžio sodrumu, senojo kapi
talistinio kaimo demaskavimo 
jėga. Savo romane J. Baltu
šis pasirodė kaip didelis 
meistras kurti pilnakraujus 
žmonių charakterius.

Nežiūrint, kad autorius 
žvelgia į gyvenimą tarytum j 
per vaiko prizmą, jis sugeba 
meistrišk a i charakterizuoti 
labai būdingus i reiškinius, 
vaizdžiai parodyti daug pla
tesnį kaimo paveikslą, negu, 
atrodo, apimtų paauglio są
monę. i Iš tikrųjų, per tuos 
žmones, su kuriais susitinka 
berniukas, rašytojas atskleidė 
mums labai daug, šalia kitų, ” 
ypač įsimena kelios vietos, ku
riose nepaprastai ryškiai ap
rašytas senojo kapitalistinio 
kaimo tamsumas, troški, pri
slėgta aplinkuma i Ir kapita
listinės santvarkos iškreipti 
žmonių santykiai, šiurpu nu- ’ 
krečia toji vieta, kur vaizduo
jamas nieku neprasikaltusio 
Alyzo žvėriškas sumušimas. 
Mušamas jis todėl, kad pasą
monėj visi jaučia, jog jo nie
kas neužstos, kad jis yra mer
gos vaikas, visų niekinamas 
benkartas. Su kokiu ryškumu

Draugams ir Depozitoriams

Leicester Savinas Bank
1082 Main Street. Leicester, Mass.

« z

■5

Brockton, Mass

METINIS KONCERTAS
Rengia

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ

Sekmadienį, Lapkr. 24 Nov
LIET. TAUT. NAMO VIRŠUTINĖJ SALĖJ

668 No. Main St., Brockton, Mass.
Programoje dalyvauja: Worcesterio AIDO 

CHORAS, ir garsusis duetas — ONA DIRVE- 
LIENĖ—■JONAS SABALIAUSKAS, vadovy
bėje JONO DIRVELIO. Taipgi Montello garsu
sis trio: ROSE STRIPINIg, WILLIAM YUO- 
DEIKIS, ALBERT POTSIUS.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
Pradžia 2 vai. dieną Įėjimas $L0O

• i * i J '■ r* •. .. r / v i i



New Jersey naujienos
Sėkminga LDS 3-čiosios 
apskrities konferencija

Lapkričio 10-tą Elizabeth, 
N. J., įvyko LDS Trečios ap
skrities metinė konferencija. 
Buvo viena ir bėgyje daugelio 
metų sėkmingiausia: turtinga 
raportais, tarimais ir pakilu
siu ūpu. Teisybė, delegatų 
skaičiumi nebuvo didelė, mat 
kuopos nesistengė prisiųsti 
delegatų skaičių pagal kuo
poje skaičių narių, bet tik 
kad būtų kuopa atstovauta. 
Negerai, bet taip yra.

Dalyvavo 13-ka kuopų, at
stovaudamos 564 narius.

Apskrities komiteto rapor
te sužinota, kad pereiti metai 
buvo finansiniai sėkmingi me
tai. Apskritis parėmė kuopas 
su apie dviem šimtais dolerių. 
Apskrities iždas padidintas ir
gi apie pora šimtų dolerių. 
Paremta geri tikslai su apie 
šimtine, ir apskrities ižde yra 
virš $700.

šioje konferencijoje New 
•Jersey kuopos gavo po $1 
nuo kiekvieno’ tikieto įvyku
sios vakarienės 2-rą dieną 
lapkričio. Delegatai duodami 
kuopose raportus turi pažy
mėti, kad visų bendras dar
bas duoda geras pasekmes ir 
padidina kuopų iždus.

Priimta konferencijos pa
reiškimas praeities ir ateities 
klausimais. Priimta keturių 
punktų programa ateities 
veikimui. Patarta centrui iš
leisti lapelius Įdedant nuro
dymus, kokią naudą LDS su
teikia tiem, kurie priklauso 
prie LDS. Surengti pagerbimo 
pokylius draugam J. Weiss 
Brooklyne ir A. Skairiui Eli
zabeth, N. J. Surengti prieš- 
seimjnj pikniką ir pagelbėti 
kuopom pasiųsti dęlegatus į 
ateinančių metų įvyksianti 
seimą Pittsburgh, Pa. Dėti pa
stangas, kad Apskrities skirta 
kvota gavimui 15 naujų narių 
būtų išpildyta su kaupu.

Apskrities komitetas sutei
kė užkandžius. Buvo rodomi 
judami paveikslai iš Apskri
ties 25-kių metų jubiliejinio 
parengimo ir daugelis pirmu 
kartu matė save 'Judamuose 
paveiksluose..

Delegatuose matėsi links
mumo nuotaika, kad pagaHau 
organizacijai geras vardas 
atgautas ir laimėta kova, nors 
ji buvo nelengva, nuostolinga 
narių praradimu ir iškaštinga 
finansais.Apskrities komite
tas sutiko dirbti dar metus 
laiko. Jų pareiškimu, mes dir
bome sutemos laikais nesi
traukdami iš Apskrities ko
miteto, tai padirbėsime dar 
metus dėlei organizacijos ra
miais laikais.

Priimta užuojautos pareiš
kimas drg. J. Jamisonui jo li
goje.

Mirė dar jauna moteris

Lapkričio 13-tą staiga nuo 
širdies smūgio mirė ilgametė 
Jersey City gyventoja Anna 
R. Kelsey, po tėvais Mąčio- 
niūtė, sulaukusi vos 42 metų 
amžiaus. Ji gimė Brooklyne 
ir jos tėvams persikėlus gy
venti į Jęrsey City jai esant 6 
metų amžiaus, visą laiką gy
veno 59 Colgate St. Jos tėvai 
Mačioniai laikė užeigą ?36 
Wayne St. ir prieš kelis me
tus mirus jos tėvui motina 
pervedė užeigos biznį dukte
riai ir žentui Kelsey.

Kelsey užlaikė ir vedė bz- 
nį per 22 metus. Įsigijo daug 
pažįstamų ir draugų, buvo 
geros širdies ir linksma 'mote
ris. Jai sveikai esant nekartą 
ištikus nelaimei kaimynus ji 
sušelpė. Parengimuose buvo 
linksma ir kartu su savo moti
na visada linksmino savomis 
dainomis susirinkusius. Paliko 
vyrą, sūnų ’15-kos metų, mo
tiną, brolį ir kitus artimus bei 
draugus.

| šermeninė skendo gėlėse.
Buvo virš 160 kvietkų nuo gi
minių ir pažįstamų. Į kapus 
palydėjo arti dviejų šimtų 
žmonių. Palaidota North Ar
lington kapinėse. Motina, jos 
vyras ir brolis suteikė palydo-

......  . ............ tzct-----  

varos didelius pietus. Pietūs 
buvo geri valgiais ir gėrimais. 
Pietų\ valgyti susirinko 180 
žmonių. Buvo gera dalis jos 
giminių ir pažįstamų iš 
Brook lyno.

Taip, Anna Kelsey mirė 
jauna, pačiame gyvenimo žy
dėjime. Ji gyveno ir gyveniniu 
džiaugėsi, turėjo ištekliaus, 
bet dirbo sunkiai užeigoje 
'-algins gamindama. Dirbo 
prie namų darbo ir dirbdama, 
namą viduje dabindama ap
alpo ir nuo širdies smūgio mi
rė. Pašaukus gydytoją jau 
buvo ji mirusi, gyvybės siū
las nutrūkęs, ji jau buvo išsi
skyrusi iš gyvųjų tarpo.

Ji su motina buvo įsigijusi 
vasarnamį Budd Lake jr juo 
džiaugėsi jame praleisdama 
1 įuoslai k į, bet ilgai juo nega
lėjo džiaugtis. Užeiga 236 
Wayne St. buvo uždara iki 
pirmadienio, lapkričio 18-tos. 
Laidotuvės buvo vienos iš U- 
I.ilmingiausių Jersey City lie
tuvių tarpe, o gal ir kitų tautų 
tarpe. Velionė sugyveno su vi
sais sutikime, kaip ir jos vy
ras ir motina. Velionis Mačio- 
nis gyvas būdamas, kaip ir jo 
žmona Mąčionienė paremda
vo dienraštį Laisvę finansi
niai.

Linkiu jos vyrui, sūnui, mo
tinai ir broliui pergyventi liū
desio laikus.

Pilietis

Lawrence, Mass.
Lapkričio 7 d. apie 5 vai', 

ryto mačiau sputniką. Su sa
vo susiedu užlipome ant trijų 
aukštų namo ir 5:15 v. ryto 
matėme: jis baltas, skaistus, 
kaip žvaigždė. Vaizdas pusė
tinai sujudino jausmus. Kas 
kada galėjo tikėtis, kad 
mokslas pasieks tai, ką da
bar sovietiniai mokslininkai 
pasiekė!

•

LDS vietinė kuopa sumanė 
surengti1 pramogą seneliams 
pagerbti. Prie to darbo prisi
dėjo ir LLD 37 kuopa. Į ko
misiją įėjo J. Kodis ir V. Kra- 
likauskas.’ Dalyvavo apie 37 
jau geroko amžiaus vyrai ir 
moterys-, jie buvo susodinti 
prie specialių garbės stalų. 
Buvo atvykusių svečių ir iš 
l'itų miestų. S. Penkauskas 
atidarė programą, kuri (pa
sikalbėjimai) tęsėsi apie tris 
\ alandas.

Tai buvo pirmas toks pa
rengimas mūsų mieste: jis bu
vo linksmas, smagus; visi bu
vo gerai pavaišinti.

Kalbomis buvo paliesta ne
maža dalykų. Prisiminta ir 
tai, kad lapkričio 10 d. sukali-. 
1-a 70 metų Leonui Prūseikal. 
Buvo sumanyta pasiųsti jam 
pasveikinimą. Našvietis Vil
kausimas sakė: tuščių žodžių 
siųsti nereikia; turime sudėti 
kiek nors ir Vilniai paramos, 
taj bus gražiau. Vitkauskas ir 
Kralikauskas perėjo salę ir 
publikoje surinkč $15.50, ku
lius pasiuntėme kartu ’ su 
sveikinimu.

Po $1 aukojo: M. Vilkaus
iu ienė, Večkių šeima, J. Egc- 
ris, P. Lipsevičius, B. Chula- 
da, L. Gross, S. Penkauskas, 
K. Morkūnas, F. P. Buslavi- 
čiai ir R. Chuladai. Po 50 c.: 
M. Vinickienė, J. Gobužis, F. 
Kolienė, M. Vainauskienė; ki
ti po mažiau davė. Visiems 
liteuviškas ačiū!

•
Lapkr. 23 d. bus puikus 

banketas uždarymui Maple 
Parko sezono. Prasidės 7 v. v. 
Bus puikus orkestras. Ku
riems laikas leis, atvykite, ne
sigailėsite.

•
Buvusį miesto aldermaną 

Carney išvežė į pataisos na
mus ant trijų mėnesių už ne
teisingus raportus apie tak
sus. ■

1 • ■ ’™

Kurie dar nepasimokėjote 
Laisvės prenumeratos, pada
rykite tai, 'nelaukite ragini
mų. Ateina žieminės šventės, 
,tai reikės prezentus pirkti;

NohYorkKZ^/Wa?lrilovMEMM3
Business Opportunity

Brooklyn. Parsiduoda restauran^ 
tas, su ar be nuosavybės. $700-81 A. 
į savaitę. 2-6 rūmų apartmentai 
tušti. Puiki proga. Gerai įsteigtas a 

'biznis. Uždara šeštad. ir sekmad.L 
Pinigais $9000. 861 Glenmore A ve.

(226-228)!
Koncerte matyti svečiai 
iš tolimesnių kolonijų

Lietuviu Namo Bendroves
šėrininkams svarbu

• Laisvės koncerte dalyvavo 
daugelis svečių iš. kitų koloni
jų. Buvo proga susitikti su B. 
Sausanavičiu iš Minersville, 
Pa. (tai iš to miesto, kur mū
sų “jaunuolis’’ Ramanauskas 
darbuojasi vajaus reikale). 
Sausanavičius užlaiko Bar & 
Grill po 255 Laurel St. Su juo 
kartu atvyko ir jo draugas 
Jimmy (rodos, dainininko Ju
liaus Krasnicko gimine). Ta 
proga Sairsanavičius atsinau
jino ir prenumeratą.

lap-

dvi

tai 
ruo- 

bet ii- Merginų Choras 
jos gerai la- 

dalį muzi-
programos kuo geriau- 

Apart Onos Dirvclienės 
Sabaliausko, mes dar 
atsiveši m e pirmu kartu

Ji gal bus viena iš 
vos tik patekėjusių 
žvaigždelių. Visi 

susirinkusieji turesi- 
ją išgirsti pirmu

Worcester, Mass.
šiame mieste ir apylinkėje 

siaučia labai didelė epidemi
ja. Na. jj paliete daugelį lie
tuvių ir Aido Choro narių. Ir 
mane parbloškė labai smar
kiai toji audringoji influenza. 
Apgailestauju, kad aš negalė
jau vykti sykiu su vi: 
Laisves koncertą.

Praei tą p e n k ta d i c n į, 
kričio 15 d., po Aido Choro 
pamokų draugas J. Deksnis 
pavaišino visus choristus 
bai skaniomis vaišėmis, 
taria jam širdingą ačių !

•Po to buvo apkalbėta 
svarbios kelionės į abidvi 
tas. Kas link' Montellos, 
no tik Aido Choras uoliai 
ši as i 
nepasiduoda, ir 
vinasi atlikti savo 
kalės 
šiai, 
i’, J. 
vieną 
■girdėsimą Naujojoje Anglijo
je, tai yra jaunutė, graži Ri
chard Janulio žmona Irene, 
sopranas, 
tų naujų 
lietuviškų 
mes ten 
r.-ie progą 
kartu. Akompanistė bus He
len Janulytė (Smith)..

Kas link Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Broliškos Draugijos 
Penny Sale, tai aš noriu pa
taisyti klaidą. Penny Sale at
sibus gruodžio 14, o ne 24, 
nuosavame name, 29 Endicott 
St. Pradžia 7:30 v. vakaro. 
Kviečiame visus talkon, kad 
padaryti šį parengimą sėk
mingu.

Agota J. Motiejaitis

Pittston, Pa
Kiek laiko atgal po ilgos 

-ligos mirė gal visoje Pittstono 
apylinkėje buvęs seniausias 
'mainierys J. šalys, išgyvenęs 
apie 85 metus. Ilgus metus iš
dirbęs giliai žemėje prie kir
timo anglių. Jis gimė 1872 
metais. Paėjo nuo Liudvinavo,1 
Kalvarijos apskrities, Suvalkų j 
vedybos. Kol dar galėjo, skai
tė darbininkų spaudą, Laisvę. 
Bet toliau nebeprimatė.

Ramaus atilsio linki tau ta
vo buvę draugai!

Senstant pasitaiko ir su
sirgt. Susirgo S. Rauduvė, 
Pittstono fotografas. Jis turė
jo pasiduot rimtai operacijai 
Nesbit ligoninėje, Kingston, 
Pa. Jo draugai ir pažįstami 
linkime jam, greito pasveiki
mo. O jo draugei Locijai — 
ištvermės šioje nelaimės va
landoje.

taigi, už» laikrašitį reikia pir
miau pasinio keti. Užsakykite 
I aisvę savo giminėms 1 Lietu
voje. Jie visuomet už 
dėkingi.

tai bus

Tapo palaidotas J. 
kas. Po /jo mirties

Ruzins- 
surasta, 

kad jis No. Andowerio viena
me banke (bakselyje) turėję 
$18,000. Paliko keturias 
dukteris.

S. Penkauskas

Mūsų uoli darbuotoja-vaji- 
ninkė irgi dalyvavo koncerte, 
tai M. Strižauskienė iš Wa
terbury, Conn. Prie jos ma
čiau ir kalbėjausi su jos pa- 
gelbininku Karoliu Krasnic- 
ku, taipgi ir jo brolis Vincas

s i į a r t i s t a i s- c h o r i st a i s 
eesterio. Jam buvo 
susieiti ii- tūlą laiką 
su savo artimaisiais,

Kitas seniai matytas svočias 
buvo, tai F. Šatas. Jis atvyko 

iš Wor- 
m al on ir 

praleisti 
Juozu,

Elena ir Amelia Jeskevičiais.

J. A. Bekampis, iš Avalon 
N. J., irgi atvyko. Dar jo su
žeista koja nepilnai 
k us, pasiremdamas 
su malonia šypsena 
v-sus.
tis. atvyko

pasvei- 
lazdcle, 
sveikina 

A. Valinčius, pittstonie-
su Žilinskais ir

Dalyvavo daug daugiau 
stočių iš kitų miestų, bet ne
buvo progos sir visais pasikal
bėti asmeniškai. Manau, kad 
luti, kurie kalbėjosi ir sveiki
nosi, parašys daugiau.

Vienu žodžiu, koncertas bu
to sėkmingas ne tik puikia 
programa, bet ir gausia pub
lika. Buvo labai, labai malo
nu. matytis ir kalbėtis su virš 
minėtais svečiais.

LIETUVIU TARPE
rhiladelphiečiai laukia svečių

‘‘Katriutės gintarai” iš Lie
tuvos buvo atvežti i Lietuvių 
Kultūrinį Centrą. Tie, kurie 
Liberty Auditorijoje dalyva
vo, kai ši žavinga operete bu
vo šį rudenį suvaidinta, matė 
ir tuos gintarus. Danai* jie ve
žami Philadelphijon. Tie, ku
rie šį sekmadieni dalyvaus 
Rusų salėje, galės ir tuos gin
tarus matyti.

Elena Brazauskįenė SUga- 
biai vaidins Barbutės rolėje. 
Ji sudainuos kelias dainas. Ji 
viską darys, 
rus pavogus
jais patraukus savo pusėn Jo
nuką, kuris myli Katriutę.

kad tuos ginta
is Katriutės ir

Jonas Grybas vaidins ir dai
nuos Jonuko rolėje. Jis bus 
visokių intrigų centre. Bet 
kam aš čia turiu visus sekre
tus išduoti? Kai dalyvausite 
operetės vaidinime, lapkričio 
23 d., viską pamatysite ir tik
rai nesigailėsite, nes būsite 
vaidinimu užžavėti. Philadel- 
phiečiai laukia svečių iš arti 
ir toli.

Rep.

> Lietuvių Namo Bendrovės 
direktoriai praeitą savaitę iš
siuntinėjo visiems Namo Ben
drovės šėrininkams specialius 
laiškus, įgaliojimų.' (proxy) 
formas ir metinę finansinę at
skaitą. Tai dabar šėrininkai 
Jau turėjo tuos laiškus gauti.

Bet ar visi šėrininkai laiš
kus gavo? Turime pasakyti, 
kad tam tikra šėrininkų dalis 
nepaiso pamainyti savo adre
sų tuo metu, kai persikelia į 
kitą vietą gyventi. Todėl to
kių šėrininkų laiškai grįžta 
atgal arba kur nors nusimeta.

Tad nuoširdžiai prašome vi
sų tų šėrininkų, kurie negavo
te laiškų, tuojau centran ra
šyti ir priduoti savo 
resus. Tada jums 
ia iškus.

O tie šėrininkai, 
vote laiškus, būkite 
išpildyt mūsų prašymą: daly
vaukite suvažiavime, o kurie 
negalite dalyvauti, būtinai iš- 
pildykite paliudijimus su įga
lioj i'mu, kas jūsų vietoje ga
lėtų dalyvauti. Nieko neVilki-

gerus ad- 
pasiųsime

kurie ga- 
tokie gori

Po miestą pasidairius
Nori suvaldyti “J” gatvių 

perčjikus

New Yorko mieste įvyksta 
daug nelaimių, nes dideliame 
žmonių susikimšime ir baisia
me sunkvežimių kiekyje tūli 
praeiviai nesiskaito su švieso
mis. Dar blogiau su tais pra
eiviais (pėstininkais), kurie 
vietoje skersai pereiti gatvę, 
eina įstrižai — taip vadina
mai “jaywalking”. Toki pa
kliūva į k ryži ava gatvių ko
munikaciją.

Mieste įrengė virš 10,000 
Šviesų “Walk” arba '“Don’t 
Walk”, kurios rodo pėstinin
kams kada gali eiti per gat
vę. Policija imsis baudos prie
monių prieš tuos, kurie nesi-' 
laikys tvarkos. Taipgi baus ir 
automobilistus, kurie važiuos 
neleisdami pėstininkams už
baigti perėjimą, kurie jau bū
rą gatvėje.

Atvyko Indijos Studentai

Yorką atvyko 85 in- 
studentai iš Indijos.

Į New 
žinierijos
Jie, didžiumoje, vyks į Pitts
burgh inžinierijos mokyklas, 
o kaip kurie į kitas. Siekia 
Amerikoje mokytis to žinoji
mo.

PROŠVAISTĖS
Širdi 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.

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

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisvę į 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. 

nant tai padarykite.
Suvažiavimas bus 1 a b a i 

svarbus. Kaip žinote, bus 
svarstomas namo pardavimo 
n kito namo pirkimo klausi
mas. Būtų gerai, kad šis su
žavimas savo skaičiumi daly
vių pralenktų kitų 
į \ y k u si ii s u v a ž i a v i m ų

Po suvažiavimo 
smagų pasivaišinimą, 
metinis banketas, 
galės dalyvauti tiek 

praeityje 
skaičių.

turėsime 
Tai bus 
kuriame 
šėrinin

kai, tiek ne šėrininkai.
Suvažiavimas įvyksta šešta

dienį, lapkričio 30, Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, 
N. Y. Pradžia 1 vai. popiet. 
Banketas 6 vai. vakare. Ban- 
ketan įžanga $3.00.

Visais Lietuvių Namo Bend
rovės (Lietuvių Kultūrinio 
Centro) reikalais prašome ra
šyti sekamai: Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

LNB valdyba

Padėkavonės Dienos Linkėjimai 
Vestuvių Specialistai

KNEERS 
HOFBRAU & BALLROOM

Patarriaujame Vestuvėms, 
Banketams, Parems. 

'75-700
32-08 Broadway, Astoria, L. I.

RA. 8- 9607.

Padėkavonės linkėjiųių visiems!
Po vadovybe

Lou Geyer—Wm. Laubcr.
POINT

BAR & GRILL
15-04 122nd St., College Pt, N. Y.
Pietūs nuo 11 v. r. ikį 1 v. dieną.

Vynai—Likeriai FL. 9-9801. |

MR. FRED KUDLAK
Nuo 

MAPLE COAL
& CCtKE CO.

Sveikina visus Padėkų Švente. 
Geriausi angliai, aliejus. įstatomo 

pečius. Visur patarnaujame.
72-74 Box St., Brooklyne.

E V. 3-4450.

Philadelphia, Pa
Maloni Naujiena Visiems— 

iš New Yorko Atvyksta 

“KATRIUTĖS GINTARAI”
3-jų Aktų Operetė

Rengia LLD 10 kuopa ir 6-toji Apskritis
Režisierius G. Klimas. Muzikai vadovauja Mildred Stensler

Veikiantieji Asmenys:
N. VENTIENe—Katriutės rolėje
EL. BRAZAUSKIENĖ—Barbutės rolėje ;
JONAS GRYBAS—Jonuko rolėje
M. TAMELIENĖ—tetos giminaitės rolėje
B. BRIEDIENĖ—čigonės rolėje
JONAS JUŠKA—Petro rolėje
V. KAZLAUSKAS—Mato rolėje , •
K. KAZLAUSKIENĖ—Skirgailienės rolėje
J. ŠIMKIENĖ—Magdės rolėje
K. RUŠINSKIENĖ—-Agnės rolėje
G. BENDERIS—Skirgailos rolėje

Tai puikus operetiškas veikalas, parašytas Lie- J 
tuvoje. Mirga sielą jaudinančiomis dainomis. 
Čia, Philadelphijoje, bus suvaidintas šį šešta
dieni,

Lapkričio 23 Nov.
Rusų Svetainėje, 1150 North 4th St.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Suvaidins žymiausi artistai, puikūs dainininkai 

iš New Yorko. Ateikite visi ir pasigerėkite 
vaidinimu ir gražiomis dainomis.

Prašome nesivelinti Bilietas $1.50

4 pusi. Laisvi (Liberty) Ketv., lapkričio (Nov.) 21, 195'

Floral Park, L. I. Dry Cleaning 
Storo. Ėst. 10 yrs. Doing $35,000 
volume, plus $1.15 base price. Ul
tra modern store in a busy shop
ping loc. All new equip. Good opp< 
for right party. Must act now. FI. »' 
7-2456 or RO. 4-8548 after 6 P. M.

(226-228)!

HELP WANTED—FEMALE

Narnų Prižiūrėtoja—Virėja. Guolis 
vietoje. Du suaugę. Mergaitė 14 m. 
Geri paliudijimai reikalingi.

Scarsdale 3-6852 y
Scarsdale 3-8960.

(226-227):

Uršulė Purvinaitė (Stanislovo 
duktė) ieško savo brolių Jono ir 
Petro, Onos, g>'venančių Chicagoje.

Stasys Girdzijauskas (Kazimiero) 
ieškau savo dėdės Antanaičio Ka
zimiero (Jurgio), gyvenančio Wa
terbury Paieškau ir jo sūnų. Pra
šome rašyti sekamu adresu: Girdzi
jauskai, Stasys ir Uršulė, Jurbarko 
rajonas, Raudonės paštas, Lithuania,. 
USSR. (226-227)

Paieškau savo pusbrolių Ruzalių 
ir Marmakų. Iš Lietuvos- Gegenių 
kaimo, Žobiškio parapijos.

Mano žmona mirė, turiu svarbių 
reikalų. Būsiu dėkingas, jeigu atsi
lieps, arba žinantieji praneš: Anta
nas Marmakas. 1219 Green St., Phi
ladelphia 23, Pa. (227-23?)

Maskva. — Tarybų paš
tas išleido pašto ženklelį 
su Sputniko paveikslu.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.
H"»4‘4"1‘*4‘4I4'4 4’4«4»4'4’4,4’4,4*4‘»4‘»*

MATTHEW A
BUYUS 

(BŲYAUSKAS) 

Laidotuvių 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St




