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KRISLAI
Už bendradarbiavima. 
Bet kokiais tikslais? 
Tikėjimas ir teroras.
Labai susirūpinę.

Dar apie laiškus. 
Ieškoma išeities. 
Vajaus reikalais.

Rašo A. Bimba

Skaitau sekamą :
'‘Kyla klausimas: kas .galėtu 

išsivystyti, jeigu užjūriuose 
esantis jaunimas bandytu 
megzti ryšius su Tėvynėje 

f esančiu akademiniu jaunimu? 
<|Ar kontaktai, kad ir asmeniš
ko pobūdžio, bent pradžioje, 
neduotų lietuvybės sąjūdžiui 
teigiamų vaisių?”

įdomūs ir svarbūs klausimai. 
Tikėsite, ar ne, bet .juos pa
statė kanadiškės “Nepriklau
somos Lietuvos“ Jonas Karde
lis. Galimas daiktas, kad ir 
lis blaivosi iš savo nesvietiškos 
neapykantos tvaiko.

Ales jau daug, daug kartų 
esame šiuo klausimu pasisakę. 
Tegu pradeda užsimegzti kuo 
plačiausias kontaktas ‘dįi’pc 
užjūriuose gyvenančių lietuvių 
ir Tarybų Lietuvos žmonių. 
Tegu užmezga ryšius jauni
mas ir senimas, visi ir visos. 
Toks kontaktas lietuvybės są
jūdžiui duotų labai daug tei
giamų vaisių. Apie tai, man 
atrodo, negali būti jokios abe
jonės.

Bet aš bijau, kad ne apie 
Lokį kontaktą Kardelis šneka. 

*«Nes ten pat jis tuojau pridu
ria : “atsargumas yra būti-
nas.”

Koks ir kam atsargumas? 
Jeigu Kardelis turi mintyje 
tokį kontaktą, kokį jis ir jo 
kolegos galėtų panaudoti sa
vo propagandai prieš Tarybų 
Lietuvą, tai iš anksto galima 
pasakyti, kad toks kontaktas 
baigtųsi tiktai didžiule nesėk
me. Toks kontaktas pačioje 
pradžioje keltų nuožiūrą ir 
nepasitikėjimą.

Tiek akademinio jaunimo, 
tiek visų užjūriuose gyvenan
čių lietuvių kontaktas su Tar. 
Lietuva turi būti pagrįstas pil
nu pasitikėjimu ir nuoširdu
mu. Jo formos- gali būti viso
kios. Pirmoje vietoje, man at
rodo, turėtų būti statomas 

kultūrinis bendradarbiavimas.
Apie tai reikia visiems rim

tai pagalvoti. Reikia ne tik 
* pagalvoti, bet rimtai paieškot; 
būdų ir priemonių tokiam 
b e n dradarbiavimui. Reikia, 
kad toks kontaktas, toks ben
dradarbiavimas stiprintų visą 
lietuvių tautą ir kad visur, 
kur tik randasi lietuvių, kel
tų ir garsintų Lietuvos vardą.

žydiškų bažnyčių (sinago
gų) sprogdinimas yra rasinės 
ir religinės neapykantos pasė
ka. Tikėjimas žmones ne vie
nija, bet skaldo ir dalija. 
Taip buvo per amžius, taip 
yra šiandien. Tai liudija vi
sų šalių ir tautų istorija.

Republikonai turį pamato 
susirūpinti. Jie jau dasiėdė 
žmonėms iki gyvojo kaulo.

Mūsų nelaimė tame, kad 
nėra didelio pasirinkimo. De
mokratai nedaug tesiskiria 
nuo republikonų. Bet vis tiek 
būtų geriau, jeigu senieji šei
mininkai būtų išmesti laukan, 
n naujieji užimtų jų vietas. 
% Be to, demokratuose vis 
ryškesnis darosi pasidalijimas

(Tąsa G-tam pusi.)

“Atduoti Quemoy ir Mat.su
salas Kinijai.”

New Yorkas. — “The.
| New York Times” yra vie- 
i nas. iš stipriausių politinių 
I dienraščių.Paprastai jis pa- 
; laiko Washington© politiką. 
! Bet kada Dulleso-Eisenho- 
I werio politika Tolimuosiuo- 
i se Rytuose pastatė taikos 
reikalus į pavojų, tai “The 
New York Times” kelis 
kartus išstojo prieš ją. Taip

i pasisakė ir spalio 16 d. sa- 
’ vo redakciniame “Quemoy 
i and Matsu Again”.

“N. Y. Times” rašo, kad 
I Dulles buvo teisingas, rei- 
i kabindamas sulaikyti mū
šius Formozos užlajoje ir 

I taikos keliu išrišti nesutiki- 
• mus.
Ii e e
I Prezidentas apie
i Niksono kalbą

Washingtonas. — Ted 
i Lewis rašo, kad prezidentas 
■ Eisenhoweris buvo užklaus- 
I tas apie Niksopo San Fran- 
I cisco mieste sakytą kalbą. 
I Eisenhoweris pareiškė, kad 
; jis, “kaip ir didžiuma ame
rikiečių, mažai’ kreipia dė
mes’o į kalbas ir pareiški
mus, padarytus, rinkimų 

i kampanijoje.”
Jeigu taip, tai kam tada 

tas ilgas kalbas ir sakyti?

Bourguiba pilnai 
stovi su Vakarais

Tunis. — Tunisijos prezi
dentas Bourguiba pareiškė: 
“Taip, aš esu su Vakarais 
ir būsiu su jais”. Tuo kartu 
jis. piktai puolė Jungtinę 
Arabų Respubliką ir kitas 
arabiškas .šalis, kurios 
prieštarauja Vakarų politi
kai.

Tunisija užima 48,300 
ketvirtainių mylių, turi apie 
3,000,000 gyventojų. Prieš 
dvejus, metus ji išsilaisvino 
iš francūzų kolonializmo.

TSRS ATMETĖ VAK. 
VOKIEČIŲ SIŪLYMĄ
Berlynas. — Tarybų Są

jungos atstovas atmetė Va
karų Vokietijos pasiūlymą 
uždaryti Spandau kalėjimą 
ir ten esamus kalinius, pas 
leisti. Tame kalėjime dar 
yra trys žymūs hitleriniai 
vadai: Rudolf Hess, Baldur 
von Schirach, buvęs nacių 
jaunimo vadas, ir Albert 
Speer, buvęs Hitlerio amu
nicijos gaminimo viršinin
kas.

J. VALSTIJOS TURI 
175,000,000 ŽMONIŲ

Washingtonas. — Cenzo 
Biuras paskelbė, kad Jung
tinės Valstijos jau turi 175,- 
000,000 gyventojų. Supran
tama, tai yra tik prileidžia
moji skaitlinė. 1950 metais 
Jungt. Valstijos turėjo 150,- 
697,361 gyventoją.

Alžyras. — De Gaulle re
žimo politiniai oponentai 
laipsniškai nusiramina.

sako “Times”
“Quemoy ir Matsu salos 

! turi būti grąžintos komu
nistinei Kinijai, nes Kinijos 
sausyne komunistai yra ga
lioje. Tos salos: (a) istori
niai ir geografiniai vi- 

j sada priklausė prie Kinijos, 
i (b) nereikalingos Čiang 
i Kai-šekui, apart ofensyvo 
plano prieš sausyną..., ir 
(c) Čiango laikymas tų salų

I kenkia taikai...”
—

Taipei. — Po pasitarimo 
i čiang Kai-šeko ir Ameri- 
’ kos karinių vadų, Čiango 
• gynybos ministras Liu Hoh- 
tu pareiškė: “Sulaikyti visi 
skra:dymai virš Kinijos te
ritorijos”.

i Eisenhoweris gina a . g. •• v savo strategiją
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris nenu
siminė dėl anglų field-mar- 
šalo Montgomery kritikos. 
Jis sako, kad jį jau ir pir
miau kritikavo ir dar atei
tyje kritikuos.

Jis atžymi, kad Antrojo 
fronto operacijos, buvo jam 

Į pavestos ir jis jas vykino 
taip, kad karą laimėjo. Kas 
dėl neužbaigimo karo 1944 
metais, nusitęsimo į 1945 
metus, tai Eisenhoweris sa
ko: kada 1942 m. rugpiūčio 
25 d. buvo išlaisvintas Pa
ryžius, tai Anglijos premje
ras Churchillas stebėjosi, 
kad taip greitai tas įvyko. 
Churchillas manė, kad Pa
ryžius bus išlaisvintas tik 
apie Kalėdas.

EISENHOWERIS ŽADA
SMARKIAI VEIKTI

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, atsa
kydamas į vice-prezidento 
Niksono kritiką, pasisakė 
už Republikonų partijos po
litikos apgynimą. Jis pa
siuntė Niksonui telegramą, 
kurioje sako, kad ir jis va
žiuos su prakalbomis ir 
gins Republyikonų partijos 
užsienio politiką.

Maskva. — Mirė Mokslų 
Akademijos narys profeso
rius Nikolajus Slavijanov, 
sulaukęs 81 metų. Jis para
šė apie 120 veikalų. Mokslo 
srityje darbavosi nuo 1908 
metų.

Londonas. — JAV Vals
tybės sekretorius Dulles ta
rėsi su Anglijos užsienio 
reikalų ministru Selwyn 
Lloydu. Po to Dulles išskri
do į Formozą tartis su 
Čiang Kai-šeku.

Washingtonas. — Čionai 
kalba, kad Jungtinės Vals
tijos jau sumažins Septinto
jo karinio laivyno (Formo
zos sąsiauryje) jėgas.

Geneva. — Jau dvidešim
ties tautų atstovai pasisakė 
prieš užsienio prek y b o s 
varžymą.

Daugiau ginklų 
pristatė į Quemoy

1

Taipei. — Čiang Kai-šeko 
armijos ir laivyno daliniai 
kasdien vis daugiau ginklų 
ir amunicijos pristato į Que 
moy salas. Laivai pristatę 
ginklus ir amuniciją, grįž
dami išveža civilinius žmo
nes į Formozą.

Visa tai rodo, kad Kinijos 
priešai sulaikymą bombar
davimo naudoja savo kari
nių jėgų sutvirtinimui.

Dideli pasiekimai Kinijoje, 
e dar didesni yra planai

Dar nėra de- o sekamais metaisPekinas.
šimt metų Kinijos Liaudies 
Respublikai, o ji jau tiek 
daug atsiekė, kiek negalėjo 
per desėtkus metų atsiekti 
prie kapitalistinės santvar
kos. Milžiniški Kinijos pa
siekimai kultūros, žemdir
bystės, industrijos ir kitose 
srityse stebina ne vien jos 
priešus, bet ir draugus.

Užtenka pažvelgti į Kini
jos geležinkelių tinklą: Pie
tai ir šiauriai, rytai ir va
karai jau apjungti geležin- 
kel'ais. Ilgiausias geležinke
lis, tai nuo Geltonųjų jūrų 
į vakarus, per centrinę Ki
niją, Sinkiango provinciją 
iki Tarybų Sąjungos Akto- 
gai stoties.. Šis geležinkelis 
bus virš 3.000 ilgio. Trys 
ketvirtadaliai jo jau veikia,

Maskva. — Didelis kelei
vinis lėktuvas “TU-104” su
sikūlė 400 mylių į rytus nuo 
Maskvos. Jis skraidė tarpe 
Maskvos ir Pekino, Kinijos 
sostinės. Nelaimėje žuvo 65 
žmonės, jų tarpe apie pusė 
buvo užsieniečiai

Lėktuvas buvo vienas iš 
tų, kurie skraido tarpe di
džiųjų tarybinių miestų ir 
eilės europinių sostinių. Jis 
darė virš 500 mylių per va
landą.

Washingtonas. — Kari
nio laivyno lėktuvas susikū
lė Placentia užlajoje, netoli 
nuo Newfoundland©. Nelai
mėje žuvo 11 žmonių, o 18 
tapo išgelbėti.

Kitas karinio laivyno lėk
tuvas žuvo Ramiajame van
denyne, netoli nuo Guam 
salos. Dešimt žmonių žuvo.

Briuselis. — Užsidarė Pa
sauline paroda Briuselyje, 
kuri tęsėsi apie pusmetį. 
Užsidarymo dienoje buvo 
ąpie milijonas žm o n i ų. 
Bendrai šią parodą lankė 
virš 42,000,000 žmonių. Di
džiausias susidomė j i m a s 
buvo Tarybų Sąjungos pa
viljonu ir jos atsiekimais. 
Antroje vietoj buvo Jungti
nių Valstijų paviljonas.

Seoul. — Pietinėje Korė
joje, ant Han upės, baigia
mas statyti fabrikas gami
nimui chemikalinių trąšų. Į 
dieną jis duos 250 tonų trą

Vatikane pražuvo 
istorinis pečiukas

Roma.—Prie uždarų du
rų Sisteno koplyčėlėje kar
dinolai išrinks naują popie
žių. Balotus sudegins pečiu
ke, kad naujas popiežius ne
žinotų, kaip kardinolai bal
savo.

Ir štai, kada artinasi nau
jo popiežiaus rinkimai, tai 
apsižiūrėta, kad Sisteno 
koplyčėlėje tas istorinis pe
čiukas yra dingęs.

jis bus 
baigtas..

Dabar tarpe Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos veikia se
nasis Mandžurijos - Sibiro 
geležinkel’s, 1955 metais 
baigtas Sibiro -. Mongolijos- 
Kinijos geležinkelis, o tar
pe Geltonosios jūros ir Sin
kiango prov. bus trečias.

Kinijos Liaudies Respub
lika išdirbo specialų dešim
ties metų planą Sinkiango 
provincijai. Buvusi atsili
kusi, biedna, be keliu ir van- 7 7 C
dens provincija jau dabar 
turi 6,000,000 gyventojų. 
Statomi plieno, audimo, 
konservavimo ir kitokie 
fabrikai. Šiemet medvilne 
buvo apsėta 1,300,000 akrų 
daugiau, kaip pirmiau, tiek 
pat bus naujų plotų pridėta 
ir sekamais metais.

šų. Fabriko^ pastatymas ir 
įrengimas atsieis $40,000,- 
000.

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Truman as 
smarkiai nupeikė vice-pre- 
zidentą Niksoną.

• Milwaukee, mieste kalbėjo 
Adlai Stevenson. Jis sakė, 
kad Eisenhowerio - Dulleso 
užsienio politika yra nerea
listinė. Stevenson sakė, kad 
reikia skaitytis su Tarybų 
Sąjunga ir su Kinija tokio
mis, kokios jos yra.

Pekinas. — Du Jungtinių 
Valstijų kariniai laivai bu
vo įplaukę į Kinijos terito
rinius vandenis Fdkien pro
vincijos srityje.. Tai jau 37- 
tas pasašus Amerikos pasi
elgimas bėgyje mėnesio lai
ko. Kinija protestuoja.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Lenkija su
sitarė konsulatų reikalais. 
Lenkija turės savo konsulą 
Chicagoje, o JAV — Pozna
nėje.

Romia. — šv. Petro Bazi
likoje atlaikytos mišios ir 
tuom baigtos popiežiaus Pi
jaus XII-j o laidotuvių apei
gos.

Į Romą atvyko Lenkijos 
kardinolas Stefanas Wy- 
szynskis. Mirė kardinolas 
Constantini, kuris buvo 82 
metų amžiaus. Todėl beliko 
jau tik 54 kardinolai.

Niksonas vėl nepasitenkinęs
Amerikos žmonių kritika

Los Angeles, Calif. — Vi- laimė yra tame, kad 
ce-prezidentas Niksonas sa- leidome per dvejus metu 
ko, kad tarpe io ir prezi- žmonėms kritikuoti 
dento Eisenhowerio jau yra politiką ir nestojome ją ap- 
skirtumų. Bet tie skirtumai 
nėra asmeninio pobūdžio, o 
valdžios politikos klausi
mais.

Niksonui nenutinka De
mokratų partijos vadų ir 
Amerikos liaudies, kritika. 
Jis sako, kad per dvejus 
pastaruosius metus yra kri
tikuojama valdžios užsienio 
politika, o prezidentas ne- 1 
davė atitinkamo atrėmimo,,

tinkamai nebus atimu ta ta 
“Republikonų partijos ne-1 kritika.

i T. Sąjunga nesikiša 
į vidaus reikalus

Bonna. — Vakarinės Vo
kietijos kancleris Adenaue- 
ris per valandą ir pusę ta
rėsi su Tarybų Sąjungos at
stovu A. A. Smirnovu. Ade- 
naueris norėjo, kad Tarvbų 
Sąjunga paveiktų i Vokie
čių Demokratinės Respubli
kos (Rytinės Vokietijos) 
valdžią, kad pastaroji “ne
varžytų demokratinių lais- • M V1U . c

Adenauerio keliami klau
simai lietė grybai vidų i i- 

jnius Vokietijos reikalus. Jie 
i buvo suformuoti propagan- 
; dai.

Tarybų Sąjungos amba
sadorius pareiškė, kad Ade
nauerio reikalavimai nėra
gyveniman vykinami jo pa- juota už $2,186,000. Tai da- 
t’es valdomoje Vakarinėje lisfinansieriaus Jacob Gold- 
Vokietiioie. Jis taipgi sakė,
kad TSRS nesikiša i kitų
šalių vidujinius reikalus.

TSRS ĮTEIKĖ NAUJĄ 
PROTESTĄ ANGLIJAI
Maskva. — Tarybų Są

junga įteikė Anglijai pro
testą prieš provokacinį var
tojimą TSRS vėliavos. No
toje sako, kad anglų žvejų 
laivai iškėlę tarybinėse vė
liavas žvejojo Islandijos pa
kraščiuose rugsėjo 26 ir 30 
dd., taipgi spalio 1 dieną.

Denve.v, Colo. — Prezi
dentas Eisenhoweris sakė 
kalbą būsimų rinkimų rei
kalais. Jis sakė, kad repub
likonų kandidatus jis pasta
tys ant kojų, ir jie išeis lai
mėtojais.

Varšuva. — Lenk i j o s 
Darbininkų (komunistų) 
partija įveda griežtesnę 
drausmę. Partijos vadas 
Gomulka sakė: “Atminki
me, kad partija nėra debatų 
klubas.”

Maskva. — Mirė genero
las Ivanas Morozovas, kuris 
pasižymėjo pereitojo karo 
laiku vadavaudamas artile
rijai Leningrado srityje.

Paryžius. — Premjeras 
de Gaulle sako, kad jis su
triuškins alžyriečių sukili
mą. 1

“mes 
s 

mūsų

į ginti”, sakė Niksonas.
į Toliau Niksonas sako: 
i prezidentas nori, kad laike 
j rinkiminės kampanijos abi 
partijos, neliestų užsienio 
politikos. Bet Demokratų 
partija kelia užsienio politi
kos reikalus, kritikuoja, o 
prezidentas į tai tinkamai 
neatsako. Vice - prezidentas 
numato Republikonų parti
jos pralaimėjimą ateinan
čiuose rinkimuose, jeigu

T. Są junga įteikė 
Amerikai protestą

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė Jungtinių Vals
tijų atstovui protestą prieš 
JAV karinių lėktuvų skrai
dymus. virš tarybinių teri- 
tarijų. Protesto notoje nu
rodo, kad amerikiniai lėk
tuvai skraidė virš Čukot- 
kos, Kamčatkos ir Kurilų 
salų. Tie Tarybų Sąjungos 
plotai yra Tolimuosiuose 
Rytuose. TSRS proteste sa
ko: jeigu JAV nesuvaldys 
savo lakūnu, tai jos pačios 
“atsakys už būsimus įvy
kius”.

PARDAVĖ PIEŠINIUS
Už $2,186,000

Londonas. —- Septyni žy
mių artistų paveikslai par- 

schmidto kolekcijos. Jų tar
pe randasi trys piešiniai 
Manets, du Cezannes ir po 
vieną Van Gogh ir Re- 
nair’io.

Washingtonas. — Rugsė
jo mėnesyje industrialistai 
skol’nosi $67,000,000 ma
žiau iš banku, negu rug- 
piūtyje. "Reiškia, ir biznis 
sumažėjo.

Paryžius. — Premjero 
de Gaulle valdžia pareiškė, 
kad, gal būti, suteiks “ne
priklausomybę” savo Afri
kos kolonijoms Togolandui 
ir Kameronui.

Tokio. — Japonija jau tu
ri 91,760,000 gyventojų.

Scranton, Pa.
Gerbiamieji:

Šiuomi pranešu, kad šį 
popietį (spalio 17), Mercy 
ligoninėj mirė Petras Šle
kaitis, buvęs ,mos apylinkės 
Laisvės valininkas. Laido
jamas iš W. Pėstininko šer
meninės spalio 20 d. Kadan
gi Laisvė mus pasieks jau 
po laidotuvių, tad šį prane
šimą siunčiu tik dėl to, 
kad žinotumėte, jog ir vėl 
netekome dar vieno lais- 
viečio. Daugiau apie velionį 
bus pranešta vėliau.

Draugiškai,
K. Genys

Mat.su
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’4 Teise j darbą” įstatymai
ARTINASI LAPKRIČIO 4-oji, balsavimų diena. Ne 

apie partijas bei jų kandidatus mes čia norime tarti žo
dį, o apie vieną ypatingą įstatymo projektą, kuris siūlo
mas, kad balsuotojai už jį tą dieną pasisakytų.

Kalbame apie “Right to Work” (Teisė į darbą) įsta
tymą. Ką tai reiškia?

Socialistinių šalių konstitucijose yra įdėtas “Teisė į 
darbą” skirsnys. Jis ten reiškia tai: kiekvienas sveikas 
pilietis privalo būti aprūpintas darbu; nedarbo šmėkla 
socialistinių šalių piliečių neprivalo gąsdinti; kiekvienas, 
kuris tik nori dirbti, turi gauti darbą.

Štai ką reiškia socialistiniuose kraštuose Right to 
Work įstatymas!

JAV reakcininkai, didžiausi darbo unijų priešai, dar
bininkų judėjimo priešai dabar naudoja tą gražią ir la
bai svarbią frazę savo šūkiu, priemone tam, kad sudau
žytų darbo unijas!

Jau visoje mūsų šalies valstijų eilėje yra “Right to 
Work” įstatymai priimti, bet ligi šiol jie buvo priimti ne 
labai pramoningose valstijose.

Lapkričio 4 dieną anti-unijistai fabrikantai pasiryžo 
“Right to Work” įstatymą priimti dar keletoje valstijų 
—jų tarpe tokiose pramoningose valstijose, kaip Kali
fornija ir Ohio! To įstatymo projektai yra įdėti į balsa
vimo sąrašą ir Amerikos Fabrikantų Asociacija leidžia 
milijonus dolerių propagandai, kad žmonės už juos bal
suotų !

Kodėl gi tas įstatymas yra labai pavojingas darbo 
unijoms?

Ligi šiol buvo, einant federaliniu įstatymu: 
jei dauguma fabriko ar kitokios darbovietės darbininkų 
pasisako už tai, kad jie nori turėti savo uniją, tai samdy
tojai yra priversti uniją pripažinti. Tada tas fabrikas 
tampa unijiniu; kiekvienas ten dirbąs darbininkas priva
lo unijai priklausyti. Unija tuomet, derybose su samdy
toju, sprendžia visus darbininkų reikalus: algas, darbo 
sąlygas, etc.

Na, o “Right to Work” įstatymai (ne visose valsti
jose, kur jie priimti, yra žodis žodin parašyti, bet prin
cipas liekasi tas pats) nusako: nežiūrint, kiek fabrike 
darbininkų unijai priklauso, bet jei atsiras vienas ar ke
li, kurie nenori priklausyti, tai jų nieks neturi teisės pri
versti. Kitais žodžiais: toks dalykas, kaip unijinis fabri
kas, atmetamas. O tai reiškia daužymą į galvą darbo 
unijoms!

Fabrikantų Asociacijos tikslas: sugriauti, suardyti 
darbo unijas, kad samdytojai galėtų su darbininkais elg
tis kaip nori, kad samdytojai galėtų plėšti juo didesnius 
pelnus, o darbininkus stumti į didesnį skurdą.

Kalifornijoj Knowlandas, republikonų lyderis, ku
ris yra kandidatu gubernatoriaus vietai, stoja už “Right 
to Work” įstatymo priėmimą. O prezidentas Eisenho- 
weris tuo atžvilgiu laikosi “bešališkai...”

Štai kodėl lapkričio 4 dieną Kalifornijos ir Ohio, 
taipgi ir kitų valstijų, kur “Right to Work” įstatymo 
projektas yra balsavimų sąraše, darbo žmonės privalo 
balsuoti ir balsuoti prieš tuos projektus?

Anna Louise StrongO
gyvens Kinijoje

ŽYMIOJI AMERIKOS žurnalistė, senutė Anna Loui
se Strong, dabar yra Kinijos Liaudies Respublikos sos
tinėje Pekine, ir ji sako, jog žada ten gyventi ilgai ilgai...

Ji tai paskelbė savaitrašty “National Guardian.” Jos 
žodžiais:

“Atvykdama į Pekiną, aš nepažeidžiau jokio ameri
kinio įstatymo, kadangi mano bičiuliai kinai man įvažia
vimą paruošė taip, kad nereikėtų naudoti amerikinį pas- 
portą, kuriame pažymėta, jog vykimui į Kiniją jis nege
ras. Tačiau aš žinau, kad jei sugrįžčiau į JAV, tai Mr. 
Dulles mano paąportą iš manęs atimtų ir aš tuomet ne
galėčiau išvykti į užsienį.

“Tuo būdu galiu pasakyti savo bičiuliams, kad ma
no adresas per ilgą laiką bus Hotel Peking; jis čia bus tol, 
kol nebus pakeistos amerikinių pasportų išdavimo taisyk
lės (rules).”

Anna Louise Strong yra buvusi Kinijoje dar prieš 
revoliuciją. Ji gerai pažįsta Kinijos vadovus: Mao Tse- 
tungą, Čou En-lajų ir kitus. Žurnalistė yra parašiusi 
apie Kinijos liaudies kovas už laisvę daug straipsnių ir 
brošiūrų. Jos knygų yra išverstų į kinų kalbą ir ten iš
leistų, ir už tai Anna Louise Strong gavo nemažą hono
rarą, iš kurio gali gyventi. Kinijoje Miss Strong yra la
bai miela viešnia.

O vistik jos apsigyvenimas Kinijoje reiškia tragišką 
dalyką. Jeigu tokie žmonės, kaip Anna Louise Strong, 
negali sugrįžti savo gimtojon šalin dėl to, kad ji būtų su
spausta, suvaržyta, tai labai liūdna ir bloga visai mūsų 
šaliai.

Turime atsiminti, jog ir žymusis amerikietis artis- 
tas-dainininkas Paul Robesonas kaip tik dėl tos pačios 
priežasties apsigyveno Anglijoje.

| giedojo: “Aš esu lietuvis ir 
aš noriu, kad pirmoji ko
munija būtų mišrai angliš
kai ir lietuviškai. Aš neno
riu turėti nemalonumų!” 

Tėvai grįžo namo nusimi
nę. Dėlei to dabar tūlas F.

_ _ - Stonis Clevelando smetoni-
(\ugsejo lo c.) parrnm! n-n^u “Dirvoje” (spalio 13 

Jungtinių Valstijų ir Ka-i d )šaukia. ■' 
nados pažangiųjų lietuvių! ^Priklausome lietuviu pa- 
kulturinę veiklą. Laikraštis: fapijai>aukas jaį duodamej 
ias0‘ '■ *-•! net bažnyčią pastatėme,

Amerikos pažangieji lieltu-, talkos dėka naujos patalpos 
1

Lietuvos tarybinių 1 
k (i r y b a. Čikagos dienraštis 
“Vilnis” neseniai tęsiniais sa
vo puslapiuose išspausdino Jo
no Usačiovo romaną ' —....
nas laužia ledus,” Balio Sruo
gos “Dievų mišką.“ Šiuo me-! 
tu “Vilnis“ savo skaitytojus I kevičius bijo airių tėvų ir 
supažindina su Ievos Simonai
tytės knyga “Pikčiurnienė.“ 
Lietuvių laikraštis “Laisvė“ 
(išeinantis Niujorke), spaus
dina Eugenijos Tautkaitės at
siminimus “Takais takeliais į 
didį kelią.” Kanados “Liau
dies balsas” savo skaitytojams 
pateikė V. Sirijos Giros ro
maną “Buenos Aires,” o dabar 
spausdina A. Vienuolio kūri
nius. Minėtieji laikraščiai ne
maža vietos skiria ir mūsų 
poetų E. Mieželaičio, V. Gied
ros, T. Tilvyčio, A. Baltakio, 
V. Keimerio, V. Rudoko, B. 
Mackevičiaus kūriniams.

Kas Ką Rašo ir Sako
SAVAITRAŠTIS
“KULTŪRA IR MENAS”
APIE MŪSŲ
KULTŪRINĘ VEIKLĄ

Labai plačiai Lietuvoje! 
skaitomas ir populiarus sa
vaitraštis “Kultūra ir me
nas”

viaį emigrantai labai domisi j vaįkų darželiui padarytos 
' P61’ porą savaičių ir t. t., o 
kai nueini pas kleboną pra
šyti menkos pagalbos — 

“Nemu-1 vaikams lietuviškų mišių— 
klebonas išsigąsta!” 

Pasirodo, kad prel. Paš-

vaikų, kurių jis savo globo
je nemažai turi.

KAŽIN, AR TIESA
Brooklyno prancišk o n ų 

“Darbininkas” (spalio 15 
d.) surinka:

“Niekas dar kataliku 
bažnyčios nenugalėjo ir ne
nugalės. Katalikų bažnyčia 
stovi kaip neįveikiama uo
la, kaip dvasios galybė...”

Betgi istorija byloja ką 
kitą. Istorija mus moko, 
kad viduramžiais ta katali-

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJOS

Igwis Gasksi sake kalljiĮ del baisios
padėties Pietų Afrikoje

(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. —Pra
ėjusią savaitę JT 13-osios 
Asamblėjos sesijos Specia
lus Politinis Komitetas te
besvarstė padėtį Pietų Af
rikoje.

Pietų Afrikoje, kaip ži
nia, baltieji rasistai, kurie 
yra mažumoje, žiaur i a i 
traktuoja nebaltuosius gy
ventojus, sudarančius milži
nišką daugumą. Pietų Af
rikos rasistinė valdžia lai
kosi apartheido politikos. 
“Apartheidas” reiškia tai: 
nebaltieji gyventojai priva
lo būti segreguoti, jiems ne
duoti pilietinių teisių, jiems 
nevalia užimti valdinių 
kitokių ekanominiame 
kultūriniame gyvenime 
mesnių vietų.

ir 
ir 

žy-

patavimą ant daugumos ne
baltu žmonių. Kolonialistai 
tebeskaito nebaltuosius kaž 
kokiais žemesniais gyvū
nais.

Toliau I. Gaška nurodė 
tuos įstatymus, kurie nese
niai Pietų Afrikoje buvo iš
leisti prieš nebaltuosius 
žmones, prieš milžinišką 
tos šalies gyventojų daugu
ma.

— Neeuropiečiams Pietų 
Afrikoje, — sakė kalbėto
jas, — atimta teisė net ir 
balsuoti, nes, girdi, jų dau
guma, “nėra civilizuoti...” 
žmonėms neleidžama susi
rinkti, neleidžiama pareikš
ti protesto prieš aparthei- 
dą. Ir viskas rodo, kad Pie
tų Afrikos baltieji rasistai 
tik tuo dar nepasitenkina; 

Į jie ryžtasi dar labiau su-

be negrų, jau nuo seniai 
gyvena nemaža indų (kurie 
yra traktuojami lygiai su 
negrais, nors indai yra 
baltosios rasės žmonės), tai 
Indija ne kartą yra davusi 
Jungt. Tautose skundus 
prieš Pietų Afrikos valdžios 
nežmonišką politiką.

čiais žmones’ant laužų de-' , Ja" P-liei k,eletą 
miestuose ginti ir kad ji viešpatavo ir j Jun8tines Taut°s , P1'*™

i. kad J. T. verstų Pietų Afri-
; kos valdžią skaitytis su JT 
rezoliucija.

Spalio 15 d. Specialaus Po
litinio Komiteto posėdyje, 
be kitų, sakė kalbą tarybi
nės delegacijos narys, 
tuvos užsienio reikalu 
nistras Ignas Gaška.

Kalbėtojas nurodė, 
didelė dauguma Jungtinių 
Tautų narių yra labai susi
rūpinę dėl apartheido poli
tikos Pietų Afrikoje. Ką 
reiškia ta politika? klausė 
L Gaška. Ji pagrįsta pra
žūtinga teorija, kad išlaiky
tų baltųjų kolonialistų vieš-

Su didžiuliu susidomėjimu kų bažnyčia galėjo tūkstan- 
JAV lietuviai Klivelende, Či
kagoje ir kituose 
žiūrėjo Tarybų Lietuvos kino- 
studijos pagamintą menini fil
mą “Tiltas“ ir kino žurnalą 
“Kanados lietuvių delegacija 
Lietuvoje.“

Neseniai Pittsburge (Jz\V) 
įvyko Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo tryliktasis suvažia
vimas. ši pažangi savišalpos 
draugija veikia nuo 1930 me
tų. Ji leidžia savo laikraštį 
“Tiesą,“ dirba kultūros srity
se. '

Po aštuonerių metų pertrau
kos Pitsburge įvyko Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros draugijos (sutrumpintai 
ALDLD) eilinis suvažiavimas. 
Iki šio laiko draugija yra iš
leidusi 63 pavadinimų knygų. 
Veikia 101 draugijos kuopa. 
Draugijai vadovauja K. Petri-j 
kienė (pirmininkė), K. Dep- 
sas (sekretorius). Suvažiavi
me dalyvavo ir Z. Janauskas 
—Kanados lietuvių atsltovas. 
Suvažiavime buvo priimti nu
tarimai sustiprinti draugijos 
leidžiamą žurnalą “šviesą,“ 
pagausinti draugijos gretas 
naujais nariais, toliau leisti 
knygas.

ALDLD suvažiavime Čika
gos atstovai pasiūlė išleisti A- 
merikos lietuvių darbininkų 
judėjimo istoriją, šis sumany
mas buvo vienu balsu priim
tas.

Pernai ALDLD išleido dak
taro Jono Stanislovaičio ir 
daktaro Antano Petrikos kny
gą “Gydymo istoriją.” šiemet 
Literatūros draugija išleidžia 
žymiojo JAV lietuvių visuo
menės veikėjo ir rašytojo Jo
no Kaškaičio atsiminimų kny
gą. Spaudai taip pat ruošia
ma Antano Metelionio knyga 
ateistine tematika. Veikalą 
išleis “Laisvė.“

kitų šalių. O kur jos galia 
šiandien? Argi tas nereiš
kia, kad po truputį, palaips
niui jos toji uola minkštėja, 
o jos toji dvasinė galybė

Kadangi Pietų Afrikoje, varžyti, suspausti neeuro-

Lie- 
mi-

piečius!
I. Gaška priminė, jog vi

sos JT rezoliucijos tuo klau
simu ligi šiol gero nedavė, 
kadangi Pietų Afrikos val
džia jas ignoruoja. Kalbėto
jas reikalavo nenuleisti 
rankų, o darbuotis, reika
lauti, kad būtų pasiektas 
koks nors toje šalyje padė
ties pagerinimas.

— Mūsų (tarybinė) dele
gacija, — pabrėžė Lietuvos 
užsienio reikalų ministras, 
— yra pasiryžusi paremti 
bet kokią rezoliuciją, pasi
sakančią už rasinių perse
kiojimų ir diskriminavimų 
panaikinimą Pietų Afriko
je, taipgi už pilnų pilietinių 
teisių suteikimą visiems tos

šalies baltųjų šovinistų, 
apartheido politikos vyk
dytojų. Bet socialistinių 
šalių delegatai atvirai ir • 
drąsiai kirto tiems, kurie 
laiko baisioje vergi joje 
11,000,000 neeuropiečių.

Pavyždžiui, Ukrainos de
legatas P. P. Udovičenko 
savo kalboje sakė, jog Af
rikos tautos baltiesiems ko
lonizatoriams kerta smūgį 
po smūgio. Vienas tokių 
smūgių, žymėjo Udovičen- 
ko, yra tik šiomis dienomis 
įsikūrusi Ginėjos Respubli
ka, per ilgus metus buvusi 
Francūzijos kolonija.

O dėl padėties Pietų Af
rikoje, Udovičenko pareiš
kė:

— Gali ateiti laikas, kai 
11 milijonų nebaltveidžių, 
gyvenančių Pietų Afrikoje, 
išstos į atvirą sukilimą. Jei 
tai įvyktų, nieks neturėtų 
teisės už tai jų pasmerkti, 
kadangi nebaltieji toje ša
lyje baigia prarasti bet ko- y 
kią viltį, kad Jungtinėj’ 
Tautos jiems padės.

Ukrainos delegatas pri
minė ir tai, kad pietų Afri
kos baltieji valdovai, vei
kiausiai, nevykdo JT rezo
liucijos dėl to, kad jie jau
čia turį šioje organizacijoje 
savo bičiulių. Prieš tą rezo
liuciją juk balsavo Didžioji 
Britanija, Francūzija, 
Australija, Belgija ir Por
tugalija, o JAV mandagiai 
susilaikė nuo balsavimo.

Harrisonas kalba

PIRMOJI KOMUNIJA, 
LIETUVIAI VAIKAI 
IR KLEBONAI

Jeigu ieškote įdomių kur- 
jozų, tai važiuokite Chica- 
gon. Ten dabar eina kova 
tarpe parapijonų ir klebo
no Paškevičiaus. Vaina kilo 
dėl lietuvių vaikų ir pirmo
sios komunijos. Tėvai užsi
manė reikalauti, kad jų 
vaikams pirmoji komunija 
būtų suteikta grynai lietu
viškai, o ne lietuviškai-ang- 
liškai. Jie, matyt, bijo, kad 
tokios maišytos kalbos die
vas nesupras.

Kaip tenjiebūtų, jie iš
rinko komisiją iš penkių 
žmonių ir pasiuntė pas prel. 
Paškevičių su reikalavimu. 
Bet klebonas komisijai už-

NEPASITIKI K. PAKŠTO 
PLANU ĮSTEIGTI 
NAUJĄ LIETUVĄ

i

Dr. J. Budzeika atmeta 
prof. K. Pakšto pasiūlymą 
lietuviškus dipukus kraus
tyti į Britų Hondurasą ir 
ten įsteigti naują Lietuvą. 
Viena, jis bijo didelių karš
čių, antra — jis nenori sa
vo kolegas atskirti nuo 
“Vakarų pasaulio politinių 
ir kultūrinių centrų”.

Apie Honduraso klimatą! 
jis rašo:

“Tropinis klimatas yra 
karštas ir drėgnas. Jis nai
kina sveikatą ir mažina 
darbo našumą, gi jo pagrin
dinės žymės yra pastovus 
didelis karštis, drėgmė, ir 
įvairūs pikti vabzdžiai, ku
rie daro gyvenimą sunkų ir 
vargingą”.

Bet prof. Pakštas, matyt, 
norėtų visus dipukus susi
imti ir ton žemiškon “pek- 
lon” išsikraustyti. Kokiej 
jau jie būtų lietuviai, jeigu 
vabzdžių bijotų! Mums įdo
mu štai kas: kol kas pats 
prof. Pakštas tebesėdi Chi- 
cagoje.

Iš laiškų redakcijai !
Draugai: j

Skaičiau V. Dausos 
straipsni apie Ulme, Vokie
tijoje, įvykusį teismą, kur 
buvo teisiami keli nužudy
tojai 132,00 lietuvių. Sako, 
kaltinamieji pro langus žiū
rėjo ir šypsojosi, atsakinė
dami į klausimus.

Bet kaip ten juos nutei
sė, nepasakyta. Ar tik su 
jais taip sau žaidė, kad jie 
šypsojosi?

O kas link tų žmogžudžių 
vardu iškėlimo, tai būtu la-v J c.

bai gerai, jeigu būtų pa
duota, iš kur jie paeina, ką 
jie veikė prieš patapimą bu
deliais ir tt. Vien tik pa
vardžių paminėjimo neuž
tenka, nes gali būti daug 
Juozų, Jomi ir Petrų.

Su pagarba,
Laisvės skaitytojas

jog
cialaus Politinio Komjteto 

ame
rikinės delegacijos narys 
George McGregor liarriso- 

‘ nas, AĘL-CIO vice-prezi- 
dentas.

Mr. Harrisonas sakė, jog, 
einant Jungtinių Tautų čar- 
teri u, tenka praplėsti žmoį 
giškas teises visiems, nežiū^f 
rint į jų rasę, lytį, kalbą bei 
religiją. Vadinasi, mūsų ša
lies delegatas stoja už tai, 
kad Pietų Afrikos .11,000,- 
000 neeuropiečiams reikėtų 
padėti, reikėtų juos užstoti.

Indi,jos rezoliucija
Taigi, užpraėjusią savai

tę Specialus Politinis Ko
mitetas svarstė, debatavo 
Indijos rezoliuciją Pietų 
Afrikos klausimu. Šią rezo- 
liuciją oficialiai parėmė 
(indorsavo) 30 kitų šalių. 
Rezoliucija labai švelnutė. 
Joje pareiškiama, kad JT 
labai “apgailestauja ir rūpi
nasi” tuo, kodėl Pietų Afri- 
kos Sąjunga atsisako vyk
dyti seniau priimtas rezo-Ą 
liucijas dėl neeuropiečių 
persekiojimo ir slopinimo 
toje šalyje. *

Kai seniau tokios rezoliu
cijos būdavo balsuojamos 
Jungtinių Tautų Asamblė-

šalies nebaltveidžiams gy- _ j . .J i > f: * posėdyje eme baisą ir :vento jams’. • '
Kitų delegatų kalbos

Daug delegatų pasisakė 
dėl baisios Pietų Afrikoje 
padėties. Kai kurie, “Vaka
rų bloko” valstybių delega
tai kalbėjo labai švelniai, 
bandydami neužgauti tos

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškia/učtus, M. D. 

ka susidurti su kebliom 
problemom ir rūpesčiais.

Atvirkščiai su užgrūdin
tais žmonėmis. Kurie turi 
įgavę gerą sveikatos sąly- 
giškumą, tokie labai retai 
gauna slanktą, kosulį, kata
rą. Jie gerai dirba ir jau
čiasi puikiai bet kokiam' 
ore. Jie pergali gyvenimo 
keblumus be įtampos, be 
bailės.

Net ir reumatizmų, artri
tų galima išvengti su geru 
sveikatos' sąlygiškumu. O 
kurie turi narių uždegimus 
bei reumatizmus, gali žy
miai pasitaisyti, įgaudami 
gerą sąlygiškumą.

Ilgai praktikuojamas 
sveikatos sąlygiškumas

Perdaug jau mes lepinam 
savo- odą, saugomės, bijome 
šalčių. Peršiltai vilkime. 
Perdaug šiltus ir tvankius 
laikome kambarius. Šuti
namos šiltose voniose, mau
dynėse. Odos lepinimas yra 
viena didžiulių priežasčių 
daugelio “civilizacijos” li
gų. Kaipgi taip? Ogi štai

1. Jei tavo oda suglebusi, 
jautri ir lepi, ji neatlaiko 
išlaukinių įtakų, — tai ne
gali eiti savo gyvybinės 
prievolės, kaipo tam paskir
tas organas.

2. Išlepinta oda esti per
daug jautri šalčiui, šilimai, 
skersvėjui, drėgmei; tada ir 
visas tavo kūnas greit su
serga daugeliu ligų.

3. Išlepinta oda, negalė
dama prisitaikyti prie ap
linkos atmainų, i 
kitiems kūno organams

( “conditioning”) įgalina J°se’ tai JAV susilaikydavo 
žmogų ne tik kad pataisyti nuo balsavimo, nenorėda- 
bendrą sveikatą, bet ir. iš-,mos užpykdyti rasistų. Šie- 
sigydyt nuo fizinių bei dva- sakoma, JAV delegaci- 

užduoda sinill bei sutrikimų. jajjalsuos u£ rezoliuciją.
i Tatai tvirtina Medic i n o s

daug darbo ir juos silpnina, akademija Tarybų Sąjun-
goj-e.

Tai kas gi yra tas sveika
tos sąlygiškumas? Ar tai 
koks slaptingas gyvybišku-

Žmogus tampi kaip ir 
šiltnamio gėlė. Žmonės su 
išlepinta oda skundžiasi 
blogais orais, nemėgsta oro, .
gamtos. Jiems sunku esti was ar gajumas. Ar koks 
sutikt bet kokią gyvenimo 
problemą.

Pavlovas mokė, kad oda 
yra svarbi dalis visos nervų 
sistemos. Jei oda nėra są
lygiškai užgrūdinta, ' tai 
blogai veikia net aukštuo
sius nervų centrus, smege
nis. Kas greit “pagauna 
šaltį” nuo skersvėjo, tas 
greit pagauna kokią nervų 
bei proto ligą, kai jam ten-

fizinis kultūros triu kas? 
Ne-k. Yra tai stebėtinai pa
prastas dalykas, kaip gavo 
patirti pats daktaras Kar
teris ir jo žmona, keliauda
mi po Tarybų žemelę.

Chicago. — Šiemet javų 
suimta mažiau, kaip buvo 
tikėtasi.

Beje, Mr. Harrison as pri
minė ir tai, kad esą rasinius 
klausimus nelengva išspręs
ti. Priminė, jog pas mus, 
Jungtinėse Valstijose, taip
gi siekiamasi panaikinti ra
sinę diskriminaciją, bet tai 
nėra lengvas darbas.

Boikotuoja
Pietų Afrikos delegacija 

boikotuoja šiuos debatus. Ji 
sako, jog, esą, aparthedo 
klausimas — “grynai nami
nis, vidujinis reikalas/’ to
dėl į tai kištis neprivalo jo
kia valstybė, neprivalo ki^ 
tis ir Jungtines Tautos. \
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Iš rašytojo Ant. Venclovos įdomaus laiško " * ‘ Gal aplankys ir Tarybų Lietuvą
(Antanas Venclova — vie

nas Įžymiausiu• Lietuvos ra
šytojų ir literatūros kriti
kų. Be to, jis yra Tarybų
Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos pirmininkas. Tai di
džiulės energijos žmogus. 
Šiomis dienomis jis parašė 
laišką R. Mizarai. Mini, 
kad jau baigė rašyti vė-l 
liausią savo romana “Gimi-I 
mo diena.” Veikalas spaus-i 
dinamas tęsiniais žurnale! 
“Pergalėje,” o po to išeis 
knyga.

žangiųjų mūsų poetii iš A- namai ten nedideli ir nela-
merikos antologijėlė “Sve
timoj padangėj” (ar gavo
te ja?), žodžiu, po trupu-

bai patogūs). Suprantama, 
kad ir šie reikalai iš mūsų 
reikalauja nemaža laiko ir

gerai rengiasi, gerai valgo, 
kaimuose pilna mašinų — 
sunkvežimių, kom b a i n ų , 
kertamųjų, kuliamųjų,

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas rašo (rugs. 16 

d.) iš Maskvos:

mą, naujas ištaigingas sa
natorijas Sočyje, dideles 
statybas Maskvoje.

tį Jūsų literatūros pas mus 
išleidžiama vis daugiau, ir 
tai, be abejo, turi didelę 
reikšmę.

Mes pradedame ruošti 
savo rašytojų III suvažia
vimą, kuris įvyks gruodžio 
pradžioje. Reikės atsiskai
tyti už sąjungos darbą per 
paskutiniuosius 4 metus ir 
nužymėti gaires ateičiai.

Toliau A. Venclova rašo: i Džiugu, kad per tą laiko- 
Daug laiko ir energijosI pamušų literatūra gero- 

paėmė baltarusių literatu-j 'ai_ lsau.go-
ros savaitės Lietuvoje pa-į Šiomis dienomis mūsų 
ruošimas. Praėjo toji savai- rašytojų gyvenime buvo eli
te labai gražiai, draugiš-l delis Įvykis — Vilniuje, 
kai, savo svečiams mes! Antakalnyje, už 3 milijonus 
daug ka parodėme, drauge | rublių buvo baigtas statyti 
suruoščme datur literatūros ir perduotas rašytojams 28 
vakaru, žodžiu,' sutvirtino-j butų namas, Įrengtas pagal 
me mūsų draugyste. Kaip | paskutinius statybos reika- 
t.ur būt pastebėjote iš spau-' lavintus, su centriniu šildy
tos, išvertame ir išspausti-1 mus, voniomis, šaldytuvais 
nome daug jų kūrybos lie-j ir kt. Tokio namo mūsų 
tuviškai. " ' ' rašytojai per visą Lietuvos

2 . . _ ! istori ją dar niekad neturė-
< ir .U daibų n iu-| • j namus perkėlėme tuos
pėsčių visų jų nesumi- ; ragytojUS, kurių butai buvo 
neSL Į ankšti ar nepatogūs. Juo-

Dabar noriu Jus nuošir-jse taip pat gyvens P. Cvir- 
džiai pasveikinti, išėjus pas | kos ir V. Montvilos šeimos, 
mus Jūsų naujam romą- Namas pastatytas puikioje 
nui—“Algio Lumbio nuoty-I vietoje, ant Neries kranto, 
kiams,” kurį aš šiomis die
nomis įsigijau. Manau, kad 
jį mūsų skaitytojai skaitys 
taip pat gerai, kaip ir kitus 
Jūsų romanus. Malonu, 
kad šiomis dienomis iš
ėjo iš spaudos taip pat pa-

ir jis mūsų rašytojams su
daro labai geras sąlygas 
gyvenimui ir darbui. Taip 
pat pradedame statyti ra
šytojams dar gerus poilsio 
namus Palangoje, ant jūros 
kranto (dabartiniai mūsų

' energijos.
Malonu, kad Jus pasiekia 

lietuviški filmai. Dabar 
pas mus sukama keletas 
naujų, Iš jų, man rodos, 
turėtų būti ypačiai gera A. 
Griciaus komedija “Kala
kutai” (scenarijus buvo iš- 

I spausdintas “Pergalėje”). 
Sako, būsiantis geras fil
mas ir pagal V. Sirijos-Gi
ros knygą “Buenos Aires.” 

Į Kino pramonė Lietuvoje 
| kasmet plečiasi, įgyja vis 
daugiau galimybių — išau
go savi aktoriai, operato
riai, įrengtos neblogos stu
dijos, savi autoriai rašo 
scenarijus.

Ką nepliaukštų mūsų 
priešai, iš tikrųjų niekad 
mūsų tauta neturėjo tokių 
puikių sąlygų kurti savo 
kultūrai. Dar niekad Lie
tuvoje taip šauniai neskam
bėjo mūsų dainos, niekad 
nebuvo išleidžiama tiek 
puikių knygų, niekad lietu
viškai savosiose mokyklose 
nesimokė tiek mūsų puikios 
jaunuomenės. Ir kai pa
skaitai kartais dipukų 
pliurpalus apie Lietuvą — 
ir juokas ima, ir pikta da
rosi—taip toli jie nuo Lie
tuvos reikalų, taip jie ne
įsivaizduoja da b a r t i n i ų 

i mūsų žmonių. Be kita ko, 
| šiais metais pas mus buvo 
j puikus derlius, labai pakilo 
i kolūkiečių gyvenimas — jie

traktorių, motociklu, moto- 
releriu, dviračių ir kt. — 
visai kitoks šiuo metu mū
sų valstietis. O ir darbi
ninkas išaugo, sustiprėjo, 
daug ko išmoko. Įdomu, jei
gu Jums pasisektų į Lietu
vą atvažiuoti — čia rastu
mėte daug gero ir džiugi
nančio. Be abejo, pas mus 
ne rojus, bet žmonės gyve
na daug geriau negu bet 
kada anksčiau. Ir ateities 
perspektyva didelė, užde
ganti.

Visi Jūsų draugai —Jur-' 
ginis, Būtėnas ir kt. gyve
na gerai. Korsakas išva
žiavo gydytis į Čekoslova
kiją. Aš norėjau skristi į 
Taškentą, į Azijos ir Afri
kos rašytojų konferenciją 
(buvau kviestas), . bet jau
čiaus nuvargęs ir ne visai I 
sveikas—neskridau. į

Šiandien išsiunčiau Jums' 
naujai išleistą “Anglų-lie
tuvių kalbų žodyną,” kuris, 
tikiuos, Jums bus įdomus. 7 w

Nuoširdžiai spaudžiu Jū
sų dešinę ir linkiu Jums 
daug sveikatos ir laimės.

Jūsų 4. Venclova 
Vilnius, 1958. X. 8

Roma. — Amerikos firma 
General Electric padarė su
tartį statyti atomų jėgos 
gaminimo laboratoriją Pun
ta Fiume, netoli nuo Na
ples.

Vakar iš Maskvos į Lon
doną iąvyko garsusis ameri
kiečių dainininkas, visuo
meninis veikėjas Paul Robe- 
sonas. Prieš išvykdamas jis 
priėmė mus “Metropolio” 
viešbutyje. Nelaukd amas 
mūsų klausimų, jis prabilo 
pirmasis. Tai anglų, tai ru
sų kalbomis Robsonas pasa
kojo mums apie neišdildo
mus įspūdžius, kuriuos jam 
paliko kelionė po Tarybų 
Sąjungą.. Jis buvojo Taš
kente, Soči, Kryme, matėsi 
su žmonėmis, atvažiavus:ais 
iš pačių tolimiausių Tarybų 
Sąjungos kampelių. Jis su
sipažino su puikia Arteko 
jaunystę, su pionieriais, ku
rie jį vadino “dėdė Paša”.

•—■ Aš artimas draugas 
tarybiniams žmonėms ir 
Tarybų Sąjungai, — pareiš
kė Robesonas rusiškai, — 
nes tarybiniai žmonės — 
Afrikos tautų, mano brolių, 
kitų kolinijinių šalių ge
riausi draugai. Kaip tik čia 
—jūsų šalyje — aš pasiju
tau visiškai laisvu žmogu
mi.

—Apie šį atvykimą į Tary
bų Sąjungą, — sako Paul 
Robesonas, — aš jau svajo
jau apie devynerius metus. 
Ir dabar savo atmintyje aš 
išsaugojau visus įspūdžius 
iš šios puikios kelionės. Ko
kie įspūddingi pasikeitimai! 
Buvo įdomu pamatyti grei
tą Uzbekistano išsivysty-

Įsijungdama į pokalbį, 
Eslanda Robeson (Paulio 
Robesono žmona) pažymi:

čia statoma tiek daug gyve
namųjų namų, . visuomeni
nių pastatų. Štai ten, — ro
do ji pro. langą į didelę uni
versalinę parduotuvę “Vai
kų pasaulis.” Štai jis—dar 
vienas liudijimas apie rūpi
nimąsi tarybiniais žmonė
mis ir vaikais.

Paul Robesonas pabrėžė, 
kad dabar jis su žmona gy
vens Londone, kur dar iki 
šių metų pabaigos prie jų 
prisijungs Paul Robesonas 
-jaunesnysis ir anūkai.

— Bet aš tikiu, — kalba 
Paul Robesonas, — kad mes 
dažnai lankysimos Tarybų 
Sąjungoje. Juk “TU-104” 
kelionė į Londoną trunka 
tik 3 valandas.

— Lietuvoj, —sakome P. 
Robesonui, —yra daug žmo
nių, mylinčių ir gerbiančių

Senas Vincas

jus-kaip didelį dainininką ir 
žmogų, ar nesirengiate ap
lankyti Lietuvą, kai sekantį 
kartą atvyksite į Maskvą?

— Mes numatome būti 
Tarybų Sąjungoje šių metų 
gruodžio arba 1959 metų 
sausio mėnesiais. Štai tada, 
gal būt, pasiseks aplankyti 
ir Lietuvą. Aš labai noriu 
susitikti su lietuviais.

Mes prašome Paul Robe- 
soną parašyti porą žodžių 
“Tiesos” skaitytojams. Jis 
noriai sutinka.

Nuoširdūs linkėjimai 
“Tiesos” skaitytojams. La
bai dėkoju už malonius 
sveikinimus ir laiškus iš lie
tuvių. Tikiuosi greitu laiku 
pasimatyti su jumis.

Viso geriausio.
Paul ROBESONAS 

Maskva, rugsėjo 14 diena

JAV LIUTERONAI 
VIENIJASI

Dayton, Ohio. — Ameri
kos United Lutheran 
Church delegatai nutarė su- 
sivenyti į bendrą sąjungą. 
J šią religinę sektą yra susi
jungusių anie 2,500,000 liu
teronų. Bet dar buvo trys 
mažesnės grupės, kurios 
bendrai turėjo apie 500,000 
narių. Dabar visi susivienys 
į vieną sąjungą.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika padėkavojo 
Tarybų Sąjungai už milita
ry ę, diplomatinę ir ekono
minę pagalbą.

Monrovia, Calif. — Rašy
tojas Upton Sinclair sulau
kė 80-ojo gimtadienio.

nugarą kad raižė. Tai bu
vo čėsai, kad ponas su bau
džiauninku galėjo daryti ką 
tiktai panorėjo, — parduo
ti, išmainyti ant šunies, 
rykštėmis plakti ir užplakti 
ir niekas už tai ponų ne
baudė. Mat, ir sūdžios ir

Paskutinė pasaka
(Atsiminimai)

Mūsų tėvelio brolis, Jur-1 artikulai imdavo ir suside- 
gis Strimaitis, kurį mama!riedavo. O kai mama su
vadindavo švogerėliu, o už'pykdavo, dėdė Jurgis ap-į vįsį činovninkai buvo tie 
akių—svieto pereiga, vasa-l

--, J-------------------------„ u . > X CJ 
bėgau ir pas jus kelias die-'pareikšdavo: 
neles pasilsėt. Mes. vaikai.! —Oi, martele, martele... 
jį vadindavom dėde Jurgiu Jeigu tu daugiau razumo 
ir laukdavom jo užbėgant,1 turėtum, tai daug geriau ir 
kaip mamos parvažiuojan-! gyventum, 
čios iš turgaus su pyragui 
ar kringeliais. Mat, 
mums pasakodavo visokių 
pasakų, daugiausia iš bau
džiavos laikų.

Sulaukę dėdę Jurgį, nesi- 
tverdavom džiaugsmu, šo- 
kinėdavom, tarsi ožiukai, 
mažesni sulipdavom jam 
ant kelių ir visaip 'm-eilin- 
damiesi, prašydavom pasa
kyti pasaką.

Kuom jis užsiimdavo, aš 
.nežinau. Atmenu tik tiek, 
kad tai buvo didelis, kiek 
kumptelėjęs, galva grinte- 
lės lubas siekiantis, stam
baus subudavojimo dėdė. 
Taipgi ir nepaprastas, tar
tomis apsikabinėjęs, per 
žmones einantis, poterius 
kalbėdamas ar giesmes gie
dodamas, ubagas. Ateidavo 
šventadieniškai apsirengęs, 
baltą barzdą bei ūsus trupu
tį apsikarpęs, tamsiai mė
lynais akiniais ant akių, 
beržų tošies tarbelę per pe
tį pasikabinęs ir lazdele pa- 
siramščiuodamas.

. Sakydavosi, kad einąs per 
šventas vietas. Buvęs ir 
ant Golgotos kalno, kur Jė
zus nukryžiavotas. Saky
davo: Ant žiemos išbėgu

akių—svieto pereiga, vasa-1 gailestaujančiai nusišypso- , patys ponai ir varnas var- 
.vfos metu, jis sakydavo: už-ijęs, palinguodavo galva ir|nuį akies nekirto.

—Tai kur tas tavo razu- 
jis'mas, kad paties gyvenimą 

! nepagerina? — atsikerta 
mama.

— O kas brokas su mano 
gyvenimu? Apsirėdęs, kur 
nueinu, ten svečias, — pa- 
valgydytas ir paguldytas. 
Anot tos dainos: Kur nujo
ju, ten sustoju ir nakvynu- 
žę gaunu.

—Tai tu nori, kad ir aš 
eičiau šunų lodyti ?

—Jeigu tu, martele, ži
notum, kokios nedorybės at- 
siprovinėja už tų šventų al
torių, vienuolynų ir klebo
nijų sienų, tai vietoj tupė
ti bažnyčioj, žiūrėtum iš ko 
valgai duonelę kasdieninę.

. O už tuos pinigus, ką duo
di dievui ant garbės, o ku
nigui į minkštą delną, pati 
sočiau pavalgytum, vaiku
čius papenėtum ir žmoniš
kiau aprengtum juos.

Juk nedormiai yra sako
ma : Kam arti bažnyčia, tai 
toli dievas, o kam dievas 
glėbyj, tai velnias širdyj. 
Ar žinai, martele, kas be 
jokių rūpesčių ir pasninkų, 
o geriausia gyvena? Ogi 
mėsininko šuo, malūnininko 
kiaulė ir klebonijos pana!

Baudžiauninkui nebuvo 
valia ženytis su ta mergi
na, kokią jis pamylėjo, o 
tik su tokia, kokią jam po
nas ar kunigas pasuko. O 
tų “pasukų” atsirasdavo 
jau ir su kraitelių. Va, kad 
ir aš, būdamas jau per 20 
metų vaikinas, susimylėjau 
su mergina ir sutarėm ap
sivesi. Ale reikia prašyt po
no pavelenijos. Nueinu pas 
poną, pabučiuoju jo abi 
rankas, parpuolu ant kelių 
ir maldauju:

—Didžiai pašėnavotas po
ne! Nusižeminęs prieš po
no majestotą, prašau pave
lenijos apsivesti su Onute 
Baniūte.
—-Ką!—pabalino akis po

nas ir dadėjo: — Kaip aš 
tave su 15-ka rykščių ap
vesdinsiu, tai tu kol gyvas 
būsi antro šliūbo nenorėsi! 
Nelįsk prie tos merginos ir 
von iš mano akių!

Kunigas, be pono pavele
nijos, atsisakė' duoti šliūbą. 
O kai ponui kas tai paskun
dė, kad mudu kartu išei
nam ir pareinant iš bažny
čios, paliepė įkirsti man 20, 
o jai 15 rykščių. Ale ir tos 
iki kraujų mudviejų nuga
ras suraižiusios rykštės 
mudviejų neperskyrė!..

Šie paskutiniai žodžiai, iš
siveržė iš pasakotojo krūti
nės tokiu rūsčiu, tarsi žemę

ten, kur saulutė žeme rai
čiojasi, o ant vasaros vėl 
sugrįžtu, kaip garnys į sa
vo lizdą. Koc tas lizdas ir 
buvo tik mano, amžiną at
silsį, motinėlės sterblė. Ale, 
kur pinigas muštas, ten ir 
obliuoja.

fačiau, nors jis eidavo 
šventas vietas, o mūs 

mama buvo davatka, bet 
juodviejų tos pačios vieros

Po tokių Dėdės Jurgio žo
džių, mama atsidūsėjo, nu- 
sigrįžus persižegnojo, o Dė
dė Jurgis pradėjo pasakoti 
pasaką.

Tai buvo paskutinė 
jo pasaka

Laimingi esate, vaikeliai, 
ir tu, martele, kad jau jūs 
nugarų neraižo baudžiavos 
laikų rykštės, kaip mano

s u d rebinantis griaustinis. 
Kiek patylėjęs, vėl tęsė: Kai 
tik paleido nuo uslanų, mu
du vėl puolėva vienas ant
ram į glėbius, verkėme ir 
bučiavomės... Maty darni, 
kad nė rykštės mudviejų 
neperskiria, mane įdavė ant 
25 metų į vaiską, o ją už
darė į vienuolyną...

Tai pasakęs senelis, giliai 
baltą galvą, akis paslėpė

tarp delnų ir mums atrodė, 
kad jis apsiverkė. Apsiver
kė ir mūsų motinėlė. Man 
buvo gaila ir vieno ir kito. 
Tačiau ponams kerštu pra
dėjo degti mano krūtinė, o 
pirštai susigniaužė į kumš
tis. Po ilgos tylos dėdė vėl 
pakėlė galvą ir, sunkiai 
traukdamas žodžius iš krū
tinės, tarsi prie savo my
limos merginos karsto sėdė
damas, kuždėjo:

—Kai mudu, nuplakti 
rykštėmis, vėl supuolėm į 
glėbius, verkėm ir bučiavo
mės, ji kuždėjo: “Tik mir
tis mudu perskirs, Jurgu- 
ti.”

Tai pasakęs, jis vėl paslė
pė veidą tarp delnų ir, kiek 
paliūdėjęs, dar liūdnesniu 
balsu baigė: Ponui palie
pus, prišoko budeliai ir, 
mudu atplėšę nuo vienas ki
to, mane įmetė į kozą, o ją į 
vienuolyną... Ji, nežinoda
ma, kad mane įdavė į vais
ką ant 25 metų, pradėjo 
marintis badu, o vienuoly
no perdėtiniai rykštėmis 
plakė, kad valgytų... Tad 
vargšelę taip ir užplakė...

Mama taip susigraudino, 
kad priekaištėle ašaras 
šluostydamasi nuėjo į stu- 
bą, kad nesulaikomas aša
ras galėtų išlieti mums ne
matant. Mat, buvo sekma
dienio popietis ir mes visi 
sėdėjome po obelies pavėsiu. 
Dėdei dar vis delnuose vei
dus paslėpus tūnint, mano 
akyse ponai pasirodė baises
ni už “Peklaknygėj” nu
pieštus ir dūšias kanki
nančius velnius. Kada ma
ma vėl sugrįžo, atsisėdo ša
lia dėdės ir pabučiavo jo lū
pas, jis vėl nušvito. Apsi
šluostė akis, o mes pradė
jom prašyt, kad papasakotų 
dar vieną pasaką, ir jis 
pradėjo:

—Dar man neturint 20 
metų, moterys kirpo pono 
avis, o aš ir keli kiti vaiki
nai gaudėme avis, raišio- 
jom jų kojas ir davinėjom 
kirpėjoms. Sukinėjosi ir 
pati ponia. Darbavosi ir 
viena įsimylėjusi porelė — 
Jonukas ir Agotėlė* Ponia

nė iš šio, nė iš to prikibo į 
prie Agotėlės, — kaip ana 
nekirptų, poniai vis nege
rai. Agotėlė, ponios subala- 
mūtyta, ima ir nukerpa 
avies speniuką. Ponia, tai 
pamačiusi, siuto ir pasiuto! 
Visokiais žodžiais iškovoju
si merginą, ištraukė iš jos 
rankų žirkles ir riktelėjo j 
netoli jos esančius Palaiky
kit tą prostitutę, o aš jai 
nukirpsiu spenį!

Pora vaikinų, nors ir ne
noromis, pradėjo tampytis 
su mergina, Jonelis šoko ją! 
gelbėti, o ponia pulti Jonelį, į 
badydama jo nugarą žirklė
mis. Vaikinas taip įdūko, 
kad nustvėręs ponią už ka
sų partrenkė ant žemės ir 
pradėjo valkioti po išplaktą 
kaip kisielių purvyną,. Po
nia žviegė skerd ž i a m o s 
kiaulės balsu. Tuo tarpu 
parjojo iš medžioklės ir po
nas, nušoko nuo arklio ir, 
nieko nelaukęs, paleido šūvį 
į Jonelio krūtinę.

Šūvio uždegtas vaikinas 
šoko prie pono, ištraukė 
šautuvą iš jo rankų, iš visų 
jėgų kirto jam į galvą, kad 
net šautuvas trūko pusiau, 
užgulė ant jo, suleido abiejų 
rankų pirštus ponui į gerk
lę ir tol laikė iki abudu nu
mirė...

Poniai prisakius, nelai
mingą vaikinėlį, kaip šunį, 
be grabo užkasė ant nogla 
mirčia mirusių kapų. O 
poną, su didžiausiomis baž
nyčios iškilmėmis, varinia
me grabe paguldytą, palai
dojo ponų pakūlenijos kapi
nyne.

Tačiau tuo viskas nepasi
baigė : ponios pakajuose 
pradėjo špūkuoti. Kai tik 
prisiartina dvylikta nak
ties, po p a k a j u s prade
da vaikščioti patam p i o - 
nas! Viską išvarto, išdrabs
to ir dusliu balsu reikalau
ja: Atiduok man gyvastį...;. 
Atiduok man gyvastį...

Vėl kreiptasi prie šventos 
galybės: Atvažiavo du ku
nigai, zakristijonai ir kiti 
bažnyčios tarnai. Šventu 
vandeniu apkrapino paka
bus iš lauko ir vidaus, O

tuo pačiu pradėjimu, loty
niškas giesmes giedodami, 
apšventino ir visą dvarą. 
Bet pate mpiono neišvijo. 
Jis kaip špūkavo, taip ir 
špūkuoja, vis reikalauda
mas savo gyvasties.

Kada visos šventenybės 
nemačino, kreiptasi prie 
prūso galvariezos, kad nu
kirstų Joneliui galvą. Gal
va turi būt nukirsta vienu 
ypu ir padėta gale kojų, kad 
negalėtų užsidėti, tai nustos 
vaikščioti.

Atvažiavo galvarieza su 
dviem pagelbininkais. Atė
jo du kunigai su krapylo- 
mis, zakristijonas su švento 
vandens buteliu, du klapčiu
kai su kryžiais ir keli gies
mininkai. Galvarieza pa- 
tvarkė> kad niekas neitų 
prie duobės iki lavonas bus 
iškeltas ir jis duos ženklą. 
Visi laukė ženklo, o ponia 
stovėjo tarp kunigų.

Kai tik lavonas buvo 
iškeltas, kniūpsčias pagul
dytas ir kaladė pakišta 
po jo galva, g a 1 v a i* i e z a 
mostelėjo ranka. Visa 
procesija, užgiedojus lo
tyniškai, prisiartino prie 
duobės. Kunigai, švaisty
damiesi krapylomis, pradė
jo vaikyti velnius. Skliutas 
iškilo į orą, jo ašmenys su
žaibavo saulės spinduliuose, 
čiaukštelėjo, ir galva nusi
rito... Tuo tarpu į visus 
kaip perkūnas trenkė! Po
nia tik aiktelėjo ir iš
virto iš kojų. Krapylos iš
krito iš kunigų rankų, kry
žiai iš klapčiukų, giesmė 
nučiuvo ir užgulė grabinė 
tyla...

—Tai kas ten pasidarė? 
— neiškentus pasiteiravo 
mama.

—Ogi tas, kad nusiritusi 
ir atsivertusi veidu į orą 
galva priklausė ne Joneliui, 
o apkarpyta barzdele pa
čiam ponui! Jonelį rado 
gražiai nupraustą, pareng
tą ir paguldytą pono grabe, 
o poną — jo kape. Kas to
kią štuką padarė, tai tik jie 
vieni ir težinojo.

—Na, o po to ar jau ne
sivaideno? — vėl pasiteira
vo mama.

—Kad ten niekas ir ne
sivaideno, mortele. Kas nu
miršta, tas daugiau ir ne
vaikščioja. Argi tu gali vie
nyti, kad Jonelis, išlindęs iš 
savo kapo, išmetė poną iš 
grabo ir pats į jo vietą atsi-. 
gulė?

—Na, jau čia, švogerėli, 
tai nušnekėjai iš kepurės: 
Vaidenosi ir vėl nesivaide
na?

—špūkavo gyvas, o .ne 
negyvas žmogus, mortele. • 
Jonelio merginos Agotėlės 
tėvas buvo dvaro panakti
niu, tai ir keršijo poniai už 
Jonelio mirtį. Pakajavoji, 
nors ir gyveno ponios paka- 
juose, buvo geros širdies 
panelė ir užjautė baudžiau
ninkams. Tai abu susitarė 
poniai atkeršyti. Ji per sa
vo miegrūmio langą Įleis- 

idavo panaktinį į pakajus ir 
tas špūkuodavo.

Ponia su savo motina, iš- 
girdusios špūkuojant, lįsda
vo po patalais ir drebėdavo 
iš baimės. O pakaj?woji sa
vo kambary nesitverdavo 
juokais. Klausiama, saky- 
daovsi, kad ji nieko negir
di. O panaktinis tik kokius 
tai šešėlius matydavęs prie 
durų, o kai šuo pradėdavęs 
cvpti, šešėlis išnykdavęs.

Ponai, beplakdami bau- 
d ž i a u n i n kus rykštėmis, 
įplakė nedov a n o t i n ą <po- 
nams kerštą, kad nekaltas 
kraujas šaukėsi atmonijimo 
ne dangaus karalystėj, ' o 
čia, ant žemės, kur tas jų 
kraujas pralietas.

Tai čia ir buvo tas atker
šijimas už Jonelio mirtį. 
Ponia sudurnavojo! Nuch 
ga nuogutėlė išbėgo i lau
kus, šaukdama: “Gelbė
kit!.. Ratavokit!.. Patem- 
pionas atsiveja!..” 

' Tai buvo dėdės Jurgio 
paskutinė pasaka. Ją bai
gęs kaip išėjo, taip ir dingo, 
tik pasaką mano atmintyj 
paliko.

Rugsėjis, 1958, Gibbstown, N. J.
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’Jonas Kaškailis

Perskaičiau “Donja Perlekia
(Tąsa)

...Bylos plėtėsi tarsi grei
toji džiova... Jis pasijuto 
tame niūriame bylų, atgy
venusių papročių, pavydo ir 
apkalbų mieste taip išmuš
tas iš vėžių, toks svetimas, 
jog pasiryžo nedelsdamas 
išvykti, neatsisakyd a m a s 
tačiau įvykdyti tų planų, 
dėl kurių jis čia atvyko.

ninkis su savo orderiu įėjo 
į Don jos Perfektos namus. 
Jį sutiko tarnai... nurodė 
vienintelį laisvą kambarį, 
būtent don Chosės kamba
rį.—Tegu ten įsitaiso kaip 
išmano, rūgščiai ir tulžin
gai pasakė Donja Pertekta. 
— O jeigu nesugyvens, te
gul abu išsinešdina lauk...

...Šis nurodymas—svečius 
narva —Vieną rytą suradęs tinka- sugrūsti į vieną —. _

mą progą, savo planą išdės- anaiptol jiems. nepakenkė, 

aį_ numą, nes juodu buvo seni
t ė Donja i Perfektai.

—Brangusis sūnėne,- 
sakė švelniai senjora 
kam taip skubėti... Aš su 
šia santuoka sutikčiau vien 
dėl to, kad ją pasiūlė tavo 
tėvas, kuriam mano duktė 
ir aš tiek daug skolingos. 
Rosarija taip pat nesiprie
šina mano norui...

Netrukus prie nemalonu- į 
mų . . . prisidėjo dar vie
nas. Jau dvi savaitės, kai 
jis Orbachosoje, o iš tėvo 
dar nė vieno laiško... Don
ja Pertekta dažnai nueida
vo pas laiškanešį Kabai ju
ka, personažą, su kuriuo 
jau m-es pažįstami...”

O tas pravardžiuojamas 
Kabaljukas, kentauras, vai
ko proto, o jaučio si 

grubus milžinas žiaurunas. 
Patamsių galybės padaras, 
geras Donjos Perfektos bi
čiulis ir n a m ų gynėjas. 
“Vieną dieną jis ėjo su laiš-i 
k u rankoje... Perskaitęs 
pirmąsias eilutes, inžinie
rius išblyško:
—Įsakymas iš viešųjų dar

bų ministerijos dėl atleidi
mo manęs iš pareigų, ku
rios buvo patikėtos . . . Kas 
nors čia p a s i r y ž o mane 
įstumti i nevilti ir suėsti... 
Tai ne ministro darbas... šie 
kėslai yra čia pat, Orbacho-, ii...

o suteikė didžiausią malo-

draugai... Šis susitikimas 
jiems buvo didelis ir links
mas siurprizas...”

Puskarininkis aistringai 
kalbėjo savo mokyklos drau- 

“...Štai miestas, ku- 
jsigalėję žmonės puo- 

priešišku-

gui: 
r i ame
selėja įtarumą, 
mą ir panieką visai žmoni
jai... Dviejų gretimųjų pro
vincijų maištininkų gaujos 
auga kaip piktžolės...”

Don Chosė “pradėjo savo 
p r a n ešimą, paaiškinimą, 
plano išdėstymą ar kažką 
panašaus...”

Puskarininkis “Pinsonas 
pagaliau pasakė:

papirkinėjo tarnaitę. T a 
perteikdavo meilės laišku
čius, ir taip vyko slapti su
sisiekimai tarpe įsimylėjė
liu...

Sąmokslininkai nesnaudė. 
Kietasprandis Kabaljukas 
rado sau slėptuvę pas ka
nauninku. Jis “telkė į savo 
būrius vis daugiau ir dau
giau žmonių; pas D o n j ą 
Pertektą užsukdavo labai 
retai.

Tuo metu Batalija (Mad
rido valdžios žmogus) tele
grafavo vyriausybei ir pra
nešė, kad buvę s susektas 
maištininkų sąmokslas, su
imti jo ruošėjai, ir tik ne
daugeliui iš jų pavykę pa
sprukti, bet dabar juos iš
sklaidytus mūsų būriai ak
ly v lai persekioja.’’

N uodėmklausys kanau
ninkas kalba savo dukterė
čiai, Chasintito motinai...” 
“—Mes padarėme viską, 
kas įmanoma žmogaus jie- 
goms... Mes pralaimėjome, 

i Nurimk ir nesispirk toliau 
j—Rosarita nebus mūsų die- 
ivinamo Chasintito žmona,

pavojin-i Tavo auksinės svajonės...pa- 
Tokie da- virto į chimerą, išsisklai-

So. Boston. MassDailininko L. Cvirka irSurgailio paveikslas. Petras 
Janka Kupala.

...“Nuostabiai įsijautęs į baltarusių liaudies dainų 
dvasią, sčmęs sau jėgų iš liaudies kūrybos lobynų, 
būdamas ištikimas liaudies aspiracijų, jos vargų, ko
vų ir vilčių bendrininkas, Janka Kupala visą savo 
ilgą, sunkų kelią praėjo drauge su darbo liaudimi, 
kuriai Didžiosios Spalio revoliucijos ugnyje buvo 
lemta pakilti, amžiams nusikratyti kapitalistų, dva
rininkų eksploatacijos ir caro jungo. Tarybų Balta
rusijos darbo žmonės per trumpą socialistinių penk

mečių laikotarpį savo kraštą... pavertė žydinčia.
laiminga respublika.”

P. Cvirka

“LAISVĖS” VAJUS
Gerbiami Bostono^ ir apy

linkės lietuviai! Aš, kaip 
“Laisvės” vajininkas, ragi
nu visus ir visas atsinau
jinti savo prenumeratas. 
Aš mielai jums patarnausiu 
atnaujinant “Laisvės” pre
numeratą, arba užrašant, o 
ypatingai į Lietuvą jūsų 
giminėms.

Jau dvi metines prenume
ratas užrašiau savo sesers 
vaikams į Lietuvą, už ką jie 
labai dėkingi. Jie rašo, kad 
Lietuvoje myli skaityti 
“Laisvę.” Kiekvienu kartu 
atrašydami laišką vis pri
mena, kad “Laisvė” sutei-

kia jiems daug svarbių 
nių. Užrašykite savo gi
minėms “Laisvę” ir nesigai
lėsite.

FILMAS IŠ LIETUVOS
Penktadienio vakare, spa

lio 24 d., 318 Broadway, So. 
Bostone, bus rodomas fil
mas iš Lietuvos. Filme ma
tysite, kaip Lietuvoje žmo
nės gyvena. Taipgi būkite 
pasirengę užrašyti saviš
kiams “Laisvę” į Lietuvą, 
atsineškite jų antrašus, o 
aš patarnausiu.

J. Butkus

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai

Brockton, Mass.
KRUTAMI PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS

"TILTAS"
— IR —

KANADOS LIETUVIŲ DELEGACIJA LIETUVOJ

ŠEŠTAD., SPALIO 25 OCT.
Viršutinėje

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SALĖJE
668 No. Main Street. Pradžia 7 vai. vakare

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti ir 
pamatyti, kaip dabar Lietuvos darbo žmones, .su pa
galba mokslų, progresuoja į gerą, laimingą gyvenimą.

Rengėjai—LLD 6 iKp. ir Moterų Apšv. Klubas

Kaip žmonės išmoko užrašyti melodijas
Dailininkas nutapė pa- 1000-uosius metus. Jis įvedė 

veikslą. Gali jį pakabinti ant neumoms linijų sistemą, bet 
sienos ir 
yra ir sp/skulptoriaus kūri
niu. Visai kitokie reikalai 
su muzika. Ne kiekvienas 
kompozitorius turi gražų 
balsą, kad galėtų pats savo 
sukurtą dainą padainuoti. 
Be to, daina, tik kartą su
skambėjusi, vėl dingtų, nes 

' muzikos garsai neturi jo
kios materijos, neišlieka. O 
kompozitoriai juk kuria 
muzika ne tik vienam, bet v z

ir didelei grupei balsų —

grožetis. Tas pats | ėmė rašyti ne tik tarp linijų, 
i/«.l<iilnt.nriniis kuri- n iv tin f Daniu linini Tnin iro ir ant pačių linijų. Taip ir 

dabar darome. Kadangi tuo 
būdu buvo tiksliai pažymi
mas garsų aukštumas, tai 
Gvido Aretietis taškus ir 
brūkšnius panaudojo garso 
ilgumui pažymėti. Iš taško 
virto keturkampė nata, žy
minti ilgą karsą, o trumpą 
garsą žymėdavo tokia pat 
nata, tik su brūkšneliu. Vė
liau pradėjo rašyti apskri
tas natas — tokias, kokias

pėkų!P’as sunkus...
baigiasi ne- dė kaip dūmai. Rimtos kliū- 

Aš visur'ir vi-; tys..„ apvertė visą reikalą 
tavo pašiau-i aukštyn kojomis. Mes jau 

I buvom bešvenčią pergalę— 
----- j ir staiga tapom nugalėtai-

Kaip nesuk, o sen- 
Chosė pasiims 

Jis pas i r u o še s 
jo

Ivkai dažnai 
sėkmingai... „ apvertė visą

i*'OinS...

Po keleto dienų Donjos siais..
Perfektos r ū m u o s e vyko joras don 
ryžtingas desperadų pasita- mergaitę.

Irimas, sąmokslas. Dalyva- viskam. Jeigu Rosarita... .... - ,
Į vo geras pustuzinis atvykti- nemylėtų... ką gi... vi skalai tada perteikti kitiems sa-į

Tese pokalbi būtu galima sutvarkyti, vo mintis? Toks klausimas 
‘ bet, deja! Jinai myli jį, kho jau senų senovėje.

kaip nuodėmingasis myli I Senovės graikai sugalvo- 
velnia...
ir teisingi”...

...“Pri-e duru, 
kažkas subildėjo...
do kalbančio su tarnu Ka
bai j ūko balsas...

—Naujienas pasakokite,' čiau šis melodijos užrašymo

siu padaužų...
kanauninkas: “...— Aš vi
siškai neabejodamas tikiu, 
kad šventasis tikėjimas lai
mės. Kas nors stos jo gin-

Pergalę, amžiną šlovę 
nors pasieks. Pikti

žmonės žus... Tas, kas eina
Įtampa vis eina didyn, prieš šventąjį tikėjimą, ne- 

Don Chosė jau kelios die- išvengiamai 
nos nematė Rosaritos. Te- h 
ta aiškino, būk jos

kris... Jeigu 
riteriškas, karštas bei pa

dūkto ! maldus Orbaehosos sūnų 
Jaunuolis nu-, ryžtas padės išnaikinti ne

sprendė kaip nors pasima- no tėvynėje blogį, aš pasi- 
tyti su ja, su Rosarita.'jusiu laimingiausias žmo- 
Tamsią naktį jis pro lan-Lgus jau vien dėl to, kad aš 
gą įšoko į sodą. “Išgirdo i jūsų tėvynainis, ir visas 
keistą trūksmingą ‘tss’..., mano gyvenimas, kupinas 
Gerai įsižiūrėjęs pamatė sa-! darbo, atgailos ir nusižemi- 
vo pusseserės rąnką ir vei-lnimo, man atrodys mažiau 
dą... Paskui 
lis mostelėjo 
ir dingo...”

Jaunuolis 
la. Grižo i

mielasis šešė-' vertas amžinosios palaimos, 
ranka žemyn!negu jūsų herojiškos veik

los viena diena...”
suprato signa-1 Paeiliui karštai kalbėjo 
vidų. Korido- kiti sąmokslininkai... Štai 

r i aus tamsoje jiedu ir su- ir kentauras Kabaljukas...
vidų, v

V 1 s
chorui arba orkestrui. Kaip ir šiandien rašome.

kilo jau senų sen o ve j e.
t/ i kJŲAiviVkJ

Būkime garbingi j() užrašinėti muzika rai- 
džiu ženklais. Kiekvienas

— I v

gatves garsas buvo žymimas tam 
Pasigir- tikra raide. Tuo būdu buvo 

galima gana tiksliai nusta
tyti garso aukštumą. Ta-

— kreipėsi į jį dvasi nin-

—Kai kas yra, — atsakė 
narsuolis... Greitai paaiš
kės, ar kam nors mes tin
kami...

—Ką gi, matau, kad jūs 
neblogai ginkluotas... Jums 
trūksta tik patrankos... Pis- 
toletukai—nieko sau, ka?..

ELIZABETH, N. J.

BANKETAS
LDS NEW JERSEY KUOPŲ
Rengia LDS Trečioji Apskritis

Šeštad., Spalio 2.5 Oct., 7 v. v.
Rusų Salėje — 408 Court St.
Rengėjai kviečia vietinius ir iš apylinkės 

dalyvauti. Turėsime skanių valgių, pagamintų 
mūsų gabių gaspadinių. Bus ir kitokių vaišių. 
Linksmai praleisite laiką.

Be to, norint tiksliai pa
žymėti garso aukštumą, li
nijos būdavo piešiamos 
spalvotos. Raudona linija 
reiškė garsą f, geltona arba 
žalia — garsą c. Vėliau bu
vo atsisakyta nepatogaus 
“spalvingumo”, o pradžioje 
eilutės ant atitinkamu lini
jų tiesiog užrašoma f, c, g 

! ar panašiai. Laikui bėgant, 
šios raidės buvo pakeistos ir 
dabar vartojamais muziki
niais raktais: boso raktas 
vietoje f raidės (jis juk sa
vo dviem taškais ir pažymi 
garsą f), smuiko raktas — 
vietoje g raidės (jo spiralė 
supa tą liniją, ant kurios 
rašoma nata, žyminti g gar-

būdas buvo labai nepato
gus: šalia dainuojamo teks
to atsirado dar viena para
lelinė eilutė, žyminti melo
dijos vingius. Be to, ši eilu
tė buvo labai nevaizdinga, 
sunku buvo vien iš raidžiu 
nustatyti melodijos kryptį. 
O ritmą, naudojantis raidi
ne sistema, buvo visiškai ne
įmanoma pažymėti.

Ir pagalvojo tada žmonės, 
kas būtų, jei pabandytų po-i 
pieriuje žymėti ne pavie-Į 
nius garsus, o patį melodi
jos piešinį. Nutarė naudotis 
tik dviem ženklais — tašku 
ir brūkšneliu. Taškas reiš
kė žemesnį garsą, brūkšnys 
—aukštesnį. Tie ženklai bu
vo vadinami neumomis. Tie
sa, toks užrašymo būdas 
palengvino “skaityti” mu
zikos kūrinius, ir daininin
kas galėdavo neblogai prisi
minti jam jau pažįstamą 
melodiją. Tačiau išmokti 
naują melodiją buvo tiesiog 
neįmanoma, nes neumos ne
nustatė tikslaus garsų 
aukštumo, o tik maždaug 
nupiešdavo melodijos vin
gius.

Devin tame šimtmet y j e 
imta naudoti linijų sistemą. 
Būdavo nubrėžiamos kelios 
lygiagretės linijos, o tarp 
jų surašomi dainuojamo 
teksto skiemenys. Tai bu
vo gana patogu dainininko 
akiai. Tačiau ir čia nebuvo 
galima pažymėti garso ilgu
mo, o platesnei melodijai 
užrašyti reikėdavo nepa
prastai daug linijų, nes pa
čios linijos nebuvo naudoja
mos — naudojosi tik tar
pais tarp jų.

Kiekviena iš šių trijų sis
temų turėjo savo teigiamas 
ir neigiamas puses. Reikėjo 
viską, kas geriausia, su
jungti. Tai padarė vienuo
lis Gvido Aretietis apie

A. KALINAUSKAS
—Kai ką turėsiu atlikti, 

— atsakė narsuolis. — Ši 
naktis — man paskutinė 
Orbachosoje, daugiau nepa
sirodysiu. Noriu surinkti 
keletą vaikinų, kurie čia už
siliko, dar reikia pabandyti 
iš Siruchedos namų išnešti 
salietrą ir sierą... — Šitas 
šimto ar tūkstančio velnių 
apsėstas inžinierius...—Ka
dangi aš dabar slapstausi, 
tai negalima prasidėti su 
tuo don Chose Nevėkšliu... 

Be abejonės, lau-jAš jau trisdešimt kartų i ’ 11 n i i m 11 n i i r/nn 4-1 i

“kurtinamai sugriaudėjo ‘
—Aš noriu pasakyti, kad 

; nėra ko kalbėti.

sitiko. Labai tyliai įėjo į 
šalutinį kambarį ir tenai’ 
p a š n a bždom išsikalbėjo...i nėra ko kalbėti. Tegyvuoja 
Dabar jiedu pasisakė vie-j Orbachosa, mirtis Madri- 
nas kitą mylį, pasižadėjo! du i!
vienas kitam, pasisakė esą j Ir jis taip smarkiai tren- 
kaip ir vedę... Bandysią i kė kumščiu į stalą, kad net 
kaip nors ištrūkti iš šių ne- į grindys sudrebėjo... Visų 

žvilgsniai nukrypo... į Ka
bai j ūką.
kinis, bet gražus veidas,! būčiau sulaužęs jam stu- 
keistai blizgančios žalios .burkaulį. Ir kas atsitiks, 
akys, juodi plaukai, atletiš-Į jeigu aš jį užpulsiu?”...
kas sudėjimas dvelkė kaž-

Tuo tarpu centrinė Mad- kokiu didingu orumu, įno- 
rido valdžia galiausiai nu-| ringumu... Tačiau visumoje 
sprendė suvaldyt šį neklus- jo išvaizda kalbėjo apie no
nų maištingą patamsių liz- tašytą grubumą ir apgailė- 
dą. Atsiuntė kariuomenės tina išsigimimą...
dalinį...

“Orbaehosos gyventojai 
per miglotas priešaušrio 
sapnų svajones išgirddol senjoritos, — atsakė 
skardų ragą ir, praplėšęI naitė į šeimininkės klausi- 
akis, kartojo: ‘mą...

-r-Kariuomenė! — Dari Po valandėlės koridoriuje 
miegūsti patys sau m urme- i viena prieš kitą stovėjo mo
jo: i tina ir duktė. — Kur tu bu-

—Vis dėlto atsiuntė mums i vai? — Sode.—Tokiu laiku 
tą šunaują!.. Pažiūrėsim,;sode? Rosarija!.. — Man 
kas per vieni tie prakeik- buvo karšta, aš priėjau prie 

lango, iškrito man nosinė, 
ir aš išėjau ieškoti...”

Po kiek laiko, kai puska-

laisvės namų... Labai ty
liai, atsargiai persiskyrė. 
Mergaitei padėjo jaunuolis 
grįžti į jos kambarį, ir jis 
pats patenkintas įsėlino į 
savo kambarį... j

Pagaliau visi išsiskirstė. 
—Niekur negaliu surasti 

tar-

...Rosarita skaito raštelį 
nuo mylimojo don Chosės:

“Rakta nuo sodo vartelių 
perduok Estebaniljui ir pa- 
paprašyk, kad jis pasaugo
tų, šunį. Vaikinas man at
sidavęs kūnu ir siela. Nie
ko nebijok. Man bus labai 
skaudu, jei tau nepavyks 
išeiti į sodą, kaip praeitą 
naktį. Padaryk viską, ką 
gali, kad išeitum. Aš būsiu 
sode po vidurnakčio. Papa
sakosiu tau, ką aš nuspren
džiau ir ką tau reikia da
ryti. Nusiramink, m a n o

.../Po dešimtos valandos 
vakaro du žmonės, vyras ir 
moteris, įėjo į našlės Kusko 

i ihuijmm v vilu oi Ltvov i viešbutį ir is ten išėjo, ka-
I namuose, jis pavartojo tak-|da laikrodis išmušė puse i.. i i • i •    i _ i • i i

Jie atėjo rekrutų ir mokes
čių, o mes jiems atsakysime 
lazdomis, taip, lazdomis”... r in inkis apsigyveno šiuose

...“Aštuntą valandą ryto tiką, pagal susitarimą su dvyliktos, 
vienas kavalerijos papulki- savo draugu don Chose. Jis (Bus daugiau).

ĮDOMYBES
Philadelphijoje kiekvie

nais metais pavagia suvirš 
4,000 automobilių. 61 % va
gių tai jaunamečiai bernio
kai ir mergiščios, nuo 14- 
kos iki 
žiaus.

17—kos metų am-

1957 
užgimė

m. Pensylvanijoje 
266,382 kūdikiai.

kūdikį išauklėti irJAV 
išmokslinti vidurinio moks-. e t I
lo iki 19-kos metų kainuoja 
10,300 dol.

Gamtiškos ledų kasyklos. 
Pennsylvanijoje Parter ra
jone (County) ledai for
muojasi ir sušąlą tik vasa
romis. Niekuomet žiemą.

Joponijoj daržininkai už
augina ridikus, kurie sve
ria 40 svaru, t

Pregresas

KINAI AREŠTAVO 
UŽSIENIO ŠNIPUS

Pekinas. — Kinijos poli
cija suėmė du anglus ir tris 
kinūs, kurie Shanghai mies
te vadovavo šnipų veiklai. 
Jie veikė po priedanga reli
ginės “Jehovah’s Witnes
ses” sektos. Jais yra Stan
ley E. Jones ir HaroĮd G. 
King.

Moksliniai išaiškinimai religinių prietarų. Taipgi 
paduodama interesingų istorinių bruožų iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, ypatingai iš angliakasyklų srities.

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo būdu. Prenu
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų.

Prašome Tuojau Užsisakyti
Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikrą 
išleidimo laiką nustatys patys prenumeratoriai: kuo grei
čiau knygą užsiprenumeruos, tuo greičiau ji bus išleista.

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dėkite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

Siųsdami Money Ordcrj ar čekj, 
išrašykite tik “LAISVĖ’' 

ir adresuokite—

LAISVĖ 
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.
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PITTSBURGH, PA. Brockton, Mass. Cleveland, Ohio
KLAUSIMAS MŪSŲ 

KUNIGAMS
Pastebėjau vi-etos didla- 

pyje “Pittsburgh Press,’’ 
kad vyskupas Dirden šau
kiasi prie parapijų kunigų 
užsakyti balžnyčiose mels
tis už Pijaus XII sveikatą, 
kad jis greičiau pasveiktų. 
Tuo tarpu popiežius buvo 
jau pusėtinai senas žmogus, 
net 82 metų amžiaus. Jo 
sveikata negalėjo būti labai 
užtikrinta, ir specialistai 
nelabai ką galėjo bepadary
ti.

Tame pačiame laikraštyje 
buvo įdėta ir nuotrauka, 
kurioje parodoma, k a i p 
trys maži vaikai paklupdy- 
ti ant keliu, laiko rožančių 
rankose ir m e 1 d ž i a s i už 
šventąjį tėvą, kad jis grei
čiau pasveiktų.

Tai man ir įėjo į galvą 
mintis, ką tie v a i k a i su
pranta apie popiežiaus svei
katą? Ar jiems tas galvo
je? Aš nemanau. Tai yra 
toks mūsų minyškių pa
tvarkymas. Padavė vaikui 
rožančių, paklupdė ant ke
nti, na, nufotografavo, ir 
parodo žmonėms, kad ir 
vaikai švento tėvo gailisi ir 
prašo dievo, kad jis jam 
duotu sveikata, v •

Bet juk pats šventas te- Laisvei naujų skaitytojų, 
vas, kardinolai, vyskupai ir. arba naujų narių organiza- 
kunigai kala žmonėms į'cijoms. O kur Žemaitis dir- 
galvą, kad danguje yra la-i ba, tai visada galima laukti 
bai gerai, linksma gyventi ir pasekmių. Dėl šios suei- 
per amžių amžius. Dabar; g0S visi dirbome gerai, tai
būtų, labai vietoje jų pa-; 
klausti, kodėl jie bijosi mir-| 
ti, ar jie bijosi dangaus ka-j 
ralystės ir tuo būdu prašo' 
žmonių ir vaiku už juos j 
melstis, kad kuo ilgiausiai | 
galėtų pasilikti ant šios I 
prastos žemės? Kodėl jie! 
eina prie didžiausių profe-Į 
šorių, gabiausių gydytojui 
prailginimui savo amžiaus ‘ 
čia ant žemės? Juk tai| 
reiškia, kad jiems čia anti 
žemės yra daug geriau gy
venti negu danguje!

Vietos laikraštis “Pitts-; 
burgh Press” įtalpino ilgai 
straipsni apie darbdavius iri 
darbininkus, kurį parašė: 
Norman Jąspan. Jis apgai-j 
lestauja darbdavius. Rašo, i 
kad darbininkai, dirbanti! 
krautuvėse ir restoranuose,: 
yra neteisingi ir įstaigas j 
apvagia po keturis milijo-! 
nūs dolerių per dieną.

Apie mažas tokias jstai-' 
gas pasakyta daug tiesos.' 
Aš patsai dirbu t o k i o s e | 
įstaigose ir tenka matyti, 
kad maži-ems bosams sunku
biznį vesti dabartiniais lai
kais. Daugelis jų bankrūti-! 
na, nes negali atsilaikyti
prieš stambius biznierius, 
l^ip departmentiniu krau
tuvių, viešbučiu ir tt. V 7 w |
y Bet to rašto autorius nie

ko nesako prieš tuųs stam
bius biznierius, bet užsipuo
la ant paprastu darbininkų 
ir Įstaigėlių vedėjų. Mat, 
turčių spaudai visada pra-i 
vartų pulti paprastus dar-; 
bininkus, o užtylėti apie di-1 
delius turčius ir visokius- 
sukčius. S. O.

Spalio 5 d. LDS 160 kuo
pa turėjo susirinkimą, savo 
name, 1024 Beaver St. Na
rių pusėtinai susirinko, bet 
galėjo būti ir daugiau, nes 
kuopos susirinkimo per tris 
mėnesius neturėjome.

Buvo išduotas iš LDS sei
mo raportas, kuris priimtas 
vienbalsiai. Plačiai disku-: 
suota, kaip seimo tarimus' 
vykinti gyveni man.

Buvo rašyta, kad LDS 142 
ki^>pa gavo kelis naujus na- 
riaę jaunuolius. Kuopos iž-
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dininkas Makaras ir S. Da- 
nėnas prirašė savo vaikus 
prie LDS . S. Paulauskas 
ketino prirašyti. Tai labai 
geras pasielgimas. Taip tu- 

: retų padaryti ir kiti L D S 
I nariai.

LDS narinė mokestis yra 
mažesnė, negu apdraudos 

• kompanijų (Insur a n c e ) . 
i Mano supratimu, kad nėra 
j pasiteisinimo, kada tėvai 
j priklauso prie LDS, o vai- 
| kus prirašo prie apdraudos 
j kompanijų, kur reikia dau
giau mokėti. Narys

Baltimore, Md.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 

buvo surengta sueiga pa
garbai senų baltimoriečių 
veikėjų, kaip vyrų, taip ir 
moterų. Tai sueiga pagerbi
mui progresyvio judėjimo 
darbuotojų. Vietą veltui su
teikė d. Deltuvai, Hanove
ryje, savo gražiame ūkyje, 
prie gražiai pražydusių ru
deninių gėlių.

Die" a irgi pasitaikė gra
ži. Susirinko gana graži 
grupė progresyviškai pro
taujančių žmonių.

Kaip visada, nepamiršta 
progresyvė spauda. A. Že
maitis darbavosi gavime 

turime ir gerų rezultatų. 
Pelno liko $60, naudai mūsų 
organizacijų. Čia paduosiu 
vardus tų, kurie yra auka
vę taip svarbiam tikslui.

O. Deltuvienė, iš Hanove
rio, aukojo dalį maisto; F. 
Deltuvienė, iš Arbutus, mal
tos mėsos; V. Lapatienė — 
pyragą, O. Žemaitienė — 
kugelį, R. Vitkuvienė — du 
pyragus, J. Deltuva, iš Ar
butus, — sūrį; Juozas Sta
nys — du sūrius.

Šios aukos prisidėjo prie 
padarymo gražaus pelno. 
A.š, kaipo komisijos narys, 
tai varde kuopos širdingai 
dėkoju už aukas ir visiems 
bei visoms dirbusioms pa
rengime.

Reikia pasakyti, kad pro- 
gresyviškas veikimas atgy
ja. Labai gerai, kad visi su
gyvename gražiai ir drau
giškai. Tas priduoda vi
siems daugiau ūpo darbuo
tis labui progreso ir žmoni
jos gerovei.

J. Balsys, 
komisijos narys

Norwood, Mass.
. Nuoširdi padėka nuo! 

Moncios ir Leono Traki-I 
mavičių Ievai Niaurienei ir 
S. Budrevičienei už suren
gimą dėl mūsų tokio gra
žaus pokylio atžymėjimuil 
mūsų 44 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties, kuris 
atsibuvo rugsėjo 14 dieną, 
draugų Niaurų gražioje re
zidencijoje, 34 H i 11 v i e w 
Rd., Islington, Mass.

Aš nerandu tokių aukštai 
vertingų žodžių, kuriais ga
lėčiau išreikšti padėką už 
suteikta tokia, šilta užuo
jautą dėl mūsų.

Taipgi širdingai dėkoju 
visiems už jūsų suteiktas 
mums taip aukštai vertin
gas dovanas, kuriomis mes 
negalime atsidžiaugti.

Moncia T ra Itimavičienė

Washington's. — Argen
tinos .ambasadorius kviečia 
Amerikos aliejaus kompa
nijas įdėti $800,000,000 į 
aliejaus gamybą Argenti
noje.

Spalio 12 d. P. Buknys, 
Laisvės gaspadorius iš New 

j Yorko, svečiavosi Vyrų 
Grupės (dainininkų) pamo
kose ir užkvietė dalyvauti 
Laisvės koncerte lapkr. 9 d., 
New Yorke. Pakvietimas 
buvo mielai priimtas, ir da
bar ruošiamės vykimui į 
New Yorką.

Mes samdysime busą vyk
ti i Laisvės koncertą. Tad 
tie, kurie norėsite kartu 
važiuoti, malon ė k i t e iš 
anksto užsiregistruoti pas 
William YLideikis ar Albert 
Potsuę.. Kelionė į abi puses 
$10. Jeigu galėsime kiekvie
ną sėdynę užregistruoti, tai 
aišku, kelionė bus pigesnė 
—$8.50. Manome, kad kaina 
nėra perbrangi tokiai kelio
nei. Registracijos užsidaro 
spalio 30 d.

Gaila pranešti, kad Alex 
Lucas, mūsų geras daini- 

• ninkas-bosas, randasi ligo
ninėj. Kairės kojos du kau
lai įlūžę. Jis negalės daly
vauti mūsų grupėje, per tū
lą laiką, ir tas yra nuosto
lis mums, nes Alekas turi 
viena i.š svarbiausiu rolių 
komedijoje, kurią mes pla
nuojame pastatyti scenoje 
mūsų koncerte lapkr. 22 d. 
Visi grupės nariai linki jam 
greitai sustiprėti ir daly
vauti kartu.

K i ta ž y m i men iri i" kė 
Rose Merkei Stripinis, po 

| trijų mėnesių poilsio, su- 
I stiprėjusi, pradėjo prakti
kuoti savo dainas, kurias 
suteiks Vyrų Grupės kon
certe. Ji taipgi turi rolę mū
sų veikale. G

Tai tiek šį sykį. Vėliau 
į bus daugiau pranešta.

Albert Potsus

' CHICAGOS ŽINIOS
Mirė Viktoras Urbonas

Spalio 13 dieną ir vėl 
ištaigi ir netikėta mirtis iš- 
; plėšė iš gyvųjų tarpo gerą 
lietuvį ir sąmoningą pažan
gietį Viktorą Urboną. Ve
lionis dar daug tikėjosi pa- 

: gyventi ir pasidžiaugti gy
venimu, bet staigus širdies 
sustojimas veikti neleido 
jam to atsiekti.

V. Urbonas buvo gimęs 
| Lietuvoje, Žagarės apylin- 
! kėje, Skaisgirio rajone, Dvi 
! laičiu kaime, c

Paliko nuliūdime velionio 
■ žmona Olga (Sereikaitė), 
sūnus Algirdas ir jo šeima. 

Palaidotas spalio 16 d. 
’ Lietuviu Tautinėse kapinė- 
i se.

M. Kirslukienė buvo 
operuota

Buvusi chicagietė M. 
Kirstukienė prieš tūlą laiką 
turėjo operaciją. Operaci
ja gerai nusisekė ir ligonė 
eina geryn.

Teko ją susitikti Mildos 
koncerte. Ji sakė, kad nors 
operacija nebuvusi labai 
pavojinga, bet po jos turė
jusi gerokai pailsėti iki at
gavusi jėgas.

Dabar Kirstukai gyvena 
Rt. 2, Box 194, Naperville, 
Illinois.

Linkiu d-gei M. Kirstu- 
kienei greitai ir sėkmingai 
sutvirtėti. Draugė

Matysime turkus ir 
ukrainiečius

P. Stogis, kuris gyvena 
Stevensville, Mich., apie 100 
mylių nuo Chicagos, atėjo 
Aido chorui į pagalbą per
statyti operą “Už Duno
jaus.” Jis bus vyriausias 
kazokas ir užims vadovau
jančią rolę.

Roselando Aido choras su 
mokytoja D. Yuden, apart 
gražių lietuviškų dainų, dar

LLD ir LDS vietinių ap
skričių komitetų bendras 
susirinkimas įvyko spalio 
12 d. Be komiteto narių, 
šiame susirinkime dalyvavo 
keletas veiklesniųjų drau
gų ir draugių. Tai labai 
pagirtina, kad draugai ima 
dalvvuma svarbos n i u o s c 
klausimuose. Kadangi LLD 
15-tos apskrities komitetui 
pavesta rūpintis vetinių 
draugijų istorijos parašy
mu, tai tuo klausimu dau
giausia ir kalbėta. Prieita 
išvados, kad yra galimybės 
tą darbą įvykini. Tapo iš
rinktas jau ir tų raštų su
tvarkymui - suderinimui re
daktorius, kuriam pavesta 
prie pirmos progos sušaukti 
dar platesnį vietinių veikė
jų susirinkimą, k u r i a m e 
bus įvykintas viso to darbo 
pasidalijimas. Tam susi
rinkimui numatoma viena 
iš tinkamiausių dienų lap
kričio 16, klubo svetainėj, 11 
vai. ryte. Tačiau dar tėmy- 
kite vėlesnius pranešimus.

LDS apskrities komitetas 
irgi deda visas pastangas 
naujų narių įrašyme ir jau 
turi keletą naujų narių ir 
jaunesnės kartos. Tikimasi, 
kad jų bus ir daugiau. Da- 

, romi žingsniai ir bowling 
tymo sudarymui.

LLD 190 kuopa rengia 
vakarienę, kuri įvyks spa
lio 25 d., klubo svetainėje.

• Rengėjai deda visas pa
stangas, kad visus svečius 
tinkamai priimti ir pavai
šinti. Vakarienė bus tik 
$1 asmeniui. Po vakarie
nės tęsis šokiai prie A. 
Pleikio orkestro. Kviečiami 
visi, o ypatingai LLD na
riai, dalyvauti. Pradžia 6 
vai. vakare.

J. žebrys

kasmet perstato skirtingų 
tautų operetes, kaip tai: 
lietuvių “Birutę,” “Blindą,” 
“Pepitą,” kanadišką “Rose 
Mary,” ukrainietišką “Gri
gu tį,” čigonišką “Sari” ir 
kitas, o lapkričio i9 d. Mil
dos teatre matysite ope- 
kišką ir ukranietišką ope
rą “Zaporožietis už Duno
jaus.” Labai juokinga ope
ra ir gražios dainos.

Dan Yla
Mire Helen Jurgens

Spalio 14 d. mirė Helen 
Jurgens (Walnut), sulauku
si 73 metų amžiaus, gimusi 
Lietuvoje.

Velionė paliko nuliūdime 
mylimą vyrą Charles ir dvi 
dukteri: Helen ir Aldoną ir 
jų šeimas.

Velionė buvo pažangių 
pažiūrų moteris. Priklau
sė prie pažangių organiza
cijų ir jose veikė, kiek jai 
jėgos leido.

Pastaraisiais pora metų 
ji sirgo ir mažai kur galė
jo dalyvauti, bet vis teira
vosi, kas veikiama pažan
giame judėjime ir taip pa
našiai.

šeštadienį, spalio 18 d., 
palaidota Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.
Artinasi didžioji “Vilnies” 

šventė
Spalio 26 dieną Mildos te

atre bus didysis “Vilnies” 
koncertas. Jo programos 
pildymui yra pakviestos vi
sos gerosios pažangiųjų lie
tuvių meno jėgos. Jame 
dainuos 3 chorai, kvartetai, 
duetai ir solistai. Kas 
mėgsta dainas, būtinai turi 
dalyvauti šiame koncerte ir 
jų pasiklausyti.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms i Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.

Youngstown, Ohio
Struthers, Ohio, mirė Tek

lė Savikienė. Mirė spalio 
9 d. Paliko liūdesy antrą 
vyrą, už kurio buvo ištekė
jusi prieš šešerius metus, 
Juozapą Pušinskį. Taipgi 
paliko sūnų Kazimierą Sa- 
viką, kuris yra vedęs ir gy
vena Struthers, Ohio, dvi 
dukteris — Helen Filek, gy
venančią Newburg, Ohio, ir 
Anna Butcherine, gyvenan
čią Boyers, Pa. Taipgi pa
liko 8 anūkus.

Jos pirmasis vyras Savi- 
kas mirė prieš septynerius 
metus. Abudu priklausė; 
prie LDS, paremdavo darbi
ninkiškas organizacijas. A- 
budu palaidoti be bažnyti
nių apeigų.

Velio" ės laidotuvės buvo 
spalio 11 d. Gražus būrys 
žmonių apie 25 mašinomis 
palydėjo į kapines. Prie. 
karsto buvo daug gėlių. Į 
Paskui visi palydovai buvo 
pavalgydinti.

Taipgi mirė Pranas Ne- 
verdauskas. Buvo nevedęs. 
Paliko liūdesy seserį.

Youngstowne lietuviai j 
baigia išnykti. Senieji mirš
ta, o jaunieji susimaišė su 
kitų tautų šeimomis.

E. J. Eizonas

So. Boston, Mass.
Parengimai salėse

Šio penktadienio vakare, 
spalio 24 d., bus rodomi iš 
Lietuvos atvežti du filmai: 
Lietuvių kanadiečių delega
cijos apsilankymas 1957 me
tais Lietuvoje ir “Tiltas”. 
Kas per veikalas “Tiltas”, 
nežinau, bet girdėjau, kad 
tai yra įdomus filmas, ver
tas visiems pamatyti. Todėl 
patartina atsilankyti į salę 
318 W. Broadway, So. Bos
tone ir pamatyti, o ypatin
gai naujakuriai turėtų ne
bijoti jį pamatyti, nes turė
sime priprasti prie iš Sovie- į 
tijos atvežtų ir daugely 
Amerikos teatruose rodo
mų filmų. Tam yra padary
ta tarp Sovietu ir J.A.V. su
tartis dėl rodymo sovieti
nių filmu čia, o amerikoniš
kų S. Sąjungoje.

Pandėlietis
f I

Klausimai ir atsakymai
K1 ausimas:

Aš tapau Amerikos pilie
čiu prieš daugelį metų. Bet 
paskutiniais laikais, pildy
damas aplikaciją dėl gavi
mo pasporto, pasijutau, kad 
aš niekur nebesurandu sa
vo plietinių popierių. Ką aš 
turiu daryti? Ar galiu gau
ti kitus?
Atsakymas:

Taip, galite gauti kopiją. 
Tam reikalui reikia ispildy- J 
ti blanką Form Nr. 565. 
Kaštuoja penkis dolerius, j

Trečiadienį New Yorką ir 
apylinkę buvo apgulę labai 
tiršti rūkai. Lėktuvai nega
lėjo pakilti ir nusileisti, ir 
keli laiveliai susidūrė. Per
kėlimo laivai (ferryboats) 
suvėlavo perkeldami žmo
nes, skersai Hudsono upę.

PHILADELPHIA, PA.

Fagelbėkitc savo giminėms Lie
tuvoje, Kazakstane ar Sibire, ypač 
prieš Kalėdas. Galite siųsti paketus 
oro ar paprastu paštu. Paketai iki 
44 colių. Turime visokių medžiagų 
ir daiktų. Kainos prieinamos. Pa
ketus išsiunčiame tų pačių dienų, 
kai aplaikome nuo jūs. Gaunate 
pašto kvitų už kiekvienų paketų.

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO., INC.

682 W. Girard Ave. 
Phila 28, Pa.

Walnut 5-8878
Atdara kasdien 9 v. r. iki 8 v. v.
Mykolą Cenko — O. Stojkewycz

Baltarusių literatūros savaite 
Tarybų Lietuvoje

Baltarusių rašytojų sutikimas prie Lietuvos ir Bal
tarusijos valstybinės sienos. Lietuvos Rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas A. Venclova kviečia svečius į Lie
tuvių žemę.

Rugsėjo mėnesį Tarybų 
Lietuvoje vyko baltarusių 
literatūros savaitė. Į šią 
dviejų broliškų kaimyninių 
tautų draugystės šventę at
vyko didelė grupė baltaru
sių rašytojų ir artistų.

Rugsėjo 19 d. Lietuvos 
TSR Valstybiniame akade
miniame dramos teatre įvy
ko vakaras, skirtas baltaru
siu literatūros savaitės Lie
tuvoje atidarymui. Į Lietu
vą atvykusius draugus bal
tarusių rašytojus atidary
damas vakarą pasveikino 
Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos valdybos pirmininkas 
A. Venclova, Tarybų Lietu
vos kultūros ir meno dar
buotojų vardu svečius pa
sveikino respublikos kultū
ros ministras J. Banaitis. 
Baltarusių rašytojus taip 
pat pasveikino Vilniaus 
miesto darbininkų ir jauni
mo atstovai.

Atsakymo žodį taręs Bal
tarusijos Rašytojų sąjun
gos valdybos pirmininkas 
P. Brouka karštai padėkojo 
už nuoširdų Baltarusijos 
rašytojų sutikimą Lietuvos 
žemėje. P. Brouka papasa
kojo apie mūsų dviejų kai
myninių tautų draugystę ir 
kultūrinį bendradarbiavi
mą, apie suklestėjusią ta
rybinės santvarkos metais 
baltarusių tarybinę litera
tūrą, apie tai, ką dabar ku
ria baltarusių rašytojai ir 

Rochester, N. Y.

Kviečiame Dalyvauti
Spalio 25 October

GEDEMINO SALEJE
I

575 Joseph Ave. 6:30 vai. vakare
ČIA ĮVYKS PAŽMONYS “LAISVĖS” FONDUI

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. Ne
valgykite namie, turėsime skanių valgių—keptos jau
tienos, kugelio ir kitko. Būsite patenkinti. Nepamirš
kite dalyvauti.

Rengėjai—LLD Moterų ir Vyrų Kuopos

________ _______ ■ ------------------------------------------ IfuLū'iūūuilu------------------------------------------------------- iinnnimmirirnn g

So. Boston, Mass
DU FILMAI DU FILMAI

"TILTAS”
— ir —-

Kanados Lietuvių Delegacija Lietuvoj
Bus rodomi

Spalio 24 October
7 valandą vakare

318 Broadway
Visiems bus įdomu pamatyti kalbančius 

filmus iš Lietuvos.
Ateikite patys ir pakvieskite savo draugus.

Kviečia LLD 2 K p. ICnnudja
TĮmTirTTimnTnTiTniiiiiiiiiiinTTrtTmnmfin’inirinniininūn niž^^(jžu mhūh.

poetai. Baigdamas jis per
skaitė savo naują eilėraštį 
“Lietuvos žemėje”

Savo kūrybą literatūros 
vakare skaitė baltarusių po
etai Maksimas Tankas, Ni
na Taras, Michasius Kala- 
činskis, Anatolijus Vialiu- 
ginas, Kastusius Kirijenko, 
Piatro Glebka, Sergėjus 
Grachcuskis ir kiti. Svečiai 
taip pat skaitė lietuvių poe
tų eilėraščius, išverstus į 
baltarusių kalbą, o lietuviai 
poetai — baltarusių poetų 
kūrinių vertimus.

Įspūdingi baltarusių lite
ratūros vakarai įvyko taip 
pat Vilniaus Valstybiniame 
V. Kapsuko vardo universi
tete, Kauno jaunojo žiūro
vo teatre, Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje. Svečiai 
susipažino su Vilniaus ir 
Kauno įžymybėmis, lankėsi 
trakuose, Kauno hidroe
lektrinės statyboje, įmonė
se. Respublikos darbo žmo
nės visur sutiko baltarusių 
literatūros atstovus kaip 
geriausius savo bičiulius.

Naples, Italija. — Trys 
vaikučiai išrausė iš žemių 
pereitojo karo nesprogusią 
patrankos kulką. Ji sprogo 
ir visus užmušė.

Teheranas, Persija. —De
šimt turtingų medžiotojų 
dingo palaidos druskos sri
tyje.
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Lietuviu Namo Bendrovės 
šėrininkams pranešimas
Šiuo pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės — 

Lithuanian Building Corporation — metinis suvažiavi
mas įvyks šeštadienį, lapkričio (Nov.) 29, 1958, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 1 vai. popiet.

Labai svarbu šėrininkams suvažiavime dalyvauti. O 
tie, kurie negalės dalyvauti, gali įgalinti ką kitą juos, at
stovauti, nes būtinai reikalinga atstovauti virš 50 pro
centų visų parduotų Šerų.

Lapkričio mėn. pradžioje bus išsiuntinėti laiškai-in- 
formacijos visiems šėrininkams, kurių Bendrovės rašti
nė adresus turi.

Dabar prašome šėrininkų pasižymėti tą lapkričio 29 
dieną ii- stengtis suvažiavime dalyvauti.

Taipgi norime priminti, kad po suvažiavimo vakare 
turėsime gražų banketą. Visus užkviečiame jame daly
vauti ir kartu linksmai laiką praleisti. Dalyvaudami pa
rengsite kultūrinę įstaigą. Banketas prasidės 6 vai. va
kare.

Sveikinimus ir Proxy įgaliojimus siųsdami adresuo
kite sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

LIETUVIŲ NAMO B-VĖS DIREKTORIAI: 
WALTER KERŠULIS, pirmininkas. 
STASYS TITANIS, vicepirmininkas 
PETER W. JONES, sekr.-ižd.

IŠ LIETUVOS
Buvusiame . užkampyje

LAZDIJAI. — Lazdijų 
rajono Vizgailių apylinkė 
buržuaziniais metais buvo 
tolimiausias Dzūkijos už
kampis. Žmonės čia buvo 
neturtingi, į mokslus 
kių šeimų niekas ir 
vojo muštis.

Bet apsilankykime 
apylinkėje šiandien.

iš to- 
negal-

šioje 
Buvę

laiškutis R. Miząrai miHYCIC klFAAf Y OCK A C Lankėsi Laisvėje
Dzūkija, 1958. IX. 14. i TV I Praėjusią savaitę Lai

kėje šeimų, iš kurių moko
si po 4-5 vaikus. O. Sala- 
dinskienės duktė Onutė mo-l 
kosi Kapsuko pedagoginėje

Mielas mūsų Rašytojau!
Varėniškiai moksleiviai- 

literatai siunčia Jums karš
tus dzūkiškus sveikinimus 
iš Jūsų gimtosios smėlėto
sios Dainavos! Mes linkime 
Jums, brangus Rašytojau, 
sveikatos ir ilgų ilgų kūry
binio darbo metų. Su įdo
mumu perskaitome visus 
Lietuvoje išleidžiamus Jūsų 
romanus ir laukiame pasi
rodant daugiau.

Kartu su šiuo laišku iš
siunčiame Jums ką tik išė
jusį iš spaudos Dzūkijos 
vaizdu albuma DAINAVA. 
I voką įdedame mūsų lei
džiamo daugiat i r a ž i n i o 
1 a i k raštelio egzempliorių. 
Kai išleisime naują — vėl 
atsiusime.

Š. m. spalio mėnesio ant
roje pusėje mes organizuo
jame trečiąjį tradicinį Va
rėnos rajono vidurinių mo- 

i Ryklų literatų sąskydi, skir
tą Lenino Komunis t i n ė s 

i Jaunimo Sąjungos 40-me- 
ičiui. Visi labai džiaugia
mės, kad Jūs pernai metais 
mūsų sąskrydžiui parašėte 
laišką. Dar kartą dėkoja
me. Mes žinome, kad Jūs 
turite daug darbo ir daug 
įvairių svarbių reikalų, ta-

Kauno c^au v*s Pra^ome Pa~

Irena — 
vidurinėje mokyk- 
4-5 vaikus leidžia 

P. Masionis, V. 
J. Malinauskas, J.

J. Makevičius
bežemiai ir mažažemiai su
sibūrė į “Aušros,” “Artojo” 
kolūkius ir A. Kirsnos tary
binį ūkį, ir apylinkėje gyve
nimas tapo pasiturimas ir 
šviesus. Į apylinkę ateina | 
apie 500 egz. laikraščių bei l 
žurnalu. I 70 kolūkiečių! 
pirkių įvesti radijo taškai. 
Apylinkėje veikia felčerinis- 
akušerinis punktas, 5 klu- 
bai-skaityklos, bibliot e k a , ’ sias ir specialiąsias mokyk- 
įsteigtas vaikų lopšelis, ry-'las baigė A. Nerauskaitė, 
šių skyrius, numatyta ati-ĮA. Mačionis ir dešimtys ki- 
daryti trečią parduotuvę.

O kiek besimokančio jau
nimo atėjo rugsėjo pirmąją verda kūrybingas 
į 3 pradines ir vieną vidų- mas.

sodininkystės - daržininkys
tės technikume, 
šeštokų 
loję. Po 
mokytis 
Pledas,
Burevičius, 
ir daug daug kitų buvusių 
bežemių ar mažažemių vals
tiečiu. 

I *

Atkūrus Tarybų valdžią 
I Lietuvoje, A. Dervinis bai- 
!gė aukštąją mokyklą ir ta
po gydytoju, S. Žukauskas 
— inžinierium, V. Miliaus-' 
kas — pedagogu. Aukštą-

tų.
Buvusiame užka m p y j -e 

gyve n i- 
J. Siliūnas

PRIMINIMAS
Popiežius mirė. Rengiasi 

rinkti kitą. Kandidatais ga
li būti bet kas, bi tik geras 
katalikas. Numatoma, kad 
kandidatai bus keli. Kandi
datuos italas, francūzas

(Tąsa iš pirmo pusi.)
tarpe liberalu ir reakcionierių. 
Paimkime kad ir Kinijos klau
simą. Tik Trumanas galvą 
tebeguldo už Dulleso politiką. 
Daugybė kitų demokratų rei- 

keisti gaires. Lap- 
rinkimuose šis pasidali

jimas dar labiau išryškės.

rašyti nors keletą žodžių 
musu sąskrydžiui ir šiemet. 
Tai būtu visiems mums la
bai didelis džiaugsmas. Ka
da mes sąskrydžio, salėje 
skaitėme Jūsų žodžius, tai 
įsivaizdavome, kad ir Jūs, 
mielas rašytojau, dalyvau
jate sąskrydyje kartu su 
mumis. Tikimės, kad ir 
šiemet mes gausime iš Jūsų 
laiškutį.

Atsiprašome už sutruk
dymą. Linkime Jūsų darbe 
kuo geriausios kloties!

Varėnos II 
vidurinės mokyklos 

Literatai
(Albumas “DAINAVA” 

gautas. Tai nepaprastai 
įdomi knyga, verta, kad ją 
turėtų kiekvienas, ypatin
gai iš Dzūkijos kilęs užsie
nyje gyvenąs lietuvis. Dzū
kai, kurie turite giminių 
Amerikoje bei kitur užsie
ny, nepašykštėkite šią ver
tingą knygą-albumą pasiųs
ti jiems. R. M.)

s l i ,’ kalauja 
amerikonas, ispanas, gal ir ]<rič)0 
kitų tautų.

Bet ko laukia lietuviai?!-
Juk tarpe lietuvių yra ga-j ouaiu 
ųėtinai tinkamų žmonių.' siųskite 
Nepatariu rinkt kandidatą £ » a t u 
iš Lietuvos žmonių, nes laišk 
kartais, per klaidą, gali bū-. .
ti pastatytas koks bolševi-j1^8 JU0S 
kas. Kad išvengti klaidos, ’ 
tai patartina rinkti iš Ame- - - 
nkoje gyvenančių lietuvių, praktikos su parodymu filmų! 
Čia yra gana gerai prasila- iš Lietuvos. Ne visur parody- 
vinusių. Na, kad ir “Nau-jmas gerai pavyksta. Pasitebė- 
jienų” redaktorių. Tai jau 
nereikės nei perkrikštyt. 
Pijįjs labai tinka, tik nume
rį reikėtų pridėt. Aitras, 
tai Waterburio, Conn., Ta
mošius.

Šie du vyrai labai veiklūs, 
gerai vadovauja Lietuvos 
“vadavimo” komitete, gerai 
veda reikalus fašistiniu ke
liu. Vadovauja Amerikos 
Lietuvių Tarybai, Vlikui, 
Bendruomenei ir bjauriai 
keikia bolševikus. O Pijus 
tai dar ir rezoliucijas rašo 
Amerikos Kongresui ALTo 
yardu, kad nepasiduot rau
donajai Kinijai, kad išgel
bėt Čiang Kai-šeką.

Šis patarimas veikiai 
ri būti vykdomas, nes 
kas trumpas.

Nepasiduokim! Kartą 
sakykim, kad mes svetim
taučiam netarnausim!

Viso Labo

Albany, N. Y. — Apšvie- 
tos komisijonierius sako, 
kad New Yorko valstijoje 
reikalinga daugiau naujų 
mokyklų.

tu- 
lai-

pa-

Praėjusią savaitę Laisvės 
įstaigą aplankė A. Skirmoii-

Susimildami, draugai, ne- 
redakcijai iš Lietuvos 

asmeniško pobūdžio 
Jų dabar pilna Ame- 

Jie netaikomi spaudai, 
grąžiname jums at

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Dabar jau turime gerokai

ta, kad vienur kitur akto
rių kalbos neaiškios.

Nežinia, kiek tame kalti 
filmai, o kiek filmų rodymo 
aparatai ir patys rodytojai. 
Girdėjau, kad Brook lyne su
sidaręs filmų rodymo komi
tetas rimtai ieško išeities, kad 
visur filmų rodymas išdeg
tų šimtu procentų. Gal jam 
ir pavyks.

“Laisvės” vajus jau gerokai 
prasidėjęs, bet didelių rezul
tatų dar nesimato. 2
kėtis, kad, su 
gyvės, taip 
buos.”

Kiekvienas 
mas talkon, 
kad, apart gavimo naujų skai
tytojų ir atiaujinimo prenume
ratų, nebūtų pamirštas penkių 
tūkstančių dolerių fondas. Tu
rėkite mintyje ir tai, kad 
“Laisvei” teks gana trumpoje 
ateityje kraustytis į naują vie
tą. Turėsime didelių išlaidų.

Reikia ti- 
laiku, vajus pa
sakant, “įsisiū-

laisvietis prašo-
Labai svarbu,

LIETUVIU TARPE
Amelio Simonavičienė, ži

noma brooklynietė, Mateu- 
šo Simonavičiaus žmona, 
vėl randasi ligoninėj.

Ji buvo ligoninėj anks
čiau. Biskutį pagerėjus svei
katai, grįžo namo. Pabuvus 
namuose sveikata vėl su
silpnėjo, gydytojai patarė 
grįžti atgal j ligoninę. Ji 
randasi Lutheran Hospital, 
22 Junius Street, Brooklyne 
(arti E. Parkway ir Atlan
tic Avė.). Lankymo valan
dos 2-4 dieną, 7-8 vakarais. 
Kambarys 433.

Amelia Simonavič i e n ė 
yra gera Laisvės rėmėja, 
visuomet ją matydavom pa
rengimuose.

Šią žinia telefonu pra^e- ditas.
še Juozas Weiss. Jis sako, 
būtų gerai, kad Simonavi- 
čienės draugai ją lankytų, 
jai linksmiau bus praleisti 
laiką ligoninėj.

Mrs.Laisvės kaimynka 
Umpienė pranešė, kad kita 
Laisvės skaitytoja randasi 
virš minėtoj ligoninėj jau 
anie tris savaites, tai P. 
Norkevičienė, gyvenanti po 
78 Milford St. Kol kas dar 
nežinome, kokiam kamba
ryje ji randasi, bet lankyto
jai galėtų, pasiteirauti ligo
ninės. administracijoj, ir 
tuo pačiu sykiu ją aplanky-

ISP laimėjo vietą 
ant baloto

~ n . • j • • tas iš Brocktono.Pamatėme vėliausią Po miestą pasidairius atvykęs aplankyti

J. Klimo filmą Netoli nuo New Yorko, 
ant automobilių vieškelio i 

Praėjusį sekmadienį K ui-"Southern State parkway,! 
salėje pla- įvyko nepaprasta nelaimė, ,,’M Į M b TZ • 1-11___  na 1 nnu

l savo uoš
vę, Rėklienę, kuri labai sun
kiai serga (gyvena Mas- 

|pethe). Svečias užsimokėjo 
savo prenumeratą už Lais
vę, taipgi pasimokėjo savo 
donį į Prietelių klubą.

Buvo smagu su buvusiu

tūrinio Centro salėje pla- įvyko nepaprasta nelaimė, 
čiai žinomas film in i n k a si karinis lėktuvas- “C-123” 
Jurgis Klimas p a r o d ė; pritrūko kuro. Lakfmai nu- 
mum savo filmų 'rinkinį, j sprendė leistis ant automo-l .
Pirmoje vietoje buvo jo vė-pilių vieškelio. Jie nubloškė brooklyniečiu pasikalbėti, 
liausiai gamintas filmas apie 10 telefonų stulpų, su- 
operetė “Katriutės ginta- daužė tris automobilius, už- 
rai.” Filmo parodymą su-' v_ v n ”
ruošė Lietuvių M'cno Sąjun-;dė.
ga. Nereikia nė sakyti,! Tikrai mūsų kariniai la- 
jog į šį spalvotą filmą mūsų; kūnai “pasižymi”. Netru- 
Jurgis įdėjo labai (kuų/pus jau nebūsime saūgūs’ir 
darbo ir dolerių. Taip pat, kambaryje, 
mūsų aktoriai mėgėjai tu-l ---------

! mušė žmogų, o kelis sužei-

rėjo daug laiko praleisti ir 
pastangų nesigailėti, 
tai tiek filmininkui, 
aktoriams eina didelis k re-

Miesto komisija gyvena-
LTž mų namų reikalais planuo- 

tiek ja statyti tris moderninius

Ieškau giminaičio Daunio Jonb, 
! s. Kazio. Prieš karą rašė laiškus iš 
Amerikos, gyveno kažkur apie Či
kagą. Jo adresą pamečiau ir ne
žinau, kur jis randasi. Būsiu dėkin
ga, jeigu galėsiu su juo susirašinėti. 
Daunienė Marija, d. Stasio, Kazlų 
Rūda, Sodo gt., Nr. 17, Lithuania, 

USSR. (99-100)

PRANEŠIMAI

Mes buvome pranešę, kad 
New Yorko valstijos valdo
vai neleido ant baloto nau
jos Independent Socialist 
Party kandidatų. Partija, 
matyt, kreipėsi į teismą ir 
privertė valstijos sekreto- 
rių iv kitus pareigūnus at-|čia;( L;iau;li,es Teatras 
siimti savo neteisingą ir Aii(b ch,M.ias h. kiti 
nedemokratišką patvarky
mą. Teismas jiems įsakė-

namus, kur bus vietos dėl 
Sprendžiant pagal j 2,100 šeimų. Namų pasta- 

publikos užsilaikymą, f ii-' tyrtias atsieis $82,000,000,- 
mas žiūrovams patiko. j (jo().

Paskui, priedu, žiū-1 
rovų prašomas, J. Klimas 
dar parodė jau senokai sa
vo net Chicagoje suktą fil
mą apie Cicero Lietuvių 
Moterų Chorą ir pusę taip 
pat jau senokai daryto fil
mo 
Taip, kad visas popietis bu-! 
vo praleistas gražiai ii’ kul-i 
tūriškai.

Labai gaila tik vieno da
lyko, tai būtent to, kad tos 
publikos buvo labai nedaug. 
Gal dėl to, kad oras pasi
taikė nepaprastai gražus, 
tai daugelis mūsiškių pa
žangiečių išvažinėjo į par
kus ir pamarius tyru oru 
pakvėpuoti. Kaip ten nebū
tu, negerai, kad daugelis; 
mūsų žmonių neįvertina 
darbo ir pastangų ir kaštų 
tų, kurie Į tuos filmus yra 
įdėję. Akų?.

KATRIUTĖS GINTARAI

>>

Padėka
Brangūs Draugai laisvie-

Priimkite nuo musų šir-
Independent Socialist Par- dingą padėką už surengimą 
1y kandidatai turi būti ant:mūsų garbei tokio šaunaus,
baloto lapkričio rinkimuose 
Tai didelis tos partijos 
mėjimas.

lai-

Pataisa
Laisvėje (spalio 17 d.) 

rašte apie tapybos parodą, 
kurioje dalyvauja dailinin
kas - mėgėjas Vincas Kaz
lauskas, antrašas turėjo bū
ti: Art League of Long 
Island, 44-21 Douglaston. 
Parkway, Douglaston, N. Y.

LAISVES KONCERTAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Lapkričio Q November
PRADŽIA 3:30 VAL. POPIET

Turininga Programa
Chorai, Grupės, Duetai, Solistai, 

šokėjai ir Dar Kas Ekstra!

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

sekančioje Laisvės laidoje tilps ištisa koncerto 
programa. Visus iš visur kviečiame atsilankyti. Ypač 
lauksime svečių iš kitų miestų.

Iš Brockton, Mass., atvyksta busas į šį koncertą. 
Kurie iš tos apylinkės norėtumėte busu važiuoti į 
Laisvės koncertą, tuojau kreipkitės į Al. Patsus dėl 

rezervacijų. .
4

skaitlingo banketo spalio 
5 d.

Demokratų kandidatas į 
gubernatoriaus vietą Har- 
rimanas sako, kad pirm rin
kimų per mėnesį laiko tu
rėtų būti radijas ir televizi
ja n e m o k a mi kandidatų 
kalboms.

Bus rodoma Spalio 26 d.. Kąsnio- 
čių salėje, 91 Steamboat Rd., Great 
Neck. Pradžia 4 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš Port Washingtono 
dalyvauti, nepraleisti progos nema
nę šio puikaus filmo, išgirsite gra
žių dainų ir matysite gabius vai
dintojus. Kviečia filmininkas Jur
gis Klimas. (99-100)

William lĮamm, mokyklų 

 

sąjungos sūperintendentas, 
mano, kad eikėtų visus 

 

mokinius įčiep^tį “tranqui- 

 

lizerio” vaistais,, kurie ‘ pa
daro įčiepytus ramiais.

Great Necke mokyklų ve
dėjai patvarkė, kad ateityje 
nebus švenčiamos Lincolno 
ir Kolumbo dienos.

BROCKTON, MASS. * f

Matykite du gražius filmus iš 
Lietuvos — krutamus paveikslus 
‘•TILTĄ“ ir KANADOS LIETUVIU 
DELEGACIJĄ LIETUVOJE. Įvyks 
spalio 25 d , Liet. Taut. Namo viršu
tinėj salėj, 668 No. Main St. Pra
džia 7 vai. vak. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, nesigailė
site. Rengėjai — LLD 6 kp. ir 
Moterų Apšvietos Klubas.

LLf) 7-tos Apskr. sekretorius J. 
Ja.skeviČius visoms kuopoms išsiuntė 
pakvietimus dalyvauti metinėj kon
ferencijoj, kuri įvyks spalio 26 d. 
Laikas rfenustatytas, bet ne vėliau 
kaip '1 vai. dieną, 318 Broadway, 
So. Bostone. Kuopų valdybos pasi
rūpinkite, kad konferencijoj būtų 
skaitlingas delegatų pasirodymas. 
Geo. Shimaitis, pirm. (99-100)

Sugrįžo iš Tarybų Sąjun
gos artistas Rockwell Kent. 
Jis pilnai pasitenkinęs. Sa
ko, kad būtų daug naudos, 
jeigu Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos artistai dažniau 
vieni pas kitus laikytųsi.

Valstybės departmentas į 
per eilę metų nedavė šiam 
artistui pasporto išvažiuoti 
iš Amerikos. Jis pasportą|

SO BOSTON, MASS.

ALDLD 7-tos Apskr. metinė kon
ferencija įvyks spalio 26 d., 12 vai. 
dieną. 318 Broawdya.

Kviečiame visas Apskrities kuo
pas prisiųsti skaitlingą delegaciją. 

įTurėsime daug reikalų aptarimui, 
kaip tai iš Draugijos įvykusio su- 

i važiavimo ir kitų klausimų. J. Jas- 
kevičius, 7-tos Apskr. Sekr.

(97-100)

LAWRENCE. MASS.

gavo tik šiais metais, kadai s^li0, 25„d\ bus TDtas Pare”s|’ 
a , vv. . m • mas Maple Parko. Įėjimas veltui.Aukščiausias Teismas pa

darė tuo klausimu nutari
mą.

žinome, jūs, draugės ir . Komunistų veikėjas Ben- 
draugai, daug dirbote, todėl jumin J. Davis norėjo pasa- 
turėjom tokį gražų, pasek- kyti kalbą City College stu-

Tai bus “Halloween'’ pare. Galėsi
te pasišokti, turėsite įdomumo iš 
įvairių aprėdalų ir kepurių. Pra
džia 7 v. v. Visi prašome ateiti. 
Atminkite, kad jau netrukus baig
sis parengimai už miesto, kur yra 
fvras oras. S. Penkauskas.

(96-100)

dentams taikos ir integraci
jos klausimais, bet mokyklų 
viršininkai nedavė leidimo.

Ketvirtadienį ant kampo 
Amsterdam Ave. ir 133rd 
St. Davis sakė kalbą nuo 
sunkvežimio, kada studen- 

| tai ėjo iš kolegijos. Jo kal- 
. '. bos klausėsi keli šimtai stu- 

su jumis ūentų.

Raudonasis Kryžius pra-i 
x--- k—Kraujo

minga pokylį.
Dėkojame visiems atsi

lankiusiems už pasakytas 
gražias kalbas, gerus linkė
jimus.

Ypatingai esame dėkingi 
draugams iš tolesnių kolo-J 
n i jų už atsilankymą.

Labai malonu 
pasimatyti. Dėkojam už 
tiek daug gražių, vertingų 
dovanų, kurias mes labai j šo žmonių kraujo, 
branginame, ir už gražias! nuolatos yra reikalinga li- 
gėles, kurios puošė svetainę goninėse. Tuo reikalu infor-

T v. _• j. tv. . , . . jmacijų galima gauti ligoni- ■ Jaučiamės didžiai laimin
gi, kad nuo jaunų dienu su
gebėjom pasirinkti pažan
gią spauda, organizacijas, 
kurios suteikė apšvietą ir 
progą įsigyti daugelį gerų 
draugų. Ir tik pažangiųjų 
tarpe paprastas darbo žmo
gus lyg’ai įvertinamas.

Jonas ir Koinstandjia
Ruišinskai

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.

OlmAyldte Laisvę navo draugui

MATTHEW A
BUYIJS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

nėse, Red Cross ir Blood 
Bank centruose.

*5®

L Newark 5, N; J.
:: MArket 2-5172 *’

:: 426 Lafayette St.

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

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.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., spalio (Oct.) 21,1958
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