
LAISVE—LIBI M*
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10Q0
Kanadoje ................ .......................__ $10.00
Kitur užsienyje ................................  $12.00
Jungtinėse Valstijose ......................... $9.00

Pavienio egzcmp. kaina 10 centų

LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly 

110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827

PRICE 10c A COPY

No. 77 Richmond Hill 19, N. Y., Penkt., rugsėjo (Sept.) 25, 1959 METAI 48-ji

KRISLAI
Darbymečio išvakarėse.
Po audros.
Nieko neišmoko. *
Už paliuosavimą.
Be politinės galvos. 
Biurokratų apetitas,

Rašo A. Bimba
______________________________________

Su spalio mėn. pirma die
na prasidės “Laisvės” rudeni
nis vajus. Kaip visuomet, 
taip šiemet vajaus tikslas at
naujinti išsibaigusias prenu
meratas, gauti naujų skaity
tojų ir paremti laikraštį fi
nansiniai.

Prašome kolonijas susirūpin
ti. Prašome vajininkus stoti 
darban. Prašome visus skai
tytojus pasidarbuoti.

Mes dar vis tebegyvename 
senosiose patalpose. Bet tiki
mės kitą mėnesį jau tikrai at
sisveikinti su Richmond Hill.

Kai šiuos žodžius skaitysite, 
premjeras Chrušč i o v a s jau 
bus iš audringos kelionės su
grįžęs į Washingtoną. Jau 
bus prasidėję istoriniai pasi
tarimai su prezidentu Eisen- 
howeriu.

Lauksime rezultatų. Lauks 
visa žmonija. Kalbėsis ir tar
sis dviejų galingiausių vals
tybių galvos.

Tikėkime, kad blaivas pro
tas paims viršų, kad šaltojo 

<fcaro beprotystei bus suduo
tas skaudus smūgis.

Kai mirė Dulles, daugelis 
manė, jog su juo kartu tapo 
palaidota ir jo nusidėvėjusi 
politika. Deja, tenka nusivil
ti. Viskas rodo, kad jo ran
ka tebediriguoja šios šalies 
nusistatymą linkui Kinijos. 
Tai matome Jungtinėse Tau
tose. Be jokio pasiteisinimo 
ir be jokios priežasties vėl di
džiausiu mūsų atstovų užsispy
rimu pravarytas nutarimas tą 
didžiąją tautą palikti beteisę 
pasaulinėje organizacijoje.

Kodėl mūsų diplomatai ir 
politikieriai nesimoko iš isto
rijos? Argi jie taip ir gal-, 
voja, kad jiems ant visados 
pavyks, tą didžiąją tautą iš
laikyti izoliacijoje?

Panašiai jie elgėsi su Tary
bų Sąjunga. Per šešioliką 
metų jos nepripažino, su ja 
nesiskaitė, darė viską, kad so
cialistinės revoliucijos laimė
jimai būtų sunaikinti. Nie
kas iš to neišėjo. Istorija tik 

♦ pasijuokė iš tokios bukapro- 
tjJjtės.
’ Panašiai bus su tokia pat 

kvaila politika linkui Kinijos. 
Ji turės būti pripažinta, ji tu
rės įeiti į Jungtines Tautas.

Auga reikaiavimas, kad 
prezidentas Eisenhoweris pa
leistų iš federalinio kalėjimo 
komunistų vadus Gilbert 
Green ir Henry Winston. 
Žiauru ir nežmoniška juos pū
dyti kalėjime. Jie yra poli
tiniai kaliniai. Jie įkalinti už 
jų įsitikinimus.

Daugiau kaip šimtas žymių 
amerikiečių pasiuntė laišką 

z prezidentui su, prašymu Green 
ir Winston amnestuoti. Jų 
tarpe randasi ir Socialistų 
Partijos vadas Norman Tho
mas.

Mes irgi norime pridėti bal
są prie to pfašvmo.

Šiuo tarpu San Francisco 
mieste eina Amerikos Darbo 
Federacijos ir Industriniu Or
ganizacijų Kongreso (AFL- 
CIO) metinis suvažiavimas.

4 f Atfjtovaujama 13 milijonu or
ganizuotų darbininku. Skait
linga armija, didžiulė jėga.

Federacijos vadai nusiskun
džia, kad juos baisiai apgavo 
senųjų partijų politikieriai.

10 metų sukaktis nuo kin ų
liaudies kovų laimėjimo

Pekinas. —Spalio 1 dieną 
sukanka 10 metų nuo įsi- meniškos jėgos, kaip tai ki- 
steigimo Kinijos Liaudies 
Respublikos, kuri eina so
cializmo keliu. Visos Kini- pujų, tajų, jijų, jaojų, hajų, 
jos miestuose, miesteliuose 
ir žemdirbių komunose bus 
iškilmingai minima sukak
tis.

Pekine, Kinijos sostinėje, 
eina didelis pasiruošimas 
prie paminėjimo jubiliejaus. 
Pekinas pasikeitė: buvusios 
siauros gatvės praplatin
tos, Raudonoji Aikštė, prie- rijos muziejus, 
šakyje Dangiškojo Palo- muziejus, Kinijos Tautų pa-
ciaus Vartų labai prapla- locius ir daugelis kitų įstai-
tinta. Numatoma, kad su- gų. Buvusiame Imperato- 
kakties dienoje per šią aik-’riaus palociuje įrengiamas
štę pražygiuos 1,000,000 
žmonių civilinių ir militari- 
niu parade.

Numatoma, kad iš kitų 
šalių ir Kinijos miestų at
vyks 100,000 įvairių delega
cijų žmonių. Tarpe užsie
nio svečių bus ir TSRS 
premjeras Chruščiovas, ku
ris dabar vizituoja Jungti - 
nėse Valstijose.

Į Kinijos 10 metų sukaktį 
atvyksta iš Maskvos “Bol- 
šoji baletas”, kuris pasiruo
šė su specialiais vaidini
mais. Iš pačios Kinijos at- 
vyksta tūkstančiai artistų, i džiausią pasaulyje šalis, su 
muzikų, sportininkų, jų tar- 700,000,000 gyventojų, pa
pe 65 teatrų grupės. Nauja
me įrengtame stadione, kur 
sutelpa 80,000 žmonių, bus 
vaidinimai ir žaislai. Daly-

TSRS sutrumpins 
darbo valandas

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos ministrų taryba susita
rė su darbo unijomis, kad 
iki 1961 metų būtų sutrum
pintas visų darbininkų dar
bo laikas iki 7-ių valandų 
per dieną. Paskui, sulyg 
Septynerių metų plano, bus 
trumpinama kasmet, taip, 
kad 1964 metais jau bus tik 
30 valandų darbo savaitė.

Dabar TSRS darbininkai 
dirba po 8 valandas per die
ną, gi kasyklose ir ten, kur 
darbas pavojingas sveika
tai, tai po 34 valandas per 
savaitę.

Jie per rinkimus praėjusiais 
metais žadėjo darbo unijų ne
pamiršti, o visiškai pamiršo.

Čia labai tinka mūsų krašte 
plačiai vartojamas posakis: 
“Durnių ir bažnyčioje muša.”

Kas kaltas, kad George 
Meany ir kiti biurokratai ne
turi politinių galvų? Jie pa
tys kalti. Jie patys akli, kad 
pasitiki kapitalistinių partijų 
politikieriais.

Bet visiškai nieko negalima 
primesti Federacijos vadų 
apetitams. Jie puikiai supran
ta savo pilvo reikalus. Jie 
pareikalavo, kad konvencija 
pridėtų jiems po $10,000 al
gos. Dabar George Meany 
metinė alga susidės tik iš 
“mizernų” $45,000!

Labai laikas darbo unijoms 
apsivalyti nuo tokių vadų. 
Laikas darbo unijų nariams 
imti vair$ j savo rankas.

vaus įvairių Kinijos tautų 

nų, mongolų, tibetiečių, ko-! 
rėjiečių, ugnurų, kirgizų, I 

tingų, čiangų, malajų irha- 
najų menininkai ir sporti
ninkai.

Jubiliejaus proga bus ati
daryta daugybė naujų gra
žių namų, jų tarpe Tauti
nio Liaudies Kongreso mar
murinis palocius, Revoliuci
jos muziejus, Kinijos Isto- 

Militarinis

Dailės muziejus. Eina gan
dai, kad jubiliejaus proga 
kinai mokslininkai iššaus į 
erdves raketą.

Kada Kinija padarė tokį 
milžinišką atsiekimą, ruo-
šiasi prie jubiliejaus, tai
Jungtinės 
ską, kad

Valstijos daro vi-1 TSRS turi 210,000,000 gy 
jos nepriimti į ventojų, o JAV —175,000,

Jungtines Tautas.
Jungtinėse Tautose Indi

ja pasiūlė priimti Kiniją. 
Tuo klausimu eina plačios 
diskusijos. Tarybų Sąjun
gos atstovas Kuznecovas 
sakė, kad Kinija yra di- 

darius milžinišką progresą, 
ir Jungtinės Tautos laiky
damos Čiang Kai-šeko “bai
dyklę” tik sau žalos daro.

Chruščiovas sujungs 
lietuvių šeimą

Des Moines, Iowa.—Vieš
bučio koridoriuj prie Chru
ščiovo priėjo verkianti mo
teris ir' įteikė raštišką pra
šymą. Kartu ji ir jos vyras 
Paulius Leonas pradėjo aiš
kinti, kad jie nori, idant 
Tarybų Sąjunga išleistų iš 
Lietuvos jų dukrą ir sūnų.

Leonai pasitraukė iš Vil
niaus 1944 metais, kada jį 
laisvino Tarybų Armija. Jie 
buvo Vokietijoje, Anglijoje, 
Kanadoje ir 1953 m. atvyko 
į mūsų šalį. Dabar yra biz
nyje Chicago je.

Per 11 metų jie nieko ne
žinojo apie savo vaikų liki
mą, o vėliau gavo sūnaus 
laišką. Lietuvoje yra jų du
kra Regina, 20 metų, ir sū
nus Tomas, 17 metų am
žiaus.

Chruščiovas pasisveikino 
su Leonais, nuramino juos 
ir sakė, kad jų prašymas 
bus patenkintas.

KANADA BIJOSI JAV 
IR TSRS PREKYBOS

Ottawa.—Kanados vyriau
sybė bijosi, kad jeigu page
rės Jungtinių Valstijų pre
kyba su Tarybų Sąjunga, 
tai kanadiškiai biznieriai 
nukentės. Pereitais metais 
JAV pirko prekių iš Tary
bų Sąjungos tik už $17,500,- 
000 vertės, o Kanadoje net 
už $2,700,000,000.

GALVOKIME APIE VAJŲ
Su spalio 1-ma diena pra

sidės vajus gavimui “Lais
vei” naujų skaitytojų ir at
naujinimui jau išsibaigusių 
prenumeratų^ Tai bus trijų 
mėnesių vajus. Baigsis 
gruodžio 31 dieną.

Dėl vėlyvo amžiaus, per 
metus išmiršta daug skai
tytojų. Turime pasidarbuo
ti, kad mirusiųjų vietas už
pildyti naujais skaitytojais. 
Taigi, pasidarbuokime, kad 
tą spragą užpildyti.

Jau dabar reikia rūpintis 
parengimais, kad sukelti

Palyginimas tarp 
JAV ir T. Sąjungos

New Yorkas. —“The New 
York Times” padarė paly
ginimą tarpe Jungtinių Val
stijų ir Tar. Sąjungos. TS
RS užima 8,650,000 ketvir
tainių mylių plotą, o Jung
tinės Valstijos — 3,615,200.

000.
TSRS yra: 45,000,000 in

dustrinių iri 47,000,000 že
mės ūkio darbininkų o JAV 
yra 60,000,000 ind. ir 7,000,- 
000 žemės ūkio darbininkų. 
Amerikoje dabar yra 3,700,- 
000 bedarbių, gi Tarybų Są
jungoje nėra bedarbių.

Vakarai turi 400 
karinių bazių

Washingtonas. —“Vaka
rai turi 400 karinių bazių 
prieš Tarybų Sąjungą”, ra
šo Charles Corddry. Iš jų 
vienu kartu gali pakilti 2,- 
000 didelių bombinių lėktu
vų prieš socialistines šalis.

Jis rašo, kad tose bazėse 
yra dar 1,100 didelių tran
sportinių lėktuvų, kurie ga
lėtų armijos dalinius nuneš
ti toli į Tarybų Sąjungos 
arba kitų jos talkininkių 
plotus.

Kaip žinome, Chruščio
vas reikalauja panaikinti 
Amerikos karines bazes ki
tų šalių teritorijose, nes jų 
buvimas sudaro taikai pa
vojų.

Per 5 metus žuvo 
6,200 karo lakūną

Washingtonas. —Per pen- 
keris pastaruosius taikos 
metus Jaike pratimų 
žuvo 6,190 karinių lakūnų. 
Vien pereitais metais žuvo 
armijos ir. laivyno 1,013 la
kūnų 1,790 lėktuvų nelai
mėse.

Generolas J. C. Caldara, 
karinio orlaivyno koman- 
dierius, sako, kad daugiau
siai nelaimių įvyksta su 
greitaisiais sprusminiais 
“F—100”, “F—101”, “F— - 
102”, “F—103” ir “F—106” 
lėktuvais. Jie taip greitai 
skrenda, kad bent kokiam 
prietaisui sugedus, lakūnai 
žūva.

biudžetą laikraščio išlaiky
mui 1960 metais. Parengi
mai duoda finansinės para
mos laikraščiui ir kada į 
parengimus sušaukiama 
žmonės yra progų gauti 
naujų skaitytojų.

Kviečiame visus buvusius 
vajininkus stoti į vajų ir 
labai laukiame naujų vaji- 
ninkų. Kiekvienas apšvietą 
branginantis asmuo privalo 
darbuotis, kad kaip nors, 
kuom nors prisidėti prie va
jaus.

Laisvės Administracija

Japonų sostinė yra 
didžiausias miestas

Washingtonas. —Dabarti
niu laiku didžiausias ir skai
tlingiausias miestas pasau
lyje yra Japonijos sostinė 
Tokio. Tokio užima 7i90 ke
tvirtainių mylių plotą ir tu
ri 9,100,000 gyventojų, bet 
su priemiesčiais užima 9,- 
000 ketvirtainių mylių ir 
turi 20,000,000 gyventojų.
Kiti dideli miestai, be prie

miesčių, yra: Londonas — 
720 ketv. mylių su 8,200,000 
gyventojų, New Yorkas už
ima 314 ketv. mylių ir turi 
8,000,000 gyventojų, Shang
hai us. ir Maskva turi po 6,- 
000,000 gyventojų.

Dėl Eisenhowerio ir 
Chruščiovo vizitų

Washingtonas. — Chruš
čiovo vizitas Jungtinėse Val
stijose jau baigiasi. Jis vie
nas buvo iš tų, kuris iššau
kė visų didelį dėmesį. Penk
tadienio rytą Chruščiovas 
jau vėl bus Washingtone. 
Po apžiūros kelių svarbių 
įstaigų jis ir Eisenhoweris 
tarsis Camp David vasar
namyje.

Chruščiovui važinėjant po 
mūsų šalį Eisenhoweris sa
kė, kad pikti prieš svečią 
išstojimai kenkia susitari
mui. Eisenhoweris į pasita
rimą pakviečia Allen Dulle- 
są, admirolą A. A. Burke, 
mokslininką Dr. G. B. Kis
ti ako wsk i, G. Gray ir dau
gelį kitų žymių asmenų.

MŪSŲ MOKSLININKAI 
SVEIKINA TARYBINIUS

Washingtonas. —Jungti
nių . Valstijų mokslininkai 
sveikina Tarybų Sąjungos 
mokslininkus su pasiekimu 
Mėnulio. Tas TSRS moksli
ninkų žygis pasitarnauja 
bendram mokslui apie visa
tą.

New Yorkas. —Atliekant 
darbus privažiavimui prie 
Con. Edison Co. fabriko į- 
vyko dinamito sprogimas ir 
sužeidė 16 žmonių.

Glasgowas, Scotija. —Jau 
iškelta iš anglies kasyklos 
46 mainierių lavonai. Prieš 
kelias dienas kasykla užsi
degė.

i Nuoširdūs susitikimai tarp 
Chruščiovo ir amerikiečių
Washingtonas. —Valsty

bės departamento žmonės 
sako, kad Eisenhowerio ad
ministracija norėjo, kad a- 
merikiečiai Chruščiovą pa
sitiktų kaipo prezidento 
svečią. Kad vienur jis buvo 
sutiktas nuoširdžiai ir svei
kinančiai, o kitur “šaltai”, 
tai tas patvirtino, juk tai 
priklausė nuo miestų majo
rų ir kitų lokalinių valdi
ninkų.

Hyde Park, N. Y. —Mrs. 
Roosevelt išreiškė nepasi
tenkinimą ir apgailestavi
mą, kad Chruščiovui nebu
vo suteikta proga aplankyti 
Disneyland miestelį. Ji sa
ko, kad JAV vyriausybės 
buvo pareiga suteikti sve- 

, Čiui reikalingą apsaugą, bet 
ne tokią, kuri svečią suvar
žytų. Ji sako, jeigu nebūtų 
skubus reikalas Chruščiovui 
grįžti į New Yorką ir sa
kyti kalbą Jungtinėse Tau
tose, tar jis būtų turėjęs 
geriausią proga ir pilną lai
svę apžiūrėti Hyde Parką.

San Francisco, Calif.. — 
Per visą laiką Chruščiovo 
viešėjimo šiame mieste -jis 
turėjo artimiausius ryšius 
su amerikiečiais. Jis lankė
si didžiuliame International 
Business* Machines Corp, 
fabrike, buvo to fabriko 
valgykloje, . kur tuo kartu 
radosi 400 žmonių. Jis pat
sai su lėkšte pasiėmė savo

Kinija ruošiasi prie 
10 metą sukakties

Pekinas.—Kinijos vyriau
sybė, organizacijos ir liau
dis ruošiasi prie paminėji
mo 10-ties metų sukakties 
nuo įsteigimo savo santvar
kos.

1949 m. spalio 1 d. buvo 
suorganizuota Kinijos Liau
dies Respublika. Laikraš
čiai rašo, kad Kinijai labai 
daug pagelbėjo Tarybų Są
junga, kuri ir dabar žy
giuoja priešakyje socialisti
nių šalių.

“AMERIKA YRA TOLI . 
PASILIKUSI”—BRAUN

Washingtonas.—Vokietis, 
raketų specialistas, Dr. 
Wernher von Braun sako: 
“Jungtinės Valstijos labai 
toli pasilikę raketų srityje 
nuo Tarybų Sąjungos... Jei
gu TSRS apsistotų ten, kur 
dabar yra, ir tai mums rei
kėtų nuo metų iki trijų ją 
pasivyti”. Suprantama, kad 
TSRS mokslininkai neapsi
stos, bet darys dar daugiau 
progreso.

Londonas. —Anglų spau
da nepasitenkinus, kad mū
sų šalyje kai kurie laikraš
čiai neprideramai pasitiko 
prezidento svečią Chruščio
vą. Jie pasmerkė ir tuos, 
kurie piktai rėkavo.

Utralyldte Laisvu savo draugui 

valgį ir nusinešė prie sta
lo. Dalyviai karštai jį svei
kino šūkiais ir aplodismen
tais.

Chruščiovas važinėjo mie- 
| ste ir lankėsi į daugelį svar
bių įstaigų. Buvo laivakro- 
vių darbininkų unijos cent
re, sakė kalbą, kalbėjosi su 
jų vadu Harry Bridges. 
Mrs. Nikki Bridges įteikė 
Chruščiovui gėlių puokštę. 
Jis plaukiojo JAV kraštų 
apsaugos laiveliu San Fran
cisco prieplaukoje, plačiai 
kalbėjosi su komandieriais 
ir jūrininkais.

Mark Hopkins viešbutyje 
Chruščiovas turėjo artimų 
rvšių su paprastais ameri
kiečiais. Ten mergaitės An- 
nalee 11 metų ir Petrice 
8-ių metų Carsonaitės įtei- 

I kė iam gėlių puokštę.
Miesto majoras ir kiti 

j valdininkai svečią pasitiko 
gražiai. Kas dėl smarkaus 
pasikalbėjimo su unijų va
dais iu tarpe Reutheriu, tai 
Chruščiovas sakė, kad sun
ku susikalbėti su tais, kurie 
yra darbininkų unijų va
dais patys jau būdami arba 
milijonieriais, arba arti to. 
/ Des Moines, Iowa. —At
vykus Chruščiovui į šį mie
stą p-atvėse susirinko virš 
20.000 žmonių. Jie šūkiais ir 
aplodismentais Chruščiovą 
pasitiko. Orlaukyje ji pasi
tiko Iowa gubernatorius H. 
C. Loveless ir miesto majo
ras Charles F. lies. Jie Pa
sakė atitinkamas sveikini
mo kalbas.

Chruščiovas anžiūrėio 
veisiamus mėsai Salvijus ir 
kiaules. Jis lankėsi Dės 
Moines Packing Co. mėsi- 
nvčioie, valgė “hot-dog”, 
p*vrė‘ juos, bet sakė, kad ir 
TSRS mėsininkai pagamina 
labai skanias kilbasas. Or- 
laukyje, miesto gatvėse, 
viešbutyje Chruščiovas ir jo 
sandraugai turėjo pasikal
bėjimu su paprastais ame
rikiečiais.

Chruščiovas važinėjo at
virame automobiliuje. Jam 
vykstant iš orlaukio į mies
tą Wakonda Christian baž
nyčios nariai, šalimai kelią, 
ture i o rusų ir anglų kalbo
je užrašą: “Mes ne visada 
su jumis sutinkame, bet 
mes sveikiname jus”! Tary
bų Sąjungos premjeras sa
kė, kad tai nuoširdus svei
kinimas.

ISPANAI KRAUSTO " 
ARMIJĄ Iš MAROKO 
Madridas.—Ispanija Ma

roke turėjo 60,000 armija, 
bet dabar jau krausto ia 
laukam Maroko gyventojai 
nuolatos puldinėjo ispanu 
karines bazes. Sakoma, kad 
pajūryje pasiliks "dar apie 
5,000 ispanų.

Jungtinės Valstijos tett tu
ri karinio orlaivyno bazes 
ir laiko 8.000 lakūnų. Sa
koma, kad po 1964 metų 
ir JAV pasitrauks iš Ma
roko.
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Po keturiasdešimt metų
ŠĮ RUGSĖJO MĖNESĮ Jungtinių Valstijų Komunis

tų Partija švenčia savo keturiasdešimtąją sukaktį. Ji 
buvo įkurta 1919 metais. Tai buvo tuojau po Pirmojo 
pasaulinio karo. Tai buvo tik už poros metų po di-

Rojus, Mi žara

Laiškas iš Vilniaus
šiandien, rugsėjo 5 d., iš 

Maskvos į JAV grįžo antroji 
lietuvių turistų grupė. Lietu
voje ji buvo vieną, dieną trum
piau už pirmąją, dėl to ji vieną 
dieną ilgiau buvo Maskvoje. 
Vadinasi, dabar jau buš grį
žę į Ameriką visi lietuviai tu
ristai, vizitavę Lietuvą, apart 
manęs. Aš, grįžęs iš Maskvos, 
kuriam laikui pasilikau Vil
niuje. Čia baigsiu savo me
muarų knygą, na, ir ta proga 
bandysiu papasakoti Laisvės 
skaitytojams apie tai, ką ma
tysiu ir girdėsiu Tarybų Lietu
voje.

Vilniuje žmonių judėjimas 
verda kunkuliuoja. Vyksta 

’ . Fabrikai
dirba visu garu; kai kurie jų 
veikia ir naktimis. Ir, įdo
miausia, visuomet matysi dau
gelį žmonių gatvėse. Nežinau,

džiosios proletarinės socialistinės revoliucijos, kuri ati- milžiniška statyba, 
darė naują erą visos žmonijos gyvenime.

Angliškas savaitraštis “The Worker” apie šį istori
nį įvykį šitaip išsireiškia:

“Jungt. Valstijų Komunistų Partija neiškrito iš dau-1 į?. kur tie žmonės ir imasi. Tik 
sų. Jq pagimdė šauniausi Socialistų Partijos veikėjai įoron/ir“/
kaip Ruthenbergas ir Wagenknechtas, geriausios jėgos is vieniais. Stalino prospektas 

atrodo kaip Niujorko Penkto
ji Avenue, žmonės eina, sku
ba, juokauja. Ir taip nuolat— 
dienomis, vakarais, net ir apy i 
vėbai. Dauguma vis jauni 
žmonės.

Mokslo metų pradžia
Rugsėjo 1 d. visose tarybi

nėse respublikose 
mokyklos. Tą dieną atsikėliau 
ankstokai ir nusitariau pra
leisti ją gatvėse. Oras, buvo 
labai gražus: nekarštas — va
saros karščiai čia jau praėjo. 
Diena saulėta, maloni. Nuvy
kau į Universiteto kibiną, pa
landžiojau jo korid oriais.

darbo unijų judėjimo kaip Foster ir Johnstone. Jos šak
nys buvo svajonėse ir bandymuose utopinių socialistų 
—Greeley, Emerson, Thoreau ir kitų, darbininkų kovose 
už darbo unijas, negrų kovose už išsilaisvinimą, mote
rų pastangose už lygias teises, ilgoje ir sunkioje kelio
nėje po 1860 metų sukurti mūsų krašte marksistinę so
cializmo partiją, paremtą darbininkų klase.

“Ir, kaip ir visos kitos pažangiosios jėgos Ameri
kos praeityje, kurios visuomet ir pastoviai palaikė ry
šius su geriausiomis revoliucinėmis jėgomis kiekvienoje 
Europos ir Azijos šalyje 19-tame šimtmetyje, taip J. V. 
Komunistų Partija sumezgė ryšius 20-tame šimtmetyje 
su ateities kūrėjais, steigėjais Tarybų Sąjungoje, Kini
joje ir liaudiškose demokratijose, su nepriklausomybės 
laimėtojais Afrikoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje”.

Savaitraštis primena, kad Komunistų Partija pir- Kiek ten judesio ir džiaugs
imo! <T —' -------- •

Darbo Federacija susidėjo iš amatinių unijų J- 
net John L. Lewis dar nė nesapnavo apie ’ 
komunistai”, sako laikraštis, “suorganizavo 
ir patiekė bedarbių ir senatvės apdraudos 
kuomet Federacijos vadai atmetė ir igno-

kuomet visamutinė aukštai iškėlė unijizmo vėliavą,
Amerikos 
ir kuomet 
CIO. “Tai 
bedarbius 
programą,
ravo bedarbių reikalus. Tai komunistai suteikė bran
duolį pasiaukojančių organizatorių dėl CIO, kuris su 
laiku virto kertiniu akmeniu galingo šiandieninio dar
bininkų judėjimo. Tai komunistai iškėlė negrų klausi- 

-.mą-kovoje už geresnę Ameriką, kuomet visos kitos 
sų visuomenėje jėgos stengėsi šį klausimą paslėpti, 
komunistai kovojo prieš makartizmą, kuomet visi 
drebėjo prieš jį iš baimės”.

“Bet mes, komunistai”, sako laikraštis, nepasiten
kiname žiūrėti tik praeitin. Mes per šią keturiasdešim
tąją sukaktį rūpinamies ir ateities horizontais”.

Šios istorinės sukakties minėjimas New Yorke ir 
Chicagoje paims masinių susirinkimų formą. New Yor
ke masinis susirinkimas Įvyks rugsėjo 25 d. Carnegie 
Hall, o Chicagoje — rugsėjo 26 d. Midwest viešbučio

mū- 
Tai 
kiti

Kinijos išsilaisvinimo 10-metis
VISOJE KINIJOJE EINA plačiausias pasiruošimas 

paminėjimui pirmojo dešimtmečio nuo nuvertimo išnau
dotojų viešpatavimo ir įsteigimo liaudies galios Komu
nistų Partijos vadovybėje. Oficialiai minėjimas visoje 
šalyje įvyks spalio 1 dieną. Visi pranešimai iš Kinijos 
sostinės Pekino rodo, jog niekados visoje Kinijos is
terijoje tokios milžiniškos demonstracijos nėra buvę, 
kokia dabar įvyks.

Iš visų pasaulio kampų taikos, progreso ir žmoniš
kumo šalininkai siunčia kinų tautai linkėjimus geriau
sios sėkmės visuose jos žygiuose į socializmą, į naują, 
laisvą ir laimingą gyvenimą.

Visuotinio nusiginklavimo šūkis
TARYBŲ SĄJUNGOS PREMJERO CHRUŠČIOVO 

iškeltas šūkis už visuotinį ir pilną nusiginklavimą jau 
.pradeda susilaukti atsiliepimų. Kol kas niekas neišdrįso 
tarybinį pasiūlymą sausai ir beceremoniškai atmesti. 
Mūsų pačių vyriausybė žada pasiūlymą rimtai apsvars
tyti. Tą patį žada Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės.

Įdomu, kad tokios šalys kaip Izraelis ir Jugosla
viją nusiginklavimo planą jau užgyrė. Netenka abe
joti, jog už nusiginklavimą pasisakys kitos mažosios 
šalys, kurioms moderniškas atominiais ginklais apsigin- 
klavijnas neįmanomas.

Reikia atsiminti, kad Tarybų Sąjunga šį šūkį iške
lia nebe pirmą kartą. Dar 1927 metais pilno ir visuo
tinio nusiginklavimo planas buvo pasiūlytas Tautų Ly
goje. Tada jis buvo atmestas. Reikia tikėtis, kad šį kar
tą taip nebebus. Pasjūlymą plačiai apsvarstys Jungti
nių Tautų Asamblėja. Už jį entuziastiškai kalbės visos 
socialistinės šalys. Jam pritars A^zijos ir Afrikos kra
štai. Su jų balsu turės skaitytis didžiosios kapitalisti
nes valstybės.

TSRS IR INDIJA j'000,000. Indija pasiūlė, kad
SUSITARĖ ------ v. •TSRS priimtų nuošimčius ir

.New Delhi — Indija irr sumos atmokėjimą prekė- 
TJarybų Sąjunga susitarė, mis, vieton pinigų. TSRS 
paskolų reikalu. TSRS yra sutiko su Indijos pasiūly- 
paskolinus Indijai $6Š0,- rhu.

PASTABOS Cleveland, Ohio
Iš CLM klubo susirinkimo ' 
ir kitos naujienos

Pirmutinis po vasaros su
sirinkimas nebuvo skaitlin
gas (gal dėl didelio lietaus), 
su svečiais atsilankė tik 20.

Komisijos išdavė rapor
tus iš parengimo ir gegu
žinės. Dar ir pelno liko. 
Ačiū dalyviams ir dd. M. 
Nikas ir M. Labikienei už 
dovanas. Paskirta Laisvei 
ir Vilniai po $10.

Nutarta vėliau surengti 
kokį pažmonį.

Atlankyta d. A. Palton 
nors ir susveikusi. Išrink
tos dvi komisijos aplankyti 
dd. E. Panzer ir O. Bagdon.

Gimtadienius minėjo dd. 
M. Martin, Stasei, Sygak, 
Gadis, Willim, Tyzinhous, 
Mikalajūnas, Shimkus, Gau- 
rilas, Petrulienė. Kai kurios-^ 
draugės nedalyvavo, bet vi
sos buvo apdainuotos, pa
gerbtos. Draugės Martin, 
Willim, Mikalajūnienė, Ty
zinhous pavaišino susiriii- 
kimą. Ačiū joms. '

Užbaigus dienotvarkį, d. 
J. Žebrys paskaitė raštą dėl 
būsiančios istorinės knygos,

Perskaitęs A. Metelionio 
knygą “Apie dievus ir žmo
nes’', kuri susideda iš 18- 
kbs skyrių, surandi tikėji
mo dogmose blogų žiauru
mų. Katalikų tikėjimas nė
ra kokio ten dievo paliki
mas. Popiežiai ir kunigija 
kankinimais, žudynėmis' jį 
mums paliko, ir tas ėjo per 
šimtmečius.

Knygoje apie angliakasių 
gyvenimą, jų kovas ir tik 
ką pirmais laikais atvyku
sių iš Lietuvos mūsų tautie
čių mirusių laidojimą, pri
mena man, rodosi 1912-tais 
metais, panašias laidotuves 
Elizabethport, N. J. Tai bu
vo vasaros laikotarpis, lan
gai buvo atidaryti. Giesmės 
prie mirusio buvo girdimos 
gatvėje ir svetimtaučiam 
atrodė keistas įvykis.

Pirmųjų atvykusių lietu
vių 18-tam šimtmetyje bu
vo sunkesnis likimas, negu 
19-me šimtmetyje. Nevedu
sieji negalėjo susirasti lie
tuvių merginų apsivedimui. 
Knygoje puslapyje 204 su
randi, kad anglies srityje 
viename miestelyje lietuvių 
buvo vyrų 38, merginos tik 

. „ , . ___ ____  . , , dvi, kitame — pavieniu vytų pas laisviecius, taipgi, kad ’ . . r \
sutiktu Ieva ir papasakotų; i 214, merginų tik 40, ir 
kaip aš čia verčiuosi. Jis tai | Erie, Pa., 50 pavienių vyrų, 
ir padarė. Ir dabar jis mari ' o tik septynios merginos! 
įdomiai papasakojo apie susi-į Knyga įdomi ne tik reli- 

Joje yra 
statistikų: kiek lietuvių se- 
najs laikais dirbo ūkėse, 
kiek buvo lietuvių farmerių. 
Viename miestelyje buvo 
įskųsta lietuvė mergina 
tik todėl, kad jis nėjo baž
nyčion, bet praleido laiką 
švietiriios reikalais. Tai vis 
buvo tais laikais kunigijos 
ir. jų ištikimųjų darbas, ir 
tik ačiū jau mirusiam Si- 
man ir kitiems, mergina li
kosi išgelbėta nuo deporta
cijos į Lietuvą.

Na, ir Šliupo laikais už lais- 
vamanybę kova, pirmieji lie
tuvių leidiniai, tai vis įdo
mūs skaitymai. Surandi, 
kad šioje šalyje yra pusė
tinas skaičius lietuviškų 
bažnyčių su geru pervir- 
šium lietuvių kunigų. Kny
gos autorius gerai įvertina 
ir kunigą Vladą Demskį už 
jo laisvamanybę.

Apie tautiškas bažnyčias, 
jų kunigus ir pirmuosius 
tautiškos bažnyčios pasise
kimus iki tol, kol iškilo aik
štėn kunigo Greteno skun
dimas valdžiai progresyvių, 
taip pat įdomus pasiskaity
mas.

sveikino Vilniaus miesto Le
nino rajono komiteto sekreto
rius A. Burkausjtąš.

Q riaujai 'įstojusių studentų 
vardu kalbėjo žtirnalistas J. 
Stasinas, pareikšdamas, kad 
jie gerai mokysis, nenuvils nei 
savo tautos nei universiteto 
vadovybės.

Mitingas buvo didžiai entu
ziastiškas;' jis manyje paliko 
gilų įspūdį. '

Pasibaigus, taip sakant, ofi- 
cialėms ceremonijoms, buvo 
suvaidinta rumunų rašytojo 
Sebastijano trijų veiksmų ko
medija “Bevardė žvaigždė.” 
Komedija lengvo turinio, bet 
universiteto dramos būrelio 
vaidintojai savo roles atliko 
pavyzdingai.

Operoje

Rugsėjo 5' d. čia buvo pa
statyta Verdi opera “Don 
Karlos.” ši opera statoma 
pirmą kartą Lietuvoje, žino
ma, lietuvių kalba. Vadinasi, 
su “Don Karlos” premjera 
Vilniaus Akademinis Operos ir 
baleto teatras atidarė naują 

i sezoną.
Į teatrą man teko eiti kartu 

su dienraščio “Tiesos” red ak
toriniu H. Zimanu ir jo malo
nia žmona. H. Ziriianas tik 

- _ prieš keletą dienų grįžo iš 
atsidarė j JAy Kaį ,jig žadgjo j Ame. 

riką vykti, aš labai prašiau, 
kad, būdamas Niujorke, užei-

Jauni vaikinai, mergai
tės, ypatingai naujai įstojusie- 

netveria džiaugsmu, kad, 
štai, jie pradeda naują gyve
nimą; jie gi savo sostinėje. 
Didžiulė jų dauguma suvykę 
iš provincijos, iš kolūkių, iš 
miestelių. Kokie jie laimingi.

Į aukštąsias mokyklas 
įstoti šiuo 
nėra 
tik 
tys gabiausi, patys ryžtin
giausi turi laimę stoti į aukš
tąją mokyklą. Reikia atsimin
ti, kad su viduriniu mokslu 
žmonių šiuo tarpu Lietuvoje 
yra labai daug, ne visi gali su
tilpti į aukštąsias mokyklas. 
Imami patys gabiausieji. Be 
to, priimami tie, kurie, baigę 
vidurines mokyklas, dvejus 
metus dirbo kolūkiuose bei 
fabrikuose ar kitose darbo 
įmonėse.

Sustojau ties pradžios mo
kykla. Čia vaizdas dar įdo
mesnis. Maži pipireliai, ber
niukai ir mergaitės, dailiai 
aprengti, dažnai motinos ar 
tėvo vedini,i eina į mokyklą; 
kai i kurie jų neša puokštes gė
lių — tai mokytojoms. Jie 
linksmi, džiaugiasi, kad ir jie 
jau pradeda tikrai gyventi, 
mokytis, kopti a u k š ty n ir 
aukštyn, kad vis geriau gyve
nimą pažintų.

Vakare mudu su profeso
rium B. Pranskum- žalioniu, 
mano senu bičiuliu, einame į 
Vilniaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto Aktų 
salę, kur oficialiai bus pradėti 
mokslo metai. Didžiulė audi
torija jau kupina studentų; 
buvo ii- profesorių ir dėstyto
jų, taipgi visuomeninių orga
nizacijų atstovų.

Pirmiausia pranešimą pada
rė Universiteto rektorius, fizi
kos-matematikos mokslų dak
taras J.' Kubilius. Tai jaunas, 
labai galonus, draugiškas vy
ras. Pasveikinęs studentus, 
jis tiesiog reikalavo, kad jie 
būtų drausmingi, kad gerai 
mokytųsi; jbks apsileidimas, 
nedrausmingumas, sakė jau
nas rektorius, nebus tdleruoja- 
mas. ‘ Jie, studentai, turį mo
kytis, kad pasisemtomis moks
linėmis žiniomis galėtų padėti 
savo tautai statyti naują, švie
sų, komunistinį rytojų.

Po to sekė raportai prane
šimai pačių studentų, kurie 
vasaros atostogas praleido 
darbo stovyklose, kurie dirbo. 
Tie' pranešimai buvo itin įdo- 
mūšs, parodą, kaip Lietuvoje 
mokslas siejamas su darbu, 
fiziniu darbu.

• Rektorius J. Kubilius pa
kvietė ir šitų eiluęių rašytoją 
tarti žodį.

Buvo daug sveikinimų, tele
gramų, kurias skaitė univėi’si- 
tfcto komjaunimo sekretorius 
R. čaika. Trumpai studentus

metu Lietuvoje 
taip < lengva : 

pa-
jau 

patys rinKtiniaūsi,

tikimus su lietuviais Niujorke i • • f5] ,,ir Čikagoje. Į/usmiU.
Kadaise, jau seniai, “Don 

Karlos” esu matęs ir girdėjęs 
Niujorke. Tuomet šią operą 
statė kaž kokia italų trupė. Ir 
aš stebiu, kaip čia bus. Turiu 
pasakyti, jog šis pastatymas 
nuo ano skyrėsi kaip diena 
nuo nakties. Kai ’ šiuos žo
džius rašau, dai* nežinau, ką 
apie tai pasakys kritikai, bet 
aš sakau: mane “Don Karlos” 
pastatymas labai sužavėjo.

ši opera, kaip- sakoma, sta
tiška, ir ji gari liūdria, “bet tu
riniu gili ir joję" rėiškiamos 
progresyvios idėjos; parodo
ma katalikų bažnyčios reak
cinis vaidmuo viduramžiuose;Į 
iškeliami inkvizicij'dš žiauru
mai, nepateisinami 'bažnyčios 
sąmokslai su monarchais, pa
brėžiamos kovos dėl laisvės 
idėjos, žodžiu, opera dauge
liu atžvilgių aktuali ir šiems 
laikams. žavi muzika, dra
matiškos solistų ir choro dai
nos.

Dirigentas — nusipelnęs ar
tistas R. Geniušas meistriškai 
vadovavo orkestrui ir solis
tams bei chorui.

Režisierius—-nusipelnęs me
no veikėjas, laureatas J. Gry
bauskas, dailininkas L. Trui- 
kys, chormeisteris —- liaudies 
artistas, laureatas J. Dautar
tas, o koncertmeisteris —- K. 
Grybauskas.

Ispanijos karaliaus Pilypo 
rolėje buvo R. Siparis, Dori 
Karlo — K. Gutauskas, Mar
kizo Pozos — K. Šllgalis, Di
džiojo inkvizitoriaus —- A. 
Lietuvninkas, • Elizabetos de 
Valua — T. Slankau$kaitė, 
Princesės Eboli — M. Aleške- 
vičiūtė, Teobaldo -4 I. Ylie- 
nė, ir kt. Turiu pasakyti, kad 
dauguma dainininkų - artistų 
yra laureatai, nusipelnę artis
tai. Kitais žodžiais: jau ne 
naujokai, jau gražiai pasižy- 
mėj ę operos darbuoto jai. -

Nepaprastą įspūdį daro dai
lininko' ;L.; Trįiiklo* Sukurtos 
dekoracijos. Tai kas nors nau
jo, • man 'Ugi šiolnematyto.

Solistų, ir choristų kostiu
mai taipgi labai'... spalvingi,
meniškai paruošti/ atitinką 
anų laikų karaliaus dVaro ir 
vieriuolyrio ’“dvasią.“ Ilgai 
man “ rieįšhyks iš ’'minties visa 
tai, ’ ką mačiau' irę girdėj au 
rugsėjo 5' d. Vilniaus operoje.

Teko matyti ir su daii^eliU 
susitikti žymių žmonių: ir mi
nistrų, ir kompozitorių, ir ak
torių, ir višubmeriės veikėjų. 
Susitikau ir :kalbėjausi su ma
estru Kipru Petrausku- riia- 
čiriu,' b'uVo ’iš; Katirio1 atvykusi 
buvusi chicagietč dainininkė 
M. Rakauskaitė,' bet neturėjau 
progos su ja pasišnekėti.’ žo
džiu, rūgs. 5 d.'vakaras, pra
leistas Vilniaus operoje, buvo 
m an, branguš vakaras.' <

Kituose laiškuose parašysiu 
apie kitus' dalykus.'

—o—
Tik ką perskaičiau iš Lie

tuvos žurnalą “Jaunimo 
gretos”. Žurnalas pilnas pa
veikslų. Korespondencijos 
iš dirbtuvių su korespon
dentų paveikslais, sudaro 
gražų įspūdį. Visi jauni po 
19-ką metų žmonės, kaip 
jie gyvai ir nuoširdžiai žiū
ri į darbo ateitį, pabrėžia 
esančius trūkumus, pagina 
gerumus. Jie visi eina * su 
Lietuvos vyriausybe, ir yra: 
įsitikinę, kad Lietuvos dar
bo žmonių gyvenimo sąly
gos su septynmečio metais 
žymiai pakils.

Iri reikia sutikti su Lie
tuvos jaunimu, kad jie, nuo
širdžiai, pasišventusiai dirb
dami, keldami aikštėn ne
tikslumus, bus tie pilioriai 
aukštesnio Lietuvos gyveni
mo lygio.

—o—
Jau seniai buvau matęs 

ir skaitęs “Keleivį” ir “Vie
nybę”. Bet mano geras prie- 
telius juos davė pasiskaity
ti. Turiu pasakyti, kadruo
se telpanti raštai daro blo
gą nuotaiką. Lietuvos ži
nios. nukaltos kalvio dirb
tuvėje, viskas rašoma is-

virkščiai, apsilenkiant su 
teisybe. Turistai, kurie vie
šėjo Lietuvoje, pasmerkia
mi.

Na, ir tasai Sovietų prem
jeras padaromas baisiai blo
gu. žmogumi, šios šalies vy
riausybe padariusi politiko
je klaidu, kviesdama jį kai
po svečią ir neklausydama 
lietuviškų “vaduotojų”.

Ir taip abu laikraščiai per 
visus puslapius pilni keršto. 
Korespondentų iš kolonijų 
rašymas eina pagal tų re
daktorių nustatytą liniją. 
Reikia tačiau, priminti, 
kad korespondencijų yra vi
sai mažai. “Laisvė” tuomi 
yra daug turtingesnė.

Pilietis

Septynmečio žyminės
—Mano geriausi jausmai 

ir mintys visada skirti 
komjaunimui. Jis ir dirbti 
išmokė, ir charakterį už
grūdino, ir nuolat su ko
lektyvu, su žmonėmis bend
rauti įpratino, — pasakoja 
Kauno VIII vidurinės mo
kyklos direktorė Aldona 
Milkevičienė. i apįe tai, ka mūsų moterys

Šiandien ji — TSKP na- nuveikė pereitais laikais. 
rys, LTSR Aukščiausiosios Drg, E, Panzer daug para- 
Tarybos Pirmininko pava- šė> tik ne viską; d> žebryS 
duotoj a. ... ., i daugdadėjo, bet irgi ne vis-

Su didele meile kalba Mil-; ka< dar yra daUg ki tų dar_ 
keviči-enė apie savo mokyk-1

— Įgyvendinant svarbią 
septynmečio plano direkty
vą—mokyklų reformą, mū
sų, pedagogų, svarbiausias 
uždavinys — skiepyti mo
kiniams darbo įgūdžius. Šį 
uždavinį mes stengiamės 
kuo geriau atlikti.

Ną, ir apie mokytojų gy
venimą svajojame — kaip 
sutrumpinti jų, ypač mote
rų, darbo dieną. Septynme
čio pabaigoje, kai išaugs; 
naujos mokyklos ir dirbsi
me viena pamaina, šią sva
jonę bus galima įgyven
dinti.

savo darbo

entuziazmu

Jau dešimti metai Jadvy
ga Lučinskienė dirba siuvė
ja Vilniaus siuvimo fabri
ke. Visada linksma, smagi, 
pilna entuziazmo, Ji yra 
tarsi cecho siela. Prieš 3 
metus Jadvyga įstojo į Ko
munistų partiją. Nuo to lai
ko ji stengiasi dar geriau 
dirbti ir padėti 
draugėms.

Su dideliu
šiuo metu Jadvyga Lučins
kienė vykdo sėptynmečio 
plano gamybines užduotis, 
kasdien atlikdama po 2-3 
gamybines normas. Jos pa
vyzdžiu seka ir kitos fab
riko darbininkės.

Lučinskienė ne tik gėra 
darbininkė ir draugė, bet ir | 
rūpestinga motina. Visą 
jos šeimą dažnai galima 
pamatyti teatre, kine, išky
laujant. Aišku, būti gera 
darbininke ir motina—ne
lengva. Tačiau, kai šeima 
vieninga ir’visi padeda mo
tinai, galima visur suspėti.

I 1 «

bų padaryta. Bet labai gra
žiai raštas skambėjo.

—o—
Spaudos gegužinė buvo 

graži, bet galėjo būti dide
snė.

Mūsų gerb. d. J. Krasnic- 
kas labai gražiai kalbėjo, 
pasakojo Tarybų Lietuvoje 
įgytus įspūdžius. Buvo įdo
mu ir visi dalyviai atidžiai 
klausėsi ir gėrėjosi jo kal-^, 
ba.

Buvo svečių iš Akrono ir 
Lorain, Ohio, taipgi ir iš 
Chicagos.
Aplankius ligonius

Rugs. 14 d. lankiau d. E. 
Panzer. Džiugu minėti, kad 
d. sparčiai sveiksta. Atrodo 
labai gražiai, tiktai dar 
silpna, sunku vaikščioti. At
siprašau už klaidingai pa
rašymą būk ji turėjo ope
raciją. Ji neturėjo operaci
jos, tik aukštą kraujo spau
dimą.

M Drg. J. Kubilius gerai at
rodo, bet bespėkis. Gaila 
matyti kaip ta vargšė mo
teris vargsta su dviemis li
goniais. Jos sūnus nuo vai
kystės ligonis. Jai kalbant 
ašaros byra. Ji labai dėkin
ga LDP Draugijai už dide
lę paramą.

Drg. Kubilius skaito Vii- 
nį per daugelį metų, bet Zi- ’ 

|gos prispaustas per septy
nerius metus nebegali užsi
mokėti prenumeratos. Gai
la. A. R.

Septynmečio plano direk
tyvose, šalia eiles priemo
nių toliau vystyti mūsų ša
lies žemes ūkį, taip pat nu
matoma smarkiai išplėsti 
kukurūzų pasėlių plotus ir 
pakelti jų derlingumą.

Ši moteris praeitais me
tais išaugino didži a u s i ą 
respublikoje kukurūzų der
lių ir už’tai Visasąjunginė
je žemės ūkio parodoje 
Maskvoje buvo apdovanota 
Mažuoju aukso medaliu.

Zuzana Motiejūnienė jau 
ketvirti metai dirba kuku-

EUROPOJE 44.000 ŽUVO 
AUTO NELAIMĖSE

Geneva.—Vakarinėje Eu
ropoje, be socialistinių ša
lių, 1957 metais įvyko 1,- 
214,600 automobilių nelai
mių, kuriose žuvo 44,059 
žmonės, o 990,488 buvo su
žeisti. Užsimušė Vakarinė
je Vokietijoj—11,665, Pran
cūzijoj — 8,122, Italijoj — 
7,145 ir Anglijoj —5,970.

rūzų auginimo grandininke 
Širvintų rajono “Alionių” 
kolūkyje. Iš vieno hektaro 
jos grandis pernai gavo po 
700 centnerių žaliosios ma
sės, o šiemet 90 hektyAp 
plote ji įsipareigojo išau
ginti po 1,000 centnerių 
kukurūzų iš hektaro.

2p.-Iaisve (Libčrty)—Penki., rugsėjo (Sept.) 25, 1959
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San Francisco, Cal.
Mūsų? parengimai

Mūsų kolonijoje turime 3 
miestus. Nors ne po daug 
juose lietuvių, bet mes iš
mokom visi treji veikti ben
drai ir sudarome pasekmin
gą veikimą. Šią vasarą jau 
turėjom 4 piknikus ir dar 
turėsime penktą spalio (Oc
tober) 4 d. drg. Mačiulių 
vasarnamyje Santa Cruz 
miškelyje.

Visi piknikai buvo sėk
mingi. Rengėjai labai džiau
giasi paskutiniais dviem, 
kurie įvyko Napoj ir Los 
Altas. Napoje įvyko rugp. 
9 d. Apie tą patį laiką buvo 
Valės Sutkienės gimtadie
nis. Ta proga ji, taipgi dd. 
Mugianienė, A. ir A. Shultz 
(ką tik atvykę iš Oregono) 
suteikė stambių dovanų, 
kaipgi prisidėjo M. Alvinie- 
nė ir V. Taraškienė. Sma
gu buvo susipažinti ir pa
sikalbėti su viešnia Nellie 
Grybiene, atvykusia iš Mas
sachusetts valstijos. Ji do
vanojo pramogai $5 ir dau
giau naudingų dalykų.

Rengėjai dėkingi d. Šle- 
geriui už daržą ir aukoju
siems už gausias dovanas.

Vėlesnis piknikas įvyko 
Palo Alto pas dd. Roy ir 
Madeline Mijat. Rengėjai ir 
dalyviai gėrėjosi jų puikia 
vieta ir širdingai dėkoja už 
davimą jos mums veltui.
Mirė Jonas Kazlauskas

Staigiai susirgo ir ligo
ninėje mirė Jonas Kazlaus
kas, mūsų LLD ir LDS kuo
pų narys. Jis yra ilgai gy
venęs New Jersey valstijo
je, jo šeimyna likusi tenai, 
tai iš ten atvyko sūnus rū
pintis jo palaidojimu. Lai- 
J)tuvės įvyko pagirtinos.

ors jo sūnus ir marti yra 
religingi žmonės, bet sūnus 
suprato tėvo idealą, tėvas 
buvo laisvai pašarvotas ir 
krematorijoje palaidotas. 
Sūnus grįždamas namo pa

siėmė tėvo palaikus—pele
nus, r

i Koplyčioje prie karsto 
mirgėjo daug gėlių vainikų. 
Dr. Holland Roberts pasa
kė gražią kalbą angliškai, o 
d. A. Taraška' pasakė lietu
viškai labai jausmingą kal
bą, kuri visiems patiko.

Velionis paliko sūnus Jo
seph ir Walter /ir vieną 
dukrelę New Jersey valsti
joje. Žinau, kad turėjo gi
minių ir Lietuvoje Trakų 
rajone.

Gaila, netekom mūsų org. 
nario.
Mire Della Molienė

Ji prieš keletą metų at
vyko iš New Jersey valsti
jos. Pradžioje dalyvaudavo 
su lietuviais ir buvo pagerb
ta moteris. Vėliau pasišali-. 
no nuo lietuvių, todėl ir lie
tuviai mažai į ją kreipė dė
mesio. Rugp. pabaigoje te
ko sužinoti, kad ji jau mi
rusi ir niekas nežinojo ka
da mirė nei kur palaidota. 
Tokia šalinimosi nuo savų
jų pasėka.
Ligoniai

Ši vasara buvo nelinksma 
kaip kam, turėjome net 5 
ligonius. Be Kazlausko, ku
ris už poros savaičių mirė, 
kiti keturi yra:

Ig. Kamarauskas pralei
do daug pinigų lankydamas 
ligonines ir privatinius dak
tarus, bet sveikata mažai 
stiprėja. Buvo jau trijose 
ligoninėse, bet dar nesura
do ligos priežasties.

Juozas Karosas turėjo la
bai sunkią operaciją, bet 
smagu, kad po operacijos 
gerai susveiko ir jau būna 
namie, 577 Kenilworth St.,; 
San Leandro.

J. K. Alvinas irgi jau 
sveiksta, parvykęs iš ligo
ninės, ten išbuvęs virš tris 
mėnesius.

A. Balčiūnienė laikosi ne
blogai. Nors nėra pilnai

Kelionė iš Lawrence, Mass.,
j Tarybų Lietuvą

Liepos 22 d., 7:45 vai. ry
to išvažiavau iš Lawrence į 
New Yorką. Kelyje susto
jau Worcester, Mass., pas 
D. Jusiu, nes ir jis vyko į 
Lietuvą. Abu važiuojame 
linkui New Yorko ir kal
bamės apie tai, ką veiksi
me New Yorke pirm išskri
dimo į Lietuvą. Ir štai, at
siminėme, kad New Yorke 
yra TSRS paroda. Nutarė
me ten apsilankyti.

Popietyje mes nuvykome 
į |(oliseumą, kuris randasi 
ant 59th St. ir 8th Avė. 
Prie jo didelės minios žmo
nių, vieni eina į vidų, kiti 
jau iš ten išeina. Žmonės 
buvo daugumoje jaunesnio 
amžiaus. Matėme kunigų ir 
zokoninkių.

Tarybų Sąjungos parodoj 
tiek daug visko, kad neži
nai į ką žiūrėti. Daugybė 
įvairiausių mašinų ir mo
derniškiausių įrengimų, vis 
tai nauji išradimai. Nega
lima paprastam žmogui jų 
suprasti. Bet apie tai pa
rašė jau tie, kurie nusima
no.

Iš TSRS parodos nuvyko
me į “Laisvės” įstaigą. Ra
dome visus dirbančius laik
raščio išleidimui ir besirū
pinančius išvykstančiais tu
ristais į Lietuvą. Ilgiau pa- 

‘silAlbėjau su Antanu Bim
ba/ kuris sakė, kad džiau
giasi mūsų proga išvykimo 
ir apgailestauja, kad jis 
kartu negali vykti.

Vakare buvo surengtos

sveika, bet šiemet ji atrodo 
stipresnė. ,
LLD kuopos veikimas

Mūsų lietuvių kolonijos 
dažnai rengia pramogas, tai 
ir kuopų ižduose turi re
zervo: Rūgs. mėn. LLD kp. 
susirinkime padaryta kele
tas dalykų ir neskūpiai pa
aukota Chicagos lietuvių 
Mildos namui, Ateivių gy
nimui, Pietų Amerikos lie
tuvių laikraščiui Darbui. 
Aukojo ir pavieniai. Taipgi 
nepamiršo ir kalinio M. So
bel, kurį neteisingai laiko 
kalėjime jau keleri metai. 
Nors mes jau ne sykį esam 
aukoję, bet turėtume dau
giau susidomėti politinių 
kalinių likimu. Žinokime, 
kad jie turi kalėti ne už sa
vo prasikaltimą, bet todėl, 
kad jie darbavosi dėl visuo
menės gerovės. Alvinas

Philadelphia, Pa.
Svarbus pranešimas

Noriu atkreipti dėmesį 
visų LLD kuopų, priklau
sančių prie 6-tos apskrities, 
kad spalio 25 d. įvyks me
tinė apskrities konferenci
ja, R. K. svetainėje, 1150 
N. 4th St., Philadelphijoje. 
Prašidės 11-tą vai. ryto. Tu
rėsim aptarti daugelį orga
nizacijos svarbių reikalų. 
Kuopos kviečiamos iš anks
to išrinkti konferencijai de
legatus ir po keletą narių 
prisiųsti su delegatais su 
patariamaisiais balsai, kad 
pakėlus konferencijos nuo
taiką. Kuopos kviečiamos iš 
Baltimore, Camden, Phila- 
delphijos, Chester; ir ma
žai veiklios kuopos iš Gibb
stown, Easton, Reading.

Draugai: iš šių minėtųjų 
merdėjančių kuopų atvyki
te į. šią konferenciją, kad 
ir neformališku rinkimu. 
Tas labai svarbu.

Iki pasimatymo!
LLD 6-tos apskr. Veikian
čiojo komiteto sekretorius

J. Kazlauskas

kilus skridome 2 valandas ; Už dviejų ir pusės valan- 
kol pasiekėme Copenhage-Į dų buvome Maskvos orlau- 
ną, Danijos sostinę. Ten pa- kyje. Ten mus pasitiko Lie-
tikrino mūsų pasportus, ba
gažą ir mergina pakvietė į 
autobusą, kad vykti į vieš
butį, nes tarybinio lėktuvo 
reikės laukti vieną dieną.

Susitarėme pasisamdyti 
busą, kad pavažinėtų po 
Danijos sostinę. Moteris 
gražiai vartoja anglų kalbą 
ir kada važinėjome po mie
stą, tai aiškino apie jį. Ma
tėme istorines vietas, buvo
me didelėje katedroje, bu
vusiame karalių palociuje, 
kuris jau paverstas į mu
ziejų, Ten yra įvairių kara
lių lovos, turtai, paveikslai. 
Yra ir buvusio Rusijos ca
ro ir jo šeimos paveikslas... 
Plačiai: pavažinėjome mies
te. Jis švarus, namai mū
riniai, gražūs, tik prie van
dens yra medinių ir su šiau
dų stogais.

Liepos 25 d. po 4 valan
dos atvykome į orlaukį. 
Žiūrime, stovi milžiniškas 
tarybinis lėktuvas. Tai ir 
buvo lėktuvas, kuris mus 
nuvežė iki Maskvos. Suėjo
me į vidų, didelis ir gražus. 
Pasiteiravome kiek jis gali 
vežti keleivių, gavome atsa
kymą, kad 98 keleivius ir 
lėktuvo įgulą.

Tuojau tarybinis lėktuvas 
pakilo. Kapitonas pranešė, 
kad skrisime po 530 mylių 
per valandą ir už 2 vai. ir 
40 minučių jau būsime Ma
skvoje. Lėktuvas greitai 
pakilo didelėn aukštumonir 
kapitonas pranešė, kad 
skrendame 21,000 pėdų 
aukštyje.

turistams išleistuvės. Visus 
turistus susodino prie ben
drų stalų. Išleistuvėse daly
vavo apie 100 žmonių, mat, 
jos buvo surengtos pasku
boje. Prie tvarkos pakvie
tė Bimba. Jis ir paaiškino 
apie turistų kelionę, pakal
bėjo K. Petrikienė ir po to 
buvo pakviestas Laurynas 
Kapočius, TSRS ambasados 
antrasis sekretorius Wa
shingtone. Jis paaiškino ei
lę .svarbių klausimų ir pa
linkėjo turistams laimingos 
kelionės.

Išleistuvių vakaras ilgai 
nesitęse. nes sekamą dieną 
10 vai. ryto jau turėjome 
būti orlaukyje, kad atlikti! 
visokius formališkumus, o 
ir atėjusiems išleisti buvo 
darbo diena.

Liepos 23 d. atvykome į 
orlaukį. Po visų formalu
mų turistai nusitraukėme 
paveikslą prie Skandinavų 
linijos lėktuvo ir suėjome į 
vidų. Kaip 2:10 vai. po pie
tų aliuminis paukštis paju
dėjo, o tuojau atitrūkęs nuo 
žemės vis daugiau kilo lin
kui debesų.

Netrukus lėktuvo kapito
nas pranešė, kad lėktuvas 
skrenda 21,000 pėdų aukš
tyje. Kelionė buvo patogi, 
sėdi ramiai, kaip namie 
kambaryje.

Septintą valandą ryto, 
rugp. 24 d. nusileidome 
Škotijos orlaukyje, kui' lėk
tuvas pasipildė kuru. Ten 
buvome tik pusvalandį/Pa

Hartford, Conn.
Laisvės choro metinės vai

šės perkeltos iš 27 d. rugs, 
į spalio 4 d., sekmadienį, 1 
valandą. Visi choristai ir 
pritarėjai įsitėmykit dieną. 
Komisija rūpestingai dirba 
—planuoja kad visi būtų 
patenkinti. Darbininkai ir 
garbės nariai bus vaišinami 
veltui, o svečiams reikės mo
kėti. Bus valgių ir kitko iki 
valios.

Kviečiame dalyvauti spa
lio 4 d., pirmą vai., 153 Hun
gerford St.

—o—
Nugirdau, kad LLD aps

kritis turės susiėjimą spa
lio 18 d. Kas nors buvęs 
Lietuvoje papasakos ką gir
dėjo ir matė mūsų senojoje 
tėvynėje. Tai bus malonu 
išgirsti, o pietų nereikės 
namie gamintis, nes gaspa- 
dinės sakė, kad jos suėju
siems pagamins pietus už 
prieinamą kainą. Sueiga į- 
vyks 153 Hungerford St., 
Hartforde. V. K.

PATAISA
“Laisvėje”, iš 15 d.rugs., 

straipsnyje apie Havajų sa
lyną, įvyko klaidų. Antroje ; 
kolumnoje, kur kalbama a- 
pie gyvūniją, yra pasakyta: 
“Veisiasi labai daug šikš
nosparnių. Ir prieš baltųjų 
žmonių ten atvykimą kito
kių žinduolių nebuvo”. Tu
rėjo būti: kitokių žinduolių 
tarpe laukinių nebuvo.

Kur kalbama apie dabar
tinį Havajų salyno gyven
tojų skaičių pasakyta, kad 
amerikiečių yra 75,000,000, 
o turi būti 75,000.'

Washingtonas.—TSRS pa
ėmė amerikinį filmą “Mar
ty”, o amerikiečiai mainais 
tarybinį “The'Cranes Are 
Flying”.

Londonas. —Trys asme
nys perplaukė Anglų kana
lą, kuris yra apie 20 mylių 
pločio.

tuvos atstovas, Galgauskas 
ir paaiškino, kad yra spe- 
cialis lėktuvas, kuris mus 
nuveš į Lietuvą. Pasikalbė
ję leidomės į Vilnių.
Vilniuje

Į Vilniaus orlaukį pribu
vome 1 vai. ir 40 minučių 
naktį (liepos 26 d.). Manė
me, kad tdkiu laiku nieko 
nerasime, bet ten buvo mi
nios žmonių. Orlaukyje 

I mus laukė ’ Lietuvos parei
gūnai ir mergaitės apsiren
gę lietuvių tautiškais . rū
bais.

Mergaitės pasitiko mus ir 
kiekvienam , įteikė gražių 
gyvų gėlių po puokštę. Prie 

i garsiakalbio stovėjo Povi- 
llas Rotomskis, o aplinkui jį 
daug žmonių. Jis pasveiki
no mus ativykusius į tėvų 
žemę. Mums jau belipant iš 
lėktuvo riedėjo džiaugsmo 
ašaros, o . dabar tokis pasi
tikimas dar daugiau sujau
dino. Rotdmskio. sveikini
mo garsai sklido virš mūsų 
galvų... : .

Nuo amerikiečių. turistų 
išreiškė savo mintis R. Mi- 
zara, K. Petrikienė, Dr. 
Stanislovaitiš, Dr. Marge
lis, M. Stensler ir kiti.

Iš orlaukio busu visi nu
važiavome į1 Vilniaus vieš
butį. Pasirodė, kad ir prie 
viešbučio didelis būrys žmo
nių laukė mūsų. Buvo mums 
jau paruosti / kambariai. 
Kaip 2:30 vai. susėdome 
prie valgių, felfeos,; linkė
jimai, klausimą! ir. ateaky-.

Laisvoji Sakykla
Genys margas, betgi 
svietas dar margesnis

Dabar jau visas šviesu
sis svietas pripažįsta, jog 
kiekvienam būtinai reikia 
mokėti skaityti ir rašyti, 
jeigu nori pasinaudoti ci
vilizacijos gerovėmis. Net 
ir moronai verčiami lavin
tis nors skaityti, jeigu jau 
ne rašyti, taipgi dėl savo ge
rovės moderninėje civiliza
cijoje.

Reikalingumas mokėti, 
skaityti yra stipriai suriš
tas su reikalingumu spau
dos - laikraščių mūsų civi
lizacijoje. Aišku, kaip no
sis ant veido, kad moderni
nė civilizacija stačiai būtų 
neįmanoma be spaudos—be 
laikraščių.

Taigi, jeigu jau pripa
žįstame, kad kiekvienam v 7
reikia mokėti skaityti, net 
ir rašyti nors kiek, ir kad 
mūsų civilizacijoj būtinai 
reikia spaudos - laikraščių dėl 
mūsų pačių kiekvieno gero
vės, tai mums duodasi ma
nyti, būk visi ir deda pastan
gas spaudą-laikraščius skaity
ti reguliariai ir už juos už
simokėti, kiek pridera. Juk 
ir spauda valgo ir geria ir 
be pinigo gyvybės palaikyti 
negali.
Už kitus “gudresni”

Bet ne visi bandome tą 
reikalą priderančiai atlikti, 
ir ką ’ tu mums padarysi. 
Tūli mes, ot, už kitus “gud
resni” ir tiek. Ir esama 
trečių, kurie savo t i š k a s 
“gudrybes” vartojame 
spausdintu žodžiu pasinau
doti, bet už jį kuo mažiau
sia atsilyginti—arba stačiai 
niekuo už tai neatsilyginti.

Stebėtina, bet yra Ame
rikoje lietuvių, kurie ne
skaito lietuviškos spaudos. 
Gal jie nei nemoka skaity
ti. Apie tokius tai jau ne
kalbame ; kalbame apie 
tuos, kurie tikrai moka 

mai ir nors buvome po il
gos kelionės, nakties laikas, 
bet nesi jautėme pavargę.

Iš ryto Lietuvos draugų 
lydimi, jų tarpe Juozo Jur
ginio, pradėjome kelionę po 
Lietuvą. Lankėmės į Vil
niaus svarbias ir istorines 
vietas. Su mumis vyko Lie
tuvos korespondentai irpa- 
veikslininkai. Paveikslinin- 
kai traukė daug fotografi
jų,—paveikslų.

Lankėmės į valdiškas, 
mokslines ir kitokias įstai
gas. Buvome Vilniaus uni
versitete, banke ir kitur.

Buvome aplankyti ir Au
šros Vartų bažnyčią. Buvo
me prie pat altoriaus, ku
riame randasi tas “stebuk- 
1 i n g a s i s ” paveikslas... 
Mums atvykus dideliu bū
riu atsirado ir kunigas. Da
vatkos pardavinėjo “dievo 
motinos” paveikslus, rožan
čius, škaplerius ir žvakes...

Buvome buvusiojoje Vil
niaus katedroje, :kur dabar 
jau yra muziejus. Ten yra 
daug “šventųjų” paveikslų, 
stovylų ir kai kurie iš jų 
turi istorinės svarbos. Va
dovė plačiai apie juos aiš
kino. Buvome katedros skie
pe, kur stovi “švento Kazi
miero” grabas, jo auksinis 
kardas ir kiti įrankiai;

Šią katedrą pirm tarybi
nių laikų tvarkė lenkas ar
kivyskupas, kuris pabėgo į 
Lenkiją ir ten mirė. Į mu
ziejų daug lankosi žmonių. 
Palocius, 'kuriame pirmiau 
gyveno archivyskupas, tai 
dabar yra Lietuvos prezi
dento raštinė.

S. Penkaųskas

skaityti, nes jie yra arba 
lankę mokyklą jaunatvėj, 
arba per save išsilavinę, 
nes susirašinėja su giminė
mis. Bet jie pasitenkina 
skaitydami anglišką spau
dą. O kada tokio paklausi, 
argi jis nesiinteresuoja lie
tuvių tauta daugiau, tai la
bai greitai jie atsiliepia:

“O, taip, bet aš turiu lie
tuvių pažįstamų, giminių, 
su kuriais dažnai sueinu, ir 
jie man viską papasakoja 
apie lietuvius, ir net pačią 
Lietuvą.”

Na, tokiems gal taip ir 
yra, gal jie ir gauna tokias 
informacijas iš giminių ir 
pažįstamų apie lietuvius ir 
pačią Lietuvą, bet jau tik 
jie to jausmo negauna, ką 
kiekvienas gauni pats skai
tydamas savo gimtos kalbos 
žodį. Jie bando pasinau
doti spausdintu žodžiu per 
kitus. Lai kiti jiems per
skaito spausdintas žinias ir 
jiems perduoda. Lai kiti ir 
užmoka už spaudą.
Nauja kategorija

Antroji mūsų rūšis būsi
me “suburbijonai.” Subur
bi jonai atsirado apie dvide
šimt penkerį metai atgal, 
kada prasidėjo pavienių 
šeimų nameliai dygti did
miesčių p a k r aščiais. Tų 

; žmonių negali vadinti nei 
miestiečiais, nei ūkinin
kais. Jie ir dvejopą užsiė
mimą turi. Ji-e dirba dirb- 
t u v ė j e ,• vertelgystėje kur 
mieste, arba kur net ir ato
kiai nuo miesto, bet jie 
dažnai gan gerai susipažinę 
ir su augmenų auginimu, 
kartais dar geriau, negu 
ūkininkas. Ypatingai lietu
vių tokių yra, nes jie dar 
atsimena iš Lietuvos apie 
augmenis, ir dar kiek čia 
yra pasimokinę apie juos. 
Taigi jie ir savo daržą-so- 
dą knisa sušilę iš dirbtuvės 
arba biznio parėję.

Tarp šitų suburbijonų ra
sime jau kitokių nuomonių 
apie spaudą - laikraščius. 
Ir jų nuomonė tame dalyke 
nelabai skiriasi, nežiūrint,
ar jis būtų kada buvęs pro
gresyvios - kairiosios spau
dos skaitytojas, kaip, pav., 
Laisvės, Vilnies, Tiesos, 
Šviesos, arba kurios kitos 
kokios srovės laikraščio.
Pas tūlus tokius galime, 
prie progos, užeiti ir pa
klausti jų, ką jie mano 
apie dabartinę lietuvišką 
veiklą Amerikoje — politi
ką, meną, arba kaip jiems 
patinka dabartinė Lietuvos 
santvarka. Kai kurie jų 
štai kaip atsakys:

“O, dabar neskaičiau lie
tuviškų laikraščių, tai ir 
nežinau, kas tarp lietuvių 
čia darosi, arba Lietuvoje.”

“Tai, kaipgi, ar jums 
paštas neatneša reguliariai 
lietuviškų laikraščių?” pa
siteirauji.

“Na, ne, ne tas, mes per 
paštą laikraščių neimame,” 
atsakys. “Kada gyvenome 
Brooklyne, tai nusipirkda
vome laikraščių ant stando. 
O čia jų nėra, tai ir neper
kame. Bet kai nuvažiuoja
me į Brooklyną, tai glėbį vi
sokių nusiperkame ir skai
tome.”

“O, šitaip, tai tur būt 
dažnai, vykstate į Brookly
ną, kad galite laikraščius 
taip pirkti,” pastebi.

“Taip, gana .dažnai ten 
atsiduriame,” paaiški'na. 
“Pereitą sykį kai buvau, tai 
tur būt nebus pilnai dar 
metų.”
Tegu miršta badu! 

f r ‘ r 1 .,

Na, tai tu dabar norėk, 
kad dėl tokių laikraštis bū
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tų pavalgęs ir atsig ėr ę s» 
Kol laikraštis tokių sulauks 
atvykstant jo pasipirkti 
“glėbiais,” tai laikraščio 
nei dūšios, nei kaulų nebe
liks. Bet ką gi tu padary
si, atsiranda tokių, kurie 
“moka geriau laikraščius 
skaityti,” ir tiek — glė
biais.... sykį per metus...

Ir kada toks sako “glė
biais,” tai nesuprask, būk 
jis vieną kurį laikraštį taip 
perka. Ne, ne. Jis tau duos 
suprasti, kad jis labai “ap
sišvietęs,” būk jis visokius 
laikraščius skaito, be srovės 
skirtumo. Tai irgi gudry
bė:

Bet mano suburbi jo j vie
nas tokių gyvena, kuris į 
šipulius sumuša kitus to
kius lietuviškų laikraščių 
“skaitytojus” “gudruo- 
lius.” Jis kadaise buvo 
Brooklyne verslininku - biz
nierium. Jis irgi man sa
kė, kad jis lietuviškus laik
raščius skaito “glėbiais.” 
Kada nuvykstąs Brookly- 
nan, tai ir parsivežąs jų 
čielą glėbį. O aš, be jokios 
diplomatijos, ir paklausiau 
jo, kaip dažnai jis į Brook
lyną atsiduria.

“Tai dabar gal bus kokie 
dvidešimt metų, kai ten 
buvau,” atsakė jis visai ne
sumikčiodamas.

Tik įsivai z d u o k , kokį 
“glėbį” lietuviškų laikraš
čių žmogelis turėtų parsi
vežti sykį į dvidešimt me
tų, jeigu norėtų būti nors 
kiek apsiskaičiusiu: Geriau 
sakytų, kad lietuviško laik
raščio jis nėra matęs per 20 
metų. Bet to nedaro todėl, 
kad visgi supranta, jog ne
skaityti laikraščio, tai reiš
kia būti tikru tamsuoliu, 
kuriuo nė pats tamsuolis 
nenori būti.
Dar vienas tipas

Toj pačioj suburbijonų 
kategorijoj dar vieną keis
tenybę galime rasti suriš
tą su lietuviškų laikraščių 
skaitymu, arba, geriau sa
kant — neskaitymu. Yra 
atsitikimų, kur sūnus arba 
duktė apsiveda su kitatau
čiu. Iki to laiko tėvai skai
tydavo lietuvišką laikraštį 
reguliariai, kuris jiems at
eidavo paštu. Bet kada duk
tė arba sūnus apsivedė, tai 
jau toks lietuviškas laikraš
tis jų namuose nebepagei- 
daujamas. O t, gal ženteliui 
arba martelei nepatiks, kad 
koks čia nesuskaitomas po
pierius maišosi. Dažniau
siai tai motinos prie to pri
eina ir, po kiek apsibari- 
mų su tėvu, jau lietuviš
kam laikraščiui vietos jų 
namuose nėra.

Pats pažįstu tūlus, kurie 
dar Brooklyne tebedirbinė- 
ja, tai ten ir laikraštį nu
siperka. Vykdamas namo 
kiek paskaitinėja ir namų 
nepasiekęs jį numeta. 
Jiems jau lietuvišką laik
raštį namuose turėti būna 
prasižengimu...

O trečiosios kategorijos 
lietuviško laikraščio skaity
tojas yra tas, kuris nori ir 
skaito lietuvišką laikraštį, 
bet vengia visais galimais 
būdais už jį mokėti pinigą. 
Ir po šiai dienai jų yra už
silikę. Jie dės visas pastan
gas gauti lietuvišką laik
raštį . pas draugą, pas bro
lį, pas pažįstamą, arba kur 
klube, kur tokie yra, bet 
jie jo nei prenumeruos, nei 
pirks ant stando (kiosko- 
je), jeigu toks ir būtų.

Iš pasikalbėjimo, tokie 
žmonės dažnai taip gerai 
apsiskaitę, kaip ir tie, ku
rie už laikraščius moka pi
nigą. Stačiai stebėtis rei
kia, bet taip yra...

A. Gilman
, , f
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MARY RAŽANSKIENE
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnums Frederick, 

William, Jphn, anūkams ir visiems 
giminėms ir draugams.

P. Poškus
I. ir A. Bečiai 
B. Makutėnas
K. Pociūnas
A. Skairus
L. ir J. Novak 
Mary Griciūnas
L. ir 0. Slančiauskai
B. ir W. Simans 
Margaret Taras

New Jersey naujienos
LDS Trečios Apskrities 

metinė konferencija įvyks 
sekmadienį, spalio 27-tą, 
408 Court St., Elizabeth- 
port, N. J. Kuopos spalio 
mėn. susirinkimuose rinki
te delegatus. Rinkite po ge
rą skaičių, ir reikia; kad 
kiekviena kuopa būtų atsto
vaujama. Konferencija turi 
būt svarbi, kadangi kitais 
metais įvyks LDS seimas.

—o—
Medical Center Jersey Ci

ty randasi sekami lietuviai: 
S. Matulienė, Bračiulienė, 
Pilipaitienė ir Butkus. But
kus jau ilgas laikas ten es
ti. Jisai negali kalbėti, ir jį 
laiko ligonbutis už jo sena
tvės pensiją. Butkus ir S. 
Matulienė yra LDS nariai.

Ir iš mūsų mažo skai
čiaus lietuvių yra geras 
skaičius sergančių, senatvė 
retina senųjų eiles ligomis 
ir mirtimis.

—o—
Įsitėmykite newjersieciai, 

kad spalio 3-čią dieną 408 
Court St., Elizabethport, 
įvyks LDS New Jersey kuo
pų metinė vakarienė. Šia
me pobūvyje bus svečias 
tik ką parvykęs iš Lietuvos 
ir pasakys daug žingeidžių 
nuotykių iš savo kelionės.

—o—
Taip, ši sezoną pradeda

me su LDS’kuopų metiniu 
parengimu. Kokie ateities 
veikimo planai, niekas tuo- 
mi nesirūpina. Newarko, 
Harrison ir Bayonne drau
gai mažai tuomi rūpinasi. 
Mažai galima gauti žinių iš 
šių kolonijų ir mūsų laik
raščiui, gi šiose kolonijose 
yra dar gražus skaičius mū
sų senos kartos lietuvių. Jų 
tarpe įvyksta įvairių nuo
tykių, bet niekas jų nepra
neša. Negerai, bet taip yra.

Na, ką sakote LDS ir Li
teratūros draugijos nariai? 
LDS centro komitetas pa
skelbė naujų narių gavimo 
vajų iki sekamo seimo. Li
teratūros draugijoje eina 
centro valdybos nominaci
jos.

Bet mūsų valstijoje tuo 
reikalu mažai kas rūpinasi. 
Organizacinis darbas lieka
si užmirštas, veikėjai pase
no, nėra naujų spėkų, gero 
ūpo ir gero plano.

Negalima pamiršti ir LDS 
kuopų veiklos. Prieš LDS 
12-tą j į seimą mes niekuo 
nepasirodėme: nei naujais 
nariais, nei delegatų skai
čiumi. Tat ateinančiais me
tais ir ateinančioje LDS 
Trečios Apskrities - konfe
rencijoje padarykime pla
nus, kad nebūtų nei vienos 
kuopos mūsų valstijoje, ku
ri nedalyvautų LDS seime, 
kuris įvyks Philadelphijoje, 
visai mūsų kaimynystėje*

Geo. Kudirka
Helen Kudirka
M. Gasparaitienė
M. ir D. Burkauskai
Anna Žalienė
B. ir D. Martin
A. Lukoševičius
A. Stripeika
A. Gudaičiai

Well, iš mūsų progresy
vių jau mažai likosi dirban
čių. Mes, galima sakyti, di
džiumoje, esame pensijonie- 
riai ir turime gražaus lai
ko organizacijoms padirbė
ti.

Bet vasaros laiku karš
čiai, žiemos laike šalčiai, il
gai miegoti, atsikėlus tingi
niauti paima visą pensijo- 
nierių laiką. Įsikalbėjęs 
gauni atsakymą: Pirmiau 
dirbau nemažai, laikas pa
silsėti, lai kiti dirba! Betgi 
yra ir tokių, kurie dar ju
da, nors jie dirbo ir jaune
sni būdami. Iš jų mažai gir
disi panašių pareiškimų. 
Reikia gyduolių, bet jų nė
ra. Pilietis

Worcester, Mass.
Išleistuves

Rugsėjo 18 d. vakare 29 
Endicott St. įvyko ant grei
tųjų suruošta išleistuvių 
pare. Mat, Jonas Skliutas, 
ilgametis šio miesto gyven
tojas (čia jis išgyveno 52 
metus), dabar, rugsėjo 19 
d. apleidžia jį. Išvyksta pa
stoviai būti pas dukterį į 
Boston, Mass.

Moterys, mūsų parengimų 
gaspadinės, sužinojusios a- 
pie tai, suskubo ir sukvietė 
draugus-ges į sueigą, paga
mino užkandžių, kad susi
rinkusius su Jonu atsisvei
kinti, pavaišinti. Susirinko 
gana gražus būrelis, pasi- 
valgė. Pirmininkavo M. Su
kackienė. Nemažai dalyvių 
buvo pakviesta tarti žodį. 
Dauguma kalbėjusių apgai
lestavo, kad didelė spraga 
pasidarys mūsų pažangos 
veikime, Jono netekus. Ne 
vien mirtis retina mūsų 
gretas, o ir šiaip gyvenimo 
aplinkybės mažina mums 
darbuotojus.

Rengėjos įteikė Jonui tik
rai gražų riešinį “Elgin” 
laikrodėlį. Jonas karštai pa
dėkojo už surengtą sueigą, 
suteiktus linkėjimus ir tą 
taip tinkamą dovaną. Sako 
laikysiąs jį ant 'savo ran
kos, kol kraujas sustos te
kėjęs gyslose, ir darbuosis, 
kad ir kitur būdamas, kiek 
sveikata pavėlis, dėl pažan
gos, dėl progreso, dėl pa
saulinės taikos. D. J.

CHESTER, PA.
V. L. Pašalpinls Klubas rengia pramogą, įvyks rugsėjo 

(Sept.) 27 d„ (sekmadienį), pradžia 2-rą vai. popiet, vieta 
339 E. 4th St.

Čia bus daug svarbių pranešimų, kuriuos patieks grįžę iš 
Lietuvos turistai: A. Lipčius, mūsų klubo narys, ir R. Merkis 
iš Philadelphijos.

Kviečiame visos apylinkės lietuvius atsilankyti ir prašome 
atsivesti savo draugus, nes čia išgirsite labai daug naujo.

Rengimo Komisija ( 76-77 )
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Kas veikiama Naujosios 
Anglijos meno srityje

Lapkričio 14 d. į Montello, 
Mass., atvažiuos niujorkie
čiai ir čia suloš operetę 
“Sylviją”. Žinoma, mes tu
rime prie to ruoštis, kad 
juos gražiai sutiktum.

Montello Dailės Vyrų Cho
ras smarkiai mokinasi nąu- 
jas dainas ir ruošiasi prie 
koncerto, nors diena dar 
nenustatyta. Vyrai planuo
ja, kad būsiantis koncertas 
būtų skirtingesnis ir įvai
resnis už buvusius. Nėra 
abejonės, kad jie tai ir pa
darys.

Žiemos sezonui atėjus, bū
tų gerai, kad apylinkės lie
tuvių kolonijos pasikviestų 
pas save Montello vyrus pa
dainuoti. Ką sakote, veikė
jai?

Rugsėjo 13 d. . lankiausi 
worcesterieciu piknike ir 
plačiai kalbėjaus su Jonu

N. Chruščiovas New Yorke
Nikita Chruščiovas atvy

ko ir į mūsų miestą, New 
Yorką. Mylim, nemylim jo, 
o atsinešimas visų vieno
das,—kad tik pamatyti tą 
taip išgarsėjusį ir energin
gą žmogų.

Manau ir aš pamatysiu! 
Na, ir pietų laiku, ketvir
tadienį, atsistojau ant Park 
Avenue prie 46-tos gatvės 
ir kovoju už vietą pirmoje 
eilėje. O kovoti reikėjo, nes 
tiek sugužėjo žmonių, kad 
jokiu būdu negalima nei 
šen, nei ten pereiti. Ir, ži
noma, visi stumiasi, kad tik 
stovėti patogiausioj pozici
joj.

Už kiek laiko, štai pra
važiavo vienas, paskiau an
tras automobilis, pilni poli
cijos, kurie duoda signalus 
stovinčiai policijai būti ant 
sargybos. .

Ot, štai ir atvažiuoja di
džiausias būrys motociklių, 
ir taip greit važiuoja, kad 
jokiu būdu negali nei įžiū
rėti, kas vairuoja juos. Už 
motociklių, tuo pačiu grei
tumu, praūžė automobiliai, 
gal šeši, gal aštuoni, gal 
dešimts, o gal ir daugiau, 
nebuvo galima suskaityti... 
Paskiau vėl motocikliai, ir 
viskas... Policija skirsto 
būrius supykusių, nepasi
tenkinusių spektatorių.

Bet ką gi apie tai sako 
komercinė spauda ir radi
jo bei televizijos komenta
toriai? O, jie kalba, be per- 
stojimo, kad minia labai ra
miai pasitiko N. Chruščio
vą — nei plojo, nei baubė... 
Anglijos komercinė spauda 
ir komentatoriai tuojau, 
veik tą pačią minutę, tą 
patį sako. Ar tai ne sarma
ta? Juk tos minios žmonių, 
kurios stovėjo ir laukė pa
matyti N. Chruščiovą, žino, 
kad nebuvo galima nei at- 
sikvėpt kai praūžė tie au
tomobiliai.

Kyla klausimas, kodėl 
taip buvo padaryta? Ar tik 
nebuvo baimės, o mūsų ša
lyje dabar tiek daug tos 
baimės visame kame, kad 
minia pasitiks svečią dabai 
prielankiai? Kodėl nebuvo 

Dirvelių apie meną ir ką 
jie duos ateinantį sezoną. 
Jis man sako, kad dar nie
ko apčiuopiamo neturi, o 
sėdi aht tvoros.

Žinoma, worcesterieciai 
.yra keisti žmonės. Jie taip, 
kaip Sovietai su sputnikais, 
nežino pasaulis, į kur jie jį 
šaus, o tjk sužino, kuomet 
iššauna. Worcesterieciai 
pereitą sezoną gi iškirto 
šposą su “Čigonais”. Kaip 
žinoma, minėta operetė yra 
trumpa, bet Marijona Su
kackienė darašė vieną ak
tą, o Jonas Dirvelis davė 
muziką ir pasidarė puikus 
veikalas. Veikiausia taip 
bus ir šį sezoną. Jie turi ką 
tokio, bet, ot, laiko slapty
bėje, ir mes turime spėlio
ti. Marija ir Jonai, išeikite 
viešai!

Meno apskr. pirmininkas
Jonas Petrus

leista sužinoti ar baubs, ar 
plos, ar tylės ta minia?

Kadangi aš netaip greit 
nuleidžiu rankas, taigi, dar 
manau, gal bus galima ką 
nors pastebėti, nuėjusiai 
prie Waldorf-Astoria vieš
bučio, kur svečiai buvo nu
vežti. Bet kur tau, ten mi
nia dar didesnė ir visi žmo
nės lygiai taip pat pasipik
tinę. Einu sau į Penktąją 
gatvę, ogi žiūriu, kad kito
je pusėje Park Avenue, už 
kampo, už minių nugarų, 
stovi penkios senos moteri
škės, juodai 'apsirengusios, 
su juodais velionais ant a- 
kių, ir prie jų, su iškabo
mis, stovi trys seni dėdu
kai. Visi jie,"kaip poteriau
dami, vienu balsu, nedrą
siai murma, .“bučia, bučia”. 
Bet šita grupelė taip buvo 
nustumta spektatorių į už
pakalį, kad jokiu būdu nieks 
einant ar važiuojant Park 
Avenue negalėjo jų pama- 

(tyti. Amerikiečiai, o čia bu- 
I vo didžiuma iš ofisų tar- 
! nautojai, juokiasi ir klausia 
viens kito, ko šitie senukai 
nori ir kas jie tokie. Ma
tyti, tai buvo Vengrijos pa
bėgėliai “ponai”, o gal jų 
tarpe, ir viena kita “ponia” 
iš smetoninės Lietuvos. Jie 
tiek padarė žymės, kiek pa
darytum žmogus jūroje nu- 
sispiovęs. Ieva1 n — ■ • ■«• 
Ūsevičiūtę nužudė 
buvęs jos meilužis

Sophie Usewicz, 26 m., 
gyvenusi 282 Manhattan 
Ave., Jersey City. rugs. 20- 
tą tapo sumušta ir pa
smaugta. Ją nužudė Ed
ward Olmstead, 46 metų, 
vedęs ir Nuaugusių vaikų 
tėvas. Po nužudymo jis pats 
apie tai pranešė merginos 
broliui ir šavo jau vedusiai 
dukrai, taipgi policijai.

Olmstead šu Ūsevičiūte 
buvę artinii per dvejus me
tus, bet dabar jis įtaręs, 
kad jinai porinti jį pamesti, 
ieškanti kitų. Aiškina, kad 
žmogžudystę įvykdęs būda
mas girtas.

I *' 1
- - - - - j -- ------------ -

Majoras bandys suvienyti 
savo partiją

Kandidatų nominacijose 
rugsėjo 15 d. Demokratų 
partija buvo pasiskaldžiusi. 
Partijoje ėjo' tarpusavio ko
va už kandidatus, o dar 
daugiau už vietas partijos 
vadovybėje, nes nominacijų 
metu sykių vykdomi ir de
mokratų partijos vadovy
bės rinkimai.

Jonas P. Litvinskas
Praėjusį trečiadienį Cyp

ress Hills kapinėse tapo pa
laidotas Jonas P. Litvins
kas, daugeliui lietuvių pa
žįstamas, gerbiamas, susi
pratęs, laisvų pažiūrų lietu
vis. “Laisvė” neteko dar 
vieno skaitytojo ir nuošir
daus rėmėjo.

Jonas mirė po ilgos ir 
sunkios ligos. Dar 1957 me
tais jam buvo padaryta o- 
peracija viduriuose, bet at
rodė, kad sveikata pasitai
sys. Deja, tuojau prisimetė 
kiti negalavimai viduriuose 
ir mūsų Joną paguldė į lo
vą, iš kurios jis jau nebe
pakilo. Mirė jis praėjusį 
sekmadienį. Mirė tesulau
kęs 62 metų amžiaus.

Lietuvoje velionis paėjo 
iš Stakliškių parapijos, iš 
Pakrovo. Amerikon atvyko 
1914 m. Keletą metų gyve
no Gardner, Mass., o pas
kutinius trisdešimt metų 
su viršum gyveno ir dirbo 
Brooklyne. Dirbo pintinių 
rakandų gamyboje. Prieš 
šešetą metų susituokėm su 
buvusia Mary Demikiene. 
Netenka nė sakyti, kad Jo
no ilga ir sunki liga jo my
limą žmoną labai suvargi
no. Reiškiame jai nuošir
džią užuojautą jos šioje liū
desio valandoje.

Ilsėkis, Jonai, Dėdės. Ša
mo žemėje, užbaigęs nelen
gvą gyvenimo kelionę ir 
palikęs daugelį savo drau
gų ir pažįstamų! Rep.

Komunistų sukakties 
mitingas rugs. 25 d.

Komunistai ir kiti kovin
gos darbo žmonių parti j ds 
prieteliai šio penktadienio 
vakarą susirinks į Carne
gie Hall paminėti tos parti
jos 40 metų sukaktį. Atvyks 
išgirsti, kokios tos partijos, 
perspektyvos, kokie planai 
dabarties ir ateities dar
bams už taiką ir gražesnę, 
laimingesnę Ameriką.

Carnegie randasi Manhat- 
tane, 57th St. prie 7th Avė. 
Įžanga $1. Pradžia progra
mos 8 valandą.

Manhattan e prie Broad
way ir 87 St. kieme rado 
mirusį vyriškį, apie 55 m.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hili, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

BANKETAS
Rengia LDS 3-oji Apskritis

Šeštadienį, Spalio 3 Oct., 1959
408 Court St., Elizabethport, N. J.

Šiame bankete kalbės tik ką parvykęs iš Lietuvos 
svečias, pasakydamas savo patirtus įspūdžius. Bus 
gera proga paklausti, kas jums nėra aišku. Atvyki
te skaitlingai ir pasakykite saviems įr kaimynams, 
kad ir jie atvyktų.

Rengėjai

DOVANŲ PAKETAI Į U. S. S. R
Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto, iki 4 popiet. 
78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

Auga prasikaltimai 
jaunuolių tarpe

New Yorko policijos vir
šininkai paskelbė, kad 1959 
metais, per pirmuosius še
šis mėnesius, jaunuolių tar
pe kriminalystės paaugę 14 
procentų lyginant su 1958 
metų tuo pat laikotarpiu.

Šiemet per tą laiką už 
kriminalinius prasikaltimus 
buvo areštuota 3,865, o 1|958 
—3,432 jaunuoliai tarpe 16 
ir 20 metų amžiaus. Tuo 
pat laiku šiemet areštavo 
3,487 už '“išdykavimą” tar
pe 7-ių ir 16-kos metų am
žiaus.

Policija raportavo, kad 
nuo 1950 metų New Yorke 
buvo 150 susirėmimų tarpe 
jaunimo gaujų. Sako, kad 
Youth Boardo veikėjams 
pavyko tarpe daugelio jau
nuolių gaujų padaryti “tai
ka”, v

Policijos pranešimu da
bar mieste yra virš 150 
jaunimo gaujų, kuriose ran
dasi nuo 6.500 iki 7,500 jau
nuolių. Seniau jaunuolių 
gaujų narių vidutinis am
žius buvo 17 metų, o dabar 
jau tik 15. Reiškia, į gau
jas (“gangs”) įtraukiama 
vis daugiau ir jaunesnio 
amžiaus jaunuolių. Taipgi 
policija sako, kad dabar 
gaujose daugiau dalyvauja 
mergaičių, kaip pirmiau da
lyvavo.

New Yorkas. —Bronkso 
dalyje jaunuolių gauja nu
šovė ant mokyklos laiptų J. 
Guzmaną, 16-kos metų am
žiaus. ’

Pittsburgh, Pa.— Trečia
dienį, po 11 valandos vaka
re, čionai atskrido Chruš
čiovas.

New Yorke 20 metų R. 
Trapier peiliu apraižė gat
ve praeinant jį užkliudžiusį 
vyriškį; Pasirodė, kad vy
rukas. pernai mirtinai suba
dė vieną asmenį, buvo už 
tai nuteistas, bet tuojau ir 
vėl paleistas.

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn, 
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campan Avė. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298
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Šalpos įstaiga 
įveda pakaitų

Naujasis šeimoms pašal
pų skyriaus viršininkas Ja
mes R. Dumpson sako, jog 
jis stropiai vykdys miešto 
valdžios nustatytas naujas 
pakaitas, kurias vykdant 
mažiau teišmokėtų pinigų 
pašalpoms.

Vyriausios pakaitos yrą: 
iš anksto nepraneš apie ty
rinėtojų atvykimą; pašalpų 
čekiuose bus užrašyta, kad 
gavėjas tebėra biednioku; 
pašalpų prašymus turės pa
sirašyti visi suaugusieji šei
mos nariai; patys departa
mento tarnautojai patikrins 
šeimos išmokestį rendoms; 
daugiau gaudys pabėgusius 
tėvus.

Komisijonierius sako, kad 
jis tyrinės didelio kiekio be
tėvių vaikų buvimą šelpia
mųjų sąrašuose. New Yoft 
ke 38 procentai šelpiamųjų 
vaikų neturi tėvo, gimdyti 
netekėjusios motinos. Yra 
spėliojimų, jog kai kurie tė
vai “dingo” tiksliai, kad^.jų 
“apleistoji” motina gautų 
sau ir vaikams pašalpą. Už 
tokį dingimą žada bausti 
aštriau negu iki šiol.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Sugrįžusių turistų iš Lietuvos ra
portas įvyks šio penktadienio vaka
rą, rugsėjo (Sept ) 25 d LRK sa
lėje, 2530 N. 4th St. Prasidės 7:30 
vai. Įžanga veltui.

Kuomet mūsų turistai pasakos 
apie savo įgytus įspūdžius Lietuvo
je, ką jie matė savo akimis, gal 
kai kam iš publikos bus neaišku, 
tai galės duoti klausimus, į ku
riuos *su mielu noru bus atsakyta.

Praėjusios savaitės ’’Laisvės” lai
doje, Nr. 73, kažin per kieno kaltę 
įsiskverbė klaida, būk LLD 10-ta 
kuopa rengia ir pokylį drauge su 
turistų pasakojimais. Taigi, pokylio 
nebus, tik turistai papasakos apie 
tikrąją Lietuvos liaudies buitį, ką 
jie patyrė. ^omisijos narys

WATERBURY, CONN.
Waterburio ALDLD 28 kuoptž 

Susirinkimas įvyks penktadienio va*- 
kare, rugsėjo 25, 8 valandą, visiemž 
žinomoj Venta Hali, 103 Green St. 

Visi nariai atsilankykite ir naują 
atsiveskite.

Raštininkas K. Krasnitskas 
(76-77)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 27 d., 
2-rą vai. popiet, 408 Court St.

Šiame susirinkime bus nominuo
jami kandidatai į centro valdybą.

Dar ne visi nariai yra pasiėmę 
šių metų knygą. Yra labai gera 
apysaka, parašyta R. Mizaros, pa
vadinta “Algio Lumblo Nuotykiai.*’ 
Visi nariai' dalyvaukite šiame su
sirinkime. Po susirinkimo įvyks 
LDP klubo susirinkimas. Taigi vi
si klubiečiai dalyvaukite. ' A. S.

(76-77)

iŠ MATTHEW A. i
BUYUS į Į

;; (BUYAUSKAS) !:

:: LAIDOTUVIŲ į ■; .
i: DIREKTORIUS * • •

*w**ac*■ ■ • •
I Newark 5, N. J. C
• MArket 2-5172 C

• 426 Lafayette St. i:

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill. (
HUmboldt 6-2818

107 S, Vermont St.
' Los Angeles. Calif. 

DUnkirk 5-6550
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