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KRISLAI
Tarpe kūjo ir priekalo.
Susikaupimas.
Be “didžių tikslų.”

Prezidentas už tirpinimą 
“šaltojo karo ledų”

Mizara ir Kaškaiftis
pas iet. studentus

Jau daug atsiekta taikai, 
bet tai dar tik pradžia

Protingas farmerys

Rašo A. Bimba

Geležinkeliečių organas “La- 
^bor” susirūpinęs. Jis norėtų 

karštai pasveikinti Chruščiovo 
planą dėl visuotinio nusigink
lavimo, bet baisiai bijo. O 
kas atsitiks su mūsų ekono
mija, su mūsų darbais?
/Tai ne juokas. Laikraštis 

ragina Kongresą ir vyriausybę 
tuojau skirti komisiją ir stu
dijuoti žygius perėjimui iš ga
minimo karo pabūklų i gami
nimą dešrų, televizorių, švar
kų ir batų.

Kai visas pasaulis diskusuo- 
ja Chruščiovo patiektą planą 
dėl nusiginklavimo didžiausiu 
rimtumu, Chicagos menševikų 
“filosofas” visą reikalą at Ii 
ko vienu pasakymu. Girdi, 
tai “vilkas bando čiulbėti 
lakštingalos balsu.” Matote, 
kaip lengvai viskas išsispren
džia žmogui, kuris protauja 
pilvu.

Ir man teko labai džiugi 
proga dalyvauti Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesijoje, 
kurioje premjeras Chruščio
vas patiekė savo pasiūlymą, 
dėl nusiginklavimo. Nepamir
šiu jo prakalbos ir to susikau
simo, kuriuo tiek Asamblėjos 
"ariai, tiek laikraščiu kores
pondentai ir publika tą kalbą 
išklausė.

štai naujas, didelis klausi
mas. Aktualus klausimas, die
nos klausimas, gyvenimo ir 
mirties klausimas.

Giliau j ginklavimosi lenk
tynes, kurios neišvengiamai 
įves i naują karą ir visuotina 
sunaikinimą, ar visuotinis, pil
nas nusiginklavimas, taika ’r 
saugumas visiems?!

New York o didlapio “He
rald Tribune” kolumnistas 
Walter Lippman nusiskun
džia. kad Amerika neturinti

< Washingtonas. — Pirma- 
j dienį, rugsėjo 26 d., prezi- 
j dentas Eisenhoweris buvo 
sušaukęs spaudos atstovų 
konferenciją, kurioj disku- 
savo Chruščiovo vizito pa- 

j sėkmes. Eisenhoweris atsa- 
j kydamas į klausimus tarpe 
i kitko sakė:

(1) Chruščiovas yra labai 
i energingas ir išsimokslinęs 
į diplomatas, kuris rimtai 
j svarsto visus svarbius klau- 
> simus.

(2) Jo ir Chruščiovo pa
sitarimai buvo tam, kad 
kaip galima sėkmingiau tar-

i pinti susidariusius šaltojo 
j karo ledus ir gerinti santy
kius tarpe Vakarų ir Rytų.

(3) Kas dėl Berlyno, tai 
prezidentas kelis kartus pa
kartojo, kad jis sutinka su 
Chruščiovu, jog tai yra ne-

I normališka padėtis, kada 
110 mylių komunistų terito
rijoje yra “laisvas vakari
nis Berlynas”, su kuriuomi

Uragano “Gracie” 
dideli nuostoliai

Charleston, N. C. — Aš
tuntas šių metų uraganas 
“Gracie” galinga jėga nu
siaubė South Carolina val
stiją. Sausžemį pasiekė vė
jas 125 mylių greityje. Ma
žesnius ir silpnesnius na
mus išdraskė. Jūrų bangos 
ritosi volais į sausžemį ir 
apsėmė didelius plotus far- 
mų. Lietus buvo taip dide
lis, kad vietomis iškrito iki 

; 15 colių vandens.
“didžių tikslų.”

Apie kokius tikslus jis 
ba?

Kapitalizmas ir “didieji tiks
lai’’ jau seniai virto nebesude- 
rinamomis sąvokomis. Jis jau 
davė žmonijai du pasaulinius 
karus ir jau ruošia trečią. Jis 
negali panaikinti žmogaus 
žmogumi išnaudojimo,'nes jis 
yra pagrįstas ’išnaudojimu.

> šiais laikais didžius tikslus 
gi/ii iškelti tiktai naujasis gy
venimas, tiktai socializmas. 
Bet tai ne Lippmanui suprasti.

į Žmonių žuvo nedaug, nes 
kal" i Raudonasis Kryžius ir ki-

1 tos įstaigos iškraustė virš
5,000 asmenų iš pavojingų 
vietų. Finansiniai nuosto
liai sudaro desėtkus milijo
nų dolerių.

Su pasididžiavimu labai 
stambus Iowa valstijos farme
rys Roswell Garstas pasikvie
tė ir pavaišino Nikitą Chruš
čiovą. Jis premjerui plačiai 
aprodė savo pilnai mechani
zuotą ūkį..

Paskui šis protingas farme
rys kalbėjosi su laikraščių ko 
respondentais. Jam patiko 
Chruščiovo nusiteikimas. Jis 
nesibijo taikaus sugyvenimo ir 
žemės ūkyje lenktynių. Jis 
sako: Juo žmonės bus sotes- 
ni ne tik Amerikoj,e, bet ir 
Tarybų Sąjungoje, ir visam 
pasaulyje, tuo gražiau jie su
gyvens, tuo stipresnė bus tai
ka.

Nieko negalima primesti 
šiai farmerio filosofijai.

BAISUS AUDRŲ 
PALIKIMAS

Tokio. — 8,500 žmonių 
buvo užmušta arba sužeista 
laike baisių audrų. Vėjas 
ir vandens bangos sunaiki
no arba užliejo 350,000 
namų, liko 100,000 bena
mių. Vėjas buvo 160 mylių 
per valandą. Suna i k i n o 
daug žvejų laivų ir nemažų 
prekybos laivų. Jungtinių 
Valstijų karinio laivyno 
6,200 tonų laivą "‘Bald 
Eagle” užgrūdo ant seklu
mos.

Roma. —The Italian Line 
stato du naujus keleivinius 

> lawvs po 35,000 tonų jtal- 
poW, kurie plaukios tarpe I- 
talijos ir Amerikos. Jie ga
lės vežti po 1,600 keliaunin
ką.

NASSERIS GRĄŽINO 
ANGLO-FRANKŲ BIZNĮ

Kairas. —1956 metais E- 
giptas konfiskavo Suezo 
kanalą. Dėl to Anglija, Iz
raelis ir Franci ja buvo ka
ru užpuolę Egiptą. Tuomet 
Nasseris Egipte konfiska
vo anglų ir francūzų 1,500 
biznio įstaigų. Bet dabar jis 
vėl susiderėjo su anglo- 
francūzų imperialistais, tai 
grąžino ir biznieriams jų 
nuosavybes.

Vakarai turi palaikyti susi
siekimą per komunistų teri
toriją.

i
Visa eile korespondentų 

citavo i iš pirmesnių laikų 
Valstybės departamento ir 

Į prezidento pareiškimus dėl 
'vakarinio Berlyno, ir klau
sė kokios yra garantijos už
tikrinimui jo dabartinės pa
dėties. Prezidentas jiems 
atsakė, i kad jokių užtikri
nimų negali pažadėti, kad 
tai būsimos konferencijos 
reikalas, kurioje turės būti 
surastas kelias išėjimui iš 
tos nenormališkos padėties.

(4) Prezidentas sakė, kad 
susidarė padėtis, jog reika
linga viršūnių konferencija. 
Jis manąs, kad JAV talki
ninkės su tuo sutiks.

(5) Prezidento vizitas į Ta
rybų Sąjungą atidėtas iki 
pavasario todėl, kad dabar 
jis ir Chruščiovas yra labai 
užimti, o taipgi jau ir oras 
darosi nepalankus.

.......—.......................................................................... .........................■■................................... ............................ ..

Pasternakas gyvena 
vienas užsidaręs

Washingtonas.'—Mūsų ša
lyje komercinė spauda gar
bina tarybinį rašytoją Bo
risą Pasternaką, nes jis pa
rašė veikalą, nukreiptą 
prieš darbo žmonių sant
varką.

Kada čionai lankės pas- 
kilbęs tarybinis rašytojas 
Michailas Šolochovas, tai 
korespondentai apstoję jį 
klausinėjo apie Pasternaką.

Šolochovas sakė, kad Pa
sternakas gyvena užsidaręs, 
kaip vėžys į lukštą. Jis ne
turi ryšių ne tik su. papra
stais žmonėmis, bet net ir 
rašytojais.

JAU TURĖS ĮVYKTI 
VIRŠŪNIŲ SUEIGA

Washingtonas. — Amba
sadoriai tų šalių, kurios su
daro karinę sąjungą (NA
TO) laikė pasitarimą. Jie 
priėjo išvados, kad viršūnių 
konferencija turės įvykti 
dar pirm to, negu preziden
tas Eisenhoweris vyks į Ta
rybų Sąjungą.

* , t

J. VALSTIJOS GAMINA 
GALINGĄ RAKETĄ

Washingtonas.—Dar 1958 
metais armija, savo labora
torijose Huntsville, Ala., 
pradėjo gaminti galingąra- 
ketą vardu “Saturn”, kuri 
turėtų 1,500,000 svarų jėgą.

Jau buvo sulaikyti dar
bai, bet po to, kai Tarybų 
Sąjungos mokslininkų ra
keta pasiekė Mėnulį, tai 
darbai panaujinti. Raketa 
bus gatava tik 1964 metais.

Maskva. —Po 10 valandų 
ii’ 28 minučių didžiulis ta-

Vilniaus Valstybinio V. se, apie studentų vargus A- 
Kapsuko vardo universiteto merikoje.
studentai susitiko su Lietu- Rojus Mizara įdomiai at- į rybinis lėktuvas “TU—114 
voje viešinčiais Amerikos sakė į studentus jaudinan-! nusileido netoli Maskvos . vzi • • -w -V -r v. • • • 1 • 1 _ • *'T T 1 _ 1 _ - — 1 _ W "T” * nlietuvių rašytojais Jonu Ka- čius klausimus ir palinkėjo ■ Vnukovo orlaukyje. Jis at-1 
škaičiu ir Rojumi Mizara.
Rašytojai džiaugiasi ir do-1 
misi studentų gyvenimu ir j 
mielai sutiko šeštadienio va-' studentai paskaitė ištrau-'

jiems geriausios kloties į liko be sustojimo 5,200 my-Į 
moksle. i lių kelionę, tai yra po 500 į

Meninės programos metu I mylių per valandą.
____ j Orlaukyje Chruščiovą, jo 

karą praleisti universitete, j kas iš J. Kaškaičio ir R. Mi- šeimą ir sandraugas, pasi- 
Rašytojas Jonas Kaškai- žaros kūrinių. Po to Operos tiko virš 10,000 minia. Prem- 

tis nuoširdžiai jaunimui pa- ir baleto teatro solistai Y- jeras išlipęs sake “Okay”, o 
pasakojo apie savo gyveni- lienė ir Urvelis padainavo j pasisveikinęs su partijos ir
tis nuoširdžiai jaunimui pa-

mą užjūryje, apie klasinę 
nelygybę kapitalo valstybė-

Užsienio delegatai 
kiny jubiliejuje

ir baleto teatro solistai Y- jeras išlipęs sakė “Okay”, o

liaudies dainų.
J. Jarmalavičius

i Atmušė melus apie 
žydų persekiojimą

Pekinas. —Į Kinijos 10 
metų įsisteigimo Liaudies 
respublikos sukaktį atvyko 
skaitlingos delegacijos iš ki
tų šalių.

Tarybų! Sąjungos delega
cijai vadovauja Komunistų 
Partijos prezidiumo sekre
torius Michailas Suslovas. 
Joje yra Tašenovas, šelepi- 
nas, červonenko, Nikolaje
vą, Andopovas ir kiti žy
mūs tarybinių respublikų 
vadai.

Iš Lenkijos > delegacijai 
vadovauja Aleksandras Za-

New Yorkas. — V. P. 
Jaliutinas, TSRS apšvietos 
ministras, atmuša melus 
apie tai, būk Tarybų Są
jungoje žydai yra persekio
jami.

Jis atžymėjo sekamus 
faktus. Tarybų Sąjungoje 
žydai sudaro 2 procentus 
gyventojų, o aukšt e s n e s 
mokyklas lanko 10 procen
tų žydų kilmės studentų. 
Tarybų Sąjungoje žydai tu
ri tokias pat teises, kaip ir 
kitų tautų žmonės.

Kas dėl atskirų žydų kal
wadzkis, Čekoslovakijos — boj mokyklų, tai jų nėra,
Antoni Navotny. Taipgi at
vyko delegacijos iš Islandi
jos, Kosta -Ricos, Burmos, 
Nepalio, .Venezueloš, Indo
nezijos ir kitų šalių.

nes nereikalingos. Žydai 
gyvena pasisklaidę visoje 
šalyje, tai jeigu jie moky
tųsi žydų kalboje, tai jiems 
būtu keblumo su darbu. 

C-

New Yorkas.—Prasidėjo 
laivakrovių streikas. Eili
niai darbininkai nesutinka 
ilgiau kontrakto laukti.

New Yorkas. —šiandien 
prasidėjo žydų Nauji metai. 
Pagal jų skaitlinę, tai bus 
jau 5,720-ji metai.

Washingtonas.—Preziden
tas Eisenhoweris reikalau
ja iš fabrikantų ir darbinin
kų unijos baigti plieno 
streiką.

Charlottesville, Va. —Ne
toli nuo šio miesto, uragano 
“Gracie” vėjai, sugriovė du 
farmerių namus. Nelaimėje 
žuvo 7 žmonės..

New Yorkas. —šiandien 
bus saulės užtemimas. Jis 
bus matomas tik,rytinėse 
valstijose, nes prasidės 7-ą 
vai. ryto New Yorko laiku.

Londonas. —Mirė piešė
jas Matthew Smith.

Maskva. —Donbaso kasy
klų srityje dėl 500,000 ang
lies kasėjų sutrumpintos 
darbo valandos iki 6 valan
dų per dieną.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos parlamentas (Aukščiau
sioji Taryba) laikys posė
džius spalio 27 dieną.

—_i—i____ _

Roma. —Išteisįnta mergi
na Alba Shrighi, kuri besi
gindama užmušė 16-kos me
tų vaikėzą. Užmuštasis ir 
dar keturi jo sandraugai 
buvo užpuolę merginą iš
prievartauti.

valdžios vadais pridūrė: 
“Amerika gera, bet Tarybų 
Sąjunga dar geresnė”.

Iki Maskvos Chruščiovo 
kavalkadoje buvo per 100 
automobilių. Visu keliu mi
nios žmonių karštai sveiki-
no šaukdamos: “Lai gyvuo
ja Tarybų Sąjungos taikos 
politika”!

Už valandos po to, kai jis 
atvyko į orlaukį, Chruščio
vas jau kalbėjo Lenino Spor- 

j tininku palociuje, kur buvo 
virš 10,000 žmonių.

Jis savo kalboje išdavė 
raportą nuo atvykimo į 
Washingtoną iki iš jo išvy-

kimo į Maskvą. Jis atžymė
jo Amerikos liaudies drau
giškumą ir troškimą taikos, 
taipgi priminė apie tas 
“škuras”, kurios tik savo 
gerove rūpinasi ir bando 
kenkti JAV ir TSRS drau
giškam sugyvenimui.

Chruščiovas atidavė kre
ditą prezidento palydovui 
Henry Cobot Lodge, kuris 
visur lydėjo Chruščiovą ir 
rūpinosi padaryti vizitą sėk
mingu.

Kas dėl mūsų prezidento, 
tai Chruščiovas sakė: “Aš 
įsitikinau, kad Eisenhowe- 
ris nori panaikinti šaltąjį 
karą ir pagerinti tarpe JAV 
ir TSRS santykius... Bet 
yra Jungtinėse Valstijose 
įtakingų jėgų, kurios tam 
prieštarauja ir dirba prieš 
mus, dirba tam, kad palai
kyti ’pasaulyje įtemptą pa
dėtį”.

Chruščiovas sakė, kad jo 
pasitarimas su prezidentu 
Eisenhoweriu sutvirtino 
taikos reikalus, bet tai dar 
tik pradžia.

Budapeštas. —Vengrijos 
Komunistų partija turi 450,- 
000 narių.

Salt Lake City. —Sėkmin
gai nusileido lėktuvas “DO
S’’, kuris 29,000 pėdų aukš
tyje pametė priešakinį lan- 

■ ga.

Anchorage, Alaska. —Su
sikūlė lėktuvas “DC—4” 
prie Sitkino salos ir žuvo 16 
žmogių.

Cape Canaveral, Fla. — 
Laike iššovimo susproga 
laivyno raketa “Snark”, ku
ri buvo rokuojama pati ge
riausia.

Montreal, Canada. —čio
nai atplaukė Japonijos lai
vas “Muneshima Maru” 12,- 
000 tonų įtalpos. Tai pirma
sis japonų laivas St. Law
rence kanale.

GELEŽINKELIŲ KO.
VIS TURI NUOSTOLIŲ

New Yorkas. —The New 
York Central Railroad Co. 
paskelbė, kad rugpiūčio mė
nesyje ji turėjo $3,863,684 
deficito. Gi 1958 metais tą 
pat mėnesį turėjo $275,000 
pelno.

Panašioje padėtyje yra 
visa eilė ir kitų geležinke
lių kompanijų. Yra numa
toma, kad už kelerių metų 
jau nekursuos keleiviniai 
traukiniai.

Italai vėl masiniai 
žudo paukštelius

Roma. —Apie 800,000 ita
lų medžiotojų vėl šaudo 
praskrendančius į pietus 
paukščius ir su 60,000 spe
cialių tinklų juos gaudo. 
Kiekvienais metais italai su
gauna arba nušauna virš 
100,000,000 įvairių paukš
čių ir mažų paukštelių gie
smininkių. Strazdai ir kitos 
nedidelės paukštelės, tai mė
giamasis jų valgis.

Kitos Europos šalys pro
testuoja prieš tokį naikini
mą paukščių, nes pavasarį 
vis mažiau jų į Europą su
grįžta.

REIKALAUJA laužyti 
PLIENO STREIKĄ

New Yorkas. —Dešimts 
valstijų gubernatorių laikė 
konferenciją ir pasiuntė 
prezidentui siūlymą, kad jis 
imtųsi Taft- Hartley įsta
tymo sulaikymui plieno dar
bininkų streiko. Gubernato
riai kaltina uniją. Jie sako, 
kad streikas ilgai tęsiasi ir 
kenkia kitoms industrijoms.

KUN. PRUNSKIS MATĖS 
SU CHRUščIOVIENE

Washingtonas. — Kada 
Chruščiovai buvo Washing
tone, tai Blair. House j ap
silankė lietuvių kunigas 
Juozas Prunskis, klebonas 
Šv. Jurgio bažnyčios Chi
cago j e. Jis įteikė prašymą, 
kad būtų išleista iš Tarybų 
Lietuvos jo 72-jų metų am
žiaus motina. Po to kuni
gas sakė, kad Chruščiovie- 
nė ketino jo prašymą per
duoti TSRS valdžiai.

«• --------- -

Washingtonas. — Kelios 
orlaivių kompanijos nori, 
kad valdžia mažintų keliau
ninkų taksus.

Chruščiovas atvyko 
į kiny jubiliejy

Pekinas. —Tarybų Sąjun
gos premjeras Chruščiovas 
atskrido į Kinijos sostinę 
minėjimui 10-ties metų ju
biliejaus. Orlaukyje jį pasi
tiko Mao Tse-tungas ir kiti 
Kinijos liaudies respublikos 
vadai.

Iš Jungtinių Valstijų N. 
Chruščiovas sugrįžęs Mask
voje išbuvo tik apie 30 va
landų, pasilsėjo, ir vėl ”Tu- 
114” lėktuvu keliavo į Ki
niją.

Pekino orlaukyje jis pa
sakė trumpą kalbą atžymė
damas, kad jo vizitas į 
Jungtines Valstijas ir pasi
tarimai su prezidentu Ei- 
senhoweriu pasitarnaus su
tvirtinimui taikos reikalų.
NAUJI HOLLANDŲ 
PREKYBOS LAIVAI

Amsterdamas. — Royal 
Netherlands Steamship Co. 
pasigamino du naujus mo
torinius laivus. “Ammon” 
4,500 tonų įtalpos ir “Arės” 
7,000 tonų. Lapkričio mėne
syje jie pirmu kartu plauks 
į Ameriką.
LAISVĖ DAR SENOJE 
VIETOJE

Daugelis klausia ar Lais
vė jau išsikraustė į naują 
vietą. Kaip matote pačiame 
laikraštyje tebėra senas an
trašas ir Laisvė vis dar se
noje vietoje. Kai krausty
simos, naujas antrašas bus 
atspausdintas ant pirmo pu
slapio, visuomenė bus infor
muota.

Kada kraustysimos, tik
rai nežinome, gal greit, o 
gal dar ilgokai reikės pa
laukti. Rašykite senu ant
rašu Laisvei iki pamatysite 
pranešimą naujo antrašo.

Laisvės Administracija
I
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Išblaškyti karo debesius ir 
parblokšti jo kurstytojus

TARYBŲ SĄJUNGOS PREMJERO Nikitos Chruš
čiovo vizitas į mūsų sali žymiai sutvirtino taikos reika
lus. Pasaulinė padėtis jau buvo tokia, kad bile kibirkš
tis viename ar kitame jo kampe galėjo padegti Tretįjį 
pasaulinį karą. Net patys Jungtinių Valstijų generolai 
pripažino, kad bile klaida vienoje iš Šiaurinio poliuso 
krypties mūsų “gynybos linijų” galėjo padegti atomi
nį karą.

Pasaulyje jau perdaug susirinko juodų debesių. 
Šaltojo karo palaikytojai, priešai socialistinių šalių, 
kolonijalių žmonių išsilaisvinimo ir liaudies valios— 
paruošė daugybę prieštaravimų. Jų išmislai apie “ko
munistų užpuolimą ant Laoso”, “Kinijos įsiveržimą į 
Indiją”, Vokietijos ir Berlyno reikalai ir įvairios lėk
tuvų provokacijos ardė žmonių nervus ir trukdė ramų 
valstybių gyvenimą.

Pamename, kiek daug buvo propagandos prieš N. 
Chruščiovo pakvietimą į mūsų šalį! Turtingos firmos 
talpino komercinėje spaudoje savo pareiškimus, įvairūs 
komitetai rinko parašus, siuntė juos prezidentui, kon- 
gresmanams, senatoriams ir reikalavo atšaukti Chruš
čiovo vizitą net jau tada, kada jis buvo pilnai paruoš
tas. '.Komercinė spauda buvo pilną visokių prasima
nymų. Kai kurie laikraščiai rašė, kad jeigu Chruščio
vas atvyks, tai jį “tikrai čia užmuš”.

Chruščiovas atvyko. Dvi savaites vizitavo mūsų ša
lyje. Lankėsi į didmiesčius, matėsi, tarėsi, sveikinosi su 
visuomenininkais, valdininkais, paprastais darbininkais 
ir farmeriais, artistais ir studentais, ir nieko baisaus 
neatsitiko. Priešingai, jo vizitas suartino Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos žmones.

Chruščiovas ir prezidentas Eisenhoweris laikė kon
ferenciją. Jie priėjo išvados, kad nesutikimai privalo 
būti išrišti ne spėka, o taikos derybose. Susitarė pa
naujinti vakarinio Berlyno ir taikos reikalą su Vokie

tija. Priėjo išvados, kad būtinai yra reikalinga viršū
nių konferencija, kad išspręstų nenormališką padėtį va
karinio Berlyno ir kitus svarbius klausimus.

Visi rimti politiniai ir valstybiniai veikėjai pripa
žįsta, kad Chruščiovo vizitas pasitarnavo taikos reika
lams.

: BET, TAI TIK PRADŽIA DARBO, kad ištarpinti 
“šaltojo karo ledus”, kad pašalinti tą piktą, kiek ne
apykantos, žvėriško kurstymo buvo paskleista.

Chruščiovas savo kalboje prieš išvykimą iš mūsų 
šalies ir Maskvoje sakė, kad prezidentas Eisenhoweris 
nori taikos, nori darbuotis užbaigimui “šaltojo karo”, 
bet mūsų šalyje yra galingos jėgos, kurios tam prieš
tarauja.

Karo kurstytojai pasijutę, kad suduotas jų politi
kai smūgis, tai dar pikčiau veikia prieš taiką. Vakarų 
Vokietijoje kelia skandalą, būk Eisenhoweris “išdavė 
vakarinį Berlyną”.

Pas mus kolumnistai, jų tarpe E. Mowrer, rašo, 
kad “koegzistencija, tai tik komunistų priedanga pa
saulio pavergimui”. “U. S. News & World Report” 
įtalpino žemėlapį, kuriame įrodinėja, kaip Jungtinių 
Valstijų raketos, siekiančios už 6,300 mylių, gali “visą 
Tarybų Sąjungą sunaikinti”.

Vos Chruščiovui išvykus ir prezidentui Eisenhowe- 
riui atlaikius spaudos konferenciją, “The New York 
Times”, rugsėjo 27 d., savo redakciniame, jau įrodinė
ja, kad prezidento ir Chruščiovo susitarimai Camp Da
vid vasarnamyje “išgaruos taip, kaip išgaravo 1955 m. 
susitarimai Genevoje”.

Šis laikraštis įrodinėja, kad taikus sugyvenimas 
reikštų “palikti komunistams jau pavergtas tautas ir 
suteikti jiems laisvę naujiems užkariavimams”. Jis 
griežtai priešingas, kad Vokietijos apvienijimo reika
lus reikia palikti patiems vokiečiams. Jis piktai tyčio
jasi iš Chruščiovo pasiūlymo nusiginkluoti. Taip lai
kosi šis laikraštis, panašiai laikosi ir kiti “šaltojo ka
ro” rėmėjai.

Visa tatai rodo, kaip teisingai Chruščiovas pajuto 
ir apibūdino tas jėgas, kurios darys viską, kad ardžius 
jau atsiektą susitarimą, kenkus būsimai viršūnių kon
ferencijai, prieštaravus nusiginklavimui ir taikiam val
stybių sugyvenimui.

Taip pat buvo teisingas TSRS premjeras, kada jis 
sakė, kad mūsų šalies prezidentui ir kitiems taikos ša
lininkams yra sunkiau kovoti už taiką, negu TSRS 
vadams.

Tarybų Sąjungoje gamybos įmonės yra valstybės 
rankose, todėl ten ginklų gaminimas neša valstybei 
nuostolius, o pelno niekas neturi. Pas mus gi kita pa
dėtis. Čia karo laivus, lėktuvus, tankus, kanuoles ir 
kitus ginklus gamina privatiniai kapitalistų fabrikai. 
Juos gamina ne todėl, kad tie kapitalistai yra toki “ge
ri patriotai”, bet todėl, kad jie už tų ginklų gaminimą 
pasidaro bilijonus dolerių pelno.

Aišku, kad ginklų ir amunicijos gamintojai įrodi
nės,-kad kapitalistinis ir socialistinis, pasauliai “negali

K. PETR1KIENE

Lietuvos jaunimas išauklėtas kultūringai ir
e 1 m -g • • "g v • - • mas juvo naiiains u sipasiryžę kur y Dingai savo kraštui tarnauti.

Vykstant ekskursantų gru ; “Savintis kultūrą — tai visų 
pei j Lietuvą, kožnam pynėsi pirma, savintis tas žinias, ku- 
inintis: kokias pakaitas ten rias žmonija sukaupė besivys- 
rasime. Vykstančiųjų grupę 
sudarė senesniojo amžiaus 
žmonės, vos tik keturi jaunes
nės kartos. Mes palikom Lie
tuvą jauni, pat gyvenimo pra
džioje, kupini visokių svajo
nių ir vilčių, bet su ryžtu, kad 
sugrįšim kada atgal pas sa 
vuosius. Deja, ne visų toji 
svajonė išsipildė. Skubiai pra
slinko daug audringų metų. 
Lietuvoje gyvenimas pasikei
tė iš pat pagrindų. Vieniems 
tos permainos atnešė laimę, 
gi kiti spyrėsi vis atgal. Mums 
labiausiai rūpėjo pamatyt Lie
tuvos jaunimą, kaip jie žiūri į 
naująjį gyvenimą. Iš gauna
mų laiškų ne viską galima 
suvokti, norisi pačiam tai ma
tyti, patirti.

Lietuvoje visur mus sutiko 
i jauni žmonės: vienur jau bai
gusieji mokslą, kitur dar be
simokantieji, mergaitės ir ber
niukai. Su daugeliu tokių jau
nuolių teko kalbėtis, kelionėje 
kartu pabuvoti, atidžiai tėmi- 
mijom jų elgesį, pokalbius, jų 
pažiūras į gyvenimą. Visų 
mūsų bendra nuomonė: pui- 

i kus Lietuvos jaunimas. Nie- kyklose turi savo chorą, 
kur negirdėjom jaunuolių šū- kojų grupę, sportininkų ir ki- 
kaujant gatvėse dieną ar vėlai tokius dalinius, 
vakare, nematėm stumdantis 
ar bent kaip netvarkingai el- 

! giantis. Sovietų mokyklose la
bai daug domės dedama į jau
nuolių charakterio subudąvo- 
jimą. Kad mokinys atsikal
bėtų mokytojui arba net ir ap- 

‘ muštų mokytoją, kaip kitur 
; įvyksta, Lietuvoje tokie nuo- 
• tykiai nežinomi. Ten specia- 
! liai paruošta brošiūra 
binio jaunuolio elgesio 
ra.” Sakoma:

“Tarybinio žmogaus 
sys turi pasižymėti mandagu- 

I mu, kuris įgalina įvairiausiais 
būdais pareikšti savo palan
kumą artimiems ir pažįsta
miems žmonėms.

Mums svetimas dalykąs su
prasti mandagumo taisykles 
tiktai kaip išorines elgesio 
formas, neturinčias vidinio 
pagrindo - pagarbos žmonėms, 
nes išorinis tyrumas ir grakš
tumas, kaip rašė Bielinskis, 
turi būti vidaus tyrumo ir gro
žio išraiška .”

Tarybų Sąjungos jaunuoliai 
nuo pat įžengimo į mokyklų 
turi būt pavyzdingi visuose 
savo žingsniuose. Taipgi stro
piai saugojama, idant jaunuo
liai neužsikrėstų “didybės” 
manija, kad nesijaustų už ki
tus gabesni-geresni. Vadovė
lyje sakoma:

“Kuklumas —• tai pirmiau
sia reiklumas sau, mokėjimas 
kritiškai žiūrėti į savo poel
gius, žinias, nebūti per geros 
nuomopės apie save.”

Kuris žmogus “viską žino,” 
su tokiu nėra ko ginčytis. Kul
tūringi žmonės niekuomet ne
paliaują mokęsi: jie daug 
skaito, klausosi kitų pokal
bių - patyrimų, visaip siekia
si praplėsti savo žinias. So
vietiniai žmones labai daug 
skaito. Niekas nė. nebando už
ginčyti, kad dabar sovietinėse 
šalyse daugiau išleid ž i a m a 

I laikraščių, knygų, negu bet 
kur kitur.

“Kultūra mums reikalinga 
kaip oras, —sakė M. J. Kali
ninas, — visu plačiu jos dia
pazonu, t. y., nuo elementari
nės, reikalingos kiekvienam 
žmogui, iki vadinamos aukš
tosios kultūros.”

tydama, nes žinios — kultū
ros pagrindas..”

Lietuvoje mokyklinio am
žiaus mergaitės neskuba kuo 
greičiausiai ištekėti. Mergai
tės, kaip ir berniukai, ruošia
si ateities darbams, — siekiasi 
įsigyti specialybę, tad mokslo 
metu nėra laiko romansams. 
Sako, nemažai jaunuolių tik 
baigę aukštąjį mokslą greitai 
apsiveda, bet retai pasitaiko, 
kad ištekėjusi pasiliktų vien 
tik namų šeimininke arba tik 
šeimos auklėtoja. Dažnai iš
tekėjusioji dar ruošiasi toli
mesnėms studijoms.

Per tarybinį laikotarpį iki 
1957 m. tik Kauno Politech
nikos Institute 742 moterys 
baigė inžinierių mokslą ir sėk
mingai dirba gamyboje bei 
pedagoginiame darbe, kuo
met, pagal oficialią statistiką, 
tik viena moteris (1936 m.) 
baigė technikos fakultetą 
Kaune.

Jaunimas Lietuvoje yra 
linksmas: gražiai dainuoja, 
myli sportą, supranta muziką. 
Beveik visose aukštosiose mo-

ŠO-

bojimo įstaigą tvarko jaunas 
vyras. Matyt, ląbąi geras 
gaspadorius. Už pąyyzdingą 
darbą valdžia jį apdovanojo 
automobiliu. Džiaugiasi dide
le dovaną, bet kartu pąsjdį- 
džiuodamas aiškino, kaip jų 
įstaigai puikiai sekąsi. Val
džia skiria sumą piųigų. Turi 
papildomą ūkį, kur užaugi
na daržovių, vaisių, laiko 
karvių ir kitko. Pieniškų 
produktų nei nesunaudo- 
ja visų, i Turi daug avilių 
bičių, visokių yaisių ir uogų. 
Aplinkui namus gražiausi gė
lynai. Viduje taip pat, vazo
nuose visur akį traukia. Kal
bėjau su daugeliu senelių. Vi
si džiaugiasi, kad jie yra ge
riausiai globojami.. Lovos 
švarutėlės. Kambariai taip 
pat. Kurie neturi iš ko įsi
gyti rūbų, įstaiga pasirūpina.

‘Tary- 
kultū-

elge-

Keliaujant teko sutikti jau 
užaugusius valstybės už
laikomų našlaičių globojimo 
namų auklėtinius. Vie
nų tėvai žųyę karo audrose, 
kiti likę be globėjų kitokiais 
priepuoliais. Kokie tai malo
nūs žmonės! Egoimo-pasipū 
timo neįžiūrėsi juose.' žmonės 
visapusiai išsilavinę, jie daug 
skaito, bile klausimu su jais 
galima kalbėtis.

Kitas charakteringas Lie
tuvos jaunimo nuopelnas, tai 
niekur neteko išgirsti dvipras
mio bei necenzūruoto žodžio. 
Jaunieji i 
kultūrinio elgesio 
mų, kur sakoma:

“Tarybinis jaunimas 
ryžtingai kovoti su 
liekana r— ;
jmohese, viešose vietose, pri
vačiuose pasikalbėjim u o s e . 
Negalima žiūrėti pro pirštus į 
šią ‘žodinę šlykštybę.”

Jaunimas šventai pildo tąjį 
patvarkymą. Kožname žings
nyje jie, rodos, jaučia atsa
komybę: jų elgesyje, pokal
biuose • visur spindi nuoširdu
mas.

Artėjant išvykai, kaip kitur 
yra priimta, savo globėjams- 
rūpintojėliams atminimui 
grupę nusprendėm įteikti po 
dovanėlę. Menkai žinodami 
anų asmeninį gvęnimą, kad 
neapsunkinus bereikal i n g u 
gramozdėliu, kaip dažnai pa« 
sitaiko, įdėjom žaliuRų į voką, 
ir, pądėkoję jiems už gerą 
širdį, paprašėm, kąd jie patys 
nusipirktų kas patiks. Kur 
tau! “Mums didžiausias ma
lonumas tai, kad jūs pasiten
kinę. Dovanų neprijmsįm. Už 
patarnavimą mes gaunam al
gą. Dėkui.”

Išvada lai daro patsai šių 
žodžių skaitytojas. Pinigų 
mes atgal neėmėm. Paprašėm, 
kad nupirktų Kuršėnų kūdi
kių namų auklėtiniams saldai
nių už juos, ką jie pasižadėjo 
padaryti.

Daug Lietuvoje, jaunų žmo
nių jąu yra yąūdyaujamnse 
įstaigose. Teko-bų^į Kapsu
ko rajone, ’ Suvalkijos senelių 
invalįdų globojusio namuose. 
Tenai sutikau vieną buvusį 
amerikietį, apie prieš 30 metų 
grįžusį' į Lietuvą. Senelių glo-

griežtai prisilaiko
‘ > reikalavi-

turi
i šlykščia 

su blevyzgoj įmu
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taikiai sugyventi”, kad reikia daugiau ginkluotis. Jie 
tam reikalui suras pakankamai redaktorių, kolųmnįs- 
tų, radijo ir televizijos komęntatorių, kad gintų apsi
ginklavimo pozicijas.

Maskvoje Chruščiovas sakė, kad. jis mūsų šalyje 
matė tuos negražius karo kurstyto jų ’ yęidus, veidus tų, 
kuriems neapeina mūsų' šalies gerove, liaudies reikalai, 
bet rūpi ko didesni pekhąi pasidaryti iš apsiginklavimo.

Visi bešališki žmones, kurie buvo Tarybų Sąjungo
je, sako, kad tos šaEes liaudis, nenori kayo. Nenori jo 
iv TSRS vyriausybę; ką jį Ijau. daug Išartų įrpdčk kvies
dama prie taikau^ sugyvenimo* yis^s yąlst^pęs.

Nenori karo/ir mūsų šalies paprastą lįaudis. Ir ji 
kovoje, išvien su: kitų šalių taikosv trokštančiomis lįau- 
dimis, turės nugalėti karo kurstytojus ir 'padėti tiems 
mūsų šalies vadams, kurie siekia taikos, 'įgyvendinti 
pasaulyje taikų sugyvenimą tarp įvairių valstybių, ne
atsižvelgiant į jų vidujinę, santvarką.- j

Seselės - slaugės rūpestingai | j U nariams vietos 
kožnam patarnąuja. Gydyto
jas ątvyksta kas antra diena. : 
Reikalui prisiėjus, skubi pa
galba suteikiama.

Nors jau buvo vėlu ir lijo, 
bet įstaigos vedėjas būtinai 
prašė nueiti pamatyti, naują 
pastatą, į kurį seneliai bus 
perkelti, kai tik statybos dar
bas bus baigtas. Mūrinis na
mas su visais moderniškais 
įrengimais: centrinis apšildy
mas, kambariai dėl dviejų, 
prausyklos su voniomis ir 
dušais, kokliais klotos sienos, 
erdvas valgomasis, didelis 
kambarys laisvalaikiui pra
leisti, verandos.

Senelių globojimo įstaigoje 
taipgi randasi knygynas, laik
raščių.

Nemažai kolūkių vadovauja 
jauni žmonės. Ypač kur kol
ūkiams “nesisekė.” Atsiranda 
vienur kitur žmonių, kurie vis 
dar nepajėgia ąį,sipalaiduoti 
nuo senųjų liekanų ir savo 
netaktisKu poelgiu sužlugdo 
jiems pavestąją ątsąkomyoę. 
Su jaunais visuomenininkais . 
retai taip atsitinka.

Pasitaiko ir jaunųjų eilėse 
nukrypimų, bet tai patėmiję 
draugai tuojau imasi pastabų, 
reikalauja pasitaisyti, nepa- 
stumia į sali suklydusio, o 
bando jam pagelbėt.

Lietuvos jąūnimas labai ver
tina darbą. Visi dori žmonės 
žino, kad be darbo nebūtų nei 
gyvenimo. Darbas yra pagar
bą, o ne pažeminimas. Laznai 
mokyklos ruošia talkas sku
biam darbui atlikti. Visa Lie
tuva didžiuojasi dideliu pasi
sekimu Kauno HES statyboje. 
Ten dirba 33 inžinieriai. 22 
iš jų yra baigusieji Kauno 
Politechnikos Institutą. Tai 
akademiko Baršausko auklėti
niai. Pagalbiniuose statybos 
darbuose jau talkini n k a v o 
apie 4,000 studentų, mokslei
vių ir Harbininkų. Jaunieji 
žmonės rūpinasi, kad tik di
dysis pasimojimas greičiau 
būtų užbaigtas.

Vartant istorijos ląpus Lie
tuvos jaunimas skaito, kaip jų 
protėviai nuolatos kovojo ^U 
kryžiuočiais, kalavijiečiais ir 
visokiais liaudies engėjais; 
dabar jie įrašys, kaip jie sa
vo tėvynėje sųpkiai dirbdami 
pašalino dūmines sąmanotąs, 
primityvų žemės apdirbimą, 
pastatė įmones, mokslo kated
ras ir gražius miestus, atidarę 
lietuviui (įpriš į platųjį pasąu- 
lį. Jaunimas mokosi ne sava- 
ąaudai, o žmonijos gęrovei.

Lietuvoj žmonės labai bran- 
gina-gerbia savo mokslininkus 
ir visuomėnminkus. Šehesnie- 
ji aprūpinti viskuo, kąd jiems 
nereikėtų' sutikti bet kokių 
trūkumų, bandoma visaip ap
tarnauti. Jaunesniais nemą- 
žiau sielojamąsi. Vilniaus U- 
niversiteto, rektorius J. Kūį>i- 
liūs vos .tik 38 metų. Vienas 
ekskursantų pąstębėjo, kad 
T a r y b ų‘\ Lietuvos rektorius 
pralenkė Ameriką. Ęuvo1; tvir
tinama, kad JlarvaVdo univęr- 
siteto rektorius yra pats jau
niausias reiktorius pasaulyj ę, 
gi Vilniaus'universiteto rekto
rius pora metų jaunesnis.

Rektorius J. Kubilius, kąip 
ašmuo/ ym siį.mm. fižinįę;;isū-; 
dėjimo, atrMę . /riįt iHpėrclįUg' 
išbalęs. Lapai . įaūįf ' difba. 
Ekskursantai savo palydo
vams pastebėjo, jog Kubilių 
turėtu daugiau saugoti, kiek 
paliuosiiojant jį nuo taip di
delių pareigų. “Jis ir pats to 
prašo./ Norėtų specialiai kon-

New Jersey naujienos
Šis — paskutinis primini

mas lDS nariams ir simpati-1 
/ Vspą- 

i “v kuopų va-
I Karięųė ąvętainėje 4u» Lourt 
bt., Eliząpętnport, N. J. Gal 
sis bus pirmas ir paskutinis 
įvykis išgirsti žinias is Lietu
vos. Svečias pasakys oaug 
įdomių dąlyKų. Kam bus ne
aišku, tąi galesite svečio pa- 
įfūąųąii.

Ir įsitėmykite, kad mes esa
me pasiilgę savo tėviškės, sa
vųjų ir visų Lietuvos 'gyveni
mo nuotykių, tad praleisdami 
vakarą susipažinsime su da
bartiniu mūsų tėvų, sesių ir 
brolių gyvenimu. ? * • ■ *

New Jersey valstijos darbo 
unijos kelia klausimą, kad 
unijos organizuotų savo Blue 
Cross ir pasistatytų ligoninę. 
Jersey City majoras kviečia 
unijos vadus pasitarimui. Jis 
sako, kad Medical Center yra 
didelė ligoninė ir darbo uni- 

j atsitikime 
ligos esą pakankamai. Kuo 
šis klausimas pasibaigs, tai 
ateitis parodys. Ar unijos sa
vo pasibrėžtą tikslą atšauks, 
ar sutiks su majoro Witkows- 
kio pasiūlymu ? *•

Pereitos savaitės penktadie
nio New Jersey naujienose 
įvyko klaidą. Ten. pasaKyta, 
Kad L D S Trečios Apskrities 
metinė konferencija 
sekmadieni, spalio 27. 
būti spalio 25-tą. .

įvyks
Turi

vienaIš mūsų valstijos tik 
kolonija eina veikimu pir
myn. Tos kolonijos draugų 
eilės nėra skaitlingos, bet jie 
gyvi. Tie draugai ir draugės 
elizabethiečiai, su apylinkės 
veikėjų pagalba, neša visą 
veikimo naštą, padėdami že
mėlapyje, kad dar judame, 
dar esame gyvi ir nepasiduo
dame tinginystei.

Taip, Harrisono kuopos lai
ko susirinkimus. Jie tuo rei
kalu pralenkia kitas koloni
jas. Bet atskirų parengimų 
neturi. Jie paremia Eliza- 
bethe rengiamus pobūvius.

Tai ir šį šeštadienį visi ir 
iš visų apylinkės kolonijų vy
kime į New Jersey LDS kuo
pų parengimą. Susipažinkime 
su tik ką iš Lietuvos parvy
kusių svečių įgytais patyri
mais apie Lietuvos gyveni
mą. Pilietis .

Philadelphia, Pa. >
Turistai įdomiai pakalbėjo
Rugsėjo 25-tos vakarą mūsų 

turistai, sugrįžę iš viešnagės 
Lietuvoje, plačiai pakalbėjo 
apie naujai atgimusios Lietu-, 
vos padėtį, išryškindami visą 
liaudies pokarinį gyvenimą.

Pirmąs kalbėjo A. Lipčius iš 
Philadelphijos priemiesčio 
Eddystono. Jis kalbėjo dau- 
giausią apie savo kelionės 
įspūdžius, kur buvo, ką matė 
ir t.t.

Antras, R. Merkis, kalbėjo 
ilgokai. Jis papasakojo apie 
Lietuvos ekonomiką, kultūrą, 
apšvietą ir techniką, retkar

pai tušti, naktys sako: dieną Į čiais prisimindamas prieškari- • v 1 *  1 •• i -v ••• v •

Rugsėjo mėn. ties mūsų gy
venamu namų New Jersey 
Centrui storyje įvyko žiaurus 
motinos pasielgimas. Jane 
Byrnes, 26-šių metų amžiaus, 
atėjus traukiniui iš New Yor- 
ko padėjo savo dukrytę 20- 
ties mėnesių tarp bęgių, kad 
ją užmuštų. Inžinierius, mer
gytę patėmijęs, ūmai traukinį 
sustabdė, bet visi vagonai jau 
buvo perbėgę ir mergytė tik 
lengvai subraižyta. Motina 
suareštuota ir padėta tyrinė
jimui jos sveikatos.

Pasitraukus nuo darbo ir ei
nant į senelių gretas, darosi 
nuobodu. Dienos ilgos, vaka-

išmiegojai, tai vartykis ir lauk 
rytų. Ryte visi ęina į darbą 
ir tik prisimeną tie laibai ir 
tie darbo sapkęlęiviai, kurie 
pasiliko dirbtuvėje ir su lai
ku jie eis tais pačiais keliais.

Jeigu gyventume dilesnia
me lietuvių judėjime, kur or
ganizacinis dąrbąs vis eina 
pirmyn, tai nuobodumo nubū
tu. Ateina žiemą, ilgi vaka
rai, nuobodumą padidins, bet 
nieko negali daryti, tai jau 
toks senų žmonių nuo darbo 
pąsitraųkusių likimąs.

centruotis moksliniuose dar
buose, bet kol kas neturime 
tinkąmo asmens jam pava
duoti,” atsako jie.

Ne tik Lietuvos vąlstybės 
vairuotojai saugo savo 

ir
vi-
jos

vairuotojai saugo 
suoinenininkus, bet 
piliečiai tai daro. Vieną 
saulėtą sekmadienio popietę 
valtele išsiirėme pasigręžėti 
puikiais Traku apylinkes eže
rais. Valtelėje buvo ir aka
demikas Kubilius. Valandė
lę pasiirsčiųs, Kubilius pasisiū
lė paimti irklus, bet vairuo
tojas nė kalbėt apie 'tai ne
leido. Matomai, tai buvę vie
nas iš rektoriaus aųklėtipių ar 
šiaip atsakingas pilietis, no
rįs suteikti bent kiek mylimai 
įžymybei poilsio.

Taip mums atrodė Lietuvos 
jaunimas.

Orlaivyje mus globojo 
lietuvaite

Vykstant į Lietuvą, nuo 
Maskvos iki Vilniaus, mus or
laivyje globojo lietuvaity Ma
rytė Jocįūtū, Vilniaus Aukšto
jo Pedagoginio Institutą. stu
dentė.' Marytė kalbą rųsiškąį 
įr‘ angliškai. Kuomet atvyko 
į Maskvą mūsų vice-preziden- 
tas Nixonas, Mąrytė lankėsi 
amerikiečių orlaivyje, kad pa
darius palyginimą.

“Kaip' pątįko. amęrikoniš- 
įcąs?” klausėme Marytę. 
“Puikus, bet Sovietai taipgi 
turį kuę pasįdĮcĮžiuoti.”

Marytė orlaiviais. skraidę 
tarp Vilniaus, Maskvos, ir Le
ningrado. Išsikalbėjus, kaip 
jai patinka toks ųžsięmimas, 
atsąkę “ne.” Jį nemano ten 
Ilgam pasilikti; ji pląąuoją^ 
gilintis visuomeninių mokslų 
šakoje.

į Vilnių Marytė atvyko iš 
'kolūkio, kuriame jos tėveliai, 
buvę 10 hektarų žemes savi
ninkai, dirba. Jos motina yra 
baigusi pradinę.

nius buržuazijos valdymų lai
kus ir statistikomis parody
damas, kokiais šuoliais Lietu
vos liaudis žengia prie komu
nistinio gerbūvio.

Abudu kalbėtojai sakė, kad) 
Lietuvos jaunimas pilnąjį, 100. 
procentų, remia dabartinę so
cialistinę santvarką iv pasiry
žę už ją kovoti, jeigu kiltu 
reikalas. Lietuvos liaudis 
stropiai vysto naują draugiji
nę santvarką. Sena santvarka 
jau seniai savo amžių atgyve
no, kaip senos medinės akė
čios.

Turistai matė miestuose vi
sur didelį švarumą, kokio nė
ra kitose šalyse. Lietuvos 
miestuose saugu vaikščioti 
bile kurią valandą naktį. Nie
kas tavęs neužpuls, neapiplęš. 
žmonės linksmi, geraširdžiai, 
vaišingi. Visi patenkinti gy
venimu, išskiriant apsileidė
lius ir tinginius. j

Kuomet amerikiečiai turis
tai pasakę Lietuvos žmonėms, 
kad Amerikoje yra susitvėrusi 
taryba, kuri renką iš žmonių 
dolerius ir sako, kad ji išva
duosiantį Lietuvą iš Lietuvos 
žmonių, ypač Lietuvos jauni
mas, tai išgirdęs, turėjo daug 
juoko.

Svetainėje klausovai domiai 
gaudę kiekvieną turistų ištaig
ią, žodį. Tik keletas nusiskun
dė, kad jie, toliau sėdėdami, 
negalėjo gerai girdėti, ką kal
bėtojai sakę. Publikos bu- 
yę daug. Tačiau kląusi- 
mų jokių nestatė po poros 
vąlaijdų kalbu.

Na, o ką dabar kitą phila- 
delphiečiai surengs?.. Lauksi
me .. .

Laisvės Reporteris

Girardville, Pa.
Juozas Sąlatka, Laisvės 

skaitytojas, jau ilgai ir sun
kiai serga. Iš pradžių gydė
si namie. Nuo birželio 1 iki 
23 buvo ligoninėje, bet svei
kata ne gėrėją, o vis blogyn. 
£>abar randasi namie, 514 
Ę, Mahąnoy Ave., Girard
ville, Pa J

Joseph Kamarauskas

Yardley, Pa. —Sprogo gū- 
zo vamzdis ir užmušė dar
bininką J. W. Kleinfelderį.
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turistai DruskininkųPirmosios tį grupes 
kurorte.

kai, nesigirdami, bet ir ne- 
simenkindami parodys nau
jas, patogias fermas, siloso 
bokštus, kolūkinę hidroe
lektrinę ant Dovinės upės 
kranto, naujus gyvenamuo
sius namus. Jiems yra kuo 
pasididžiuoti ne tik savųjų 
tarpe.

Tokių kolūkių Sūduvoje 
nemaža — ir Šakiu, ir Vii- 
kaviškio, ir kituose^ rajo
nuose.

.. .Sūduvoje nuo seno gy
veno sūduvių gentis. Tačiau 
priešų, ypač kryžiuočių už
puldinėjami, jie buvo pri
versti 13 am. palikti gimtą
sias vietas. Tik po Žalgirio 
mūšio lietuviai vėl grįžo į 
kairįjį Nemuno krantą. 
Derlinga žemė viliojo žmo
nes ir greitai Sūduva buvo 
tankiai apgyventa. Čia ank
sčiau negu kitose Lietuvos 
dalyse buvo panaikinta 
baudžiava, todėl ir žemės 
ūkis augo sparčiau, gamino 
daugiau produktų. Tačiau 
ši derlinga žemė ir palan- 

Į kios sąlygos skatino ir siur-
Visoje respublikoje pagar- bėlių buožių, dvarininkų 

sėję Kapsuko rajono “šešu- turtėjimą. Sunkūs, aukšti 
Černiachovskio vardo kluonai ir mūriniai tvartai,

Kelionė iš Lawrence, Mass., 
į Tarybų Lietuvą

SŪDUVA - SUVALKIJA
Kur bėga Šešupė, kur vų augintojai, auksinių ran- 

teka”, — ten, į kų melžėjos. Užvažiuokite 
didžiausios į “Šešupės” kolūkį, ir kolū- 

Lietuvos upės, tęsiasi Sū- kiečiai, kaip tikri šeiminin- 
A duvos (Suvalkijos) kraštas 

—šiaurėje labai lygus, pie
tuose truputį kalvotas, eže
ringas.

, Vakarų Sūduvos tarmė 
crave pagrindą mūsų litera
tūrinei kalbai.

Kapsukas, šakiai, Vilka
viškis, Kybartai — nedide
li, bet gerai žinomi miestai, 
nors daugelis jų dar, paly
ginti, jauni. Svarbus eko
nominis ir kultūrinis Sūdu
vos centras—Kapsukas įsi
kūrė tik 18 am. pabaigoje.

Gerai žinomi ir šio Lietu
vos krašto, ypač jo vakari
nės dalies, kolūkiai. Žemės 
čia derlingos, todėl Vakarų 
Sūduva tapo tikru Lietuvos 
aruodu. Tai — pirmaujan
tis Lietuvos respublikos že
mės ūkio rajonas. Plačiose 
Sūduvos ganyklose skabo 
skanią pašešupių žolelę di
delės juodmargių karvių 

3bandos, naujose kolūkių 
fermose gausu kiaulių. Kur 
bepažvelgsi —banguoja pla
tūs javų laukai, žaliuoja cu
krinių "runkelių sklypai.

Nemunas 
vakarus nuo

peš”, 
ir kitų kolūkių kolūkiečiai daugialanges trobos ir sto- vans Jordanijos ir Saudi A- 
—darbštūs ir sumanūs ja- rų rąstų klėtys, sodybos, rabijos karaliai.

Kitą dieną leidomės į Tel
šius. Miestelis nedidelis, bet 
turi audinių dirbtuvę, ame
rikoniškai siuvančią kriau
čių dirbtuvę, taipgi audžia 
kaklaraiščius. Graži jau
nuomenė mus pasitinka su 
gėlėmis, duodama gėles, kar
tu užkabina ir kaklaraištį.

* Direktorius aprodė siuvy
klą, kur siuva vyrams ir 
moterims pirštines, taipgi 
moterims ir vaikams dra
bužius. Nuvedė ir į audimo, 
dažymo ir į jau užbaigtų 
audinių skyrius, kur audi
nių rietimai jau suvynioti 
siuntimui į parduotuves.

Aplankėm cemento dirb
tuvę. Inžinierius, jaunas, 
gražus 28 metų vyras, ap
vedžiojo visur, paaiškinda
mas, kad bus statoma di
desnė cemento dirbtuvė, ku
ri jau pagamins užtektinai 
cemento visai Lietuvai ir 
bus galima eksportuoti ir 
kitoms respublikoms.

Nuvykom apžiūrėti nau
ją miestą, užvadintą Naujo
ji Akmenė. Apartmentai 
puikūs, gatvės plačios, gė
lėmis ir medeliais apsodin
tos, tiesiog nesinori iš ten 
išvažiuoti.

Lankėmės Trakuose. Mie
stas auga naujais gražiais 
pastatais. Aplankėm Trakų 
pilį, kuri beveik baigiama 
remontuoti. Buržuazijos lai

kais nė manyt nemanė at- 
būdavoti istorinę pilį. Juo
zas Jurginis paaiškino, kaip 
lietuviai gynėsi nuo kry
žiuočių užpuolimo. Gamtos 
papuošti ežero krantai. E- 
žere mus pavežiojo motori
niais laiveliais. Turistai ne
galėjome atsigrožėti Trakų 
apylinkėmis. Saloje puikus 
restauranas.

Aplankėm ir Druskinin
kus. Radom minią žmonių. 
Pasitiko su gėlėmis. Apžiū
rėjom gydomąsias maudy
nes. Gydytojas paaiškino jų 
veikmę. Sakė, kad atva
žiuoja ir iš kitų respublikų. 
Kurortas apsodintas gražiu 
pušynu, ligoniai kvėpuoja 
maloniu pušų ir gėlių oru.

Kitam' šone moteris gydy
toja aiškina mankštos svar
bą sveikatai,

Nuėjom pažiūrėti Mari
jos Melnikaitės vardo ligo
ninės. Tai vardas jaunuolės 
kovotojos, kuri paaukojo 
savo gyvybę už Tarybų 
Lietuvą ir darbininkams 
geresnį gyvenimą. Ligoni
nė ruošiama gydyti reuma
tizmą, artritą ir kitas ligas.

Druskininkų mies telis 
tarp puikių medžių, tartum 
miške.

Lankėmės netoli Klaipė
dos saloje puikiausiame- pu
šyne, kur daugiausia gyve
na žuvininkai, o vasaros 
laiku atostogauja' pionie-

i apsuptos galiūnų medžių, o 
I greta — menkos varguolių 
pirkutės, susmegę į žemę 
kumečių laužynai, kur nei 
tvartų, nei įdupnų... Tokia 
buvo Sūduva buržuazijos 
valdymo metais. Nenuosta
bu, kad šiame Lietuvos a- 
ruode ne kartą kildavo ma
žažemių valstiečių, kume
čių judėjimas, streikai dva
ruose. Niekad neužmirš sū- 
duvieciai 1935 metų, kai 
valstiečių judėjimas prieš 
engėjus išsiliejo į galingą 
streiką, prasidėjusį Mari
jampolės (dab. Kapsuko), 
Vilkaviškio, Šakių, Alytaus 
apskrityse. Valstiečiai rei
kalavo palengvinti skolų ir 

! mokesčių naštą, apdėti mo
kesčiais dvarininkus ir tur
čius, palengvinti gyvenimo 
sąlygas. Gražiškiuose, Ša
kiuose ir kitose vietose po
licija šaudė beginklius vals
tiečius, sodino pažanges
nius į kalėjimus, kankino, 
mušė. Nors valstiečių, judė
jimas buvo nuslopintas, jis 
parodė, kad ne buožės, ne 
dvarininkai yra tikrieji šio 

o kai-krašto šeimininkai, 
mo darbo žmonės, sugebą 
ginti savo teises.

Sūduva jau ir anksčiau 
turėjo šaunias revoliucines 
tradicijas. Per Sūduvą bu
vo; gabenama lenininė “Isk
ra” ir kita marksistinę li
teratūra.

Sūduvos krašte gimė to
kie įžymūs revoliucionie
riai, kaip V. Mickevičius— 
Kapsukas, Z. Aleksa —An- 
garietis, Pr.‘ Eidukevičius.

Sūduvos kaimai, o dar la
biau miestai, išvijus iš Lie
tuvos fašistinius okupan
tus., buvo visiškai nunioko
ti. Vėjai siautė sugriauto
mis ‘Šakių, Vilkaviškio, Ky
bartų gatvėmis, sunkias 
žaizdas turėjo gydyti Kap
sukas.

Dabar visi šie miestai ne 
tik pakilo iš griuvėsių, bet 
tapo gražesni, puošnesni.

A. Medonis

Kairas.—Nasseris šaukia 
pasitarimą, kuriame daly

įriai. Aplankėm kempę, ku
rioje būna 600 pionierių. 
Kitoje mažesnėje vaikai, 
6-8 metų. Gerai aprengti, 
valgykla puiki. Miegamuo
se kambariuose lovelės su 
spyruoklėmis, baltai paklo
tos. Patys vaikučiai turi sa
vo viršininkus. Negalima at
sigrožėti kaip gražiai jie 
demonstruoja.

Saulei leidžiantis, kapito
nas iššaukia grupelių vir
šininkus raportuoti, ar visi 
randasi. -Po patikrinimo, 
nuleidžia Tarybų Lietuvos 
ir visos Tarybų Sąjungos 
vėliavas.
Kas yra tie žaliukai?

Lietuvoje po Antrojo pa
saulinio karo siautėjo žmo
nių žudytojai. Lietuvoje 
juos vadina žaliukais—miš
kiniais banditais. Jie nakti
mis užpuldavo kaimų gy
ventojus, apiplėšdavo, dau
gelį gyventojų užmušdavo. 
Jaunus vaikinus išsivary
davo miškan, versdami tap
ti tokiais pat plėšikais ir 
žmogžudžiais, kaip jie pa
tys.

Būdamas pas gimines kal
bėjausi su kolūkiečiais. Šir
vintų, Musnikų, Galvonių. 
Čiobiškiu ir Žąslių apylin
kėse, ypač kur arti buvo di
desni miškai, banditai dū
ko. Užklausus Burniškių 
kaimiečių, ar tie miškiniai 
buvo Lietuvos laisvintojai, 
atsakė, kad tai buvo ne lai
svintojai, ale Lietuvos žu
dytojai..

Cliffside, N. J.
Rugsėjo 3 mirę Juozapas 

Gaųriųskas. Dar jaunas bu
vo, 46 metų. frięš kę.turis 
mėnęsįųs buvo ; sųpąraly- 
žiuotą§j nuvęžtąs į ligoninę 
ir iš jos-sugrįžo., tąrtum pa
sveikę^, jautėsi gerai. Rūgs. 
3 d. su b,rolių nuvažiavo į 
skalbyklą. Laukdamas iš
plovimo drabužių atsisėdo 
ant kędės ir ten mirė.

Velionis nuo 6 metų am
žiaus buyo nebylys ir ne
girdėjo, tai praradęs apen- 
diko uždegimo ir operaci
jos metu. Buvo vedęs taip 
pat nebylę žųioną. Visados 
dalyvaudavo su lietuviais.

Paliko tėvą, motiną, bro
lį, žmoną. Cliffsidiečiai rei
škiame jiems užuojautą.

Palaidotas rugs. 8 su baž
nytinėmis apeigomis Fort 
Lee kapinėse.

—o—
Fairview, N. J. (Cliffsi

des kaimynai) rugsėjo 13 d. 
mirė F. Janulis, 80 metų. 
Mirė mažai sirgęs. Rytą su
sirgo, vakare numirė. Buvo 
rimtas žmogus. Kai jaunas 
buvo visur dalyvaudavo su 
lietuviais. Palaidotas rugs. 
17 su bažnytinėmis apeigo
mis Fort Lee kapinėse.

Paliko sūnų, dvį jau ve
dusias dukteris, du anūkus 
ir du brolius, vienas gyvena 
Chicagoje, kitas Wisconsin 
valstijoje. Chicagietis daly
vavo laidotuvėse. Velionio 
žmona mirė prieš 20 metų.

Fairview ir Cliffsidės lie
tuviai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą velionio Janulio 
vaikams ir kitiems artimie
siems.
Apie cliffsidiečių veikimą

LDS 115 ir LLD 77 kuo
pos rugp. 7 turėjo susirin
kimus. Nariai užsimokėjo 
duokles iki naujų metų. LLD 
nariai gavo iš LLD Centro 
R. Mizaros parašytą kųygą 
“Algio Lumbio nuotykiai”.

Mes, cliffsidiečiai, negali
me surengti pramogų. Mū
sų, lietuvių, čįą mažai yra. 
Dabar dalyvausime LDS 3 
apskrities kuopų naudai 

i rengiamąmę bankete spalio

Banditai ateidavo nakti
mis, šautuvu į krūtinę įrė
mę pareįkąlaudaVo atiduoti 
viską. Kuris nedavė, tam 
galas. BancĮitų 'prigrasinti' 
kai kurie kaimiečiai bandi
tus slėpdavę klojimuose, 
šiauduose. Tarybų valdžia 
saviškiams įsakydavo ap
suptuosius nešaudyti, jei 
galima, suimti gyvus, nes 
pas jubs buvo pakliuvusių 
ir nekaltų.

Ne, Lietuvoje nacionalis
tinius - fašistinius banditus 
žmonės ųęvądiną partiza
nais, jie ten vadinami tik
ruoju vardų—žmogžudžiais.

—Ar norėtumėt kad su
grąžintų Smetonos režimą, 
—kartą pąkląusiąų kaimie
čių.' ‘ \ /y 7 * '

—Tegul trenkia perkūnas 
Smetoną ir jo visą gaują, 
—atsakė jie. —- Mes labai 
dėkingi Tarybų valdžiai, 
kad juos išnaikino.; Nors 
dabar galime naktimis ra- 

' miai pamiegoti, pasilsėti.
Klausiau ąpię išvežtus į 

Sibirą, kokie buvo, vežami. 
Atsakė, jog vežė nutėmytus 
užlaikant banditus. Dauge
liu atvejų/tai buvo daroma 
apsaugai jų pačių gyvybės, 
nes kiekvieną minutę jų gy
vybė buvo pavojuje. Gi pa
šalinus lizdus ir pačius ža
liukus buvo, galimą grei
čiau suimti.

Lietuvoje žmonės negali 
atsistebėti,’ kai sužino, kad 
Amerikoje kai kurie žmo
nės aukoja tiems banditams 
paremti. Jie piktinasi tuo,

3, Šeštadienį 7 vai. vakaro, 
408 Court St., Elizabeth- 
port, N. J. Kiek liks pelno, 

! pasidalins tos kuopos, ku
rios parengime dalyvaus.

Cliffsidiečiai taipgi daly
vaukite, nepasiduokite se
natvei. G. S.

Dorchester, Mass.
PADĖKA

Noriu išreikšti širdingą 
ačiū visiems, kurie dalyva
vo mano gyvenimo draugo 
—vyrų Jono Usevičiaus šer
menyse ir laidotuvėse.

Ačiū giminėms už gėles, 
draugams Bečįams ir jų 
dukteriai Gigai, jo pusbro
lių Zigmo ir Ramaldos šei
mynoms, mano seseriai 
Bronei M'ilčienei. Labai ačiū 
Norwoodo draugams, kurių 
didelis būrys atsilankė pa
lydėti į kapines ir šermeny
se. Ačiū graboriui Kaspa
rui už malonų patarnavimą. 
Ačiū ir visoms draugėms ir 
draugams, kurie kuo nors 
prisidėjo mūsų liūdesio va
landoje.
Petrone Usevičiene, žmona 
Aldiga Beeis, duktė 
Zinon Beeis, žentas 
Kenneth ir Ęimis, anūkai

“Nėra kontrakto, 
mes nedirbame”

Taip pareiškė newyorkie- 
čiai laivakrovių vadai laivų 
ir prieplaukų savininkėms 
kompanijoms. Pasinaudoda
mos reakcinio Kongreso nu
kaltais darbininkams varžy
ti naujais įstatymais kom
panijos pasidarė ypatingai 
atsparios prieš naują kon
traktą, nesistengia su savo 
darbininkais susiderėti.

Streikas kilo. Jei tęsis, 
apims ‘ visą rytinį pajūrį 
nuo Maine krantų iki 
Texas.

Senasis kontraktas baigė
si rugsėjo 30 dieną.

Kompanijos iki šiol buvo 
pąsiūlusios pridėti tik 20 
centų už valandą mokesties 
dabar ir po 5 centus seka
mais dvejais metais, bet ir

:kad Amerikoje kunigai ka
talikams meluoja apie tary
binę santvarką, su kuria jie 
kas dieną ir valandą žengia 
pirmyn, kurios vadovybėje 
jų gyvenimas gerėja.

Lietuvos žmonės prašė 
pasakyti Amerikoje gyve
nantiems jų broliams ir se
sutėms, kad neklausytumėt 
tėvynės Lietuvos priešų, ku
rie per fašistinę spaudą ir 
radiją apmeluoja, niekina 
Tarybų Lietuvą. Jie sako:

—Mes esame laimingi 
atsikratę buržuazinės val
džios, tapę Tarybų Lietu
vos ir visos Tarybų Sąjun
gos piliečiais. Mes nenori
me daugiau žudynių. Mes 
dėkojam Tarybų Sąjungai 
ir visoms mūsų kaimyniš
koms socialistinėms respu
blikoms,. kurios pagelbėjo, 
mums atsistoti ant kojų.

Reikia atminti, jog naciai 
iš Lietuvos buvo išvežę vis
ką, nepaliko nė vieno gyvu
lėlio. O r kur dar buvo už
silikęs .paslėptas, tuos atė
mė nacionalistiniai bandi
tai. Pagalbos reikėjo daug 
ir visokios.

Lietuvos žmonės visuomet 
primena, kad jų ateities lai
mė glūdi taikoje. Visi, kas 
darbuojasi išsaugoti taiką, 
padeda Lietuvai savo jau
nimą aprūpinti mokslu, pa
deda visiems Lietuvos žmo
nėms greičiau išgyvendinti 
trūkumus ir susikurti švie
sų, laimingą gyvenimą.

. S. Penkaiiskas

Viešėdami Vilniuje Rojus Mizara ir Mildred Stenslęr 
susitiko su žymiu lietuviškos operos dainininku Kaziu 
Gutausku ir jaunu talentingu kompozitorium, operos 
“Pilėnai” autorium Vytautu Klova (pirmas iš dešinės).

Trakuose gydytojas A. Margerisį aplanke Vilniaus uni
versiteto vilą ir papasakojo vasaroj autiems studentams 
apie Amerikos aukštąsias mokyklas. Lietuvos studen
tai prašė daktarą perduoti jų nuoširdžius sveikinimus 
kolegoms Amerikoje.

tai tik su sąlyga, kad uni
ja sutiks automatizuoti dar
bą. Tuo būdu pašalintų daug 
darbininkų iš darbo, padi
dintų bedarbių eiles. Darbi
ninkai tam priešinasi.

Pirmuoju šių metų pus
mečiu N. Y. valstijoje užre- 
korduota 120,989 auto lei
dimai daugiau negu pernai 
tuo pat laiku. Pernai visų 
metų registracija buvo 5,- 
054,678 automobiliai.
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NORI PAKENKTI DĖL 
LAIVŲ STATYBOS

New Yorkas.—Prieš kiek 
laiko buvo paskelbta, kad 
New Yorko viešbučių savi
ninkas H. B. Cantor Vokie
tijoje stato du didelius lai
vus ir pigiai gabens keliau
ninkus tarpe Europos ir A- 
merikos. Dabar jau patir
ta, kad kitos laivų kompa
nijos nori pakenkti laivų 
statybai.



Newark, N. J.
MIRUS

Onai Ostapuk-Kireiliūtei
Reiškiame užuojautą jos vyrui Tony ir broliui
J. Kireiliui, gyvenančiam Johnson City, N- 

Y., ir visiems giminėms ir draugams.
BRONĖ ir WALTER KERŠULIAI

Brooklyn, N. Y.

Chicago, Ill.
Chicagiečiai nelaukia vi

duržiemio meno veiksmams 
pradėti. Būdami turtingi 
dainos jėgomis jau dabar 
pradėjo koncertų sezoną 
liaudiškame Kultūros cent-

Tarp lietuvių
Beatrice Briedienė vis dar 

nepajėgė išvyti petin ir ran
kon įsimetusių skausmų. 
Jos liga yra ne vien tik 
skausmas jai ir rūpestis jos 

; šeimai, bet ir skriauda Ai
do chorui. Beatrice yra vei
kli, ryžtinga chorietė, vie
nok liga ją sulaiko nuo da
lyvavo chore dabar, kuo
met jam, ruošiantis, pasta
tyti operetę “Sylvią”, kiek
vieno choriečio jėga yra y- 
patingai brangi.

Panašią skriaudą Aidui 
iškirto įvykęs aidietės Bro
nės Keršulienės nugarkau
lio kryptelėjimas. Jinai gy-

Dar apie J. Litvinską I Pakeista Šmagorienės
i •vi • ■ • !•

Praėjusio penktadienio 
Laisvėje tūlas reporteris 
parašė apie neseniai mirusį 
Joną Litvinską. Parašyta, 
kad jisai paėjo iš Stakliš
kių parapijos, iš Pakravo 
kaimo. Tai klaidinga. Lit- 
vinskas paėjo iš Užuguos
čio parapijos, iš Medžionių 
kaimo. Aš jį pažinojau dar 
Lietuvoje būdamas pirm iš
važiavimo Amerikon.

P. šolomskas

išleistuvių diena
Klubietės praėjusiame su

sirinkime nutarė savo darb
ščią, ilgalaikę sekretorę Ma
ry, Šmagorienę išlydėti Flo
ridon su gražiu pobūviu. 
Tas planas nepakito, išleis
tuvės įvyks, bet dėl susidė
jusių sąlygų pakeista die
na.

Išleistuvės įvyks spalio 7- 
! tą, šį trečiadienį (ne 10-tą), 
I naujame Kultūriniame cen- 
! tre, Liberty . Avė. ir 102 St., 
Ozone. Park.

Visos klubietės prašomos

Užsidegus namui 181 Ma
dison St. Mi’s. Howard iš 
trečio aukšto pro langą 
metė gaisrininkui j rankas 
17 mėnesių sūnelį. Menama, 
kad kūdikis mažai tenuken- 
tėjo.

STATEMENT REQUIRED BY THE 

ACT OF AUGUST 24, 1912, AS 

AMENDED BY THE ACTS OF

MARCH 3, 1933, AND JULY 2,
1946 (Title 39, United States Code,

Section 233) SHOWING THE
OWNERSHIP, MANAGEMENT) re _ Mildos teatre> • 

and circulation ; Pirmą koncertą surengė
OF LAISVE, Lithuanian Semi- ' Dl’amOS ir Dailės klubas 
Weekly, published Tuesdays and j i- a i Ptmdyin 2*30 v 
Fridays, except in case of Holidays, SPall° 4 1 iaGZia Z.dU V.
at Jamaica, N. Y._ for October 1st, j —O—
I959, Paulina Mankevičienė su-

1. The names and addresses of ; grjž0 iš ligoninės namo, 
the publisher, editor, managing edi- i ° £
tor. and business managers are: i Elzbieta Strazdas tebesi- 

pubiisher Laisve, inc., no-12 At- • panda Oak Forest ligoninė- 
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y. I . -. . T. . , .

Editor Roy Mizara, 110-12 Atlan- | kambarys 103. Ji labai 
tic Ave., Richmond Hili, n.* y. , pasiilgsta draugų ir įverti-

Managing Editor Roy Mizara, ' na atlankyma.
110-12 Atlantic Ave., Richmond I
hhi, N- Y- ; Po ilgos ligos ir operaci-

Business manager Blank P. Buck, i 1V118PV1Č1U<< miD'Y'i-110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, J0S JUStaS MlSeVlClUS SUgrj- 
n. y. ! žo iš ligoninės. Sako, kad

2. The owner is: (If owned by a , jaučiasi geriaU. Tikimės, 
corporation, its name and address į had pasveikęs tas nenUOal- 
must be stated and also immediate- j 
ly thereunder the names and ad
dresses of stockholders owning or 
holding 1 percent or more of total 
amount of stock. If not owned by a 
corporation, the names and addres
ses of the individual owners 
be given.)

Laisve, Inc., 110-12 Atlantic 
Richmond Hill, N. Y.

George Wares, Pres , 136 
Kibben St., Brooklyn, N. Y.

Frank P. Buck, Business 
ager, 110-12 Atlantic Ave., 
mond Hill, N. Y.

Wm Chapels, Secretary, 442 
Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

3. The known bondholders, mort
gagees, and other security holders 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of bonds,, mortga
ges, or other securities are:

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Wm. Chapels, 442 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

Paul Rainis, 26 Crosby Avenue, 
Brooklyn, N Y.

Constance Karpavich, 
Street, Brooklyn, N. Y.

William Baltrušaitis, 
St., Brooklyn, N. Y.

C. Anskis, 744 Macon 
lyn, N. Y

Chas Milan, 415-36'h 
lyn, N. Y.

Anthony Mureika, 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Geo. Wares, 136 McKibben 
Brooklyn, N. Y.

John Rushinskas, 7801—;34th 
Jackson Hts., N. Y.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa
city other than that of a bona fide 
owner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, to paid subscribers du
ring the 12 months preceding the 
date shown above was: (This infor
mation is required from daily, 
weekly, semiweekly, and triweekly 
newspapers only) 5,136.

FRANK P. BUCK, Bus. Mgr. 
Sworn to and subscribed before me 
1st day of October, 1959.

(SEAL)
LILLIAN BELTE 

Notary Public, State of New York.
No. 41-0235050 Queers County 

Term Expires March 30, 1961
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GIRDĖJIMO APARATAI
Baterijų vielos—Ausims Priedai 

Taisome ant Vietos 
MODERN HEARING AID 

CENTER
1218 Chestnut St. Kamb. 401
Vai. 9-5. Trečiad. 9-8. SeSt. 9-2

Įspūdingai paminėta 
Komunistų partijos 
40 metų sukaktis

Rugsėjo 25-tą New Yor
ko komunistai surengė ma
sinį mitingą paminėti parti
jos 40 metų sukaktį. Mitin
gas įvyko įspūdingas. Kai 
didžiosios Carnegie koncer

nų salės grindinį užpildė o- 
bels žiedų spalvomis ir mė
nuliais prašvitę veteranai 
partijos įkūrėjai ir anksty
vieji nariai, tai balkonuose 
buvo minios skaistaus jau
nimo.

Tas brangus jaunimėlis, 
matyt, čia pakliuvęs ne per!
klaidą, ne kokio pono mo-; domaisiais šulais apkausty- 
kyklos viršininko atsiųstas, ta. Gi aidietis jos vyras 
kaip tai būna įvairių vai- Walteris, tapęs ligonės lan
dančiųjų grupių iškylų me- kytoju, sau šeimininku ir 
tu. Kai kalbėtojai pasako-1 namų prižiūrovu (greta ka- 
jo apie partijos, nudirbtus sdieninio darbo) tain pat 
darbininkų judėjimo gero-i nebesuspėja Aidui talkon, 
vei didžius darbus, kai jie LiHja Kavaliauskaitg ato'_ 

stogomis buvo nuvykusi at- 
i lankyti savo seserį ir kitus 
artimuosius, gyvenančius 
Floridoje. Apgailestauja, 
kad blogas oras ir stoka lai-

Išvyko Floridon
Magdalena Aleksiejienė, atvykti ir savo draugus bei 

Laisvės skaitytoja, rugs. 27 drauges kviesti. Pobūvis y- 
išvažiavo į Floridą pas dūk- i ra ruošiamas draugiškas- 
terį ir žentą pasisvečiuoti; šeimyniškas, jokios įžangi- 
ir atostogas turėti, 
linksmų atostogų.

M. Krunglienė

skelbė planus šių dienų ir 
ateities darbams, jaunimas 
audringomis ovacijomis tai 
sveikino.

Nuostabiai maloni šiluma 
užlieja veteranų krūtinę tu
rint greta savęs šią energi
ją, entuziazmu spinduliuo-i

PAKALNIŠKIAI JAU 
ANTRUKART SENUKAI

Atvykusi iš Floridos Ma
rijona Lideikienė atvežė 
brooklyniečiams gerų linkė-

Linkiu ! nės mokesties nebus prašo- 
j ma.

Draugė Šmagorienė vyks- 
1 ta Floridon gydytojo pata
riama, išbandymui Floridos 
klimato veikmės į jos svei
katą pasiruošusi ten gyven
ti apie metus, o tada spręs, 
kur jai geriau gyventi. Flo
ridoje, beje., jau senokai gy-

FILMŲ RODYMAI
Tai jau ir vėl Geo Klimo fil

mų rodymo maršrutas prasideda. 
Taigi, draugijos ir klubai, norintie
ji pasinaudoti filmais, kreipkitės se
kamu antrašu: Geo. Klimas, 147-31 
Coolidge Ave., Jamaica 32, L. I., 
N. Y. Per Klimą galite gauti iš 
Lietuvos filmų, kurie čia randasi.

“Težydi Jaunyste,” labai gražus 
spalvotas filmas.

“Katriutės Gintarai,” Klimo ga
minta, nepaprastai graži ir pamo
kinanti operetė, papuošta daugeliu 
gražių dainų iš Jasilionio poezijos. 
Turinys—tai pasakos iš Katriutės 
motinos pergyventų laikų Motina, 
mirdama, mažytei Katriutei paliko 
tiek daug gintarų-karielių, kad či
gonė subrudo pinti intrigas, kad na- 
sigrobti Katriutės gintarus ir dau
gel) gražių ir gerų dalykėlių. Vei
kalai iš gyvenimo Lietuvoje. Gra
žiu snalvų scencrijos aiškios akto- 

kalbos, patiks kiekvienam.
Filtnininkas George Klimas

(79-82).

rių

jimų nuo Antaninos Zablac-1 vena jos motina ir tūli kiti 
kienės ir Prano ir Adeles |

MATTHEW A
BUYUS )

(BUYAUSKAS)šeimos nariai.
Kviečiame visus.

žinią, kad Pakalniškių dūk-, Klubiefps
tė Francine ir žentas susi-i____ _____________ __
laukė antrojo kūdikio, dūk-

ko neleido atlankyti drau- Pakahliški jj suteikž irl 
| gus. kuriu Lilija ten, kaip 

jantį'jaunimą, besiveržian-kito, turi labai 
tį gyventi, kovoti už taiką, i 
už žmonijos gerovę. Jame 
matai ateitį. Ir džiaugiesi, 
kad, nors ir sunkiai dirbda
mas, nors, po mažai teat- 
siekdamas., visgi smiltelę 
prie smiltelės nešdamas pra- 
tiesei tai ateičiai pagrindą.

Vyriausiais kalbėtojais 
buvo Eugene Dennis, Ben- 

Roselando Aido Choras jamin J. Davis, Scott Near-

; gausiai, 
i

Laisviečiai A. ir Ilsa Bim- relės. Jų pirmagimis buvo 
bai šią savaitę keletą dienų sūnelis. Rep.
viešėjo pas josios gimines 
Marylande. Help Wanted Female

JOHN KRAUSS, Inc.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

sus pažangietis veikėjas vėl 
stos prie svarbaus visuome
niško darbo.

—o—

rugsėjo 25-tos. vakarą su
ruošė vakarienę Mildos pa
talpoje, tos įstaigos gero
vei. Ten pat įvykdė ir dai
nų c praktiką.

Lowell, Mass.
Lowdlio naujienos

Rugpjūčio. 23 d. mirė LDS 
110 kp. narys M. Andrulio- 
nis, 72 metų. Kadaise buvo 
Laisvės skaitytojas. Bet to
liau paliko Laisvės ir lais
vų žmonių didelis priešas. 
Jo žmona jį palaidojo su 
bažnytinėmis apeigomis, šv. 
Juozapo kapinėse.

A. Raudeliūnas mirė rug
sėjo 20 d. Lowell General 
ligoninėje, vėžio liga, sulau
kęs. 66 metų. A. Raudeliū
nas buvo tautiškų pažiūrų 
žmogus, bet su visais lietu
viais gražiai sugyveno. Su 
juo buvo galima susikalbėti 
visais klausimais. Palaidojo 
bažnytiškai, šv. Jono kapi
nėse.

Lai jiems būna lengva šios 
šalies žemelė. O jų mote
rims ir vaikams didelė už
uojauta.
Ligoniai

LDS 110 kp. narė A. Au- 
glienė turėjo sunkią opera
ciją, bet jau sveiksta.

Mūsų kp. pirmininkas V. 
Čiulada rugsėjo 21 d. turė
jo sunkią operaciją. Ran
dasi Šv. Jono ligoninėj, kam
bario numeris 208. Organi
zacijų nariai atlankykite li
gonį. Vėlinu V. Čiuladai ko- 
greičiausia susveikti.

Lowellietis

ing, Helen Alfred. Pirmi
ninkavo Elizabeth Gurley 
Flynn. Jaunimo ansamblis 
pagiedojo specialų partijos 
sukakčiai parašytą himną, 
kurio kopijos paskiau buvo 
parduodamos. Radosi tokių, 
kurie kopiją pirko už šimti
nę dolerių. Kiti dešimtinė
mis, penkinėmis ir migla 
dolerinių vardan tos dainos 
sudovanojo gerą pasogą 
partijos darbui paremti.

N.

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomojame 6 kambarius, ant 

pat viršaus 3-jų šeimų namo. Be 
šilumos. Naujai ištaisyta virtuvė 
su nauju pečium. Pageidaujama 
viduramžių žmonių, be šeimos. Ga
lite kreiptis bile laiku nuo 12 vai. 
dieną, kasdien. C. Sidabrą, 267 
Linden St., Brooklyn, N. Y. Arti 
visų transportacijų. GLenmore 6- 
1321. (78-79)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 2, 1959

PRANEŠIMAI
Turistų antrosios grupės 

iš Lietuvos raportas įvyks 
spalio 17, šeštadienį, 7 v. v., 
Schwaben Hall, Knickerboc
ker ir Myrtle Avės., Brook- 
lyne.

Kviečiame visus.
Rengėjai

PHILADELPHIA Pa.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

spalio (Oct.) 9 d , 7:30 vai, vakare, 
! 1150 N. 4th St. Parengimų komi- , 
sija išduos savo raportą ir bus ap
tarta tolesnė veikla Valdyba 

79 80)

Mirė Andy Onda
Rugsėjo 19 Brooklyn,e mi

rė žymus, pažangietis darbo 
žmonių organizuotojas ir 
vadovas Andy Onda, sulau.-l 
kęs 54 metų. Palaidotas 22- 
rą, Kensico kapinėse.

Onda, Pittsburgho plieno 
darbininko sūnus, pats dir
bo plieno darbininku, meta
lo ir anglies kasėju. Darba
vosi bedarbių ir unijų or
ganizavime. Buvo ir perse
kiojamas sykiu su Steve 
Nelsonu ir kitais paskubu
sioje “sedition” byloje. Il
giausia veikė Clevelande ir Į 
Pittsburghe.
metų atvyko New Yorkan 
gydytis ir apsigyveno Broo-1 
klyne, tačiau veiklos nenu
traukė. • '

OZONE PARK, N. Y.
LDS 1-os kfuopos marių atydai

Kuopos susirinkimas įvyks antra
dienį spalio 6 d„ 7:30 vai. vakare, 
naujoje vietoje, 102-4 Liberty Avė., 
kampas 102 St. f įėjimas iš 102 g. L 
Visi nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimokė
ti, kad nesusispenduotumet. Val
dyba. (79-80)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, spa
lio 7 d., naujoje vietoje, 
102-04 Liberty Avė., kam
pas 102 St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba
/

OZONE PARK, N. Y.
/leveiaime ir j Lietuvių Namo Bendro- 
Prieš keletą vės direktorių susirinkimas

Sveikatos centre kalbės 
apie jaunimo problemas

Williamsburgo sveikatos 
centras rengia apie sveika
tą prelekcijų vakarus YM
CA patalpose, 99 Meserole 
Avė. Pirmasis įvyks spalio 
6-tos vakarą,1 nuo 9 iki 
10:30, Kalbės apie jaunimą. 
Kitos trys prelekcijos įvyks 
sekamais trim antradienių 
vakarais.

SUGRĮŽO Iš LIGONINĖS
Keršulienė iš ligoninės su

grįžo spalio 1 d. Gydytojo 
priežiūroje, d. M. Kalvaitie- 
nės prigelbstima, gydosi na
mie.

Devyniolikos paskiausiu 
laiku suimtų mušeikučių 
bendroji kaucijos suma sie
kia $260,000. '

MERGINOS—MOTERYS
KAMAROS
VIRTUVĖS

DARBININKĖS

117-09 Liberty Avė.
Richmond Hill, N. ¥., 

(Smulkmeniškas pardavinėjimas)
MĖSOS IR WURSTWAREN

V ĮnmnnnimnnmiiiniiimjnninĮiiniimnnnTTnniiiinLiniiiniiJini

:: Newark 5, N. J. ‘
MArket 2-5172 J

•• 426 Lafayette St. ■
I ■ I

įvyks pirmadienio vakare, 
spalio 5 d., savame name, 
102-4 Liberty Avę., pam
pas 102 St. Visi direktoriai 
kviečiami dalyvauti.

LNB Valdyba

help Wanted male

BERNIUKAI—VYRAI 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

PRISTATYMUI VYRAI 
BUS BOYS <

Čia yra proga išsimokyti amato, 
kuris visada duosi jums gerą 
pragyvenimą. Reikia kiek 

nors anglų kalbos.
PRADINE MOKESTIS 

$50 IKI $5t

Proga greitam pakilimui vadovau
jamuose New Yorko miesto 

chain1 restoranuose.
DAUG KILNIŲ PAŠALPŲ 
DUODAMOS UNIFORMOS

Geri Valgiai Nemokamai 
Pasitarimai kasdien 

nuo 9 A., M. iki 3 P. M.
STOUFFER’S RESTAURANT 

Kreipkitės eriiployees entrance
3 E. 57th St., N.Y.C PL. 3-1989

s ai.ad-prirengimai 
SANDVIČIAI, PRIESKONIAI

Čia yra proga išsimokyti puikiau
sios profesijos, kuri visuomet 
apsimokės. Reikalinga kiek 
kalbos.

PRADINĖ MOKESTIS
$50 IlKI $57

Proga glitam' pakilimui vadovau
jamuose New Yorko miesto chain 
restoranuose.

jums 
nors 
0

DAUG KILNIŲ PAŠALPŲ 
DUODAMOS UNIFORMOS

Geri Valgiai Nemokamai 
Pasitarimai kasdien 

nuo 9 A. M. iki 3 P. M.
STOUFFER’S RESTAURANT

Kreipkitės employees entrance 
3.E 57th St., N.Y C.—PL. 3-1989

BANKETAS
Rengia LDS 3-oji Apskritis

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

gera proga paklausti, kas jums nėra aišku. Atvyki
te skaitlingai ir pasakykite saviems ir kaimynams, 
kad ir jie atvyktų.

Rengėjai

at
BLUEBIRD

the
BALLROOM

•

fl

0/1 

S’

. where you can dance with any of the prettiest girls in
I town . . . watch some TV . . . play some shuffleboard .. . enjoy

Į / / pleasant conversation ... or just sit and relax. Nicest way
I A I escaPe a i°nely evening. Men of all ages ... 80

J //I / to 18 . . . have been enjoying the Bluebird’s friendly atmosphere
L / 11 for 21 years. Why not come over tonight to the

bluebird ballroom
Dancing daily 8 P.M. -2 A. M. 838 BROAD STREET, NEWARK Closed Monday

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR 
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR 
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Lūisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.

141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430
Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. ' Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.

’ MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. ANdrew 8-5040 

11839 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.

332 Filmore Avė.
Buffalo 6, N. 1.
Tel. MOhawk 2674 

682 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa.

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

89 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877

Mūsų didelė ir
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. 

Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mūsų raktinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 

Klauskit! pilių katalogo, rodančio kainai dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

Tel. TOwer 1-1461 Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. WAlnut 5-8878 l
r patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% | *
iln Irnd Irinlrxzinn n c nnlrotflc Hile? nricfoKifoe { AQ *
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