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KRISLAI
Nerimtas nutarimas.
Juokingas aiškinimasis.
Mirė K. Pakštas.
Ir “atsarginė Lietuva.” 
Paskutinis piknikas.

— Ra»šo R. Mizara —

Besiartinant Jungtinių Tau
tų seimo (asamblėjos) atida
rymui mūsų vyriausybė rodo 
kažkokį bejėgiškumą, nesuge
bėjimą apsaugoti vyriausybių 
vadovu kurie asamblėjoje da-
lyvaus

Vyriausybės nutarimas, kad 
N. Chruščiovas neturėsiąs tei
ses kojos iškelti iš Manhatta
no salos, sukėlė nepasitenkini
mą pačiuose amerikiečiuose.

Prieš tai pasisakė ir Eleo
nora Roosevelttenė, pasisakė 
ir kiti žymūs amerikiečiai.

Prieš tai. beje, užprotesta
vo ir pati Tarybų Sąjungos 
vyriausybė.

Ar reikėjo tai daryti?!

“Kinija, vadovau j a m a 
Mao Tse-tungo, atsiekė iš
silaisvinimą ir didel i ai s 
žingsniais eina prie socia
lizmo. Mao Tse-tungas su- 

į solidarumą 
Tary- j su Tarybų Sąjunga ir kito- 

turi nusipirkusi, n3js socialistinėmis šalimis, 
darbuotojams gj - ; vienybė, tai mūsų visų ga-

atlikti ką nors baisaus, jei jis, ; . .
sakysime, n u v y k t ų i Glen i tvirtino , mūsų 
Cove, Long 
bų Sąjunga 
namą savo 
venti ?

Atrodo, kad N. Chruščiovas 
, apsistos Tarybų Sąjungos at- 
. stovybėje, esančioj e Park 
! Avenue, Niujorke. Ten jis 
<iflakvos, ten jis valgys.

O prezidento Eisenhovverio 
sekretorius James C. Hagerty 
sukaitęs aiškina:

—Viskas yra daroma tik 
tam, kad Chruščiovo čia bu
vimas būtų saugus...

Kas pasidarė su mūsų san
tvarka? Argi “saugumo tvir
tove” jau patapo tik Manhat
tano sala ?

Atrodo, lyg koks kerštavi
mas, lyg koks nerimtas jon- 
vaikiškavimas.

Didžiosios, tvirtos valstybės, 
tokios, kaip JAV, neturėtų taip 
daryti. Mūsų šalis turėtų būti 
saugi kiekvienam asmeniui, 
nežiūrint, kur ir kada jis bus.

Reikia parodyti pasauliui, 
kad mūsų šalis yra kultūringa 
ir saugi, kad joje gali ramiai 
keliauti net ir tas, kuris Wa- 
shingtono vyriausybei nepa
tinka.

Kubos Fidelis ’Kastro stato
mas į tą pačią poziciją, kaip 
ir N. Chruščiovas.

Prieš abudu fašistai galan
da liežuvius.

Rugsėjo 11 d. Čikagoje stai
ga mirė prof. Kazys Pakštas, 
sulaukęs 67 metu amžiaus. Jis 
buvo įžymus klerikalų šulas 
ir liaudies priešas.

* K. Pakštas, anot marijonų 
“Draugo,” “buvo viena dina
miškiausių lietuviškos (kleri- 
kališkos—R. M.) visuomenės 
asmenybių.”

Joks kitas klerikalų šulas ne- 
priterliojo tiek daug nesąmo
nių, kaip Kazys Pakštas. .

> Kai 1918-1919 metais Lie
tuvoje kūrėsi Tarybų valdžia, 
Pakštas buvo Europoje. Iš 
ten jis mušė telegramą, kurią 
socializmo priešu spauda mie
lai paskelbė, su tokiu melu: 

“Kapsukas jau Vilniuje ir or
ganizuoja bolševikišką štabą. 
Artimiausiu Kapsuko pagel- 
bininku yra Eidukevičius, pas 
kurį yra sąrašas Lietuvos in
teligentų, išpjauti paskirtų. 

. Papiovimui paskirti katalikų, 
krikščionių demokratų, pažan
giečių, sandariečių ir dešines
nių socialistų nužiūrėti inteli- 

Rėptai...”
Kai Šitą pliovonę profeso

rius į Ameriką siuntė, V. Kap
sukas Vilniuje pasirašė aktą, 
sulyg kuriuo turėjo būti ati
darytas Vilniaus universitetas.

(Tąsa 5-tam pusi.)
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class matter at the 
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Uraganas “Domia” padare 
baisių nuostolių

Suokalbis prieš
Laoso valstybęSąjungos vienybė

Pekinas. — Bulgarijos I lybė.
ambasadoje įvyko banketas, Į “Kinijos liaudis ir vy- 

1 r.i a usybė siekia draugiškų 
ir tvirtų ryšių su Bulgari
jos respublika, socialistinė
mis šalinus, o taikaus sugy
venimo sū 
mis”, sakė

kuriame dalyvavo Kinijos 
premjeras Chou En-lai ir 
kiti vyriausybės nariai. Kal
bėjo maršalas Chen-yi, Ki
nijos užsienio reikalų mi
nistras. Jis, tarpe kitko, sa-

“Vakarų imperialistai ir 
marksizmo revizionistai la
bai trokšta nesutikimų tarp 
Kinijos ir Tarybų Sąjun
gos. Bet tai yra tik jų tuš-

Apie Įvykius Kongo 
respublikoje

vi

Leopoldville. — Kongo 
respublikos Senatas ir že
mesnis butas laikė bendrą 

| posėdi ir vėl pasisakė už 
! premjerą P. Lumubą. Ša
lies parlamentas suteikė Lu- 
mumbai galią areštuoti iš
davikus, jų tarpe laikinojo 
prezidento Kasavubu pa
skirtus ministrus ir “prem
jerą” Ileo.

Lumumba parlamentui sa
ke, kad Kongo respublika 
pakvietė Jungtines Tautas 
į pagalbą, kaip “draugą, bet 
pakviestieji eina išvien su 
šalies priešais”.

Kaip jau žinia, Jungtinių 
Tautų jėgos yra pagrobę 
Kongo orlaukius, radijo 
stotis, kitas įmones ir ne
leidžia jomis naudotis Kon
go valdžiai. Jos buvo trims 
valandoms areštavę premje
rą Lumumbą. Bet Jungtinių 
Tautų viršininkai, susidūrę 
su Kongo parlamento, liau
dies ir Afrikos valstybių 
pozicija, paleido Lumumbą 
ir sutiko, kad Kongo vy
riausybė gali vartoti oriau-

Sukamo ir indonezij 
armijos generolai

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo rug
sėjo 26 d. išskris į Jungti
nių Tautų Asamblėjos sesi
ją. Pirm to jis dar kartą 
persergėjo armijos genero
lus, kad jie liautųsi puldi
nėję komunistus.

Reakciniai generolai vis 
tvirtina, būk “komunistai 
planuoja paimti į savo ran
kas provincijų galią”.

Piermont, N.Y. — Ura
ganas “Donna”sudaužė virš 
20 laivelių Hudson upėje.

Cordoba, Argentina. — 
Autobusas nukrito į upę ir 
20 keliauninkų prigėrė.

visomis valsty-
maršalas Chen- 

Vakarų korespondentai, 
kurie randasi Kinijoje, ypa
tingai anglų, sako, kad 
“Jungtinėse Valstijose pra
našavimas skilimo tarp Ki
nijos ir Tarybų Sąjungos 
komunistų, tai yra tik tos 
šalies politinių vadų ir ko
lų mnistų pageid avimas 
(wishful thinking). Kinijos 
vadai sakė, kad tarp jų ir 
TSRS vadų yra skirtumo 
veikloje, bet juk yra ir di
delis skirtumas tarp TSRS 
ir Kinijos ekonominio gyve
nimo.- 

kius “civilinių reikalams”.
Afrikoje sujudo negrų 

valstybių valdžios ir liaudis 
piieš Jungtinių Tautų da
bartinę politiką. Ganos pre
zidentas Kwame' Nkru- 
mahas ištraukė savo jėgas 
iš Jungtinių Tautų koman
dos ir jas perduos Lumum- 
bos pagalbai. Gvinėjos vy
riausybė taip pat pasisakė 
prieš dabartinę Jungtinių 
Tautų politiką. Jungtinė 
Arabų Respublika ištrau
kia savo armijos dalinius iš 
po Jungt. Tautų komandos. 
Panašią poziciją užėmė vi
sa eilė kitų Afrikos ir Azi
jos valstybių.

New Yorke Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 
posėdžius Vakarų šalinin
kai atidėliojo, nes jie tikė
josi, kad Kasavubu šalinin
kai paims viršų Kongo res
publikoje, tai tada tik už- 
girs jų laimėjimą. Bet Va
karų politika susidūrė su 
Kongo, Afrikos ir viso pa
saulio liaudies pasipriešini
mu.

Dr. Castro ir Nehru 
atvyks i J. Tautas

New Yorkas. — Iš Hava 
nos praneša, kad Kubos de
legacijai Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje vadovaus jos 
premjeras Dr. Fidel Castro. 
Kartu bus Dr. Raul Roa, 
Kubos užsienio ministras, 
Dr M. B. Alberni, nuolati
nis jos ministras Jungtinė
se Tautose ir dar eilė žymių 
žmonių.

Iš Indijos praneša, kad 
Nehru atvyks į Asamblėją. 
Manoma, kad jis bus apie 
rugsėjo 25 dieną.

Tunis. — Tunisijos prezi
dentas Habib Bourguiba 
vyksta į Jungtinių Tautų 
Asamblėją.

New Yorkas.—Rugsėjo 12 
dieną New Yorke ir apy
linkėje siautė didžiausias 
uraganas “bonna”, kuris 
praūžė 90 mylių smarkumu. 
Tūkstančiai namų gavo į 
skiepus vandens. Vėjas iš
vartė daug medžių ir tele- 
f o n o sttulpų. Žemosiose 
miesto dalyse kaip kurios 
gatvės buvo pavirtę į upes. 
Vanduo suparalyžavo eilę 
požeminių traukinių linijų. 
Telefonų kompanija prane
ša, kad vėjas išvertė ir su
laužė apie 15,000 telefonų 
stulpų. Apie 220,000 namų 
New Yorke ir apylinkėje 
neteko elektros šviesos ir
Kgos.

Uraganas perėjo skersai 
visą Long Island salą, kuri 
yra apie 130 mylių ilgio. 
Long Islando miesteliai 
daug daugiau nukentėjo, 
negu New Yorkas.

Bet nuostolius New Yor- 
ko ir jo apylinkės negalima 
lyginti prie Floridos. Ten 
uragąnas kartą perėjo iš 
rytų puses į vakarus pieti
ne valstijos .dalimi ir . .la
biausiai nukentėjo K e y 
West salaičių gyventojai. 
Paskui pasisuko iš vakarų 
pusės į rytus ir vėl skarsai 
valstiją-perėjo nuo Ft. My- 
yers iki Jacksonville. Ura
ganas sunaikino apie 80 
procentų citrusinių vaisių, 
kurie jau buvo pradėję pri
supti. Numatoma, kad Flo-

Trys nauji Tarybų 
Sąjungos lėktuvai

Maskva. — Tarybų Są
jungos aviacijos inžinieriai 
pagamino tris naujos rūšies 
lėktuvus. Vienas iš jų paki
lęs 100 pėdų stačiai į viršų 
tuojau skrenda horizonta
liai.

Kitas kada kyla į viršų, 
jo motorai traukia stačiai į 
viršų. Bet kada jis pakyla, 
tai motorai pasisuka ir jis 
skrenda horizontaliai taip 
greitai, kaip ir kiti lėktu
vai.

Trečio smulkmenų 
nepaskelbė. Visi jie 
bandomojoje stadijoje, 
numatoma, kad greitoje at
eityje bus masiniai gamina
mi.

dar
yra 
bet

CHRUŠČIOVO BALSAS 
NUO “BALTIKA”

Londonas. — Dienraštis 
“The Daily Express” per 
radiją užklausė Chruščiovo 
dėl Kongo įvykių ir apriba- 
vimo TSRS delegacijai ju
dėjimo New Yorke.

Chruščiovas atsakė, kad 
J. Tautų sekretorius Ham- 
marskjoldas Kongoje el
giasi pataikaudamas impe
rialistams ir tautų pavergė
jams. Kas dėl suvaržymo 
TSRS delegacijos judėjimo, 
tai sakė, kad Itai yra panei
gimas delegatų teisių.

ridoje nuostoliai viršija bi
lijoną dolerių.

Nuo Floridos uraganas 
“Donna” ėjo Atlanto pama
riu ir nuo jo nukentėjo 
Georgia, South ir North 
Carolina, Virginia, Mary
land, Delaware, New Jersey 
ir New Yorko valstijos. 
Paskui jis nuūžė per Con
necticut valstijos pakraštį, 
perėjo skersai Mass valsti
ją, per New Hampshire ir 
Maine valstijų rytinę dalį, 
vėl išsisuko į Atlanto van
denyną.

Šis uraganas keistai elgė
si. Iki Floridos jis sukosi 
apie 150 mylių grečiu cent
re, bet į priekį ėjo tik apie 
10 mylių per valandą. Nuo 
Floridos jis įgavo spartą ir 
ėjo apie 35 mylias pirmyn.

Uragano kelyje nuostoliai 
kibai dideli ir daugelis gy
ventojų ilgam negalės atsi- 

! gauti. Tūkstančius namų 
sugriovė jis savo 3,000 my
lių kelyje, o dar daugiau 

I apgriovė.
Žmpnių žuvo apie 140. 

Žmonių apsaugai vyriausy
bė mobilizavo jėgas jų iš- 
kraustymui. Iš Key West 
buvo iškraustyta apie 45,- 
000 žmonių. New Yorko 
srityje,- iš Fire Islando, bu
vo iškraustę virš 6,000 gy
ventojų. Panašiai buvo ir 
kitur, kur numatytas dide
lis pavojus.

Tarybą Sąjunga už 
Kongo respubliką

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė griežtai 
užprotestavo prieš Jungti
nių Tautų viršininkų sauva- 
lišką elgesį prieš Kongo 
respublikos valdžią.

TSRS atmetė J. Tautui 
sekretoriaus Hammarskjol- 
do reikalavimą sulaikyti pa
galbą dėl Kongo. TSRS sa
ko, kad ji teikia Kongo vy
riausybei ir liaudžiai trokų, 
medikamentų, maisto, tran
sporto lėktuvų pagalbą ir tą. 
darys ateityje. Nei Jungti
nių Tautų viršininkai, nei 
Vakarų politikai neturi tei
sės rreikalauti sulaikyti tą 
pagalbą, sako TSRS.

PREZID. PASIRAŠĖ 
SENATVĖS BILIŲ

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
rašė Kongreso priimtą se
natvės bilių. Pagal jį virš 
65 metų amžiaus seneliai 
gaus medikalę pagalbą. Bet 
teikimas pagalbos bus labai 
varžomas. Iš 12,500,000 to 
amžiaus pensininkų numa
toma, kad ją gaus tik apie 
1,360,000.

Bostonas. —Mirė Dr. Ge
nia Sakin, plastikos specia- 
alistė. Ji buvo gimusi Lie
tuvoje. Karo metu Lietuvo
je naciai nužudė jos motiną 
ir seserį.

vyriausybę 
P h o u m a 

pasisakė,

Vientiane. — Prieš mėne
si laiko Laoso kariai ir liau
dis nuvertė reakcinę Vaka
ru imperialistams paklus
nia valdžią. Po to suorgani
zavo n a u j ą 
priešakyje su 
premjeru, kuri 
kad ji laikysis neutrališku- 
mo tarptautinėje politikoje. 
Naujoji vyriausybė reika
lavo,kad Franc ū z i j a ir 
Jungtinės Valstijos ištrauk
tu iš Laoso savo karinius 
specialistus.

Vakarų pusę palaikė ar
mijos komandierius genero
las Nosavanas. Dabar jo 
kurstomas princas Boun 
Oum, kuris save skaito sos
to įpėdiniu penkių Laoso 
provincijų, paskelbė, kad 
tos provincijos atsimeta 
nuo Laoso.

Minimos provincijos uži-

Du griežti Tarybų
Sąįungos protestai

Maskva. — Tarybą Są
jungos vyriausybė griežtai 
užprotestavo prieš Jungti
nių Valstijų valdžios pa
tvarkymą, kad TSRS prem
jeras Chruščiovas negalės 
išvykti iš Manhattan salos, 
New Yorko miesto dalies, 
kada jis dalyvaus Jungtiniu 
Tautų Asamblėjoje. TSRS 
sako, kad toks Jungtinių 
Valstijų vyriausybės pa
tvarkymas nesutaiko m a s 
su tarptautinėmis teisėmis 
ir vra bandymas pakenkti 
TSRS delegacijos veiklai.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė tvirtina, kad ji 
apribavo Chruščiovo besi
lankymą tik Manhattano 
sala dėl “jo asmens saugu
mo”.

Berlyno reikalais Vaka
rai buvo įteikę Tarybų Są
jungai protestą prieš suvar
žymą susisiekimo tarp va
karinio ir rytinio Berlyno 
ir Vakarų Vokietijos.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė atmetė protestą. Ji pa
ti užprotestavo, kad Vaka
rai nesilaiko sutarties, kad

V». Ulbrichtą išrinko 
vokiečių prezidentu

Berlynas. — Neseniai mi
re Wilhelm Pieck, Vokiečių 
Demokratinės Respublikos 
prezidentas. Dabar Valsty
bės Taryba ir parlamentas 
jo vieton išrinko komunis
tų-socialistų vadų Waite rį 
Ulbrichtą, kuris yra 67 me
tų amžiaus.

Kartu Valstybės Tarybos 
nariai pasisakė už sutvirti
nimą Rytų Vokietijos gyny
bos jėgų, nes Vakarų Vo
kietija didelėje paskuboje 
ruošiasi prie karo.

Cape May, N. J. — Laike 
uragano “Donna” prigėrė 
biologistas Dr. T. C. Nelson.

METAI 49-ji

ma tik apie 8-tą dalį Laoso 
valstybės, bet jos randasi 
tarp Thailando ir Pietinio 
Vietnamo, tai yra, tarp Va
karų kontroliuojamų vals
tybių.

Laoso komunistai ir liau
dis, numatydami, kad tos 
provincijos gali būti pavers
tos į bazę nuvertimui da
bartinės vyriausybės, orga
nizuoja savo jėgas kitose 
provincijose.

Laoso premjeras Phou- 
ma dar bando susitarti su 
princu Boun Oumu, bet at
rodo. kad Vakarai užėmė 
politiką skaldyti Laoso 
valstybę, kaip jie daro Kon
go valstybėje.

Washing! onas. — Prezi
dentas Eisenhoweris kalbės 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje rugsėjo 22 dieną.

jie vakarinį Berlyną varto
ja kurstymo propagandai. 
TSRS sako, kad Vakarinės 
Vokietijos valdovai vakari
ni Berlyną naudoja kursty
mui prie naujo karo.

Leopoldville. —Kongo ar
mijos viršininkas pulkinin
kas J. Mobuto pasiskelbė, 
kad jis paima visą galią į 
savo rankas. Bet premjero 
Lumumba armijos daliniai 
j j areštavo.

New Yorkas. — LaGuar
dia orlaukyje apsivertė di
delis lėktuvas. Jame buvo 
70 keliauninkų ir 6 įgulos 
nariai. Visi išliko gyvi, tik 
keli buvo sužeisti.

New Yorkas. — Bomba 
buvo padėta telefonų bude
lėje Lexington Ave. ir 86th 
S c., Manhattane, ir sprogo. 
Vieną žmogų apkurtino, bet 
nieko nesužeidė.

Leopoldville. — Demo
kratas A. Harrimanas ran
dasi Kongoje.

Keistos jo vedybos 
ir keistas elgesys

Sneedville, Tenn. — 1937 
metais Charlie Johns, būda
mas 22 metų amžiaus, apsi
vedė su Eunice Winstead, 
kuri buvo tik 9 metų mer
gaitė. Dėl to daug buvo ra
šyta spaudoje.

Dabar jų dukra Evelyn 
jau yra 17-kos metų am
žiaus ir rengiasi vestis su 
John H. Antrican, kuris 
yra 20 metų amžiaus. Bet 
tėvas prieštarauja, kad ji 
dar yra “per jauna”.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle gavo 
laišką nuo Chruščiovo nusi
ginklavimo reikalais.
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Kas bus?
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ “vengrai laisvintojai” 

pradėjo pikietuoti Tarybų Sąjungos atstovybę prie 
Jungtinių Tautų Niujorke, pikietavo jie ir pačią Jungti
nių Tautų būstinę, pikietavo jie dar kur kitur. Visur 
jie bjauriai niekino TSRS premjerą Chruščiovą, taip
gi Vengrijos premjerą J. Kadarą, kurie laivu “Baltika” 
atvyksta į JT asamblėją.

Sakome “vengrai laisvintojai” dėl to, kad juos taip 
vadina komercinė spauda. Jie nėra jokie laisvintojai; 
jie yra fašistai, pabėgę iš Vengrijos, kai nepavyko grą
žinti ten kapitalistinė santvarka. “Demonstrantų” gre
tose buvo netik vengrai—buvo ten visokių elementų, re
akcijos užsakytų, kad niekintų socialistinius kraštus ir 
jų vadovus.

Iš tikrųjų, kas metai “vengrai laisvintojai” tai da
ro, kai susirenka JT asamblėja. Bet šiemet jie labiau 
pasikaustė, kadangi čia bus daug įžymių socialistinių 
kraštų vadovų. Jie triukšmaus; jie bandys visą daryti, 
kad tik galėtų kaip nors labiau “pasirodyti gerais ame
rikiečiais.”

Mūsų Valstybės department© nutarimas, kad 
Chruščiovas ir Kadaras neturi teisės niekur iš Man
hattan© kojos iškelti, kaip tik padrąsina visokius “po
žemio ritierius” triukšmui kelti. Tokiu savo patvarky
mu Valstybės departamentas tarytum sako “vengrams 
laisvintojams”: Chruščiovas — mums nepatinka, todėl 
jūs turite laisvę visaip jį niekinti.

JAU KYLA BALSŲ, kad Jungtinių Tautų būstinę 
reikėtų iš JAV iškelti į kurią kitą, neutralią šalį.

Kiekvienas, rimtai pagalvojęs, sutiks, kad toks žy
gis būtų sveikiausias. Jei šiandien JT būstinė būtų, sa
kysime, Šveicarijoje, Švedijoje arba Austrijoje, tai ra
miai galėtų ilsėtis ir Niujorko miesto policija, ir Vals
tybės departmental į ir patys “vengrai laisvintojai.” r ? .

Šaltojo karo metu, kai į JAV yra susispietę iš Eu
ropos patys biauriausi socializmo priešai, Jungt. Tautų 
asamblėja niekad nepraeis ramiai, be išlaukinio' triukš
mo. Tiesa, būtų ramybė, jei vyriausybė ir miesto admi
nistracija pasakytų triukšmadariams, kad jie susival
dytų. Būtų ramybė, jei visokie liaudies priešai būtų su
valdyti. Bet šaltojo karo metu vargiai ar tas kada nors 
įvyks. '

Na, o jei socialistinių kraštų delegacijos asamblėjo
je ims ir pareikalaus, kad JT būstinė būtų iškelta iš 
Amerikos į kurią europinę šalį, tai kas bus tuomet?!

Kaip, anot mano tėvo, 
“noriu dvi duonas kepti, ale 
kad miltų nėr”, ir aš taip 
daug norėjau ir turėjau pa
rašyti Jums, bet vis nesu
randu laiko. Tad dabar, kai 
IEVUTĖ skrenda namon, 
pabuvusi “krajuje” apie du 
mėnesius, noriu bent keletą 
žodžių sumegsti.

Maniau po mūsų šaunio
sios Tarybų Lietuvos 20-čio 
šventės mėnesį paatosto
gauti, kaip pridera kiekvie
nam mūsų darbininkui ir 
tarnautojui, bet neišėjo. Te
ko važinėti po respublikos 
kai kuriuos miestus ir rajo
nus su pranešimais ir kitais 
reikalais. Tik vieną savaitę 
“iškirpau” su žmonele ir 
jauniausią j a dukrele VITA 
pakeliauti pa kaimynų 
kraštus — buvau Estijos 
sostinėje Taline, paskui pa
buvojau Rygoje ir Rygos 
pajūryje bei pavažinėjau 
po Latviją, prisimindamas 
ten praleistą jaunystę.

O dabar, nuo rugpiūčio 
31 d., esu Maskvoje, kur at
vykau mūsų sąjunginės 
Aukščiausiosios Tary bos 
Parlamentinės grupės rei
kalais. Mat, šio mėnesio ga
le įvyks eilinė Tarpparla
mentinės Sąjungos konfe
rencija tolimame pasaulio 
krašte — Japonijos sostinė
je Tokijoje. Vėl teks joje 
dalyvauti, kaip jau dalyvau
ju eilę metų tokiose konfe
rencijose bei kituose Tarp
parlamentinės Sąjungos su
buvimuose.

Tos konferencijos būna 
lyg pasaulinės atmosferos 
politikoje barometras —

Kas ką rašo ir sako
PIKTI PRASIMANYMAI 
APIE PĘTRĄ MIRONĄ

Gamtos rykšte
URAGANAS DONNA atėjo ir nuėjo—išnyko kur 

nors Kanados plotuose, bet nuostoliai, kuriuos jis atli
ko, ilgai bus nepamiršti.

Nuostolių šis gamtos “išsišokimas” padarė žmo
nėms baisių: be ekonominių nuostolių, kurių, sakoma, 
sieks apie bilijoną dolerių, jis pasiėmė ir nemaža žmo
nių gyvybių. Daugelį žmonių sužeidė. Žiauriai jis palie
tė ne tik pietines valstijas, o ir rytines.

Ką tai pasako? Pasako tai, kad žmogus, kuris jau 
rimtai kalba apie atsistojimą ant mėnulio, dar neišmoko 
suvaldyti tokių dalykų, kaip uraganai. Žmogus dar vis 
yra mažytis prieš gamtos fenomeną.

Gerai nors tai, kad žmogus, su radijo pagalba, gali 
' šiek tiek iš anksto sužinoti apie uraganų atėjimus, tuo 

būdu jis visgi sugebi šiek tiek apsisaugoti.

Rinkimai ir religija
KAI DEMOKRATŲ PARTIJOS suvažiavimas už

gynė Kennedžio kandidatūrą prezidento vietai, tūli skel
bė, kad tai didelė klaida, nes Kennedy yra katalikas, o 

.. JAV katalikai dar mažumoje. Bet kiti sakė, jog šių me- 
tų rinkimuose religija nevaidins jokios rolės, kadangi 
Amerikos žmonės jau išmoko tolerancijos.

Tie optimistai klydo. Šiandien jau plačiai tas klau- 
. simas svarstomas spaudoje ir. mitinguose. Eanatizmas 

Amerikoje dar labai giliai suleidęs šaknis. Ypatingai 
pietinėse valstijose, kur vyrauja ku kluksklanininkai, 
kur juodas žmogus neturi teisių, kur sakoma, kad die
vas davė teisę būti valdovu tik tam, kuris baltas ir pro- 

f testantas..
Socialistinio pasaulio žmonės stebisi, kad pas mus 

kandidatų tinkamumą ar netinkamumą daugelis spren- 
- džia sulyg jų religija.

Prie viso to prisidėjo ir pati katalikų bažnyčia, ku
ri daugiau negu kas kitas, kiša savo nosį į valstybinius 
reikalus. Reakcinė Vatikano politika taipgi nėra tuo at
žvilgiu nekalta.

Mes sakėme ir sakysime: prezidento vietai kandida
tus reikia vertinti ne sulyg jų tikybiniais įsitikinimais, 
o sulyg jų pažiūromis į ekonominius ir politinius reika- 
lūs. Nors, tiesa, tarp Kennedžio ir Niksono pažiūrų 
skirtumas labai skystas, menkutis.
... ....................... UI !■!<■—.K »■«■■■■■> I    « , I n < , . ..................... , 
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Šių metų “Tėvynės” bal
se” (num. 68) skaitome:

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose leidžiamos “Lietuviškos 
E n c i k lopedijos” XIX tome' 
(Lietuvių Enciklopedijos Lei
dykla, redagavo J. Puzinas, 
leidėjas — J. Kapočius) šalia 
kitų netikslumų yra paskelb
tos klaidingos, šmeižiamojo 
pobūdžio žinios ir apie mūsų 
tėvą Petrą Mironą (1872- 
1933), veterinarijos gydytoją. 
Nurodome stambesnius tiesos 
iškraipymus.

Prieš mūsų akis Raudono
sios Armijos 17 šaulių divizi
jos vidaus tarnybos veterina
rijos gydytojo Mirono Petro, 
Jeronimo s., tarnybos lapas, 
sudarytas 1920 metų gruodžio 
15 d. Ten skaitome, kad Pet
ras Mironas tarnauti pradėjo 
ne nuo 1896, kaip sakoma En
ciklopedijoje, bet nuo 1901 
metų (iš pradžių Smolensko 
gubernijoje, o vėliau apie Se- 
mipalatinską ir Uralske). 1912 
m. balandžio mėn. buvo pa
skirtas Rokiškio veterinarijos 
gydytoju. Enciklopedijos tvir
tinimas, kad “1912 atsikėlė į 
Vilnių, kur veikė liet, organi
zacijose ir šelpė jas pinigu,” 
yra perdėm pramanytas.

Vilniuje mūsų tėvas niekad 
netarnavo. Į carinę kariuome
nę mobilizuotas 1914 m. lie
pos mėn. 23 d. Po revoliuci
jos atvyko į Samarą, kur jo 
laukė nuo fronto pasitraukusi 
šeima. Ten tarnavo Samaros 
miesto maitinimo komitete iki
1918 metų spalio mėn., kol jį, 
kaip veterinarijos gydytoją, 
mobilizavo kolčakininkai. Są
moningai pasilikęs Omske,
1919 m. spalio 20 d. stojo į 
Raudonąją Armiją ir tarnavo 
veterinarijos gydytoju 17 šau
lių divizijoje 236 Oršos pul
ke. Demobilizuotas buvo 1921 
m. rudenį, o po to netrukus 
su šeima grįžo į Lietuvą.

Enciklopedijos tvirtinimas, 
kad “po 1917 metų rusų revo
liucijos tarnavo Kolčako jun
giniuose, patekęs bolševikams, 
teistas sušaudyti, o mirties 
bausmę pakeitus, paimtas į 
Raudonąją Armiją,’ yra pik
tas prasimanymas. Iš tiesų, 

kai pasaulyje įtempimas, ir 
konferencijoje būna sunku, 
jaučiasi įtempimas ir kalbo
se ir santykiuose, o kai pa
saulinėje politikoje atoslū
gis, tai ir konferencijose 
jauku ir malonu dalyvauti, 
nes tada mažai ginčų, o 
daug šypsenų ir komplimen
tų. Šį kartą, jei atmosfera 
žymiai nepagerės, gali būti 
mažiau šypsenų, o daugiau 
aštrių diskusijų. Žinoma, ir 
diskusijos geras dalykas, 
nes jose daug kas išaiškėja.

Štai, vakar, rugsėjo 5 d., 
man teko pietauti su Di
džiosios Britanijos Parla
mento žemutiniųjų rūmų 
nariu leiboristu A. VEDŽ- 
VUDU BENU (lordo 
STEINSGEITO vyresniuo
ju sūnumi). Kadangi laiko 
turėjome, tai prie kavos 
diskutavome apie 2 valan
das įvairiausiais klausi- 
mais ir tai buvo įdomus pa
sikalbėjimas, mandagus 

i ginčas, kurį svečias pripaži
no labai naudingu. Prieš 
kelias dienas daug teko pa
sikalbėti su kitu anglų par
lamentaru — knservatoriu 
HENRI KERBIU (KEAR- 
BY). Su jais abiem susipa
žinau būdamas Londone ir 
malonu buvo juos vėl sutik
ti. Nors ir kokie mūsų nuo
monių skirtumai politikoje, 
bet malonu buvo girdėti jų 
pilną pritarimą taikingam 
tautų ir valstybių sugyve
nimui (koegzistencijai) ir 
jie visai nemano, kad tai 
kažkokios “Kremliaus pink
lės”, kaip triūbija atkaklūs 
reakcininkai.

Tai matot, mieli, priete-

juokinga altern.ątyva: arba 
sušaudysime, arba tarnauk 
garbingose Raudonosios Armi
jos ' feilėse ! Taip galėjo sam
protauti tik nesveikos vaiz
duotės žmogus, jaučiąs aklą 
neapykantą revoliucijai, tar
nybų valdžiai.

Kad mūsų tėvas būtų kada 
nors teistas ir nuteistas su
šaudyti, niekas iš mūsų šeimos 
neprisimena, nors tėvai iki pat 
mirties mėgo plačiai pasako
ti savo vaikams apie išgyven
tus įvykius. O slėpti jam ne
buvo ko. Prisimename, kaip 
jis ne kartą samprotavo, kad 
Raudonoji Armija nugalėjo 
dėl to, jog nebuvo žiauri, kaip 
baltieji, ir dėl to ją palaikė 
plačiosios liaudies masės.

Mūsų tėvas stojo į Raudo
nąją Armiją ne iš prievartos, 
bet dėl to, kad matė, jog jam, 
valstiečio vaikui, su baltaisiais 
nepakeliui.

Toliau Enciklopedijoje yra 
dar vienas biaurus prasima
nymas: “1921 suklastuotais 
dokumentais grįžo į Lietuvą.” 
Kyla klausimas, kuriam galui 
reikėjo klastuoti dokumentus, 
jei buvo galima visai laisvai, 
optacijos.keliu, grįžti su šeima 
į tėvynę Lietuvą?! Iš tiesų, vi
si mes parvykome į Lietuvą 
visiškai legaliai, turėdami sa
vo pavardę. Nebuvo nusikals
ta nei prieš RTFSR, nei prieš 
Lietuvos įstatymus. Kam rei
kėjo visa tai prasimanyti — 
nesuprantame!

Plačiai nekalbėsime apie 
kitus netikslumus, kurių ne
maža. Taip, pavyzdžiui, Lie
tuvos kariuomenėje mūsų tė
vas tarnavo ne veterinarijos 
ligoninės viršininku, kaip sa
koma Enciklopedijoje, o Karo 
veterinarijos skyriuje, virši
ninko padėjėju. Bet tai jau, 
žinoma, didelės reikšmės ne
turi.

Konstatuojame kaž k i e n o 
piktą valią ir norą apjuodinti 
mums brangų atminimą.

Už visus šmeižtus .atsako
mybė t e n k a Enciklopedijos 
redaktoriams ir leidėjams.

M. MIRONAITĖ
Lietuvos TSR 
liaudies artistė

R. MIRONAS 
Vilniaus Valst.
V. Ęapsuko vardo 

" universit. docentas 

liai, norėjau parašyti kele
tu šiltų žodžių ir perduoti 
Jums bei visiems laisvie
čiams labas dienas šia prp- 
ga, o štai neiškenčiau nepa
politikavęs. Ką padarysi, 
be politikos niekur neapsi
eisi ir kas politikos vengia, 
tas lyg strausas, kurs gal
va į smėlį kiša, manydamas, 
kad jo niekas nemato. O 
nors kaip slėpsies nuo poli
tikos, ji vistiek kiekvieną 
atranda ar paliečia tuo ar- 
kitu būdu. Tai ypatingai 
tautos pajautė karo metu, 
kai milijonai buvo įtraukti 
į karą, kai politika paėmė 
už pakarpos tokią daugybę 
žmonių. Ir kaip buvo didelis 
skirtumas tarp tų, kurie 
kovojo už teisingą reikalą 
ir tų, kurie turėjo nelaimę 
kovoti už neteisingą reika
lą. Tie, kas ragina nedomė- 
tis politika, nes, girdi, te
gul tik prisiekusieji politi
kai tuo užsiima, tai daro 
negerais tikslais. Jie norėtų 
vėl darbo minias, kaip ak
lus viščiukus, įstumti į nau
jus karus, į baisiausias ne
laimes, kurios dabartinėse 
sąlygose jau ne dešimtis mi
lijonų, bet šimtus'milijonų 
žmonių išnaikintų. Gaila, 
kad tokių apgaudinėtojų 
dar daug pasaulyje, o jiems 
tikinčiųjų tuo labiau. Užtat 
taip svarbu šiandien žadinti 
žmones, visur ir visus šauk
ti, kad budėtų taikos sargy
boje, suprastų kurioje pusė
je didžioji TIESA.

Man rodos, kad žmonės, 
kurie atvyksta į mūsų Ta
rybinę socializmo šalį su 
gerais norais ir atvira šir
dimi, kokių jie pažiūrų be
būtų, ima daug rimčiau 
mąstyti apie pasaulines 
problemas ir su didesniu 
uolumu ima tos tįęs^Ą,ieško
ti. Ir kas įdomu, katUvlšį 
su kuriais teko kalbėtis, 
nors tai būtų atkakliausi 
konservatoriai, padaro iš
vadą, kad Tarybų Sąjunga 
nuoširdžiai siekia taikos ir 
jos žmonės yra ruošiami ne 
karams, bet taikai ginti.

Šiemet Lietuvoje buvo 
daug mūsų mieliį tautiečių 
iš Jungtinių Valstijų, Ka
nados, Britanijos ir kitų ša
lių. Nežinau, ar visi suge
bėjo teisingai suprasti ir 
įsigilinti į svarbiausias ir 
giliausias problemas, kurios 
yra būdingos mūsų respub
likai ir visai socializmo ša
liai. Deja, toli gražu negalė
jau su visais susitikti ir vi
sus pamatyti bei pažinti. 
Su šių metų pirmosiomis 
grupėmis turėjau,< progos 
pabendrauti, o štai paskuti
nės, kuri atvyko į Maskvą 
šiomis dienomis ir tuoj nu
skrido į Vilnių, turbūt ir vi
sai neteks pamatyti, nebent 
jai grįžtant, jei dar būsiu 
Maskvoje.

Tai malonu, kad taip 
daugelio svečių susilaukėme 
šiemet, ir mus nuoširdžiai 
jaudino kiekvienas susiti
kimas su jais, iš tolo atvy
kusiais ir senosios Tėvynės 
pasiilgusiais. Visada prisi
minsiu pasikalbėjimus su 
tautiečiais, su kuriais teko 
ilgiau pabūti ir patirti jų 
nuoširdų mūsų gyvenimo, 
mūsų siekimų supratimą ir 
laimėjimų įvertinimą. Su 
daugeliu teko pasikalbėti ir 
apie dar esamus trūkumus 
ir nedateklius, kuriuos ir jie 
gerai supranta ir mato su
sirūpinimą jų pašalinimu.

Džiaugiuosi, kad taip su
sidėjo aplinkybės, jog galė
jau kartu su Povilu Ro- 
tomskiu čia Maskvoje 
kelias dienias pabendrauti 
su mieląja Ievute. Daug 
kartų ją sutikau Vilniuje ir 

kitūi^ietuvoje, bet' tai"daTf- 
giausiai buvo arba trumpi 
susitikimai, arba pažmo- 
niai, kaip Jūs sakote, kur 
sunku plačiau pasikalbėti. 
O čia kartu padarėme visą 
eilę ekskursijų ir turėjau 
progą ją iš arti pažinti. 
Tikrai stebiuosi jos nepails
tama energija, žvalumu, iš
mintimi... Na, bijau per
daug girti, kad nepasidi
džiuotų. Bet darau išvadą, 
kad tai ir žmogus ir veikė
ja OK, amerikoniškai ta
riant. Šįryt turėjome ją iš
lydėti iš ryto, bet lėktuvas 
neskrido ir ji galės išskristi 
tik šį vakarą. Tai išėjo lai
mingai, kad tuo galėjau pa
sinaudoti ir parašyti šį laiš
kelį.

Priimkite, mieli draugai, 
nuo mūsų visų ir nuo mano 
šeimos nuoširdžius sveiki
nimus ir linkėjimus. > Labų 
dienų vi lems, visiems lais
viečiams — ir rašytojams, 
ir darbuotojams, ir skaity
tojams.

Jūsų
Justas Paleckis

1960, rugsėjo 6 d., 
M a s k v a

Laiškas iš Lietuvos
E ir J. Sliekai, Miami, 

Fla., gavo laišką nuo savo 
giminaičio. Laiško autorius 
yra J. D. Slieko brolio duk
ters vyras. Esąs sergantis, 
sirgo nugarkaulio džiova, o 
vėliau dar buvo susirgęs ir 
kepenų liga. 1 Dabar sveiks
ta. Jis rašo iš Panevėžio 
rajono sanatorijos. Tarp 
kitko rašo:

“Čionai ką- Ųk neseniai 
lankėsi lietuviai iš Ameri
kos. Buvo netoli mūšų sa
natorijos viename kolūkyje 
ir< gražiai baliąypjo. Jie Įąų-

Nebota Lietuva, kaip pali
kome, Smetonos- . žiaurios 
rankos prispausta. Dabar 
žmonės gyvena šviesoje.’

“Štai ir aš pats guliu li
goninėje, mane nemokamai 
gydo, ■ aprūpina maistu, gy
duolėmis ir dar gaunu in
validumo pensijos 585 rub
lių kas mėnesis, nors man 
čia pinigai nereikalingi. Aš 
už tuos pinigus užlaikau 
žmoną ir dukrelę. Aš ti
kiuosi pasveikti, galėsiu 
pasveikti, galėsiu dirbti 
lengvą d a r b ą ir gau
siu pensiją, nors mažesnę. 
Buržuazijos laikais gal jau 
būčiau buvęs po žeme.

“Sekmadienį, rugpiūčio 
14 d., pas mane apsilankė 
žmona su dukrele. Labai 
patenkintos, kad mano svei
kata gerėja, ir jos laukia 
kaip greičiau į namus su
grįžtant.

“Pas mus šiemet vasara 
nekokia, šalta ir dažnai ly
ja. Laukuose skuba, kaip 
greičiau nuimti derlių, nes 
dažnai lyja. Derlius geras 
užaugo. O dėdė rašai, kad 
pas jus buvo sausa; tik pa
skutiniu laiku lyjo. Klima
tas keičiasi, nieko nepada
rysi. Gaila, kad dėdė su 
žmona negalite atvažiuoti 
pas mus į svečius kartu su 
kitais turistais. Tuo ir bai
giu. Linkiu jums, mielas 
dėde ir tetule, geros ir lai
mingos senatvės jūsų gyve
nime.

Giminaičiai 
Šipeliai, Jurgis

Du milžinai - dvi į
santvarkos :

Iš kraujais pasriuvusiosfY / 
žemės, iš griuvėsių pakilo 
naujas milžinas ir drąsiai 
pareiškė senam pasauliniam 
milžinui: Gana sauvaliauti 
ir žaisti pasaulio žmonių 
gyvybėmis dėl didesnių sa
vo pelnų, dėl aukso maišų! 
Tavo atgyvenusiai, senai . < 
santvarkai jau artinasi ga
las... Jau metas atsisakyti 
nuo kolonializmo, grąžinti 
seniai užgrobtus jų turtus 
ir grąžinti žmonėms laisvę! 
Dar kartą naujasis milži
nas rūsčiai tarė: Šalin ka
rą! Šalin tarptautinį im- 
lizmą ir žmonių pavergi
mą!.. Tegyvuoja pasaulyje 
taika i ir draugiškas sugyve
nimas.

Tai išgirdęs, senasis mil
žinas galiūnas užsirūstinęs 
suriko: Nusiramink, o jei 
ne, aš tave sunaikinsiu 
liausiais chemijos ir techno
logijos mokslų sukurtas 
padarais ...

Tačiau jaunasis milžinas t 
grūmojimų nepabūgo. Jisai 
tik nusišypsojo ir patarė 
senajam galiūnui nesikarš- 
čiuoti, o kalbėti kaip lygus 
su lygiu, nes ir jaunasis 
milžinas jau pakilęs gana 
aukštai chemijos, technolo
gijos ir matematikos moks
luose. Kai kuriais atvejais 
net toli pralenkęs senąjį 
milžiną.

Senasis milžinas jau at
gyvenęs savo senąją tvarką, 
kuri per šimtmečius pa
vergtą liaudį išnaudojo ir 
tuko jos darbo vaisiais.

Tik pažvelkime į naujojo 
milžino- -nuveiktus, darbus.

Tokio. — Susidaužė JAV 
karo lėktuvas ir žuvo 10 la
kūnų.

, ■ - ——   *

New Delhi. — Indijos ko
munistai palaiko TSRS ko
munistus žemės ūkių takti
koje.'

Ten kasdien liaudies gyve
nimas gėrėja. Dabar vi£by 
pasaulio žinoniiį1 žvilgsniai 
ųuk&iĮjEi'iJ? šalį, kuri spar- 
ciaL žengia- į naująją ko
munizmo sistemą, kuri jau 
pasiekusi didžiuosius laimė
jimus per tokį trumpą lai
ką. O kuomet pasibaigs sep
tynmetis, tuomet žmonių 
gerbūvis žymiai pagerės. 
Žmonių pajamos žymiai iš
augs, sutrumpės darbo die
na. Šio septynmečio pabai
goje bus trumpiausia dar
bo diena ir savaitė pasauly
je.

Visai kitokie pyragai 
matomi kapitalistiniame 
pasaulyje. Turčių klasė ne
sigaili žodžių melagingai 
propagandai prieš socializ
mą ir bando apmaskuoti sa
vo santvarkos plyšius. Tur
tingoji klasė dažnai kalba 
apie kapitalizmo klestėjimą 
ir darbo žmonių laisvę, (ū . 
kokia ta laisvė?.. Gal tokia, 
kad stambiausioje kapita
listinėje šalyje klesti chro
niškas nedarbas. Tarp 4 ir 
5 milijonų žmonių neturi 
darbo; vyrai ir moterys, 
vyresni kaip 40 metų, pa
smerkti to didžiojo nedarbo 
eilėse. Net girdėti kalbant, 
kad nedarbas esąs pelnin
gas fabrikantams, nes tuo
met ji-e priiminėja darbi
ninkus už daug žemesnį 
užmokestį.

Didžiojo kapitalizmo val
dančioji klasė gerai supran
ta socialistinės sistemos ge- { 
rūmą, jos tobulumą. Ta- /. (
čiau ji veda prieš ją aršiau
sią propagandą, drabsto > 
purvais ant socialistinių ša- j 
lių, pridengdami savos san
tvarkos atgyvenimą. Dėl 
ko piniguočiai taip labai 
bauginasi socialistinės sis
temos? Dėl to, kad, įvykusį 
socializmui, ir jiems gal 
prisieitų kur nors fabrike 
prie staklių dirbti visuome
nei naudingą darbą. O da* 
bar kiti jiems dirba. .

Pregresas



JAV lietuviai t
Vėjelis taršo žilsteleju- 

s.’us Onos Kainauskienės 
plaukus. Giedro, šaltai mė
lyno dangaus fene ant Gedi
mino kalno plazda Tarybų 
Lietuvos vėliava. Nors pir
mą kartą Kainauskienė Vil
niuje, tačiau šie sostinės 
vaizdai matyti. Ne kartą 
ten, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, ji vartydavo gi
minių atsiųstą albumą 
“Vilnius” Bet šj kartą prieš 
akis ne nuotrauka, o tikras 
gyvasis Vilnius. Ašaros ne
noromis sublizga akyse.

—Seniai, 1911 metais, pa
likau gimtinę. Užsidirbau 
pas dvarininką už daržų 
tvarkymą pinigų ir išėjau 
pasaulin laimės ieškoti, pa
sakoja savo gyvenimo isto
riją Ona Kainauskienė.

—Taip širdis traukia į 
Lietuvą. Labai norėčiau 
grįžti, — išduoda slaptas 
savo svajones moteris.

Dvidešimt metų išdirbo 
Kainauskienė Cenbelt kom
panijos grandinių dirbtuvė
se, tačiau nepadarė tokios, 
kuria atskirtų savo širdį 
nuo tėvynės.

Susidomėję apžiūrinėjo 
mūsų respublikos sostinės 
architektūrinius, istorinius 
paminklus iš JAV atvykę 
lietuviai turistai Leonas Pa- 
czunas, Leonas Gavrilovi- 
čius-Milleris, Benedik tas 
Banys, Bernicė Vaitkus, 
Teresė Čėpla, Veronika 
Ziotkuvienė, Antanas Ste
ponaitis, Stela Steponaitie
nė, Marija Leigienė. Boley 
Razminas, Karolis Zaksas, 
Roza Zaksienė, Adomas Su
kackas, Klementina Janke- 
liūnienė, Ida Ablazey, Jonas

įrištai Vilniuje
Meškėnas, Justina Manuel, 
Juozas Zdana, Agnė Vytė- 
nienė, Lee E. Vylonis, Pat
ricija Janiūnas, Banys Tus- 
kevičius, Ona Kainauskienė, 
Konstancija Marks, Karolis 
Šankus.

Prieš turistų akis čia gar
sus! s gotikos paminklas 
Onos bažnyčia, čia Kutuzo- 
vo aikštė, Vilniaus Valsty
binis V. Kapsuko vardo 
universitetas, čia Dailės 
muziejus. Ypač domina mū
sų šalies kultūrinis gyveni
mas jaunąjį linotipininką 
Benediktą Banį. Prie LTSR 
Valstybinės filharmonijos 
rūmų, kuriuose 1918 . m. 
gruody buvo paskelbta Ta
rybų valdžia Lietuvoje, Ba
nys pamatė būrius Vilniaus 
Valstybinio pedagoginio in
stituto studentų — jie vyko 
talkininkauti į kolūkius.

—Kiek laiko turi dirbti 
per dieną studentas, kad 
galėtų pragyventi, užsimo
kėti už mokslą ir studijuoti, 
—klausia jaunuolis. Ir, iš
girdęs, kad mūsų šalyje 
mokslas nemokamas, o dau
guma studentų dar ir sti
pendijas gauna, pavydžiai 
linguoja galva. — Aš turė
jau eiti dirbti, mokytis pini
gų nebuvo.

Rudenėjantis oras dar 
nepakeitė Lenino aikštės 
grožio. Joje svečiai apžiūrė
jo paminklą Leninui, pa
minklines lentas Z. Siera- 
kauskiui bei K. Kalinauskui. 
O štai ir Antakalnis, naujų 
statybų rajonas. Čia Ameri
kos lietuviai pamatė, kokius 
namus stato Tarybų val
džia darbo žmonėms.

Dar tik kelios dienos, kai 

turistai paliko namus. Jie 
gyvai pasakoja, kaip gyve
na. Jonas Meškėnas — ūki
ninkas. Mičigano valstijoje 
turi 140 akrų žemės.

Meškėnas pasakoja, kad 
valdžia smulkiems ūkinin
kams 10 metų moka po 
10—20 dolerių už akrą per 
metus, kad tik jie nedirbtų 
žemės, kad nepagamintų 
produkcijos ir nenumuštų 
kainu.

Visai kitokia tvarka, ki
toks gyvenimas klesti turis
tų tėvų žemėje. Todėl jiems 
kiekviena diena, kiekviena 
valanda atneša ką nors nau
jo, verčia stebėtis.

D. Repšienė 

Žinios apie silkes
Silkė — visiems žinoma 

ir sūdyta plačiai vartojama 
žuvis. Silkių daugiausia gy
vena Atlanto vandenyne, 
Kaspijo, Juodojoje ir Azovo 

■ jūrose. Silkės plaukioja ne
giliai, viršutiniame v a n - 
dens sluoksnyje, dėl to ir 
jų spalva melsvai žalia, pa
naši į jūros vandenį.

Silkės minta daugiausia 
smulkiais vėžiagyviais, irk- 
lakojais, kuriuos gaudo žio
menimis kartu su vande
niu; vandenį pro žiaunų 
langelių išaugų dantytas 
briauneles iškošia, o smul
kius gyvūnėlius sulaiko.

Visos silkės nedidel's, 
siekia iki 12 colių. Silkes 
kūnas ilgas, siauras, labai 
lankstus; turi siaurą labai 
lankstų didelį uodegos pele
ką, todėl ji laikoma labai 
gera plaukike. Silkės gyve
na didelėmis bendruomenė
mis ir plaukioja didžiau
siais būriais, siekiančiais 
net kelių milijonų. Misda-

mos smulkiais gyvūnėliais, 
jos turi labai daug jų suės
ti, todėl, bei eškodamos 
maisto, jos nuplaukia labai 
toli. Silkės yra didelės ke
liautojos.

Silkių kiaušinėliai sun
kesni už vandenį, dėl to jos 
negali neršti ten, kur gilu, 
nes kiaušinėliai, nugrimzdę 
į dumblą, kur maža oro ir 
šalta, žūtų. Neršto metu 
silkės didžiausiais būriais 
plaukia į jūrų pakraščius. 
Išsiritusios iš kiaušinėlių 
žuvelės pakraščiuose pailgė
ja, o rudenį plaukia į jūrą. 
Jūrų gilumoje žiemoja ir 
suauga.

Kai, sulaukusios pavasa
rio, silkės pakyla į jūrų pa
viršių ir traukia milžiniš
kais būriais arčiau krantų 
neršti, jas puola įvairūs 
grobuoniui ir žvejai.

Žvejams tuomet būna 
didžiausias darbymetis, ku
riam jie iš anksto pasiren
gia. Didžiulėmis valkšno
mis jie traukia silkes tink
lais iš vandens, jas darinė
ja, sūdo ir marinuoja. Sil
kių pramonė yra labai pla
čiai išplitusi Olandijoje; 
ten tuo verslu verčiasi tūks
tančiai žmonių. Žuvų pra
monėje ir prekyboje silkės 
užima pirmąją vietą. Tai, 
gal, vienintelė žuvis, kuri 
pasiekia tolimiausius kraš
tus ir patenka ant turtuolio 
ir vargingiausio žmogaus 
stalo.

New Yorkas. — Į Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bos posėdį atvyko dvi Kon
go delegacijos, viena nuo 
premjero Lumumba, o ant
ra nuo laikinojo prezidento 
Kasa vii bu.

Gegutė raiboji
Gegutė lietuviams žino

mas paukštis, būdingas sa
vo giesme, kukavimu. Rai
boji gegutė dažnai minima 
mūsų liaudies dainose. Ji 
taip atrodo: balandžio di
dumo, ilgio apie 10 colių, 
turi ilgus sparnus ir ilgą 
uodegą. Skraidymo būdu 
ir plunksnų spalva panaši į 
paukštvanagį. Seno patino 
visa viršutinė kūno dalis 
pilka, uodega juoda su bal
tais plunksnų galais, apa
čia balta su skersiniais vin
giuotais dryželiais, kojos ir 
akys geltonos. Patele už 
patiną truputį mažesnė.

Gegutės snapas vidutinio 
ilgio, truputį lenktas. Kojų 
trys pirštai atsukti į prieš
akį, o vienas į užpakalį, 
bet, reikalui esant, vieną 
orutinį 4-j į pirštą gegutė 
gali atsukti ir i užpakalį.

Gegutės gyvena Europoje 
ir Azijoje į šiaurę iki 70° ir 
kitur. Gyventi mėgsta dau
giausia miškuose. Pati lizdo 
nesuka ir neperi, o savo 
kiaušinius deda į kitų 
paukščių, dažniausiai i kie
lių lizdus, kurios kartu su 
savaisiais išperi ir gegužiu
kus. Paaugėję gegužiukai, 
kai pasidaro ankšta, dažnai 
iš lizdo išstumia savo netik
ruosius brolius.

Gegutė minta visokiais 
vabzdžiais, dažniausiai miš
kų kenkėjais ir jų plaukuo
tais vikšrais. Ji nepapras
tai ėdri, dėl to ji yra nau
dinga; ypač ją labai verti
na miškininkai.

Žiemoti gegutės išskren
da į pietų kraštus.

Voras kryžiuotis- - - - -
Voi^as kryžiuotis vienas 

didžiausių .mūsų vorų. Di
delės būna tik patelės, pati
nėliai mažesni, šito voro 
viršutinėje pilvelio dalyje 
yra balta kryžiaus pavida
lo figūra, dėl to jis ir vadi
namas kryžiuočiu.

Voro kūne skiriame gal- 
vakrūtinę ir pilvelį. Prie 
galvakrūtinės priaugusios 
keturios poros kojų.

Galvakrūtineje yra gal
va su keturiomis poromis 
mažų akių ir burna su 
dviem porom burnos prie
dų. Burnos priedai—tai po
ra viršutinių n pora apati
nių žandų.

Viršutinieji žandai yra 
stambūs ir turi dantukus. 
Dantukų gale yra angelės, 
jų viduje yra kiaurymė, su
jungta su nuodų liaukomis, 
esančiomis žandų pamate. 
Sugriebęs žandais auką, vo
ras įsmeigia dantukus į 
žaizdą ir įleidžia nuodų. 
Nuodai užmuša vabzdžius, 
gali kenkti ir stambiems 
gyviams. Taip voras sunai
kina daugybę musių ir kitų 
vabzdžių.

Apatiniais žandais voras 
kramto grobį, be to, juose 
yra pora ilgų nariuotų lies- 
tukų. Voro kojos labai ilgos 
ir nariuotos. Narelių turi 
po septynis. Kojos turi po
rą nagelių. Nageliai yra ša
kučių pavidalo, dantyti; 
jais įsikibdami, vorai lais
vai bėgioja po savo tinklą ir 
jame neįsipainioja.

Pilvelis, palyginti su gal- 
vakrūtine, yra didelis, ypač 
patelės. Apatinėje pilvelio 
dalyje, gale, yra trys poros 
verpiamųjų karpų. Kiekvie

ną karpa baigiasi angele, Į 
kurią sueina daug plonų 
vamzdelių. Iš viso tų vamz
delių būna nuo 600 iki 700. 
Jie yra chitininiai. Iš jų 
sunkiasi lipnus skystimas.

Kai voras karpą prispau
džia, iš jo ištryškęs skystis 
prilimpa ir kai jis iš tos 
vietos traukiasi, iš angelės 
tekąs skystis išsitiesia siū
leliais, kurie susijungia ir 
sustingę ore, sudaro vora
tinklio siūlą. Voras siūlą 
liečia tik kojų nageliais. 
Nagelių šakutėmis jis gali 
siūlą tvarkyti kaip nori.

Darydamas tinklą, voras 
pirmiausia tarp sienų ar ša
kučių nutiesia iš siūlų tri
kampį ar keturkampį, lyg 
rėmus tinklui, šiuos rėmus 
jis daro iš storų siūlų. Pas
kiau tiesia tarp jų skersi
nius siūlus, kurie viduryje 
kiyžiuodamiesi, sudaro lyg 
rato stipinus. Šiuos stipi
nus sumezga spirališkai iš
tiestais siūlais. Pradžioje 
spiralę daro retesnę, vėliau 
tinklą dar sutankina, dary
damas kitą tankią spiralę 
Tada pirmąją sunaikina. 
Šios paskutiniosios spiralės 
siūleliai turi lipnaus 
skystimo lašelius — tai yra 
tikrasis gaudymo įrankis.

Pasaulyje yra šimtai 
skirtingų vorų veislių. Dau
gumoje jie yra nepavojingi, 
naikina tik muses ir kito
kius vabzdžius. Yra voras 
vadinamas “Juodoji našlė”, 
kurio įkandimai labai pavo
jingi.

Washing! on as. —400 my-' 
lių nuo Kubos, ant Swan 
salos, įrengta galinga radi
jo stotis propagandai prieš 
Kubą.

H. Žilinskiene

Iš kelionės po Lietuvą
Liepos 7 d. 38 Amerikos 

lietuviai iš New Yorko jet 
orlaiviu leidomės kelionėn. 
Liepos 9 jau buvome Vil
niuje. Mus pasitiko daug, 
žmonių. Momentas grau
dus — po 39 metų vėl atsi
stoju ant tėviškės žemės: 
širdis tankiai plaka iš 
džiaugsmo, trūksta žodžių. 
Visi sveikinasi, bučiuojasi, 
verkia.

Aš pasijutau apsupta iš 
visų pusių. Tai mano ketu
rios sesutės ir brolis šau
kia: sesute, sesute! Koks 
buvo džiaugsmas man ir 
jiems. Apsiverkėm, kalba
mės. Pasakojo, kad jos ma
nęs nepažino, jau buvo nu
sigandę, kad gal neatvažia
vau.

Iš būrio turistų aš tik 
viena važiuoju į Kovarską. 
Mano tėviškė dar trys kilo
metrai nuo Kovarsko, Pa- 
pragių kaimas, bet aš va
žiuoju pas sesutę Stefaniją 
Kairienę, kuri gyvena gy
venvietėje netoli Kovarsko. 
Jinai pirmiau gyveno Gire- 
los kaime. Jos namus sude
gino miškiniai banditai; vos 
tik pati spėjo pasislėpti, 
būtų ir ją su sūnum sude
ginę. Daug vargo pergyve
no, kol pasistatė namą. 
Valstybė padėjo, davė pa
skolą. Dabar sūnus užau
gęs, dirba kolūkio raštinėj; 
pati dirba kolūkyje.

Atvažiavus radau visas 
sesutes, brolį ir jo šeimą 
manęs belaukiant. Džiau
gėmės visi, kad dar kartą 
galėjom susitikti ir prie 
vieno stalo kartu valgyti.

Pasikalbėję, nuvykom į 
Kovarską. Negalėjau pažin
ti: kur būdavo turgus, da
bar parkas, gėlės, suoleliai 
pasėdėti, pasilsėti. Rodos, 
per dieną galėtum džiaug-l

tis gėlėmis. Apylinkė irgi 
puiki. Nauji pastatai dide
li, gražūs. Yra ir senų, bet 
neilgam jie bus; jų vieton 
bus nauji.

Nueinam pakalnėn prie 
šaltinio. Tas šaltinėlis būda
vo apleistas, tik žemė būda
vo šlapia. Dabar vamzdžiai 
suvesti tiesiai į žemę, van
duo atbėga švarus. Atėjo 
mergaitė su viedrais van
dens pasiimti, atsigėrėm ir 
mes. Ten pat ir Šventoji, 
upė, kurią taip malonu pri
siminti. Ir dabar ji atrodo 
tyki, rami lėtai sau keliau
dama.

Nuvykom ant kapinių, 
kur mano tėveliai ilsisi. 
Prisimenu, kai važiavau lai
mes ieškoti verkė, prašė: 
neužmiršk mūsų. Man vi
suomet tas buvo mintyje, 
bet dar pasimatyti neteko— 
taip graudu pasidarė...

Kovarskas — rajoninis 
miestas: turi Lgoninę, mo
kyklas, pradines ir aukštes
nes, plytų išdirbystę, kul
tūros namus. Viskas atrodo 
nauja, gražu.

Visą dieną praleidom po 
Kovarską. Sutikau keletą 
pažįstamų. Nusiskundž i a 
pergyvenimais karo ir po
kario metais. Baisūs buvo 
laikai, kai vokiečiai su lie
tuviais fašistais žudė žydus 
ir kitus nekaltus žmones. 
Dabar Kovarske nėra nė 
vieno žydų tautybės žmo
gaus.

Mano sesutės per visą 
nakti pripasakojo tokių bai
senybių, kad verkėm visos. 
Per trejus metus bijodavo 
sulaukti nakties, nes neži
nojo, ar išliks gyvos. Turė
jo būti nevalgę, nes ateida
vo tie žvėrys miškiniai ir 
turėdavai atiduoti viską. 
Jeigu neduosi, tavo gyvybei

pavojus: pačios buvo neval- 
giusios ir vaikams neturėjo 
kąsnelio duonos. Viską sun
ku aprašyti. Man gaila se
sučių. Jos be laiko paseno ir 
sveikatos neteko, širdys ne
sveikos. Iš baimės ir vargo 
ne tik mano sesutės nuken
tėjo, tą pergyveno ir daug 
kitų Lietuvos žmonių, visų 
ta pati kalba. Visi baisiai 
nenori karo, visi trokšta, 
kad būtų taika, kad dau
giau nepasikartotų tokia žu- 
dvnė.

Ant rytojaus atvažiavo 
tetulė, motinos sesuo A. 
Vanagienė su dukra Mary
te Petraitiene, mokytoja iš 
Šiaulių. Tetulė jau 75 metų, 
daug visko pergyvenus, bet 
dar gerai atrodo. Pasikal
bėjom, apsiverkėm. Žiūriu 
į ją, kaip į motiną. Kadan
gi mūsų daug, ji mažai kal
ba. Labai norėjau nuvažiuo
ti j Šiaulius pas tetulės visą 
šeimą, bet nebuvo laiko. Per 
dainų šventę Vilniun atva
žiavo pas mane tetulės sū
nus Jonas Vanagas, staty
bos inžinierius, labai inteli
gentiškas, draugiškas ir pil
nai susipratęs " tarybinės 
Lietuvos patrijotas.

Man labai norėjosi apžiū
rėti kolūkį “Nugalėtoją”, 
kur mano sesutė dirba. Su
tinkam pirmininką ir pra
dedam susipažinti su kitais 
darbininkais. Pirmininkas 
apvežiojo, aprodė. Visa že
mė apsėta, viskas, 
puikiai auga. Pastatai 
gyvuliams, taip pat ir kol
ūkiečių sueigoms, kaip ko
kio dvaro: balti, gražūs, 
d.deli. Turi savo elektros 
šviesa ir mašinerija žemei 
apdirbti. Daug karvių, o jau 
tų kiaulių, daugybė, didelių 
ir mažų. Viskas atrodo ge
rai. Bet man teko pastebėti, 

atrodo, | kiek

kad ne vjsi noęį dirbti kaip 
sau. Man pasakojo, kad, kai 
reikia darbininkų, pirmi
ninkas eina po stubas ir 
prašo, kad eitų dirbti.

Girdėjau, jog ne tik Ko
varsko rajone, bet ir kitur 
tinginių netrūksta. Valsty
bė neverčia tinginių dirbti, 
sako, tegu patys nusispren- 
džia, ką nori daryti, arba 
kaip nori gyventi; jų valia.

Pirmininkas nuvežė pas 
brolį V. Rauduvį į Papra- 
gius. Mano tėviškės sena 
bakūžė dar tebėra, tik jau 
baigia sugriūti, stogas 
kiauras, bet brolis tebegy
vena. Svirnai, klojimas nu
griauti; tvartai dar tebe
stovi, ale visur skylės. Man 
tas nepatinka, baru brolį, 
kodėl neina gyvenvietėn, 
nes taisyti senų pastatų ne
verta, valstybė jų netaiso. 
Gi nedrąsus mano brolis bi
jo sunkaus kraustymosi 
darbo.

Mano brolio du sūnūs iš
simokė traktoristais: vienas 
išvažiavo Rusijon dėl dides
nės praktikos, kitas aplink 
namus kolūkyje dirba. Ku
rie kolūkiečiai netinginiau
ja, gerai gyvena. Kiekvie
nas turi karves, kiaulių, viš
tų ir kitokių paukščių, dar 
ir 60 arų žemės. Tai gana 
didelis plotas, tik dirbk.

Pas broli dieną praleidau 
linksmai. Suėjo daug mano 
giminių, kaimynų ir muzi
kantas, mano pusbrolio sū
nus Grinciaučius su armo
nika. Valgėm ir gėrimų ne
trūko, dar ir pasišokau. O 

kalbos tiek daug metų
nesimačius! Brolienė ir se
sutės tokios linksmos. La
bai buvau patenkinta, • kad 
turėjau progą visus atlan
kyti ir linksmai praleisti 
dieną.

Nors mano visos seserys 
buvo su manim pas S. Kai
rienę, pas kurią buvau ap
sistojus, tačiau nuvažia

vom <pas Ukmergėje (gyve
nančias dvi. Juzė Kalibatie- 
ne faprodė savo sodybą, 
daug pomidorų. Namas 
nuosavas. Supažindino su 
vyru ir mažu sūneliu. Jos 
duktė Audronė puiki mer
gina, mokosi agronomijos.

Pasisvečiavę, važiav o m 
pas Genę Cuksienę. Kai va
žiavau iš Lietuvos, jos dar 
nepalikau. Ji turi vyrą ir 
du jau nemažus berniukus. 
Turi nuosavą namą, taip 
nat didelį sodą ir dvi kar
ves.

Dar viena sesutė, Anelė 
Davidaučienė, gyvena Kau
ne, turi dvi dukras ir sūnų. 
Dukros lanko mokyklas, sū
nus dar mažas. Anelė ir 
švogeris pasitiko mane Vil
niuje. Kaune atlankiau juos 
visus.

Važinėjant po Lietuvą 
mačiau visokių dalykų, ku
rių niekad nepamiršiu. Dai
nų švente negalėjau atsi
džiaugti, kartais ir ašaros 
prabėgdavo per veidą. Tiek 
daug dainininkų, taip pui
kiai dainavo! Ant rytojaus, 
šokių dieną, ką tie jaunuo
liai neišdarė — visokių ra
telių! Tokio vaizdo nebu
vau mačiusi ir niekada ne
pamiršiu.

Jaunimas Tarybų Lietu
voje auklėjamas kultūrin
gai. Kiekvienas kolūkis tu
ri savo teatro ratelius, cho
rus, šokėjų grupes. Jauni
mas pilnai pasitenkinęs da
bartine santvarka. Kalbė
jau su daug jaunuolių. Visi 
džiaugiasi, kad gauna 
mokslą nemokamai. Visi 
stengiasi išeiti aukštuosius 
mokslus.

Dar vienas vaizdas nieka
da neišdils iš mano minčių, 
tai tos žudynių vietovės, 
kaip Pirčiupio ir Devinta
sis fortas Kaune. Kiek ten 
tūkstančių nekaltų žmonių 
žuvo! Tos vietovės buvo liū
desio, verksmo vietomis, jų 

niekada nebus galima pa
miršti. Tas vietas lankant, 
sužinojau teisybę apie tubs 
žmogžudžius. Būdavo sun
ku tikėti, kad lietuvis galė
tų tą padaryt. Daug tų kal
tininkų yra atvažiavę Ame
rikon.

Man patiko miestų švara. 
Visur gėlės, įvairių spalvų 
ir taip dailiai susodintos, 
rodos, koks puikus audinys. 
Krautuvės pilnos visokių 
daiktų, drapanų ir valgomų 
daiktų. Kainos dar biskj per 
aukštos. Dar veikia ir juo
doji rinka. Matomai, dar 
gauna paketų iš Amerikos 
ir pardavinėja, bile tik ne
reikėtų eiti dirbti. Valstybė 
nieko nedaro, neverčia dirb
ti, nors yra daug darbų, be
darbių nėra.

Už vis įdomiausia buvo 
Druskininkai, tos milžiniš
kos ligoninės, visokiais bū
dais — voniomis, gimnasti
ka — gydymas. Dar aplip
do tūlą ligonį purvu, suvy
nioja į paklodes ir gulėk 
tam paskirtą laiką. Sūrus 
vanduo tiesiog iš žemės te
ka. Sako, kad labai sveika 
jį gerti, bet neskanus.

Negaliu praleisti ir 
Anykščių. Nežinau, kodėl 
jie man taip prie širdies, 
gal už tai, kad netoli mano 
tėviškės, tik 15 kilometrų. 
Esu buvusi pirm išvažiuo
jant iš Lietuvos.

Anykščiuose mus labai 
maloniai priėmė. Pasitiko 
lietuvaitės su gėlėmis, taip 
pat miesto valdyba pasvei
kino, parodė visas įdomią
sias vietas. Ten viskas įdo
mu pamatyti. Anykščiai — 
toks kampelis, pilnas istori
nių vietų. Ten pat Šventoji, 
susėdame visi ant kranto 
prie pat upės, žirdiš pilna 
džiaugsmo, taip malonu pri
siminti jaunystės laikus. 
Ten pat netoli garsusis šile- (Tąsa 4-tame pusi.)
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i 
lis. Vėl susėdam. Merginos 
su vaikinais padainavo, pa
šoko. Dainų ir šokių moky
toja dar jauna mergina 
Pauliukonytė Milda nuo 
Taujėnų, maloni, linksma 
mergaitė, jau apie 3 metai 
moko jaunimą.

Dar atlankėm stebėtinąjį 
akmenį Puntuką, rašytojų 
ir žuvusių nuo fašistų ka
pus, padėjom mergaičių'do
vanotų gėlių. Buvo liūdnas 
momentas. Atlankėm A. 
Baranausko klėtelę ir ’ A. 
Vienuolio namą. Viskas bu
vo įdomu pamatyti.

Man buvo didelė staigme
na. Einu sau per pušynėlį 
su drg. Bekešiene. Staiga 
prieina du vyrai ir sako:

—Jūs Žilinskienė?
—Taip.
—Turėsi kalbėti per ra

diją.
Bandau atsisakyti, bet 

negelbėjo. Sako, čia tavo 
gimtinis kraštas, tau viskas 
įdomu. Na, matau, kad ki
tos išeities nebus, turėjau 
tarti keletą žodžių.

Mūsų neišleido nepavai
šinę. Nuvažiavom į jaunuo
lių kultūros namą, ten mū
sų laukė pietūs. Stalai gra
žiai papuošti, pilna valgių 
ir gėrimu. Anykštėnai turi 
vyno išdirbystę, pirmą kar
tą ragavau labai skanaus 
saldaus midaus. Dar ir mu- 
zikntai. Visi pasilinksmi- 
nom.

Jau laikas skirtis. Atsi
sveikinom visi dėkingi už 
jūsų draugiškumą. Jo ilgai 
nepamiršime.

Kut tik mes lankėmės, vi
sur maloniai mus priėmė ir 
gerai vaišino.

Sugrįžus Amerikon, dau
guma žmonių klausia, kaip 
dabar gyvena kaimiečiai 
arba kalūkiečiai.

Yra visokių. Kai krie ge-



rūta žičkytė

IŠ KELIONES PO ITALIJĄ
Ir įėjo Jėzus bažnyčion 

dievo ir išvarė visus, 
duodančius ir ] 
bažnyčioj, o stalus maini- 
ninkų ir kreses parduodan
čių karvelius išvertė. Ir 
tarė jiems: “Parašyta yra: 
Namai mano, bus vadinti 
maldos namais, o jūs pada
rėte anuos razbaininkų duo
be.” (Šv. Mato evangeli
ja).
... Garsioji Mediči koply

čia Florencijoj. Mikel-An- 
dželo madona. Marmuras 
tarsi gyvas. Vėjas blaško 
jos aprangus, saulė šviečia 
jos veide. Ji nemato nieko. 
Ant jos rankų jos kūdikis!

O štai ir paskutinė kape
la. Raudono marmuro alto
riai.

—Brangakmenius iš alto
rių išlupinėjo Napo 1 e o n o 
kariai,—pastebi gidas.

O štai dar vienas altorius, 
n u s a g stytas perlamutru, 
perlais.

—Šį altorių pastatė Mu
solinis, Hitlerio garbei. 
Prieš jam apsilankant Ita
lijoje . ..

. .. Bolonijos miesto cent
ras. Ištrupėjęs sienų grani-i----------- ----------- v --
tas. Ir nuotraukos. Džio-1 sitarti su progresu, libera- 
vani Poalini, Fra n če s ka lizinu ir šių laikų civilizaci- 
Martini, Paola Kastra . . . i ja.” Niekas nepasakoja ir 
Dvidešimt dveji. Dvidešimt to, kodėl tuščias Dantės 
treji metai. Nuotraukos I sarkofagas Florencijoj. Nu- 
pajuodusios, išbl ūkusios' tylima, kad didžioji pasau- 
nuo saulės. Viršum lentos pinės kultūros pažiba “Die- 
penkiakampė ir ąžuolo ša- viškoji komedija” buvo pa- 
kutė. Si-enoje kulkų žymės... rašyta popiežiaus ištremty- 
Čia, prie šios sienos, hitleri- je. Popiežiaus tarnai paslė- 
ninkai sušaudė penkiolika pė net poeto kaulus. Kad 
tūkstančių italų patriotų.

Iš keliones po Lietuvą
turi 
nuo

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
rai gyvena, kiti dar 
trūkumų. Priklauso 
žemės. Kur žemė gera, pir
mininkas sugabus ir teisin
gas, žmonės darbštūs, ten 
ir kolūkiečiai daugiau gau
na už darbo dieną. Kitur 
žemės prastos, sudaro sun
kumų. Daug kolūkių pra
važiavom, keletą atlankėm, 
bet neįmanoma kiekvieną 
atlankyti. Kiek atlankėm, 
pastebėjom, kad dar yra ir 
trūkumų. Dar yra senų na
mų, nemažai kiaurais sto
gais; kiti nenori keltis nau- 
jen gyvenvietėn. Bet trū
kumai bus nugalėti. Lietu
vos vyriausybė tuo rūpina
si.

Dar yra kaimiečių, kurie 
basom kojom vaikšto. Mote
rys dar su skarelėmis, nors 
šilta, galėtų vienplaukės 
būti.

Pavalgyti tai jau visi tu
ri pakankamai. Ir visi 
džiaugiasi, kad jų sveikata 
aprūpinta, gydytojai, ligo
ninės ir viskas nemokamai, 
tuo visi patenkinti.

Kai lankėmės dirbtuvėse 
Kauno “Audiniai” ir Vil
niuje siuvykloje, pasitaikė 
pietų laikas. Ten daugiau
sia dirba moterys. Buvo ga
lima pastebėti, kad gerai 
valgo. Ten pat yra ir val
gyklos. Lietuvės valgo dau
giau negu amerikietės.
• Penkiomis dienomis 
Maskvoje daug visko ma
tėm, viskas buvo įdomų. Vi
są dieną vaikščiojom paro
doje, kur visos respublikos 
turi savo paviljonus. Kiek 
ten įdomybių, visokių išclir- 
bysčių gaminiai. Kiekviena 
tauta parodo, ką gamina. 
Lauke didžiausias parkas, 
fontanai, gėlės, visur taip 
puiku, nežinai nei kur žiū
rėti, visur grožis.

Vakare nusiskubinom į 
BoĮŠoj teatrą operos pama
tyt. Vidus labai puikus:

Palinkusi kančioje Kris- 
Par" taus galva. Spindintis per- 

perkančius jamutru, perlais altorius. 
Tikintieji teigia, kad ir da
bar esama stebuklu. Nese
niai Sirakūzuose pravirku
sį madona. Popiežius tai 
pripažino mūsų epochos 
nauju stebuklu. Tai kaip 
gi tu, viešpatie, esi čia, ant 
altoriaus, pastatyto žmog
žudžio rankomis?

Italija ir šiandien šventa 
žemė. Ir šiandien niekas čia 
garsiai nekalba apie Vati
kano ryšius s u Hitleriu, 
Musoliniu. Niekas nerodo 
švento Petro bazilikoje pa
laidoto Inokentijaus VIII 
sarkofago. Tačiau bandito, 
lėbautojo veidu jis kaip gy
vas išliko Ticiano paveiks
le. Turistams nepasakoja 
čia ir apie popiežiaus Jono 
XII labdarybės, apie Bor- 
džijos moralę. Niekas ne
kalba ir apie tai, kad čia 
dar tebegalioja XIX amžiu
je popiežiaus išleistas “Sy- 
labusas,” kuriame sakoma: 
“Prakeikimas tam, kas pa
sakys: Romos popiežius ga
li ir turi susitaikyti ir su-

jie netvirkintų amžininkus!

auksas, raudonas aksomas, 
labai graži architektūra..

Labai įdomus Metro—po
žeminiai traukiniai, jų s to-1 
tys. Važiavau septyniais. 
Kiekviena stotis kitaip iš
puošta. Statulos, visokie 
piešiniai, švaru.

Daug buvau girdėjusi 
apie Kremlių, carų gyveni
me vartotas ir ten sukrau
tas brangenybes. Dabar pa
prasti žmonės jas gali ma
tyti. Į Kremlių įeiti nėra 
lengva, minia žmonių visuo
met laukia, bet drg. Ro- 
tomskis gavo mums leidi-' 
mus, ir mes jau viduje. Pir- ; 
miausia turėjome apsiauti 
minkštomis lyg kojinėmis, 
kad brangūs karpetai nenu
simintų. Einam, žiūrim.
Mergina aiškina rusų kal
ba, Rotomskis išverčia lie
tuviškai. Kiek ten brangių 
daiktų, deimantų ir kitokių 
brangenybių! Kokie ten pa- 
lociai, drapanos tų carų, ne
galima aprašyti.

Mano mintis nubėgo į 
tuos laikus, kada ėjau mo
kyklon. Man reikėdavo tris 
kartus per dieną kalbėti po
terius už caro sveikatą ir 
ilgą amžių. Dabar žiūriu ir 
džiaugiuosi, kad mano po
teriai nuėjo niekais. Ne tik 
mano ir kitų poteriai, nei 
dievas neišgelbėjo t caro, 
liaudis apsidirbo su visais 
išnaudotojais. Dabar tary
binės tautos jau daug lai
mingesnės be carų. Nors 
žmonija daug nukentėjo 
nuo visokių parazitų, bet 
dabar jaučiasi galinga ir 
nieko nebijo.

Jaučiuosi labai laiminga, 
kad galėjau atlankyti Mask
vą ir laisvą Tarybų Lietuvą. 
Esu dėkinga tiems drau
gams kurie praleido daug 
brangaus laiko su mumis. 
Visiems širdingai ačiū. 
Taipgi ačiū drg. K. Petri- 
kienei už visokią pagalbą.

Tegyvuoja Tarybų Lietu
va !

dievo ka-
Viena

Marcela, matyt, jau įpra
tusi. Ji paklusniai numeta 
antklodę, įsispiria liesomis 
kojomis į ligoninės šliures. 
Jai kokie aštuoni metai;

—Na, Marcela. Eik, eik 
čia.

Rimini municipaliteto gy
dytojas Karnus šypsosi. Jis 
žino kiekvieno jų vardą. Jis 
čia dirba penkolika metų...

Marcela pažiūri didelėmis 
rudomis akimis. Žengia ke
letą žingsnių. Ir... Karnus 
vos sugriebia ją už liesų 
rankų.

—Progresuojantis paraly
žius. Priežastis neaiški . . 
—prataria jis angliškai . .

Marcelą jis nuveda atgal 
į lovą. Ji greitai nusisuka 
į sieną.

—O dabar tu, Antonio...
Antonijui ne daugiau 

kaip ketveri. Jis sėdėda- 
i mas stebi Marcelą, išsišie
pia, matydamas, kaip su
sverdi Marcela. Jo gretima 
lovutė.

—O dabar, Antonio, tu...
Jis vikriai pats iššoka iš 

lovutės, matyt, didžiuoda
masis, kad gali bėgti grei
čiau už mergaitę. Tačiau 
ant posūkio jis sustoja ir 
lėtai sukasi. Kojos jau ne
klauso jo. Jos linksta, ta- 
baluojasi. Pagaliau apsisu
kęs Antonio tekinas pasilei
džia į savo lovą ir palenda 
po antklode.

Karnus glosto jo pasišiau
šusius plaukus.

—Bravo, Antonio. Bravo.
O, išėjęs iš palatos, pri

duria:
—Tai Antonio. Marcelos 

brolis. Progresuojantis pa
ralyžius. Priežastys neaiš
kios.

O štai dar,viena palata.
Čia du berniukai. Ties 

jais ant taburetės sėdinti 
moteris. Jos veidas nesvei
kai išblyškęs. Ji nesišypso 
pamačiusi gydytoją ir tik 
lėtai pakyla nuo kėdės:

—Čia Montekieti šeima. 
Vyresniajam tuberkuliozi
nis pleuritas. Mažajam me
ningitas. Pačiai motinai 
odos tuberkuliozė, — paste
bi angliškai Karnus.

Mažasis Montekieti dar 
nemoka vaikščioti. Jis vos 
stovi įsikibęs motinai į ke
lius. žiūrėdamas į gydytoją 
išplėstomis beprasmiškomis 
akimis. Karnus jau nesišyp
so. Beveik nematyti akių 
per jo storus akinius. Jis 
tik paglosto šviesius, » retu- 
čius berniuko plaukus. Ir 
koridoriuje pastebi:

—Iš karto sirgo plaučių tu
berkulioze tėvas. Stiklo fab
riko darbininkas. O dabar...

Koridoriumi negirdimai 
vaikšto, šlamėdamos krak
moluotais aprėdais, sesu
tės. Viršum nikelio stalelio, 
ties Madonos skulptūrėle 
baltos rožės. Gal jas atnešė 
ir ne Montekieti vaikų mo
tina, gal jas atnešė čia ir 
ne Antonijus ar Marcela. 
Bet juk tu, Madona, irgi 
motina! O kuo tau prasi
kalto mažas Montekieti? 
Juk jis dar neištaria nė žo
džio. Jis net negali sukal
bėti tau maldos... Už ką tu 
baudi juos?

Madona tyli. Ji stovi iš
skėtusi rankas. Dabar ji 
jau neatrodo kaip gyva ro
žių žieduose. Tai papras
tas Bavarijos porce 1 i a n o 
gabalas...

Pats populiariausias ste
bukladarys Italijoje Anta
nas.

Ties didžiuoju švento An
tano bazilikos Paduvoje al
toriumi sukabinėtos širdys, 
sidabrinės rankos. Tai dė
kingieji šventam Antanui 
už jo stebuklus.,.

Vienuolis stropiai .dalija 
leidinėlius, propaguojančius

Tačiau ir be šių pasakoji
mų, kaip tik čia, šventoje 
žemėje, antrą kartą gyveni
me pasidarai netikinčiu.

. . . Toli paliko popiežių 
apgriauti Koliziejaus kuo
rai. Jokio saulės 
apmusijusi u o s e 
Prieš mus aklina 
žiška siena.

—Čia žemiškoji 
ralystė Vatikanas, 
t u r t ingiausiųjų valstybių. 
Jai priklauso du trečdaliai 
Italijos nacionalinių paja
mų, — pastebi gidas.

Ties akmeninėmis sieno
mis įkyriai burzgia musės. 
Vėjas plevena ant stogų 
skalbinius. Negi tai viena 
turtingiausių pasaulio vals
tybių ?

Sraigtiniai laiptai, nesi
baigiančios salės. Ticiano, 
Leonardo da Vinči, Rafae- 
lio drobės. Paskutinį kartą 
prieš mirtį Kristus laimina 
duoną apaštalams. Štai ir 
jo iškankintas, rodos, tebe
sruvenantis krauju kūnas.

Monstrancijos, kielikai, 
Henriko IV, Napo 1 e o n o , 
Liudviko XVI dovanos ver
gų dievui.

—Kiekvienas pasaulio 
valdovų savaip norėjo užsi
krauti Vatikano palanku
mą, — pastebi gidas.

Briliantai, rubinai, per
lai . . .

Ir štai paskutinė, dar 
viena niša.

—Puikūs suvenyrai, pir
kite! — šypsosi iš tolo dva
siškis.

Po stiklu tvarkingai su
dėti kryžiai. Dramblio kau
lo, sidabro, medžio raiži
niai. Ant jų irgi Kristaus 
kančia. O šalia jų keistos, 
celofanan įvyniotos dėžutės. 
Ant dėžučių irgi išskėsto
mis rankomis, bronza spin
duliuojančia širdimi, Kris
tus.

— Muitą bene cikolad, 
sinjora. Cento lire. Muitą 
bene!

Dvasiškis paslaugiai tie
sia celofenan įvyniotą, raus
vu kaspinu perrištą šokola
dinį Kristų . . .

Po pusvalandžio palikome 
Vatikaną. Ant viduramžiš
kų sienų tebeplevėsavo fe
be d ž i ū s t antys baltiniai. 

į Švento Petro Bazilikos 
aikštėje, kur kadais Nero- 

spindulio 
languose. | 
viduram-

nas degino pirmuosius 
krikščionis, ramiai burkavo 
balandžiai. Čia pat bolavo 
“šventosios dvasios,” “Šven
tos trejybės” bankų rekla
mos. Tačiau jau mes nesi
stebėjome nei šiomis rekla
momis, nei tuo, kad skur
daus vergų dievo karalystė 
pati turtingiausia pasauly
je. Mes taip ir tebematė- 
me liesas, akiniuotas ameri- 
tes, dirbtiniais dan t i m i s 
b e g r aužiančias šokoladinį 
Kristų.

Italijoj dievas kiekviena
me žingsnyje. Ir ant šoko
lado dėžučių, ir tarp vyno 
butelių vitrinose. Tačiau 
mažai ką jis padeda maža
jam šio krašto žmogui.

Tą dieną gydytojas Kar
nas aprodė Rimini munici
paliteto ligoninę.

Šlamėdamos krakmoluo
tais aprėdais, vaikščioja ko- 
ridoriai$ vienuolės seselės. 
Žvilga nikelis. Iš tolo švie
čia apkaišyta rožėmis, ge
raširdiškai išskėtusi rankas 
ant vaisių stalelio Madoną. 
O štai ir ypatingas vaikų 
skyrius.

Vieni vaikai sėdi įrėnię į 
vieną tašką akis, kiti guli 
nejudėdami.

—Marcela.1 Išlipk. Sese
le, prilaikykite.

[Antaną. Jo veidas blizga 
nuo prakaito.

—Tikintieji! Ištikus ne
laimei, nepamirškite savo 
globėjo. Jus paguos šventas 
Antanas. Padėką už para
mą galima siųsti pinigais 
adresu: Švento Antano ba
zilika, Paduva.

Vienuolis mikliai skuba 
dalyti leidinėlius. Su tiks
liu bažnyčios adresu. Į va
rinę lėkštę jau dabar lekia 
metalinės liros.

O štai ir Antano stebuk
lai .. .

Tą dieną tingiai plakėsi į 
krantą Adrijos bangos. Le
dų pardavėjas gyvai siūlė 
savo prekes. Ir staiga pasi
girdo dar vienas balsas. Šo
kinėdamas į melodijos tak
tą, jau iš tolo mostaguoda
mas įvairiaspalviais megz
tiniais, suko prie mūsų dar 
vienas pardavėjas. Ant jo 
kaklo tabalavo sidabrinis 
medalionas.

Jis kluptelėjo ant smėlio 
ir ištiesė savo prekes.

Stipriomis atleto ranko
mis jis kaišiojo prekes, ple
vendamas jomis kaip burė
mis.

Jis bandė kalbėti, šypso
tis, vis ryškiau kaišiojo me
dalioną. Tačiau niekas ne
padėjo. Tik kažkuris smal
suolis pasiteiravo:

—O kas čia pas jus?
—O! Tai šventasis An

toni j o !
—Tai jūs irgi Antoni

jus?
—Ne! Aš Andželo. Bet 

tai mano patronas! Jis pa
deda man darbe . . .

Pritilęs, tarsi būtų buvu
si paliesta jo švenčiausia 
gaida, jis vėl dėjosi savo 
megztinius, briliantais ap
sagstytus laikrodžius. Jau
tėmės kalti, kad apvylėme 
Andželo ir jo stebukladarį. 
Tačiau po akimirkos jau 
vėl išgirdome prie greta 
p o i 1 s i a u j ančių vokiečių 
linksmą jo balsą:

—Pirmos rūšies! Prašau 
pirkti!

Paskui viskas pritilo. An
dželo apsupo poilsiautojai, 
ir mes jį pamiršome. Vėl 
plakėsi į krantą Adrijos 
bangos. Dainavo dažytojai, 
gražindami būdeles naujam 
sezonui. Kaitino saulė.

Ir staiga krūptelėjome!
—Policija! Vagystė!
Tai šaukė mūsų storasis 

kaimynas vokietis. Jis bu
vo išraudęs, beveik mėly
nas. Jis laikė rankoje laik
rodį su briliantu, tą patį, 
kurį tik ką kartu su megz
tiniais rodė mums Andželo.

.—Policai! Laikrodis be 
ąkmeųų!

Iš už kampo pasirodė luo
to savinįnkąs, rinkosi ledų 
pardavėjai. Jie tyl ė d a m i 
žiūrėjo į pamėlusį iš įtūžio 
vokietį, kuris visiems kai
šiojo atidarytą, bespindintį 
laikrodį. Paskui priėjo prie 
vokiečio luotų šeimininkas 
ir, uždėjęs ant peties ran
ką, pratarė:

. —Jūs jo jau nerasite. Čia 
ne rpūsiškiaį. Čia Neapolio 
vagis.

Ledų pardavėjas vėl gy- 
yaį siūlė ledus, luoto šeįmi- 
nįpka$ vėl prisėdo ant luo
to. Tąrsį nieko nebūtų įvy
kę. Tačiau ir dabar matė
me plevėsuojant megztinius, 
Andželo ir negalėjome nesi- 
šypsoti.
. Kur gi buvo jis dąbar 
pats?.

Tikrai. Gal jjs dėkojo sa
vo patronui, įžymiaip ste
bukladariui, šventą jam An
tanui iš Paduvos? Gal . . 
Ką gali žinoti.

. . , Frąnčesko Sąnti susi
tikome Rimini, italų ir ta
rybinių turistų draugystės 
vakaro metu. Italai vaka

ro dalyviai pasakojo, kad 
Rimini munipalitete komu
nistai turį daugumą, kalbė
jo apie profsąjungas.

O pagyvenęs žmogus sė
dėjo ir tylėjo. Jis tik nuo
lat linkčiojo galva, pritar
damas kitų posakiams.

Tačiau, baigiantis vaka
rui, prabilo ir jis pats.

—Madona! Jie apgaudi
nėjo mus ir dievais. Ir vel
niais. O štai mūsų dievas, 
vienintelis!

Jis ištiesė savo rankas. 
Sugrubusias, atlaužtais na
gais. O paskui ėmė pasako
ti, kaip juos su popiežiaus 
palaiminimu išsiuntė į Abi
siniją. Kaip jie vos nemi
rė iš troškulio Sacharoje. 
Kaip dabar viskas tvarkosi 
ne taip, kaip sunku Italijo
je paprastam darbo žmo
gui.

Jis aklbėjo, maišydamas 
visų kalbų žodžius. Jo drau
gai atlaidžiai šypsojosi ir 
tapšnojo jam per petį.

—Tai mūsų senasis Fran- 
česko. Akmenskaldis. Jis 
karo metu partizanavo, 
sprogdino fašistų kelius.

Sekančią dieną važiavome 
į San Marino respubliką. 
Keitėsi sužėlę vynuogynai, 
alyvmedžiai apkarpyto m i s 
šakomis. Vienoje pusėje 
mėlynavo Adrija. Kitoje rė
žėsi dangaus mėlynėn Ape
ninų kalnai. Kelias vin
giuodamas kilo į uolas, vir
šum kurių juodavo San Ma
rino respublikos kuorai. Ke
lias vis siaurėjo. Ir štai už 
posūkio atsivėrė akmens 
skaldos krūvos ir prie jų 
iš toli pamatėme pakumpu
sį, raukšlėtu veidu Fran- 
česką. Jis mosavo rankomis. 
Tomis pačiomis akmenskal
džio rankomis, kurios sprog
dino fašistų kelius. Gal 
šiandien žmona vėl skolina
mi iš kaimynų liras maka
ronams. Gal vėl jis nieko 
neparneš anūkams. Bet jis 
stovėjo tvirtas ties akmens 
krūva. Špysojosi ir laikė 
iškėlęs ranką. Ir mums at
rodė, kad tai visų stipriau
sias, gražiausias žmogus, 
kokį tik matėm šioje šven
toje žemėje.

JAPONAI STATO
ANGLAMS LAIVŲ

Tokio. — Japonijoje pra
dėjo statyti anglams pen
kis naujus laivus. Laivai 
kiekvienas bus po 35,000 to
nų įtalpos. Jie skiriami ang
lies transportavimui.

PASIKLAUSKITE SAVES
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R
Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Ar naudąja geriausias dėžes?
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?6

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile . sekanti skvrių, nriklnn^nnti

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA. 

WALnut 5-3455
4102 Archer Ąve. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 8, OUIO 
UTah 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD., Tel.: MUlberry 5-5787
979 So. Broad St., TRĘNTON, N. J. EXport 4-8085

202 Second Street, LAKEWOOD, N. Tel.: FOxcroft 3-6621 , 
174 Tilghman St.. ALLENTOWN, PA., Tel.. HEmlock 5-2069

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.

LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-8764
683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

4 p.^Laisvė (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept) 16, 1960

EASTON, PA.
Pasikalbėjome su turiste
Eastono lietuvių netoli

ma kaimynka B. Rama
nauskienė lankėsi Lietuvo
je. Ji buvo nuvykusi su 
antrąja turistų grupe.

J. Katinis ir aš nuvyko
me pas Ramanauskus. Jie 
netoliese turi gražią ir dide
lę farmą. Pasikalbėjome 
apie jos patyrimus. Rama
nauskienė džiaugiasi, kad 
turėjo progą nuvykti į Lie
tuvą ir pamatyti mūsų tau
tos atsiekimus, taipgi savo 
mylimas gimines.

Kalbant apie Lietuvos 
pasiekimus B. Ramanaus
kienė sakė, kad valdininkai, 
jaunimas, bendrai Lietuvos 
žmonės — draugiški. Bet 
iš senesnių vis yra tinginių, 
tokie jie yra, kaip juos pa
likome prieš daugelį metų 
iš Lietuvos išvažiuojant. Jie 
nenori dirbti, o be darbo, 
tai negali būti nė pasiten
kinimo.

R am an aus k i e n ė sakė, 
kad Lietuva' jau daug pa
siekus, yra didelių ir mo
derniškų fabrikų ir išdir
by sčių. Ji parsivežė Lietu
voje gamintų dirbinių, jų 
tarpe ir dovanų.

Klausiau jos: kaip geriau 
ar pavieniam turistui va
žiuoti, ar grupėje į Lietuvą.

Ramanauskienė sakė, kad 
geriau važiuoti grupėje, tai 
tada Lietuvos vyriausybė ir 
organizacijos pagalbėja ir 
padeda pamatyti daugiau 
miestų, įmonių, o pavilnys 
turistas jokiame atsitiki
me tiek negalėtų matyti, 
nes nebūtų kam jį vedžioti 
parodyti ir jam daugiau 
kainuotų po Lietuvą važi
nėjimas.

Ramanauskienė turi ge
rą atmintį, ji nuosekliai 
papasakoja, nurodo vietas, 
kur lankėsi, ir datas. Jeigu 
mes, eastoniečiai, turėtume 
savo patalpą ir publikos, tai 
ji mums galėtų papasakoti, 
bet to neturime. Didelis jai 
ačiū už paaiškinimus.

L. Tihvick

Maskva. — V. Zorinas 
bus TSSR nuolatiniu dele
gatu Jungtinėse Tautose. 
Jis pakeis buvusį Vasilių 
Kuznecovą.

Havana. — Kubos prem
jeras Fidel Castro vyks į 
J. Tautų Asamblėją.

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArket 3-1968
390 W. Broadway



MIAMI, FLA.
Baisioji viešnia Donna

» į
Per paskutiniuslO metų 

Florida neturėjo didelių 
uraganų. Tad tūkstančiai 
Floridos gyventojų, vėliau 
čia atvykusių, nematė ir ne
jautė Floridos uraganų. Bet 
ši, netikusi viešnia, Donna, 
aplankė ir mus. Ji pradėjo 
žalingai siausti labai toli. 
Padariusi daug žalos, su
naikinusi daug gyvybių Pu
erto Rico saloje, Donna 
pradėjo slikti link Kubos ir 
Floridos. Uraganas ėjo 
apie 150 mylių greičio jėga. 
Jame veikia ne tik didžiau
sia audra, viesulas, bet ir 
begaliniai lietūs, vanduo. 
Uragano nešamas pavojus 
ne tik destrukcija, bet ir 
potvyniai.

Laimingi mes, kad mo
derniški oro tyrimai numa
to ir pasako šio baisaus 
uragano eigą ir pavojų iš 
anksto. Vienok jie negali 
pasakyti, kokiu keliu jis 
eis, į kur suksis ir kur 
baigsis. Didžiausią pavojų 
uraganas neša gyvento
jams, kurių namai žemes
nėse vietose, seni, menkos 
konstrukcijos. Floridos 
miesteliuose, kaip K e y 
West, Key Largo, Fort 
Myers žmonės buvo pri
versti palikti savo namus 
ir bėgti, važiuoti į aukštes
nes vietas. Vanduo kai ku
riose vietose pakilo po 10— 
11 pėdų virš normalumo.

Baisumas šio pavojaus 
palietė ir Miami miestą. 
Trečiadienis, k e tvirtadieni^, 
penktadienis ir šeštadienis 
(rugsėjo 7,8,9 ir 10) čia 
buvo “barikadų” ir pavo
jaus dienos. Laikraščiai, ra- 

televizija kalba, rašo 
apie uragano Donna pavo
jų, duoda instrukcijas, kaip 
apsisaugoti, ką daryti, kaip 
pasiruošti sutikti baisųjį 
pavojų.

Trečiadienis ir ketvirta
dienis Miami mieste buvo 
“ginklavimo s i” dienos. 
Krautuvės kupinos žmonių. 
Jie perka maistą, perka ži
balines priemones, perka 
viską, kas galėtų gelbėti 
nelaimėje. Kitose įstaigose 
perka medį, lentas apsaugo

jau elektros šviesa užgęsta. 
Fas mus ir apylinkėje suži
ba žvakės. Bet mūs laimei 
už pusvalandžio vėl gauna
me šviesą. Naktis ūžimo, 
lietaus ir vėtros. Ryte eilė 
medžių apdraskyti, kiti iš 
šaknų išversti.

šeštadienio ryte dar ta 
pati vėtra —verčia ir dras
ko medžius, daro žalą ant 
pastatų, bet jau numatomas 
galas. Sumažėjus vėtrai, va
žiuoju savo akimis pamaty
ti uragano darbus. Nejau
kus vaizdas. Vietomis gat
vės vandeniu apsemtos, me
džiais apgriuvę, kai kur 
elektros vielos nutrenktos. 
Žemė, gatvės visur apdeng
ta visokiomis šiukšlėmis.

Vienok Miami, palygina
mai su pirmesniais uraga
nais, nukentėjo mažai. Tai 
dėka iš anksto pasiruošimui 
sutikti tą baisiąją audrą. 
Pavyzdžiui, apie 20,000 

i žmonių buvo iškelta į sau
gesnes vietas. Antra, Miami 
lietė uraganas, bet ne visa 
savo jėga.

Vienok, bendrai imant, 
uraganas Donna padarė 

! neapskaitomą žalą Florido
je. Kaip Key West, ypač 
Marathon ir kitur, mažes
nius miestelius pusiau su
naikino. Pastatus sugriovė, 
susisiekimo ir šviesos įtai
symus išardė, daugelį tiltų 
sugriovė. Net ir televizijos 
ir radijo stotis kai kur su
naikino. Miestukas Taver- 
niere, sakoma, 80 nuoš. su
naikintas. Tūkstančiai žmo
nių paliko benamiais.

Nuostoliai bus šimtais 
milijonų dolerių. Dėka ge
ram pasiruošimui, žmonių 
gyvybė veik nenukentėjo. 

; Prieš mirti žmonės atsilai
ko savo budrumu, veiklu
mu. Ir pastatai, kurie mo- 
derniškesni, budavoti su 

i nuožiūra sutikti Floridos 
uraganus, išsilaikė. Dau
giausia nukentėjo taip va
dinami “slumsai”.

Mus aplankė malonūs 
svečiai

Pabaigoje pereito mėne
sio, kaip tik prieš Darbo 
Dieną, miamiečius aplankė

maloni, visuomenei žinoma 
šeima. Mes visi gerai žino
me Mildred Stensler, kuri 
per eilę metų veikia kaipo 
chorvedė, kaipo Lietuvių 
Meno Sąjungos sekretorė ir 
rašytoja.

Su Mildred buvo ir jauno
ji šeima, sūnus Kenneth, 
dukra Jeane ir jų pusseserė 
Frances Cumisky. Kaip ne
seniai šie jaunuoliai su savo 
motule, Mildred, dalyvauda
vo muzikalėse pažangiųjų 
lietuvių pramogose, kaipo 
mažamečiai. Dabar šie jau
nuoliai savo ūgiu jau pra
lenkę savo motulę. Kenneth 
jau stoja į kolegiją, o mer
gaitė į kitą mokyklą.

Milclredos tetulė, M. Cvir- 
kienė, ta proga, Mildred 
šeimos pagerbimui, rugpjū
čio 28 d. suruošė jaukų po
kylį Crandon parke. Gražus 
lietuvių būrys dalyvavo su
eigoje.

Ypač įdomu buvo sve
čiams pasikalbėti su Mild
red ir pamatyti daug gra
žių nuotraukų, parvežtų iš 
Lietuvos. Mildred lankėsi 
Lietuvoj tik pereitą vasarą. 
Ii ji, kaipo muzikė, meno 
darbuotoja, daug gražių 
įspūdžių papasakojo apie 
augantį ir bu joj antį Lietu
vos liaudies mena. c 

Reporteris

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 9 d. įvyko LLD 

28 kuopos susi l inkimas. Pa
daryta keletas gerų nutari
mų. Išrinkta delegatai į 
LLD apskrities konferenci
ją, kuri įvyks sekmadienį, 
spalio 16 d. 10 vai. ryto, 
Liet. Klubo svetainėje, 103 
Green St., Waterburyje.

Antras tarimas — pa
kviesti Aido Chorą iš Wor- 
ccsterio, kad pas mus su
vaidintų operetę “Išeivis”. 
Vaidinimas įvyks sekma
dienį, spalio 23 d., 2 vai. 
po pietų, Liet. Klubo sve
tainėje, 103 Green St. Pra
šome vietinius ir apylinkės 
lietuvius įsitėmyti dieną ir 
dalyvauti, nes išgirsite gra
žių dainų ir pamatysite 
gražią operetę.

Susirinkimui baigiantis, 
Jakubonis, kuris tik sugrį
žo iš Lietuvo’s, plačiai papa

sakojo savo įspūdžius. Jis 
kelione pilnai pasitenkinęs. 
Sakė, kad Lietuvos žmonės, 
o ypatingai jaunimas, labai 
draugiški. Bet tarpe senes
nio amžiaus žmonių vis dar 
randasi ir tinginių, kurie 
nedirba, tik laidokauja ir 
skundžiasi, kad sunku gy
venti.

Dar kartą pranešu, kad 
sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
Liet. Klubo svetainėje, 103 
Green St., įvyks pietūs. 
Pradžia lygiai 1 valandą. 
Visi būkite laiku, nes gas- 
padinės sakė, kad pietūs 
bus laiku pagaminti.

J. Strižauskas

New Haven, Conn.
Turime pranešti, kad mū

sų mieste bus rodomi Lie
tuvoj gaminti filmai iš Lie
tuvos žmonių gyvenimo. Fil
mus rodys Jonas Grybas, 
iš New Yorko. Vėliau pra
nešime laiką ir vietą.

Armstrong Co. pasirašė 
si> unija trijų metų kontrak
tą. Pakels darbininkams al
gas po 10 centų per valandą 
ir suteiks kitokių pagerini
mu. L-

L. DeCechio buvo prara
dęs kalbą ir per 20 metų ne
galėjo kalbėti. Bet štai šiltą 
dieną jo moteris paklausė: 
ar jis nori šalto lemonado. 
Jis džiaugsmingai paprašė 
vyno, nes jau gali kalbėti. 
Abu labai nusidžiaugė.

Mūsų LDS kuopa ruošia
si pravesti gyveniman LDS 
Seimo nutarimus. Tai gerai, 
nutarimai tam ir padaryti, 
kad juos įgyvendinti.

Ir LDS 3-čics apskrities 
suvažiavime mes turėsime 
plačiai tuo reikalu pasikal
bėti.

“Laisvės” 50-ties metų 
sukakties jubiliejus jau vi
sai netoli. Jau dabar turi

zme prie jo rengtis.
J. Kunca

Kolombo. — Ceilono vy- 
j riausybė pasisakė už Lu- 
' mambos valdžią Kongoje, 
kaip tik vieną teisėtą to 
krašto valdžią. -  — - n,..,. M

Philadelphia, Pa.
Pennsylvania Railr o a d 

streikas ėjo taip, kaip ir ki
ti streikai. Dirbančius pa
siekti dirbtuves mažai pa
lietė prie šių dienų trans- 
portacijos. Tačiau neku
rtos darbavietės turėjo nu
stoti dirbę. Priežastys: ne- 
atvežama ir neišvežama 
reikmenų.

Valstijoje bedarbių buvo 
nemažai, bet dabartiniu 
laiku iš priežasties streiko 
nedarbas padidėjo. Darbi
ninkų nusistatymas, didžiu
moje, streikierių pusėje. 
Bet atsiranda ir tokių, ku
riems nepatinka unijos nu
sistatymas.

Iš unijos pusės pateiktų 
2-jų svarbiųjų reikalavimų 
tarpe yra reikalavimas, kad 
taisymų reikmenys nebūtų 
duodama kitiems (Rugsėjo 
13 d. streikas baigtas strei
kierių laimėjimu. — Red.)

Rugsėjo 9 d. įvykusiame 
LLD 10-tos kuopos susirin
kime dalyvavo gražus bū
rys narių, dauguma moterų. 
Ačiū jom. Atsilankę gavo 
šių metų knygą. Kuopa 
narių turi 30.

Komisijų raportai geri, 
bet darbas sunkus, ypatin
gai su apylinkės kolonijom 
susikalbėti nėra lengva ir 
įvykinti bent koks veiklos 
darbas sunkus ir, kaip pasi
rodo, neįmanomas. Bet phi- 
ladelphiečiai nenusime n a.

Įėjo padaryti. Čia yra koks 
nors nesusipratimas.

Draugės Žalnieraitienės 
gyvenimo draugo brolis mi
rė. Jau pabuvęs žmogus. 
Dėl tos priežasties ji neda
lyvavo LLD kuopos susirin
kime. Užuojauta jiem jų 
nelaimėje. Philadelphi j o s 
lietuvių senoji karta retina- 
si.

Chester, —Philadelphi jos 
kaimynas. Sakoma, jau šiais 
metais mirė 15-ka lietuvių. 
Kaip iš tokios mažos lietu
viu kolonijos didelis nuosto
lis?

Na draugai ir draugės 
philadelphiečiai ir Camden, 
Chester, mūsų kaimynai. 
Kitas mėnuo mūsų laikraš
čio “Laisvės” auksinio jubi
liejaus vajus., Trys kaimy
nai ir lai būna vienas šūkis: 
bendras darbas rinkime 
skaitytojų, gavime naujų ir 
sukėlime finansinės kvotos.

Ir privalome turėti min- 
(tyje, kad mūsų spėkos nėra 
tvirtos. Bet kuomet dirbsi
me trys už vieną, o vienas 
už tris, tai bus geresnės pa
sekmės. Pasižadėkime, kad 
šiame vajuje turime 
laimėti vieną aukštesnių 
dovanų, pakelti savo apylin
kę aukštesnėn stadijon. Pa
imkime pavyzdį iš kitų. Ką 
sakote Camdeno ir Cheste- 
rio draugai?

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

V. Kapsukas kvietė talkon 
visus Lietuvos padoresnius in
teligentus, kad jie dirbtų kul
tūrinį darbą.

Nei vienas Lietuvos inteli
gentų nebuvo “papjautas’’’..

Antrojo pasaulinio karo me
tu K. Pakštas rašė visokias 
teorijas apie “Baltoskandiją,” 
apie Lietuvos sujungimą (po 
Hitlerio vadovybe) su Balta
rusija. Jis šmeižė Tarybų Lie
tuvą, kiek tik pajėgdamas; 
jis garbino hitlerininkus-fasis- 
tus.

Prieš kurį laiką profeso
riaus galvelėn įstrigo “genija- 
li mintis’’: organizuoti “atsar
ginę Lietuvą.”

Kur?
Britų Honduraso pelkėse, 

Centrinėje Amerikoje!..
Mirė K. Pakštas, be abejoji

mo, mirė ir jo “atsarginė Lie
tuva.” Mirė žmogus, prikrė
tęs daug juokų, ir tuo pačiu 
kartu, deja, suvedžiojęs, su- 
mulkinęs ne vieną gal būt net 
ir neblogą žmogų.

Tokius, kaip Pakštas, tega
lėjo pagimdyti ir išauklėti tik 
visuomenės santvarka, kuri 
dreba dėl savo likimo.

K. Pakšto mirtis lietuvių 
tautai nėra joks nuostolis.

~ •

Sekmadienį, rugsėjo 18 d., 
Worcesteryje įvyks šių metų 
paskutinis piknikas.

Pikniką draugai ruošia mū
sų spaudos naudai.

Prašome visus, kurie tik iš
gali, dalyvauti jame, užbai
giant šiemetinį piknikų sezo
ną.

Piknikas įvyks gražiajame 
Olimpia Parke.

jfmui savo namų. Kai kurių 
medžiagų krautuvėse pri
trūksta, pirkėjai veik pani- 
kon puola.

Ketvirtadienio papietyj 
oras dar nėra labai pavojin
gas. Vėjas, lyja ir vėl su
stoja. Bet vaizdas gatvėse 
jau kitoks. Krautuvių stik
liniai langai jau uždengti, 
privatinių namų langų 
ifclaidos nuleistos. Kitu lan- v 
gai ir durys lentomis apka
lbėta, kiti dar skubiai dir
ba apsaugai namų. Ketvir
tadienio ir naktis praeina 
nepavojingai.

Penktadienio ryte jau 
daugiau vėjo, daugiau lie
taus. Gatvėse darosi pavo
jinga. Tik skersai mūs gat
vę jau nuversta pora aukš
tų paimu. Pranešimai per 
televiziją sako, jog mokyk
los ir kai kurios biznio įstai
gos uždarytos. Įsakymas 
būti namuose, neiti į gatvę. 
Pranešėjas skelbia vietas, 
patalpas tiems, kurių na
mai yra pavolingose loka
cijose. Ambulancija, Rau
donasis Kryžius, policija— 
taip pat pasiruošę pagal
bai nelaimės ištiktiems. Ta
čiau dar pati uragano šir
dis .yra apie 100 mylių nuo 
Miami miesto. Kas bus, kai

. Jis pasieks miestą?
Penktadienio naktis —di

džiojo pavojaus naktis. Tai 
nemiga, nejaukus laukimas, 
ką ta nesuvaldoma gamti
nė rykštė nuplaks. Vėtra 
darosi stipresnė. Apie 8 v.v.

Massachusetts Valstijos Lietuvių
Rudeninis Spaudos Piknikas

Rengia Liet. Darb. Literatūros Draugijos 7-oji Apskritis

įvyks Sekmadienį Rugsejo-September 18

Jonas Dirvelis Ona Dirveliene Jonas Sabaliauskas
Mokytojas Sopranas Tenoras

PUIKIĄ DAINŲ PROGRAMĄ PARUOŠ MUZIKAS JONAS DIRVELIS
Atliks Ona Dirveliene Ir Jonas Sabaliauskas

Montello Vyrų Dailės Grupė, Vadovaujama Al. Potsus

Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.
Kviečiame is visos Naujosios Anglijos atsilankyti į šį pikniką, išgirsti gražią dainų 

programa, pasimatyti su daugeliu pažįstamų ir įsigyti naujų pažinčių.
Rengėjai

Jie pasiryžę savo kolonijo
je veikimą plėsti. Prisimin
ta ir LLD 6-tos apskrities I 
veikla, padiskusuota daly
kai visapusiškai. Išrinkta 
delegatai į Apskrities kon
ferenciją, kuri planuojama 
šaukti spalio 23-čią, Ches
ter, Pa.

Ir kadangi kitą mėnesį 
prasidės “Laisvės” vajus, 
tai pasitarta ir tuo reikalu. 
Kalbėjusieji draugai išsi
reiškė, kad dirbanti vajuje 
neprisilaiko taip, kaip turė
tų prisilaikyti: bendro dar
bo, bendro susiklausymo 
nėra. Philadelphia plati, lie
tuviai pasiskleidę ir neleng
va juos pasiekti. Bet kuo
met vienas iš vajininkų nu
vyksta nepranešdamas ki
tam, kad jau jisai ten buvo, 
tai kitam nuvykus būna 
veltui darbas ir iškaščiai. 
Susirinkimas pageidauja, 
kad ateityje ir šiame vajuje 
tokie dalykai nepasikarto
tų. Šis klausimas bus pa
teiktas ir Apskrities konfe
rencijoje pagvildenti.

Prisiminus vajaus klausi
mą drg Tureikienė pasakė, 
kad kuomet jos gyvenimo 
draugas buvo nuvežtas į li
goninę birželio mėnesį, tai 
buvo pasiųstas pranešimas 
į “Laisvę”, bet “Laisvė” ne
talpino. Ji esanti tuomi už- 
s.igavusi. Nemanau, kad 
“Laisvės” redakcija tą ga-

Mes patėmijome, kad mū
sų suvažiavimuose dalyva
vo svetimtautis, nepriklau
santis mūsų orgenizacijose. 
Tas žmogus gyvena Phila
delphi j oje ir yra rusų sve
tainės geras darbuotojas, 
sekretorius. Iš lietuvių irgi 
nekurie priklauso prie rusų 
kiubo, jį pažįsta. Jisai vie
niem sakėsi esąs salesma- 
nas, kitiems, kad dirba tak
su kolektorius, bet tikreny
bėje sunku suprasti jo nusi
statymas.

LLD 6-tą apskritį sudaro 
didžiuma philadelphiečių ir 
tik du iš kitų kolonijų. 
Apylinkės kolonijos su savo 
veikla pasigirti negali, iš
skiriant Philadelp h i ą ir 
Baltimorę. Nekurtose kolo
nijose mūsų organizacijų 
narių skaičius nekoks. Ki
te se yra geras skaičius, bet 
visa bėda su mūsų veikė
jais, kad serga dviem li
gom: tinginyste ir senatve. 
Gyduolių nėra.

Pilietis
Red. Pastaba: Jeigu 

“Laisvėje” netilpo praneši
mas apie d. Tureikio susir
gimą, tai aišku, kad redak
cija to pranešimo negavo. 
Kitaip, minimas praneši
mas būtų buvęs patalpintas, 
kaip ir kiti pranešimai pa
talpinami.

OLYMPIA PARKE, 
SHREWSBURY, MASS., 

DALYVAUS BŪRYS
BROOKLYNIEČIŲ

Rugsėjo (Sept.) 18 d. iš 
Brooklyno važiuoja: Brie
džiai, Venta, Grybas ir ki
ti.

Grybas norėtų turėti pla
tų pasitarimą su Mass vals
tijos ALDLD kuopų- veikė
jais organizacijos veikimo 
reikalais. Aišku, kad šiame 
piknike suvažiuos iš visų 
kolonijų veikėjai. Todėl bus 
gera proga vieną valandą 
turėti pas i k a 1 b ė j i m u i 
ALDLD kultūriniais - ap- 
švietos reikalais.

Rep.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

MATT1HAVA;
BU YUS ii

•' (BUYAUSKAS) ! I
:: laidotuvių : :
i: DIREKTORIUS ! •
;; • •
■ i * •

; Newark 5, N.J. L
;; MArket 2-5172 j;

” 426 Lafayette St. ■■J J !■m*•♦*»»
r Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc

(Laisniuota per Intourist)
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS PAKETUS

Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 
SIŲSKITE PAKUS DABAR

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. S ekmadieniais 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;
MOŠŲ SKYRIŲ RAŠTINES:

359 West Broadway
South Boston 27, Mass.
Telephone: ANdrew 8-5040

11839 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-8980

1855 West 47th Street 
Chicago 9, Hl.
Tel. Dickens 2-8282

39 Raymond Plaza W.
Newark, N. J.
Tęl. MArket 2-2877

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

682 W.
Philadelphia 28, Pa.
Tel. WAlnut 5-8$78

sekmadieniais 9-4.

382 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhavvk 2674

Girard Ave.900 Literary Rd.
Cleveland’13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461 

8216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887 
217 E. Henneplh Ave., MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tel. FEderal 2-4908Mūsų didele ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klases medžiagų.
Klauskit! pilnt katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.
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A! IMI) RFIKAT.AI I motinos prietaringumas, /M-M Ji x M. J.fl j ypač ji turėjus sukilti pries
I nėra pažymėta kainos. La- i vaikščiojimą, keliais aplink 

- | bai dėkui jums visiems, | bažnyčią.
proletariato švietėjai, už'ko susidi 
talentus, kuriais jūs dalija-Ųišku gyvenimu, įsižiūrėti į 

Mes, susi- 
žmonėmis

Iš ALDLD CENTRO
J. Ragausko knyga ‘ ITE, 

MISSA ĖST” (Eikite, mi
šios pasibaigė) jau išsiunti
nėja. Visos kuopos ir pa- ^.s Saulė 
vieniai nariai, kurie yra pa-r'111^11 
simokėję už siuos metus; \ran^ /avis .

Vėliau joms užte-

Šaunus parengimas su vaisė 
mis dėl visų laisviečiij

(Knygos

ka|a . - v įnoriai gaus tas abi knygas
Knyga skaitosi labai pa-'tlk llž du <lolei-ius duoklių.) 

t) aukiančiai ir lengvai su-; ’
prantama, gražiai atspaus- Gražiai pagerbia savo 

žmonos įsitikinimus
Miami, Fla. — Mary Mei- 

ison mirė 1960 m. liepos 9 d. 
(Ava būdama mėgo apšvie- 

| ta-kultūrą. Ji prigulėjo prie

Tie, kurie duokles 
3 ra nemokėję, pasisl 
k‘;t pasimokėti ir tuojau, 
gausit tą brangų veikalą. j - • <—? i - - (

Taipgi tą knygą “Eikite, • ALDLD nuo jos susiorgani-; 
mišios
ALDLD centro pirktis 
vieniui: jos kaina $2.

m a s k uo ja nčios 1 i teratūros,
ii' jos jau pasidarė laisvo
mis, susipratusiomis lietu
vaitėmis. Abiejų istorijos
įdomios.

Ką juodvi mano apie šią
J. Ragausko knygą “Eikite,
mišios pasibaigė”? Knyga
skaitosi lengvai, gražiai,

KUOPŲ SEKRETORIAM

Tačiau kažin 
naujų, dar pri- 

galima išdavimo iki mirties. Jos vy- dedamų duomenų apie be- 
■ • ‘ |ias S. Meison savo mirusios Į dievybę, apie kunigiją, apie

žmonos garbei a u k o j a religinius prietarus, ko jos 
i ALDLD knygų leidimo fon-; nebūtų žinoję bei kur nors 
' dan $50.00 ' ; pirmiau skaitę, juodvi šia-

Tai didi pagarba žmonai! me veikale nebesuradusios.
zy namt paro(lymas kitiems, kaip

gų. tuojau sauk) kuopų su-]^^ bti )švieta 
suokimus n- knygą na- Mes širdi j .lčiuojam 
.-u rns isdahnkit. Ta)pg) su-1 g Meisf)n if reiš_

x:...k---- atjautimą
va-

trinkimuose 
pianus rudeniniam- žiemos 
sezono veikimui.

k;am
tavo, drauge, liūdesio

mas.
narių gavi

Julius Neumann — pavyz-
d i n g as o r ga n iza t orius

ALDLD 56-ji kuopa, 
Milwaukee, Wisconsin, jau 
buvo pakrikusi. Bet Julius 
Neumann pajudino žemę. 
Jom pasidarbavus LLD 56 
kp. atgaivinta. Ir jau turi 
apie 30 narių.

Julius nesitenkina vien 
tik su Milwaukee. Jis važi

nėm 45 metus ALDLD kul
tūrinės veiklos, tai Centras

FOREST, ONT., CANADA
P. Gutauskas sveikina

ALDLD su 45 metais kultū-

gi Gutauskas siunčia vi
siems ALDLD veikėjams 
širdingus linkėjimus, taip
gi “Laisvės” štabui ir vi
siems “Laisvės” skaityto
jams.

žais linkėjimus.

nėja po plačią apylinkę ir 
gauna i LLD narių.

Ta’gi, imkim pavyzdį iŠ 
Julius Neumann ir visi 
pradėkim darbuotis kultū
rinės apšvietos organizaci
jos didinimui.

Kadangi mos šiemet mi-

šiemet bus duodama ir ant
ra graži knyga, R. Mizaros 
parašyta, “Žvilgsnis į praei- 

Švie- 
32 

pa
su 

turime

ti”. Taipgi žurnalas 
sa pusiau padidintas,

J. Ragauskas iš Shelton, puslapių.Todėl mes su 
Conn., sveikino ALDLD su-! keltu pažangos ūpu ir 
važiavimą su $5. Bet span- didesne energija 
do j nebuvo atžymėta, 
knygoi ir sveikinimų 
skaitoj $5 yra Įtraukta. At-'čiu visus narius prie dides- 
siprasau drg. J. Ragauską, j mo veikimo

-------- ; Visais ALDLD reikalais 
syki t:Iš LAIŠKŲ į

“Mielas drauge Nuo ta
vęs knygą “Ite. Missa Ėst”; 
i)- nuo Petro Shell “Žvilgs-į 
nis į praeitį” apteikiau, bet;

Pasitikimui mūsų šių me-‘ta visiems laisviečiams jau 
tų rudeninio ir jubiliejinio I gerai žinoma.
laikraščio “Laisvės” vajaus; Įėjimas bus nemokamas, 
mes norime susieiti ir pasi- Nors kartą per metus ne
kalbėti su visais Didžiojo' rime su pažangiosios lietu- 
New Yorko laisviečiais ir ■ 
pažangiosios spaudos rėmė
jais. Tam ruošiame smagų 
parengimą su užkandžiais, 
vaišėmis ir programa. Tai 
visa įvyks spalio 1 dieną 
Kultūrinio Centro patalpo
se, Liberty Avė., kampas 
102nd St., Ozone Parke. 
Pradžia 6 vai. vakare. Vie-1

vių spaudos skaitytojais ir 
rėmėjais plačiai pasitarti 
ir pasivaišinti. Šį praneši
mą skaitykite užkvietimu, 
nes kitokie, asmeniški kvie
timai nebus siuntinėjami.

Širdingai visus ir visas 
kviečiame dalyvaut.

“Laisvės” Bendrovės 
Direktorių Taryba

Persiprašau
Ot, kaip kartais įvyksta 

rašant klaida prieš tavo no
rą ir tu nieko nepadarysi... 
Nastė Buknienė rašė “Lais
vėj” įspūdžius iš savo kelio
nes po Lietuvą ir sakė: 
“Į Lietuvą atvažiavau — 
Lietuvos NEPAŽINAU”. O 
mano akims pasirodė, būk 
ton buvo parašytas jos žo
dis NERADAU, vietoje 
NEPAŽINAU.

Labai širdingai persipra
šau draugės Buknienės už 
tokią mano negražią klaidą.

A. Gilman

Liet. Namo Bendrovės 
reikalai

Iš LLD 1-mos kuopos 
susirinkimo

Lietuvių Namo Bendro
vės (Lithuanian Building. . . . . . . . i ves iji uiuctnidii juuiiuing

lino n sutvirtino jųjų įsi- Corporation) direktorių su- 
tikinimą, jog jų pasieink- sirįnkimas įvyko pirmadie- 
tasis kelias j laisvę ir ap-|rj0 vakare, rugsėjo 12 die- 

Iną, Lietuvių Kultūriniame 
Centre, Ozone Park, N. Y. 
Nors uraganas Donna orą 
sugadino, tačiau beveik vi
si direktoriai atsilankė.

Bendrovės finansinio sto- 
|vio raportas buvo gana ge- 
' ras. Jis parodo, kad už mor- 
'gičių gaunamais pinigais 
; palaipsniui mažinamos pa- 
! skolos.

Zlno“i Raportuota, kad audros 
gautą ; rnetu poroje vietų Bendro- 

knygą tuojau perskaito, ne-'VgS namo stogas pasidavė 
nepadžiovė ant|]ieĮUi# Taipgi yra ir kitų 

Štai pavyzdys vi-; name taisytinų dalykų. Ke- 
tuvių Literatūros | Įj direktoriai apsiėmė viską

Dar viena juodviejų, man 
atrodo, rimta pastaba. Joms 
atrodę, skaitant knygą, kad 
joje autorius per daug lyg 
ir aiškinasi bei teisinasi, 
kaii) ir kodėl jis pagaliau 
metė kunigystę, sukilo prieš 
prietarus ir paskelbė jiems 
kovą. To “teisinimesi” vi
siškai nereikėję.

Įdomi nuomonė, ar ne?
O kas svarbiausia

sirinkimas įvyko pirmadie-

Iš LDS 13-tos kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susiri 
mas įvyko rugsėjo 7 d. Na
rių nemažai atsilankė.

Kuopos valdybos raportai 
rodo, kad kuopos reikalai 
stovi gerai. Visi nariai lai
ku mokasi savo mokesčius, 
susispendavusių nėra. Dau
gelis narių metų pradžioje 
užsimokėjo už visus metus. 
Ligonių taipgi nėra. Tai 
smagu girdėti, kad visi 
sveiki.

Kl. Briedis raportavo, 
kad kuopų piknikas buvo 
vienas sėkmingiausių. Kuo
pa gavo pelno apie $40. Po 
tokią pat dalį gavo ir kitos 
kuopos.

LDS prezidentas J. Ga
šlūnas raportavo, kad nau
jos įstojimo aplikacijos ir 
ligonių blankos paruoštos ir 
manoma, kad greit bus ga
tavos. Dabar galima įrašy
ti naujuš narius be medika- 
lės egaminacijos. Tai čftde- 
lis palengvinimas.

Kalbėta apie atgaivinimą 
angliškai kalbančiųjų kuo
pos. Mūsų kuopoj-e yra ne
mažai pakrikusios kuopos 1 
narių. Kuopa pageidauja, 
kad Centras imtųsi būdų 
sudaryti angliškai kalban
čiųjų kuopą.

Nutarta prie pirmos pro
gos suruošti filmų vakarą. 
Briedis, Mikulėnas ir Ga
šlūnas apsiėmė tuo reikalu 
pasidarbuoti.

Susirinkimas, kaip mato
te, buvo visapusiai geras. 
Sekamas susirinkimas įvyks 
spalio 
niame

Malonūs draugai ir drau
gės! Aš jau sugrįžau iš li
goninės ir sveikata gerėja. 
Šiuomi noriu jums visiems 
širdingai padėkoti už lan
kymą manęs ligoninėje. 
Taipgi dėkoju už užuojau
tos laiškus ir atvirutes. Tas 
suteikė man didelį smagu
mą ir suraminimą ligoninė
je.

Negalėdamas visiem pa
dėkoti asmeniškai, reiškiu 
ačiū per laikraštį. Draugės 
ir draugai, jūsų nuoširdu
mo nenamirsiu niekados. 
Daug ačiū draugui J. Weiss 
už simpatingą nuolatinį 
manęs ligoninėje lankymą 
ir parvežimą namo.

K. Milenkevičia

Lietuvos dukraat i dėl i o jo 
lentynos, 
s i e m s L i'.
Draugijos nariams. Imkite;apžiūrėti ir pataisyti.
į rankas ‘Eikite, mišios pa-;

jateė” ir skaitykite. Iš-! Švaistyta, kada patogiau 
; laikyti metinį šėrininkų su- 

, Vienbalsiai nu- 
: tarta šaukti suvažiavimą 
1961 m. kovo mėnesį. Ka- 

j dangi! iki suvąžiavimo 
| ko

LDS 115 kuopo turėjo su-; na

mišios pa-;
skaitykite. I 

reikškite savo n u o m o n i 
Bu 
go

i įdomu ir mums ir kny- j važiavimą.
autoriui. A. B. Marta i

Cliffside, N. J.
• - isirinkimą. Narių dalyvavo

, nors darbuotis dėl LLD paaicli-, s\;aįtlingai ir dalyvavę pa- 
at-(nimo nanų skaičium. Kvie-|slmo^jo Juokies už 6 mė- 

' nesiūs. Kurie nebuvo susi- 
I rinkime, kad jie- neliktų su
spenduoti, tai už juos duok
les pamokėjo A. Bakūnienė 

į ir G. Stasiukaitis.
Jau apie du metai, kai 

serga Kazimieras Deren- 
čius. Jam buvo padarytos 
keturios operacijos ant gal
vos odos, o dabar bus daro
ma penktoji. Jis gydosi Me
morial ligoninėje, New Yor
ke. Jis jau visą LDS pašal
pą išsikolektavo. Derenčius 
sveikas būdamas buvo veik
lus, ėjo sekretorių pareigas

i lai
dau gana ’daug, tai die- 
bus paskirta kiek vėliau.

Kidtūrietis

102-02 Liberty Avė.,

Sekr. J. Grybas

Pasikalbėjimas su dviemis 
geromis draugėmis

Visi pažangiečiai puikiai ir prasidėjo įdomus 
pažįsta mūsų seną ir žymią‘mūsų trijų pasikalbėjimas 
veikėją ir kultūrininkę Oną j apie šią puikią knygą, apie 
Čepulienę. Ji šauni laisvie-; kunigus, apie tikėjimą ir 
tė, ji smarki aidietė ir Ai-, bedievybę. Kas mane beveik 
do Choro Moterų Kvarteto nustebino, tai šių dviejų 
dainininkė. Neatsimenu to- pažangiečių platus susipa- 
kio mūs ų parengimo, ku
riame šita maloni draugė 
nebūtų dalyvavusi.

Taip pat nuolatinė mūsų 
parengimų lankytoja ir šau
nioji laisvietė Albina Mikn
iaus. Ji nepaprastai sma
gaus, linksmo, optimistiško 
būdo draugė.

Ir štai gražiame Aido 
• Choro piknike po progra

mos prieinu prie šių besi- 
šnekučiuojančių draugių. 
Kadangi Literatūros Drau
gijos sekretorius ir Aido 
Choro pirmininkas Jonas 
Grybas garsino šių metų 
Draugijos leidinį buvusio 
kunigo profesoriaus J. Ra
gausko knygą “Eikite, mi
šios pasibaigė,” tai Ona 
tuoj man ir sako: “Aš šią 
knygą jau perskaičiau, per- 
skaičiau su atsidėjimu.” 
Nedavus Onai nė atsikvėp
ti, Albina Mikalaus irgi su 
pasitenkinimu pare i š k i a : 
“Aš irgi jau baigiu skaity
ti!”

žinimas su tais visais klau
simais. Tas reiškia, 
juodvi yra ne tik geros, 
nuoširdžios “Laisvės” ir ki
tokios darbininkiškos spau
dos skaitytojos, bet taip pat 
yra perskaičiusios d a u g 
knygų, ypač mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijos iš
leistų knygų, kuriose tie 
klausimai yra gvildenami.

Onos ir Albinos keliai į 
susipratimą, į išsilaisvini
mą iš religinių prietarų, j 
sukilimą prieš kunigiškus 
m onus ir apgavystes, ma
tyt, ne visai buvo vienodi. 
Pavyzdžiui, Ona didžiuoja
si, kad jau Lietuvoje jos 
tėvelis buvo laisvų arba 
pusiau laisvų pažiūrų žmo
gus. Aišku, kad tas prisi
dėjo prie Onos proto išblai- 
vymo dar-jaunutei tebesant. 
Tuo tarpu Albina, jai pa
čiai nesuprantamu būdu, 
dar mergytei tebesant, jau 
nebepatiko bažnytinės ce
remonijos, labai tikinčios

se.
Po susirinkimo turėjome 

parinkę. A. Bakūnienė vel
tui pagamino maisto, o kiti 
nariai pasirūpino gėrimo. 

kaj K. Bukovičius nupirko bon- 
1 ką stipraus gėrimo, tai tik
rai turėjome linksmą parę.

Pas mus gyvuoja dvi kuo
pos, tai LLD 77 ir LDS 115 
Prie jų priklauso ne vien 
vietiniai, bet ir iš apylinkių 
lietuviai. Mes turime ir čia 
gimusio jaunimo, bet jau
nuoliai nesilanko į susirin
kimus. G. S.

Urugvajiečiy “Darbui” 
pasveikinti

“Laisvėje”1' jau buvo ra
šyta, kad šiemet, spalio mė
nesį, Urugvajaus lietuvių 
darbininkų laikraščiui 
“Darbas” sukaks 25 metai.

“Darbas” —nepavaduoja
mas Pietų Amerikos lietu
vių švietėjas. Bet jis verčia
si labai vargingai. Sidabri
nės sukakties proga laik
raštį turėtų pasveikinti ir 
Šiaurės Amerikos lietuviai.

Draugai ir draugės, pa
dėkime “Darbui”, pasvei
kinkime jį su dovanėlėmis.

Šiomis dienomis J. Gasiū- 
nas įteikė $25.00 ir pasakė:

—Tai bus urugvajiečių 
“Darbui”;1 duodu po $1 už 
kiekvienus išgyventus jo 
metus.

J. S. įteikė $10.
M. Simonas jau seniau 

davė $10.
Vadinasi, ligi šiol jau su

dėta $45.00.
Prašau ir kitus mūsų ge

rus laisviečius nepaskūpėti: 
sveikinkite “Darbą” su do
vanomis.

R. M.

tema pre- 
prirengti

LLD kuo-

Rugsėjo 9 d. Kultūrinio 
Centro patalpose atsibuvo 
LLD pirmos kuopos susi
rinkimas. Nors nariais ir 
nebuvo skaitlingas, bet su
sirinkusieji nariai, apsvars
tę organizacijos ir kitus 
svarbiuosius visuomeninius 
reikalus, padarė gerų tari
mų. Nutarta “Laisvės” 50 
metų jubiliejinį vajų ati
darant paaukoti iš kuopos 
iždo $50. Taipgi tūli na
riai išsireiškė, kad ir pavie
niai yra pasirengę vajaus 
atidarymą sveikinti su 
penkdešiminėmis.

Kuopa darbuojasi suren
gimui paskaitos ir stengiasi 
gauti prelegentą. Temą ne
buvo galima nustatyti, nes 
nežinoma, kokia 
legentas sutiktų 
paskaitą.

Iš atsibuvusio
pų pikniko komisija rapor
tavo, kad piknikas buvo pa
sekmingas kaip publika, 
taip ir finansiniai.

Šiemet į kuopą įrašyta 
trys nauji nariai, bet dar 
yra senų narių, kurie nepa- 
simokėję už šiuos metus, tai 
kuopa prašo jų, kaip grei
čiausiai galima pasimokėti: 
gausite labai įdomią knygą, 
o gal dar ir kitą už šiuos 
metus.

Kadangi rugsėjo 27 die
ną įvyks Brooklyn© ir apy
linkės LLD kuopų atstovų 
bendras pasitarimas svar
biais reikalais Kultūrinia
me Centre, tai ir mūsų kuo
pa išrinko tris atstovus. 
Būtų labai pageidaujama, 
kad ir iš New Jersey ir 
Great Necko prisiųstų at
stovus į tą bendrą pasita
rimą.

Sekantis LLD 1 kuopos 
susirinkimas įvyks spalio 7 
d. Visi nariai įsitėmykite.

M. S.

Sveikinimai iš Italijos
Šiomis dienomis R. ir E. 

Mizarai gavo atviruką iš 
Italijos. Rašo dainininkė 
Konstancija Menkeliūnaitė 
su savo vyru Campa. Abu
du leidžia atostogas Mar
gherita Lig u r e kurorte. 
Abudu sveikina visus lais- 
viečius.

vie-Š. m. rugsėjo 11 d.
noje Bostono ligoninėje mi
rė įžymi niujorkietė gydy
toja— Genia I. Sakin. Ji 
buvo chirurgė, specializavo
si plastinių operacijų sri
tyje. Gimusi Lietuvoje, 
specialybę įsigijo • 1931 m. 
Berlyno universitete. Kaip 
žydų kilmės moteris, turė
jo 1 9 3 7 m. iš Vokietijos 
bėgti. Jos motina ir sesuo 
visą laiką gyveno Lietuvo
je, bet karo metu hitlerinin
kai jas nužudė. Brolį užmu
šė japonų bomba Šangajuje. 
Kitas brolis ir sesuo gyvena 
Niujorke.

D-rė Sakin savo profesiją 
praktikavo daugelyje šalių: 
Vokietijoje, JAV - se, Grai
kijoje, Turkijoje, Filipinuo
se, Izraelyje, Brazilijoje, 
Argentinoje, Kuboje, Mek
sikoje, Japonijoje ir kitur. 
Antrojo pasaulinio karo me
tu ji tarnavo majoro laips
niu mūsų krašto kariuome
nėje.

Būdama Japonijoje, d-rė 
Sakin įkūrė fondą auginti 
našlaičius vaikus japonės 
Naka Sakai, kurią nušovė 
amerikietis kareivis Wm. S. 
Girardas (teisme jis prisi
pažino ir buvo nuteistas).

D-rė Sakin buvo didelė 
filantrope. Ji daugeliui ne
turtingų žmonių teikė savo 
orofesinį patarnavimą ne
mokamai. Už tai ji buvo ke
letą kartų viešai pagerbta.

čiame 
naujų

5 d., Liet. Kultūri- 
Centre, Ozone Park, 
Būtų smagu sekan- 

susirinkime turėti ir 
narių. Kuopinis

REIKALAVIMAI
REIKALINGAMOTEKlS ! 

LIGONEI PRIŽIŪRĖTI
Penkios dienos savaitėj. 5 valandų 
diena. Jonas Valentis, 91-49—115th 
St., Richmond Hill, N. Y. Kreiptis 
pę 7-os valandos vakarais. Tele
fonas Virginia 7-6101. (74-75)

Paieškojimai
Ieškomas Boleslavas Vitkauskas, 

sūnus Kazio. Ieško sesuo Bronė Sin
kevičienė. Adresas: Bronė Sinke
vičienė. Jonavos rajonas. Markutiš- 
kių paštas, Lukšių kaimas, Lithua
nia, USSR. 174-75)

Ieškau pusbrolių Stankevičių, kilę 
iš Gudelių sodžiaus, Paežerių vals
čiaus. Ieško Petras. Stankevičius, 
kilęs iš Jurkšių sodžiaus, Paežerių 
valsčiaus, Adomo sūnus. Kas ži
note apie juos, malonėkite man 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. 
Petras Stankevičius, 200 Wicks Rd., 
Commack, N. Y. (75-76)

Ieškau savo pusseserės Trainiaus- 
kienės-Sasnauskaitės Emilijos, kar
tu jos vyro Petro, vaikų Jeronimo, 
Bronės ir Airylės. Prašau atsiliep
ti juos pačius arba žinantieji ma
lonėkite pranešti. Vincas Adukonis, 
Vievio rajonas. Paparčių paštas, 
Lithuania, USSR.

Ieškau savo seserų, išvažiavJsių 

i Ameriką, į Scranton miestą, Žit
kevičienės Uršės ir Leikauskienės 
Marės (Cvilikaitės, Kazio). Taipgi 
Tveregos. Kazio (Juozo). Prašau at
siliepti juos pačius arba žinantieji 
malonėkite 
dulionienė, 
čių paštas 
USSR.

pranešti. Emilija Dze- 
Vievio rajonas, Papar- 

ir kaimas, Lithuania,

Apdraudos kompani j o s 
sako, kad uraganas “Don
na” New Yorke padarė 
$135,000,000 nuostolių. Su
prantama, kompanijos skel
bia tik tuos nuostolius, kū
ne paliečia jas, kaip tai 
apdraustų stogų nudrasky- 
mus, medžių užvertimus 
ant namų ir automobilių 
sudaužymus.

Mirė inžinierius Ed. N. 
Chilson, kuris daug naujų 
dalykų išrado. Jis jau buvo 
82 metų amžiaus.

Aplankė fioridiečius
Antanas Balčiūnas, jo 

duktė Mildred Ibanez ir jos 
šeima buvo nuvykę į Flori
dą. Apsilaikė pas brolį Juo
zą ir Oną Balčiūnus ir ki
tus artimuosius. Juozas ne
seniai apsigyveno Floridoj. 
Bėgio poros savaičių pama
te daug įdomybių, nes Bal
čiūno žentui tas kraštas yra 
gerai pažįstamas iš jo ten 
eitos militarises tarnybos 
karo metu. ”

New Yorko Liberalų par
tija užgyrė senatorių John 
Kennedy, Demokratų par
tijos kandidatą, savo kan
didatu į JAV prezidentus. 
Bet ji statys porą savo kan
didatų į miesto įstaigas.

Komedijantas Red Skel
ton pradės savo pusvalan
džius televizijoje su rugsė
jo 27 diena. Jo programa 
bus nuo 9:30 iki 10 vai. va
kare.

PRANEŠIMAS
MOTERŲ ATYDAI

Trečiadienio vakare, Kultūrinio 
Centro patalpose, bus pirmas šio se
zono Moterų Klubo susirinkimas. 
Praleidus vasaros sezoną, bus vėl 
malonu susitikti su draugėmis. Ge
ras skaičius klubiečių lankėsi Lie
tuvoje, tad visos norės 
patyrimus kelionėje po 
vynę. Nesivėluokit.

Valdyba

išgirsti jų 
senąją tė-

(75-76)

Florence, Italija. — Mirė 
tenoras Dino Borgioli.

PARDAVIMAI
Valymo, taisymo (kriaučiaus 

amatas) krautuvė. Prieinama kai
na. Savininkas atsistato, bus pen
sininkas. Skambinkite: WYman 
1-3594. George Kairis, 126 Devon 
St., Keamy, N. J.

6 p.—Laisvė (LibertyJ— Penkt., rugsėjo (Sept) 16, 1960

APLANKYK TSRS
Specialiai Žemos Kainos 

17-kos dienų Ekskursijoms 
tiesioginiai jetu į Maskvą

COSMOS GRUPĖS
IŠVYKSTA KAS M£NESI
Pavieniai Vyksta Kasdien 

Lankyk Miestus 
arba

Aplankyk savo Gimines
Smulkiau informuokis •* 

cosmos 
TRAVEL BUREAU1
45 W. 45th Street 

New York 36, N. Y.
Tel. Circle 5-7711




