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KRISLAI
Pekino Opera Kanadoj.
Kas dedasi Ispanijoj?
Tik du iš dešimties.
Tai bent “lygybė.”
Geras raportas.
Kaip vajų pradėsime?

— Rašo J. Gasiūnas —

0. Kanados mieste Vancouve- 
rvie neseniai baigėsi trečiasis

siu,

s festivalis. Festi- 
osi pilnai pavyku- 
finansinio trūkumo

gerausiai 
opera, kuri

pasi ro
davę

tymai sutraukė 17,200 
kos. liei 
žai pelno

publi- 
nema- 

buvo sekmin
ių programos

VALSTYBIŲ VADAI JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJOJEVi

Suskaldė Laoso karalystę- 
gali įvykti naminis karas

Vientiane. — Penkios pie
tinės provincijos

Atsidarė Jungftimy 
Tauty Asamblėja

Atvyko Chruščiovas, Castro, 
Gomulka, Novotny ir kiti

Komunistų vadovaujama 
tinęs provincijos atsimeta Liaudies armija (Pathet 
nuo Laoso karalystės. Prin-1 Lao) mobilizuoja jėgas pa
cas Boum Gumas suorgani-1 galbai premjero Phoumos 
zavo ten savo valdžią, o La-1 valdžiai. Jie šaukia visus 
so valdžią priešakyje su [Laoso gyventojus stovėti 
premjeru Phouma paskelbė'su Phoumos vyriausybe, 
“raudonųjų valdžia”. Penkios pietinės provin-

Karalius Savang Vatha-'cijos nedidelės. Jos užima 
na įsakė premjerui Phou- tik apie 8-ją dalį šalies, ran- 
mai padaryti tvarką, tai dasi tarp Thailando ir 
yra, jėga pašalinti Oumo-tmio Vietnamo.

le-

Kanados kiniečių opera sukilėliu valdžią. Generolas I Jungtinės Valstijos jau 
nnsirkti Xo\v Yorka ir x, v T i . .

kitus Jungtinių Valstijų mies
tus. Ir či 
pasekmes.
akla polil 
menininkams duris.

Nosavanas, kuris buvo La- pasiuntė savo karo laivus, 
oso armijos komandierius,11.100 marininkų ir malun- 

ka-' sparnius į Pietinio Vietna-/ mūsų krašto negaudamas karaliaus, 
uždaro Kinijos Į rininkų ir karių pritarimo,1 mo pakraštį, kuris yra JAV

j pabėgo pas sukilėlius. I įtakoje.

holms Titningen” rašo, kad 
•arti pusės milijono ispanų pa
bėgo užsienin iš Ispanijos 
Vien Francūzijoje tokių 
gėlių yra apie 180 tūkstančių. 
K^ti išsimėtę Įvairiose kitose 

Asąlyse.

Veikia sulaikymui 
ų pabė- ! negru nuo balsavimo

Washingtonas. — Fede
ralinė vyriausybė patyrė,’“^7 ~ V c/ X . </ z

Jie bėga nepakęsdami fašis- kad Tennessee valstijoje
tinio režimo. Kiti——ieškodami 
darbą, nes Ispanijoje daug be
darbių, tai darbą gauti ne
lengva.

Nepaisant žiaurios reakci
jos, kova prieš fašizmą Ispani
joje plečias;. Nebeilgos ir dik
tatoriaus Franko dienos, Ku
bos liaudies pergalė prieš dik
tatorių Batistą sutvirtina Is
panijos kovotojus prieš Fran
ko.

Ar žinote, kad tik du iš de
šimties amerikiečių gyvena 
miestuose, turinčiuose 20,000 
ar daugiau gyventojų? Milži
niška gyventojų dauguma gy
vena mažuose miesteliuose, 
kaimuose, viensėdijose.

Gyvendami Didžiojo N e vv 
Yorko apylinkėje, kur randa
si apie 15 milijonų gyvento
jų, gal manome, kad Ameri
kos gyventojų dauguma gyve
na miestuose? Bet taip nėra.

Atrodo, kad patys didmies
čiai jau sustoja augti. Dau- 
įjįflis gyventojų iš didmiesčių 
centrų keliasi į užmiesčius.

baltieji veikia- į- negrus, 
idant jie nesiregistruotų 
balsavimams.

Baltieji tiems 
naudoja bankus, 
drabužių, žemės ūkio 
menų pardavyklas ir 
kias įstaigas.

Baltieji reikalauja, 
negrai neitų registruotis, o 
jeigu kurie neklauso, tai 
bankai ir visokios krautu
vės finansiniai ir ekonomi
niai veikia prieš nepaklus
nius.

tikslams 
maisto, 

reik- 
kito-

kad

Meksikos sukaktyje 
kalbėjo už Kubą

Mexco City. — Meksikos 
respublika paminėjo 150 
metų nepriklausomybės. Ju
biliejuje. dalyvavo ^užsienio: 
ambasadoriai ir tarp svečių 
trys JAV senatoriai.

Meksikos kongresmanas 
Emilio Sandez Piedras kri
tikavo Jungtinių Valstijų 
nusistatymą linkui Kubos. 
Jis pareiškė, kad pilnai su
tinka su Kubos dabartine 
politika.

Po to JAV ambasadorius 
R. C. Hill ir tie senatoriai 
atsisakė dalyvauti bankete.

New Yorkas. — Atsidarė 
Jungtinių Tautų Asamblė
ja. Kaip kitados, taip ir šį 
kartą, pradžioje atliekami 
formališkumai, kaip tai su
organizavimas įvairių ko
misijų, išrinkimas pirminin
ko, mandatų patikrinimas, 
naujų narių1 priėmimo už
tvirtinimas ir kiti darbai. 
Ši kartą yra arti 20 naujų 
narių, daugumoje, tai nau
jos valstybėj Afrikoje.

Jau kelinti metai Vaka
rų diplomatai suorga
nizuoja mažąsias valstybes 
ir nepriima Kinijos. Jie Ki
nijos vietoje laiko Čiang 
Kai-šeko grupę, kuri su Ki
nijos liaudimi nieko neturi. 
Šis klausimas ir vėl bus dis- 
kusuojamas. j šiemet reakci-

“neatstovauja” 
Jiems vis dar 
suokalbininkai

mai elementai ketina kelti 
triukšmą dar ir Vengrijos 
reikalais, būk dabartinė vy
riau s y b ė 
Vengrijos, 
sapnuojasi
1956 metų, kurie ginklo pa
galba trumpam laikui buvo 
pagrobę valdžią.

Kaip jau žinoma, į da
bartinę Asamblėją atvyko ir 
atvyksta daugelio valstybių 
vadai: Chruščiovas, Gomul
ka — Lenkijos vadas, Janos 
Kadaras — Vengrijos, T. 
Živkovas — Bulgarijos, Dr. 
Castro —1 Kubos, Nehru — 
Indijos, Sukamo — Indone
zijos ir daug kitų vadų. Tas 
parodo, kad ši Jungtinių 
Tautų Asamblėja bus labai 
svarbi.

New Yorkas. Pirmadie
nio rytą, rugsėjo 19 dieną, 
į New Yorko prieplauką at
plaukė Tarybų Sąjungos 
laivas “Baltika”.

Atvyko TSRS premjeras 
Nikita Chruščiovas, M. Šė
kas, Albanijos premjeras; 
T. Živkovas, Bulgarijos ko
munistų vadas; Janos Ka
daras, Vengrijos liaudies 
vadas; Dr. A. Šlikas, Veng
rijos užsienio ministras; 
G. Georgiu, Rumun i j o s 
liaudies vadas; N. Pogorny, 
Ukrainos vadas; K. Mazu
rovas, Baltarusijos vadas; 
apie 230 Tarybų Sąjungos

Laiškas Juntginiy 
Tauty sekretoriui

Dag Hammarskjold,
Jungtinių Tautų
Generaliniam sekretoriui
Gerbiamas t ‘Tamsta:

šiuo tarpu visos žmonijos akys nukreiptos į 
sesiją, kuri

Pas Čiang Kai-šeką 
ne viskas ramu

Taipei. — Čiang Kai-šeko 
cenzūrai ip jo globotojai ne
praleidžia žinių’ ’ apie įvy
kius ; Formozos saloje.

Formoza, tai Kinijos sa
la, kurią Japonijos imperi
alistai pagrobė 1895 metais. 
Laike Antrojo pasaulinio 
karo nutarta ją grąžinti

22 >/2 nuošimčio Chicagos gy
ventojų sudaro negrai, bet jie 
gyvena sugrūsti j 10 nuošim
čių. miesto teritorijos, o kiti 
gyventojai turi 90 nuošimčių 
miesto teritorijos.

Be to, negrai gyvena dau
giausia lūšnynuose, kurių sa
vininkai aukštas nuomas ko- 
lektuoja.

Negrų gyvenimo sąlygos ne 
geresnės ir kituose miestuose.

Tai parodo, kokią mes pa
laikome rasinę “lygybę” ir dar 
giriamės, kad pas mus pla
čiausia demokratija gyvuoja.

Naujas uraganas 
pavirto j lietų

Mobile, Ala. — Meksikos 
užlajoje jau buvo susifor
mavęs naujas uraganas. 
Pradžioje jo smarkumas 
buvo apie 150 mylių per va
landą. Jis artinosi prie pie
tinių valstijų, kur tiek daug 
žmonės nukentėjo nuo ura
gano “Donna”.

Bet pasiekęs Alabamą ir 
Mississippįi jis pavirto į 
smarkią lietaus audrą, vė
jas sumažėjo iki 65 mylių 
per valandą.

JAV komunistai apie
J. Tautą Asamblėją

New Yorkas. — Spaudos 
korespondentai apsilankė 
pas Jungtinių Valstijų Ko
munistų partijos sekretari-

Komunistų partijos vadai 
kritikavo JAV dabartinę 
politiką, kuri yra žalinga 
taikai.

Jie pasitiki, kad Jungti
nių Tautų Asamblėja pada
rys žingsnį linkui sutvirti
nimo taikos reikalų. Jie sa
kė, pasaulinės padėties 
svarbą išryškina ir tas, kad 
Asamblėjoje dalyvaus vals
tybių vadai.

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
prasideda rugsėjo 20 d. New Yorke. Tai bus didžiulės 
istorinės svarbos sesija. Jai teks svarstyti ir spręsti, be 
kitų, taikaus sambūvio ir nusiginklavimo klausimus.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija su šimtais kuopų ir tūkstančiais narių per vi
sas Jungtines Valstijas, nuoširdžiai ragina jus dėti vi
sas pastangas, kad taikos ištroškusi žmonija nebūtų ap
vilta. Per jumis mes taip pat kreipiamės į visas deleg'a- 
cijas tiek žodžiais, tiek darbais daryti viską, kad ši se
sija savo nutarimais sustiprintų taikos ir nusiginklavi
mo reikalą.

Mes nuoširdžiai sveikiname didžiųjų ir mažų
jų valstybių vadus, kurie nutarė aktyviškai dalyvauti 
sesijos d’arbuose.

Tegu gyvuoja taika!
Tegu gyvuoja Jungtinės Tautos!

ALDLD Centralinis Komitetas 
Pirm. K.^Petrikienė 
Sekr. Jonas Grybas

Vėliausios žinios

1949 metais ten susi
kraustė Č i a n g Kai-šeko 
gaujos, kurios skelbiasi Ki
nijos valdovais. Pastaruoju 
laiku Formozoje įvyko 
bai daug areštų.

la-

Brazi-

Nacionalinės Marininkų li
nijos prezidento J. Currano 
ir tos unijos delegacijos, ku
ri neseniai lankėsi Tarybų Są
jungoje, raportas labai geras.

Curranas atžymėjo, kad Ta
rybų Sąjungos unijų veikla 
juos stebino. Pripažįsta, kad 
unijos ten veikia daug plačiau 
jtr sėkmingiau, negu Ameriko-

AFL-CIO biurokratams, ypač 
Meany, šis raportas, rodos, 
kaip perkūnas trenkė. Meany 
grasina tiems, kurie norėtų 
aplankyti Tarybų Sąjungą.

(Tąsa 6-tam pusi.)

NAUJAS “ŽINOVAS”
Washingtonas. — Prieš- 

amerikinis Komitetas klau
sinėjo Nikolojų F. Artamo- 
vą, kuris perstatomas, kaip 
buvęs Tarybų Sąjungos ka
rinio laivyno karininkas.

Artamovas perstatomas 
kaip didelis ’’žinovas”. Jis 
daug pasakojo apie TSRS 
karinius pasiruošimus ir 
planus. Bet rimtesni žmo
nės supranta, kad jeigu jis 
ir buvo TSRS karininkas, 
tai negali daug žinoti.

NAUJI SUKARNO 
PATVARKYMAI

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo rugsė
jo 26 d. išskris į Jungtinių 
Tautų Asamblėją, New Yor- 
kan. Pirm to jis uždraudė 
politinį veikimą. Sakoma, 
kad tatai atims progą reak
ciniams armijos vadams 
pulti komunistus.'

New Yorkas. — Vakarai, 
siekdami pravaryti užgyri- 
mą Jungtinių Tautų sekre
toriaus Hammarskjoldo po
zicijos Kongo respublikoje, 
sušaukė nepilną J. Tautų 
narių Asamblėją. Diskusi
jos užsitęsė.

Leopoldville. — Militaris
tinis režimas Kongoje įsa
kė Tarybų Sąjungos ir Če
koslovakijos ambasadoms ir 
technikams išvykti iš Kon
go.

L. C. Prestes apie 
Lotynų Ameriką

Rio de Janeiro.
Ii j os komunistų vadas Luis 
Carlos Prestes kalbėdamas 
apie Amerikos valstybių už
sienio ministrų konferenci
ją, kurioje buvo priimta re
zoliucija prieš TSRS ir Ki
niją, tarpe kitko pareiškė: 

“Rezoliuciją atmes visa 
Lotynų Amerikos liaudis... 
Tarybų Sąjungos pareiški
mas, kad ji raketomis gins 
Kubą, turi didžiulės reikš
mės visiems žmonėms, kurie 
kovoja už išsilaisvinimą“.

delegacijos patarėjų, taipgi 
šimtai veikėjų liaudiškų 
respublikų.

Laivas “Baltika” buvo pa
sitiktas TSRS ambasados ir 
jos deleagcijos Jungtinėse 
Tautose. Reakcininkai, jų 
tarpe laivakrovių vadai, su
organizavo baubimo pikie- 
tą, tuo jie paneigė preziden
to Eisenhowerio kvietimą: 
kultūriškai pasitikti kitų 
šalių vadus, atvykusius į 
Jungt. Tautų Asamblėją.

Iš vakaro į New Porko 
orlaukį atskrido Kubos 
premjeras Fidel Castro ir 
apie 50 delegacijos narių. 
Orlaukvje juos pasitiko 
apie 4,000 kubiečių, kurie 
karštai sveikino Kubos de
legaciją. Mieste Kubos prie
šai organizavo demonstra
ciją, bet ji nebuvo prileista 
prie viešbučio, kuriame Ku
bos delegacija apsistojo. ,.

W. Gomulka, Lenkijos 
liaudies vadas, su lenkų de
legacija atskrido lėktuvu. 
Taip pat lėktuvu pribuvo ir 
Čekoslovakijos delegacija 
su prezidentu Nov o t n y 
priešaky.

Laukia atvykstant Jugo
slavijos prezidento Tito, 
taipgi Jungtinės Arabų 
Respublikos prez i d e n t o 
Nasserio. J. Nehru, Indijos 
premjeras, atvyks šeštadie
nį.

Jungtinių Tautų 15-je 
Asamblėjoje dalyvaus daug 
ir kitų vadų iš Afrikos, 
Azijos, Europos ir Lotynu 
Amerikos. Tai parodo, kad 
pasauliniai vadai rimtai su
sirūpino taikos reikalais, 
kai TSRS premjeras iškėlė 
karo pavojaus padėtį ir at
sišaukė į viršūnes, kad su
sirinktų į Jungtinių Tautų 
Asamblėją svarstymui tai
kos išlaikymo reikalų.

Havana. — Kubos vy
riausybė areštavo JAV am
basados sekretorę M. Len
nox.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika ir Gvinėjos 
respublika pasirašė trijų 
metų prekybos sutartį. Pre
kyba bus didinama. Kinija 
sutiko kreditan teikti Gvi
nėjai technikinės pagalbos 
už $25,000,000.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris kvietė 
amerikiečius kultūriš k a i 
pasitikti kitų šalių atvyku
sius vadus į Jungtinių Tau
tų Asamblėją.

------ -A
Miami, Fla. — Bahamas 

salų srityje formuojasi nau
jas uraganas.

Washingtonas. — Buvęs 
Turkijoje JAV ambasado
rius F. Warren rezignavo. 
Rezignavo ir ambasadorius 
S. Chaplin, buvęs Perų res
publikoje.

Agana, Guamo sala. — 
Ore sprogo Jungt. Valstijų 
didelis lėktuvas ir žuvo 77 
žmonės.

Maskva. — New Yorko 
baletui, kuriame yra 53 šo
kėjai, vadovauja Maria Tal- 
chief.

Bonna. — Vakarų Vokie
ti j a nutarė nedalyvauti 
Leipcigo parodoje, nes tas 
miestas randasi Rytų Vo
kietijoje.

Kuba ir vėl kaltina 
Jungtines Valstijas

Havana. —Kubos radijas 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos laužo radijo rei
kalais tarptautinį susitari
mą, nes jos yra atsakomin- 
gos už propagandos radijo 
stotį Swan saloje.

Washingtonas sako, kad 
tą stotį kontroliuoja priva
tiniai žmonės. “The voice of 
America” vedėjai labai 
džiaugėsi, kada stotis buvo 
įrengta skleidimui lotynų 
kalbomis propagandos prieš 
Kubos respubliką.

Ekstra
New Yorkas. — Jungti

nėms Tautoms pranešta, ' 
kad Kongo premjeras Lu
mumba gyvas ir atvyks į J. 
T. Asamblėją.

Maskva. — Tarybų Są
junga pasitiki, kad Kongo 
respublikoje laimės legališ- 
ka Lumumbos valdžia.

Leopoldville. — Karinin
kas bandė nužudyti reakci
nį militaristų vadą kapito
ną J. Mobutų, bet nepavy
ko. -i

Havana. — Kubos res
publika išvarė septynis x 
Jungtinių Valstjjų ambasa
dos narius.

New Delhi. — In d i j a 
pirks Tarybų Sąjungoje 
lėktuvų malūnsparnių.

Maskva. — TSRS vyriau
sybė įsake Jungt. Valstijų 
ambasados nariui pulkinin
kui D. Windsor tuojau iš
važiuoti.
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Jungtinių Tautų XV-osios 
Asamblėjos atsidarymo proga

KAI SKAITYTOJAS šį “Laisvės” numerį gaus, 
Jungtinių Tautų 15-oji asamblėja (seimas) jau bus pra
sidėjusi. Pasakysime atvirai: ši ‘asamblėja... viena svar
biausių, jei ne pati svarbiausia, visoje Jungtinių Tautų 
Organizacijos istorijoje.

Svarbi tuo, kad jon suvyko pasaulio valstybių va
dovai,—valstybių, kurios priklauso šiai pasaulinei orga
nizacijai. Svarbi tuo, kad čia bus iškeltas taikos pasau
lyje išlaikymo klausimas, nusiginklavimo klausimas.

Nusiginklavimo klausimu daug buvo kalbėtasi, tar
tasi. Buvo ilgai kalbėtasi Londone,, o vėliau Ženevoje. 
Bet vis prie nieko teigiamo nebuvo prieita.

Ir štai prieš kurį laika N. Chruščiovas pranešė, 
kad jis vadovaus Tarybų Sąjungos delegacijai, kad 
15-ojoje asamblėjoje turi dalyvauti ir kitų valstybių vy
riausybių vadovai, kad čia turi būti visu rimtumu pa
imtas svarstyti nusiginklavimo klausimas, kuris yra 
gyvybinis visai žmonijai dalykas.

ATSIMENAME, iš karto šis Chruščiovo siūlymas 
Washingtone ir kitose sostinėse buvo priimtas savotiš
ku juokeliu. Girdi, nieko iš to neišeis, o JAV preziden
tas visai asamblėjoje nesirodys. Chruščiovas, esą, at
vyksiąs tik propagandos sumetimais.

Taip buvo skelbta pas mus, taip buvo sakyta ir ki
tose “Vakarų” sostinėse.

Bet kas gi pasirodė? Ar Chruščiovo sumanymas bu
vo “padėtas po stalu”?

Ne! Dabar jau net ir akliausias mato, kad Tarybų 
Sąjungos vyriausybės žodis “stojosi kūnu”: į asamblė
ją suvyko valstybių vadovai, asamblėjoje dalyvaus ir 
prezidentas Eisenhoweris, tik jis, sakoma, Chruščiovo 
nesusitiksiąs, nes ant jo pykstąs.

Nori kas ar nenori;. 15-oji asamblėja svarstys nusi
ginklavimo klausimą.

Ką ji nuspręs, liekasi palaukti ir pamatyti, tačiau, 
galima iš anksto pasakyti, kad nei vienas, paėmęs bal
są, nusiginklavimo reikalo juokais nepaleis. Nusiginkla
vimo klausimas, mat, nėra juokas! Nežiūrint to, ar ku
rios buržuazinės šalies žmonės socializmui pritaria ar 
nepritaria, bet jie pritaria nusiginklavimui, jie pritaria 
Tarybų Sąjungos taikos politikai.

JAV KOMUNISTŲ PARTIJA taipgi išleido pa
reiškimą, liečiantį šią asamblėją. Partijos sekretaria- 
tas sako, jog šiandien pasaulis stovi prieš karo pavojų 

-—karas gali bile kada prasidėti, jei ši asamblėja griež
tai nepasisakys už nusiginklvimą.

Tarptautiniai santykiai, sako pareiškimas, labai 
pablogėjo ypatingai po to, kai buvo nušautas JAV U-2 
šnipinis lėktuvas Tarybų Sąjungos teritorijoje, po to, 
kai iširo viršūnių konferencija Paryžiuje.

JAV Komunistų partija siūlo, kad mūsų šalies vy
riausybė stotų už visuotiną nusiginklavimą; tai, be kit-

* ko, palengvintų žmonėms taksų naštą.
Ji siūlo, Tad į JT būtų įsileista Kinijos Liaudies 

Respublika.
Ji siūlo, kad JAV ištrauktų savo militarises jėgas iš 

visų bazių, esančių kitose šalyse.
Partija siūlo, kad mūsų vyriausybė nesikištų į.Ku- 

' bos reikalus, ir kad būtų pripažinta Lumumbos vyriau
sybė Konge.

Ji siūlo, kad mūsų šalies vyriausybė rimtai tartųsi 
su kitomis didžiomis valstybėmis dėl atominių ginklų 
bandymo sulaikymo, ir kad atominiai ginklai, sukrauti

• į “atsargas”, būtų panaikinti.
Kad mūsų šalies vyriausybė liautųsi ginklavus Va

karų Vokietiją atominiais ginklais.
Kad mūsų šalies prezidentas Eisenhoweris asme- 

\ niškai vadovautų amerikinei delegacijai Jungt. Tautų 
15-ojoj asamblėjoje.

2' ' 15-OJI JUNGTINIŲ TAUTŲ asamblėja įvyksta
neramiais laikais—laikais, kai šaltasis karas tapo smar
kiai “pasaldytas”. Suvykę į asamblėją valstybių vado
vai, tikimės, darys viską, kad šaltasis karas būtų “atšil
dytas”, kad pasaulyje būtų užtikrinta pastovi taika, 

į-*kad tarp socialistinių ir kapitalistinių valstybių būtų 
taikus sambūvis.

Pridėti galime dar tai: Mūsų šalies vyriausybė, mū- 
sų miesto (Niujorko, kur yra JT būstinė) administra- 
ei ja turėtų suvaldyti visokius rėksnius, visokius pusgal- 

X vius, visokius “vengrus” ir kitus fašistuojančius “lais- 
*7. vintojus”. Jiems neturėtų būti leista triukšmauti mies- 

td gatvėse. ties JT būstine, ties socialistinių šalių atsto- 
gr: vybėmis 
SSfc * _____
X-; ASAMBLĖJOJE, KAIP ŽINIA, dalyvaus ir revo- 
X bučinės Kubos vadovas Fidelis Kastro. Bet jo buvimas 
—-Niujorke bus labai aprėžtas: jis, kaip ir Chruščiovas, 

neturės teisės kojos iškelti iš Manhattan salos. Prieš 
Kąstro jau dabar bulvarine spauda agituoja visokias 
padaužas, ragindama juos, kad pultu Kąstro.

MASKVOS “PRAVDA” 
APIE SVARBIAUSIĄ 
MŪSŲ LAIKŲ 
PROBLEMĄ

Prieš N. Chruščiovui iš
vykstant į Jungtinių Tautų 
Asamblėją, Niujorkan, 
Maskvos “Pravda” (rugsė
jo 7 d.) parašė vedamąjį, 
pavadintą “Svarbiausia mū
sų laikų problema.”

Straipsnis labai svarbus, 
nes jis liečia gyvybinius 
žmonijos reikalus, kuriuos 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos šiemetinė asamblėja 
svarstys. Mes čia paduosi
me ilgokas iš to straipsnio 
ištraukas, kad skaitytojai 
matytų, kuo rūpinasi, kuo 
labiausiai sielojasi Tarybų 
Sąjungos tautos.

Straipsnis prasideda:
Nėra dabar pasaulyje tokios 

šalies, kur nebūtu svarstomas 
klausimas dėl artėjančios Su
vienytųjų Nacijų Organizaci
jos Generalinės Asambl ėjos 
XV sesijos. Jai pateikta svars
tyti problema, jaudinanti vi
sus pasaulio žmones, — visuo
tinio ir visiško nusiginklavimo 
problema. Tarptautinė visuo
menė karštai sveikina tą fak
tą, kad Tarybų Sąjungos dele
gacijos i šią sesiją vadovu pa
skirtas TSRS Ministrų Tary
bos pirmininkas N. Chruščio
vas Paskirdama N. Chruš
čiovą Tarybų Sąjungos delega
cijos vadovu, TSRS vyriausy
bė vėl parodė, kaip nuosek
liai ji kovoja už visuotinį ir 
visišką nusiginklavimą, už ka
rų pašalinimą iš visuomenes 
gyvenimo. Visi geros valios 
žmonės pritaria tam, kad Len
kijos, Čekoslovakijos, Rumu
nijos/ Vengrijos, Bulgarijos 
delegacijų vadovais į Genera
linę Asamblėją vyks žymiau
si šių valstybių vadovai: Len
kijos Jungtinės darbi ninku 
partijos CK pirmasis sekreto
rius V. Gomulka, Čekoslova
kijos Socialistinės Respublikos 
prezidentas A. Novotnas, Ru
munijos Darbininkų partijos 
CK pirmasis sekretorius G. 
Georgiu-Dežas, Vengrijos So
cialistinės darbininkų parti
jos CK pirmasis sekretorius, 
valstybės ministras J. Kada
ras, Bulgarijos Kom u n i s t ų 
partijos CK pirmasis sekreto
rius T. živkovas, Indonezijos 
respublikos delegacijai į SNO 
sesiją vadovaus prezidentas 
Sukamo.

Tai, kąd artėjančioje SNO 
Generalinės Asamblėjos sesi
joje nusiginklavimo klausimas 
bus svarstomas dalyvaujant 
žymiausiems eilės šalių valsty
biniams veikėjams, bus labai 
svarbus tarptautinis įvykis. 
Sunku nesutikti su nuomone, 
kurią pareiškė Amerikos sena
torius Mansfieldas, pasakęs, 
kad prasidedanti Generalinės 
Asamblėjos sesija “gali tapti 
reikšmingiausia ir įdomiausia 
nuo SNO įsikūrimo laikų.“

Karštai pritaria Tarybų Są
jungos vyriausybės nutarimui 
socialistinių šalių darbo žmo
nės. Busimoji N. Chruščiovo 
kelionė į Niujorką, n u r o. d o 
Lenkijos laikraštis “Tribūna 
Liudu,” gali suvaidinti ypatin
gą vaidmenį sprendžiant daug 
aktualių klausimų. Taip gal
voja visų socialistinių valsty
bių tautos. Taip galvoja visi, 
kuriems brangi taika.

Kapitalistinių šalių visuome
nė primygtinai reikalauja, kad 
Vakarų vadovai kuo atsakin
giausiai žiūrėtų į naująją tai
kią Tarybų Sąjungos iniciaty
va...

O kokia gi JAV vyriausybės 
pozicija? Laikraščiai prane
ša, kad Vašingtone vyksta “iš
tisa serija audringų oficialių 
asmenų pasitarimų.” Mat,, A- 
merikos valdantieji sluoksniai

kiek anksčiau stojo prieš Y vy
riausybių vadovų dalyvavimą 
SNO Generalinės Asamblėjos 
XV sesijos darbe. Dabar jie 
bijo to poveikio, kurį nąrsųs 
Tarybų Sąjungos vyriausybė^ 
žygis padarys tarptautinei vi
suomenei. Vašingtone kilo 
sąmyšis. Tokiam tarptautinės 
politikos posūkiui ten aiškiai 
nebuvo pasiruošta...

Praėjo metai nuo tos atmin
tinos dienos, kai Tar. Sąjun
gos vyriausybės vadovas N. 
Chruščiovas iš garbingos Su
vienytųjų Nacijų Organizaci
jos tribūnos pasiūlė planą vi
siškai ir visuotinai nusigink
luoti. Milijonai žmonių visuo
se žemės kampeliuose sveikino 
šį drąsų planą. Generalinės 
Asamblėjos XIV sesija vien
balsiai pritarė rezoliucijai, ra
ginančiai vyriausybes visaip 
stengtis, kad visuotinio ir vi
siško nusiginklavimo problema 
būtų konstruktyviai išspręsta. 
Tačiau, nors to vieningai rei
kalauja tautos, nusiginklavi
mo klausimas apmirė.

Vakarų valstybės daug me
tų atkakliai nenori susitarti, 
kad būtų nusiginkluota. Tai 
buvo įtikinamai parodyta Lon
dono Nusiginklavimo pakomi
tečio darbo metu, o paskui 
Ženevos Dešimties komitete. 
Tiek Londone, tiek Ženevoje 
Vakarų valstybės atmetė vi
sus protingus Tarybų Sąjun
gos pasiūlymus. Vos tik Ta
rybų Sąjungos delegacija nu
sileisdavo Vakarų pasiūly
mams, Vakarų atstovai tuojau 
pat išsižadėdavo to, ką patys 
siūlė.

Tarybų Sąjunga demaskavo 
Vakarų valstybių atstovus, ku
rie norėtų naudoti derybas 
kaip uždangą paspartintoms 
ginklavi mosi varžyboms 
dangstyti. TSRS vyriausybė 
pasiūlė ištisai apsvarstyti vi
są nusiginklavimo klausimą 
SNO; Generalinės Asamblėjos 
XV sesijoje. Pati Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija įkūnija 
skirtingas socialines santvar
kas turinčių valstybių taikaus 
sambūvio idėją ir yra tinka
miausia vieta ieškoti būdų, 
kaip išspręsti nusiginklavimo 
problemą.

žinoma, šis uždavinys atša
lt i n g a s ir sudėtingas. “To
dėl,—sako N. Chruščiovas,— 
mes ir pasiūlėme, kad delega
cijoms įvyksiančioje Suvieny
tąją Naciją Organizacijos Ge
neralinės Asamblėjos XV se
sijoje vadovautą vyriausybią 
vadovai, kuriems suteiktos di
delės teisės ir įgaliojimai. Siū
lydami tai, mes suprantame, 
kad vyriausybią vadovai turi 
dąug įvairią didelių ir mažą 
reikalą. Bet kas gaili ginčyti, 
kad iš visą svarbią ir aktualią 
uždavinią, kurie reikalauja 
vyriausybią vadovą dėmesio, 
ieškoti kuo greičiausio nusi
ginklavimo problemos spren
dimo yra svarbiausias ir ak
tualiausias uždavinys? Tary
biniai žmonės tvirtai laikosi 
tokios nuomonės.”

Nurodęs, kad Tarybų Są
jungą ir kitos socialistines 
šalys atkakliai kovoja už 
taikos pasaulyje stiprinimą, 
laikraštis tęsia:

Tarybinė liaudis didžiuojasi 
tuo, kad kaip tik jos Tėvynė 
tiesia naujus kelius tarptauti
nėje politikoje. Tarybų Sąjun
ga ir kitos socialistinės šalys 
atkakliai kovoja už Visuotinės 
taikos ir saugumo stiprinimą. 
Karas., siekimas kariauti, vyk
dyti agresiją ir engti—svetimi 
pačiai socialistinės visuomenės 
prigimčiai. Čia valdo darbo 
žmogus, kuris savo rankomis 
kuria visas vertybes, visas 
šiuolaikinės civilizacijos gėry
bes. Kova už taiką, už drau
giškus tautų savitarpio santy
kius, už skirtingas visuomeni
nes-politines sistemas turinčių 
šalių taikaus, sambūvio princi
pų pergalę yra Tarybų Sąjun
gos, visų socialistinės stovyk-

los šalių 1 lenininės taikingos 
politikos pagrindas.

Būtinumas nusiginkluoti tie
siog kyla iš taikaus sambūvio, 
principų, kurie numato, kad 
turi būti atsisakyta karo kaip 
taikių klausimu sprendimo 
priemonės, kad visos valstybės 
įsipareigotų nepažeidinėti vie
nos kitų teritorinio vientįsumo 
ir suverenumo. Tąikaus sam
būvio principas reiškia, kad at
sisakoma kištis į kitų šalių vi
daus reikalus, o taip pat pri
pažįstama, kad šalių politiniai 
ir ekonominiai savitarpio san
tykiai turi remtis visiškos ša
lių lygybės ir savitarpio nau
dos pagrindu.

Kadaise Prancūzijos ir Vo
kietijos karaliai rašydavo ant 
savo patrankų: “Paskutinis 
karaliaus argumentas.” Ka
pitalistiniame pasaulyje dar ir 
šiandien tebėra nemaža mani
akų, pasirengusių paleisti į 
darbą ginklą — tą patį pas
kutinį įškaršusio kapitalizmo 
argumentą. Pastarojo meto 
įvykiai dar kartą įtikinamai 
rodo, kad agresyvi imperializ
mo esmė nė per nago juody
mą nepasikeitė. Takingos jė
gos blaiviai vertina šį faktą. 
Bet jos taip pat realiai vertina

ir kitą faktą—tai, kad pasau
lis mūsų dienomis iš pagrindų 
pasikeitė.

Taikos sargyboje akylai bu
di Tarybų Sąjunga, visa galin
ga socialistinė stovykla. Pa
didėjo kapitalistinių šalių dar
bininkų klasės organizuotu
mas ir sąmoningumas. Už 
taiką kovoja šimtai ir šimtai 
milijonų žmonių. Didėja ko
vojančių už taiką tarp tautų 
valstybių skaičius. Irsta gė
dingą kolonijinė sistema, stip
rėja galingas tautų nacionali
nio išsivadavimo judėjimas. 
Kova už taikų sambūvį tapo 
plačiausių liaudies masių gy
vybiniu poreikiu. Vis labiau 
teikdamos savo eiles, nuolat 
didindamos savo budrumą, ga
lingos taikos jėgos gali paža
boti bet kokį agresorių.

Kovos už taiką avangarde 
žengia Tarybų Sąjunga, visos 
socialistinės šalys. Bukarešto 
komunikatas apie socialistinių 
šalių komunistų ir darbininkų 
kartą įtikinamai parodė, kad 
partijų atstovų susitikimą dar 
komunijų ir darbininkų par
tijos kovą už taiką laiko sa
vo pirmaeiliu uždaviniu.

Taikinga Tarybų Sąjungos 
pozicija, visų socialistinių ša
lių pozicija įkvepia geros va
lios žmonėms įsitikinimą, kad 
visiško nusiginklavimo proble
ma bus išspręsta, pasaulis bus 
išgelbėtas iš naujo karo grės
mės.

Liudas Rėza—“Lietuviškojo 
Dienyno” kūrėjas

(120 metų mirties sukaktuvėms paminėti)

Kuba—mūsų artimas kaimynas. Kuba—viena iš 
daugelio Lotynų Amerikos valstybių. Jeigu, prieš Kubos 
delegaciją bus pradėtos visokios padaužų tirados,, kaip 
tatai paveiks į kitas Lotynų Ameri k o s respublikas, į 
jų žmones? Ar tai gerins jų santykius su .JAV ąr pa
blogins?!

Mes siūlome, kad Washingtonas gerai,apię tai pa
galvotų, o pagalvojęs, kad jis atkeistų savo padarytus 
potvarkius. ' ’ •

“Daina—žmogaus sparnai. Ji 
kelia ir ugdo žmogų”.

M. Gorkis

Š. m. rugpjūčio, mėn. 30 d. 
sukako 120 metų kai mirė 
įžymus lietuvių liaudies dai
nų rinkėjas ir pirmojo lie
tuviškojo dainyno sudary
tojas Liudas Rėza. Kuršių 
marių kopose kadaise bu
vo kuršaičių kaimas, kuria
me gyveno žvejai, čia 1776 
m. gimė ir L. Rėza. Iš pat 
mažų dienų L. Rėza neteko 
tėvų ir gyveno pas gimines; 
ganė žąsis ir mokėsi pas 
kaimo mokytoją. Vėliau, 
prie Karaliaučiaus (Ke- 
ningsbergo, o dabar — Ka
liningradas) universit e t e 
baigė lietuvių seminariją.

L. Rėza dar vaikystėje 
gyvendamas tarp žvejų, jau 
mokėjo daug žvejų dainų. 
Liaudies dainas L. Rėza 
pradeda rinkti - užrašinėti 
būdamas tik Karaliaučiaus 
universiteto profesoriumi. 
Pagal jas, jis pats rašė ei
lėraščius ir dideliu atsi
dėjimu. rinko lietuvių liau
dies dainas. Surinkęs jų ge
roką pluoštą ir jas sutvar
kęs 1825 m. išleidžia pirmą
jį didelį lietuvių liaudies 
dainų rinkinį (kuriame bu
vo įdėtos 89 liaudies dainos, 
daugiausia erotinio pobū
džio), pavadintą “Dainos” 
arba “Lietuvių liaudies dai
nos”, su plačia L. Rėzos 
studija “Lietuvių liaudies 
dainų tyrinėjimai”, ir su 
kiekvienos dainos plačiais 
komentarais, šis rinkinys 
įdomus dar ir tuo, kad jame 
yra labai daug senų Mažo
sios Lietuvos liaudies dai
nų, kuriose atsispindi gili 
senovė, baudžiavos laikų 
buitis ir liaudies troškimai, 
ši dainyną L. Rėzai išver
tus į vokiečių kalbą, lietu
vių liaudies dainomis susi
domi daugelis užsienio 
mokslininkų. Garsusis vo
kiečių tautos poetas W. 
Goethe, savo L. Rėzos dai
nų rinkinio recenzijoje, iš
reiškė didžiausį pasigerėji
mą bei pagyriųią mūsų liau
dies dainomis, pavadinda
mas jas “poezijos perlu”. L. 
Rėžo,s darbas paskatino ir 
kitus jo tautiečius, tąrpe 
kitų.ir Vilniaus Universite
to studentus, yįnkti lietuviu 
liaudies dainas. Pats L. Rė

Worcester, Mass.
Rugsėjo 6 d. įvyko Lietu

vos Sūnų ir Dukterų mene-* 
sinis susirinkimas.

Iš valdybos ir biznio ko
misijų raportų paaiškėjo, 
kad mūsų draugijos biznis, 
abelnai imant, pusėtinai 
šlubuoja. Reikalas kreipti 
daugiau atidos į patį biz
nio patvarkymą.

Labor Day komisijos ra
portas Olympia parke d. Ju
slus raportavo, kad per 
tris dienas nemažai žmonių 
aplankė mūsų parką. Dar
bininkai prie baro turėjo 
daug darbo, taip pat ir res- 
taurante buvo daug kostu- 
nįerių ir mūsų geros gaspa- 
dinės turėjo labai smarkiai, 
sušilę, dirbti. Visada, kur 
geros pastangos, ten geros 
pasekmės.

Labor Day darbininkai: 
M. Petkūnienė, J. Sabaliaus
kas, Bakšienė, B. Philipo- 
nis, J. Valentūkevičia, M|’s. 
Kelly, Mrs. Yeckis, Žilins
kienė ir W. Žitkus.

L.S. ir D. draugija nuo
širdžiai ačiuoja darbinin
kams už gerą pasidarbavi
mą ir patarnavimą, sve
čiams. Taip pat ir mūs ge
riems simpatikams už skait
lingą atsilankymą į mūsų 
parengimus širdingas ačiū 
visiems.

za apie lietuvių liaudies 
daipas yra prsakęs, kad 
“...tautinė daina, yra tautai 
pats vidinis sielos žiedas”. 
L. Rėza pabrėžė lietuvių 
liaudies' dainų malonų ža
vingumą bei nuoširdumą. 
Jo dainynas išaukštino lie
tuvių liaudies kūrybą ir pa
skatino kitus veikėjus bran
ginti liaudies dainas, jas! 
rinkti-užrašinėti, s a ligoti1 
jas nuo išnykimo. L. Rėzos 
dainynas šiandien yra 
virtęs istoriniu dokumentu, 
kuriame sau medžiagą gali 
semtis visi Tarybų Lietuvos 
istorijos bei literatūros pra
eities tyrinėtojai. L. Rėzai 
mirus, lietuvių liaudies dai
nų rinkimą bei jų tyrinėji
mą tęsė kiti įžymūs veikė
jai, kaip tai: Kuršaitis, S. 
Daukantas, Neselm anas, 
broliai A. ir J. Juškos, J. Ba
sanavičius, J. Kalvaitis, 
prof. Nienius, A. Sabaliaus
kas, V. Kudirka ir kiti.

L. Rėzos dainynas nėra 
virtęs muziejine seniena, 
nors jį jau dengia 135 metų 
dulkės. Jis, kaip svarbus 
mūsų literatūros istorijos 
dokumentas, dar daug kar
tų bus vartomas ir atmena
mas. 1|958 m. Valstybinė 
grožinės, literatūros leidyk
la išleido pakartotinę L. Rė
zos “Lietuvių liaudies dai- 
no”lją dalį. Budinga ir tai, 
kad Prūsų Lietuva, dėl tam 
tikrų istorinių aplinkybių, 
pasidarė lietuviškosios raš
tijos lopšiu. Čia atsirado 
pirmoji lietuviška knyga, 
išėjo pirmasis lietuviškas 
laikraštis, pasirodė 'pirma
sis lietuviškas dainynas, šį 
L. Rėzos dainyną lenkai iš
vertė į savo kalbą (vertė
jai Kraševskis ir Zatovs- 
kis), o čekai išleido atskirą 
lietuviškų dainų rinkinį.

Antras didelės reikšmės 
L. Rėzos darbas buvo atlik
tas tas, kad jis pirmasis, po 
K. Donelaičio mirties, 1818 
m. išleido jo nemirtinguo
sius “Motus”. L. Rėza savo 
dainų rinkiniu davė pra
džią lietuvių liaudies dainų 
istorijos mokslui.

Išgyvenęs 63 metus am
žiaus L. Rėza mirė, o visą 
sąvo turtą jis paskyrė stu
dentų bendrabučiui. Jo as-

Uždarymas vasaros sezo-
no Olympia parke įvyks 
spalio 15 d. Nevien tik na
riai, bet ir iš plačios apylin
kės mūsų geri simpatikai 
kviečiami skaitlingai daly
vauti virš minėtame banke
te. Bus daug gerų valgių ir 
gėrimo. Bus geras orkest
ras ir šokiai tęsis iki: vėlai 
nakties. . -' . .

Sekąnfi^ šųsitįų k, i m 
įvyks spalio 4, 7:30 vakare, 
29 .^ndl^tt SU

Redakcijos Atsakymai
ADOMUI, Chicago, Ill.— 

Su tais plaukų atgavimais 
susieta daugybė visokių 
“vaistų.” Bijome ir jūsų 
patarimų. Geriau tą visą 
biznį pa I i k i m e specialis
tams. Todėl atleisite, kad 
jūsų nurodymų neįdėsime. 
Vis tiek ačiū už rašinėjimą.

Skaitytoju balsai
BEREIKALINGAS 

RAŠYMAS
“Laisvės” num. 71 grįžęs 

iš Lietuvos turistas V. po 
antrašte “Kuri kultūrin
gesnė?” rašo, kad jam esaig 
Klaipėdoje lietuvaitė po pa
sikalbėjimo su juo jam ran
ką pabučiavo, o pastebėjus 
kita turistė pasakė: “Nu, 
tu besarmate! Vyrui rantyk 
bučiuoji!” “Kuris elgesys 
kultūringesnis,” sako V., 
“lai sprendžia pats skaity
tojas.” I

Iš viso daugiau negu aiš
ku, kad V. labai patiko, kad 
jam lietuvaitė ranką pabu
čiavo.

■ Kas liečia kultūrą, tai 
rankų bučiavimas yra ku
nigų ir vyskupų kultūra. 
Ir aišku, kad ta moteriukė, 
tokios kultūros dvasioje te
besilaikanti, tik taip ir ga
lėjo išreikšti savo dėkingu-' ' < 
mą. *

Toks rašymas — tai fa
natizmas iš priešingos pu
sės. Č j

meninė biblioteka sudarė^' 
suvirs 3,000 tomų. Jo daroo 
vaisiaus paminklas nieka
dos neišdils iš lietuvių tau
tos istorijos puslapių.

J. žemgalis
■■■ .............. II!..— II ,,| Į Į Į||. IĮ ............. I'fJWRWR**——»
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LAISVĖS REIKALAI
Šiomis dienomis gavome gražių dovanų palaikymui 

laikraščio Laisvės. Aukojo sekamai:
Per J. ir E. Bekampius, Avalon, N/ J..........
Ona Juodzevičienė, Brooklyn, N. Y.........
4 kuopos, Ozone Park, N. Y..................
Pr. Kvietkauskas, Dorchester, Mass.........
Peter Anuškevičius, Newark, N. J..........
Moterų 110 kp., Rochester, N. Y..............
N. Pakalniškis, Chicago, 111.......................
S. Rainard, Dorchester, Mass....................
Aido Choras, Ozone Park, N. Y................
O. ir J. Eitutis, Cleveland, Ohio ..............
Ona Cibulskienė, Maspeth, L. I..................
Baltimorietis .............................................
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla..............
J. Matuza, Trenton, N. J............................
Czeslowa Kuzmickas, Worcester, Mass. .. 
J. Webra, Cleveland, Ohio ................
L. Tilvikas, Easton, Pa................................
Ig .Zaleckas, Brooklyn, N. Y.....................

'K. Danisevičius, Waterbury, Conn............
A. Antanavičius, Toronto, Canada ...........
A. Verkutis, So. Windham, Conn..............
A. Mikalaus, Richmond Hill, N. Y............
J. Semen, Gulfport, Fla...............................
P. Gribas, Grayland, Wash.........................
Martha Johnson, Hartford, Conn..............
V. Bernotas, Worcester, Mass....................
K. Matukaitis, Chicago, Ill..........................
Wm. Lecky, Hartford, Conn.......................
F. Zavis, Bethlehem, Pa..............................
K. C. Strauss, Easton, Pa...........................
J. Vaitekūnas, Montreal, Canada..............
P. Stankevičius, Commack, N. Y................
G. Aris, Worcester, Mass............................
P. Kuklevičienė, Worcester, Mass..............
S. Petrikis, Pittsburgh, Pa......................
B. Yurkonis, Kulpmont, Pa......................
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y..........
Po $1: P. Butkevičius, St. Petersburg, Fla

kalauskas, Sun Valley, Calif.; J. Purvėnus, Westbury, 
L. I.; A. Kunevich, Maspeth, L. L; M. Swed, Paterson, 
N. J.: J. Bendokaitis, Chicago, Ill.; V. Žilinskas, Ply
mouth, Pa.; Martin Mazūra, Chicago, Ill.; J. Vaitkunas, 
N. Y. C., N. Y.; V. Ramanauskas, Minersville, Pa.; A. 
Slager, Phila, Pa.; O Martuza, Nanticoke, Pa; J. Žilins
kas, St. Petersburg. Fla.; Paul Cheola, Cleveland, Ohio;
J. Balčiūnas, Miami, Fla.; J. Vaivada, Rochester, N. Y.;
K. Bogužas, Pittsburgh, Pa.; P. J. Martin, Wexford, 
Pa.; A. Lukomas, Pittsburgh, Pa.; P. Švelnikas, Easton, 
Pa.; Mary Salatka, Girardville, Pa.; Ona Buividienė, 
Dorchester, Mass.; Anna Sedar, Marcelė Green, Worces
ter, Mass.; A. Baniulis, Mahanoy City, Pa.: O. Špakaus- 
kienė, Worcester, Mass.; John Aluik, Easthampton, 
Mass.

I PRIETELIU KLUBĄ duokles užsimokėjo:
S. Radusis, Bayonne, N. J............................... $25.00
J. Kirmilas, Bayonne, N. J............................... 25.00

Širdingai dėkoiame viršminėtiems geriesiems žmo
nėms už jų puikias dovanas. Turėkite mintyj, kad kitą 
mėnesi prasidės Laisvės skaitytojų vajus, taipgi švęsi
me laikraščio Laisvės 50 m. auksinį jubiliejų. Praveski- 
me sėkmingai.

Laisves Administracija

ATOSTOGOS
Vieną savaitę praleidau 

Patten burge, N.' J., pas 
draugus Churlius. Su jais 
teko aplankyti buvusį 
brooklynietį ir jo žmoną 
Dainius, dabar apsigyvenu
sius Three Bridges, N. J. 
Draugų Dainių šeimos na
mas gražioje vietoje ir gra
žiai ištaisytas. Tyro oro pa
kankamai. Jie čia įsikūrę 
kaip pensininkai, senatvės 
dienas leidžia be bildesio. 
Pas juos gyvena drg. P. Šo- 
lomskas, bet jo namie nera
dome, buvo išvykęs Brook- 
lynan.

Kitą dieną nuvykome į 
Budd Lake, aplankėme 
draugus Zavišių ir Augu
čius. Zavišius senas Jersey 
City gyventojas ir buvęs 
aludės biznyje per daugelį 
metų. Aludę pardavęs nu
sipirko vienos šeimos namą, 
gyvena vienas.

Augučiai apleido Paterso- 
ną, N. J., įsigijo irgi vienos 
šeimos namą. Namas tarp 
medžių ir gėlynų, malonus 
vaizdas, graži vieta netoli 
•ežero. Abu Augučiai pensi
ninkai.

Augutį ištiko nelaimė, 
neteko girdėjimo ir turi įsi
gijęs girdėjimo prietaisą. 
Augutis ir A. Zavišius yra 
“Laisvės” skaitytojai.

50.00 
25.00 
13.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Toliau į kalnelį seniai yra 
i kūrę su geru sklypu že- 

gerai įsitaisę Che- 
iš Harrison, N. J. 
nusipirko žemės ir

mes ir 
pinskai 
Nuo jų 
statys kitais metais namą 
draugai Muzikevičiai iš Ba- 
yonnės. Mačionienės vieta 
irgi puiki, bet pas ją nete
ko būti. Čia turi namą 
Puolis iš Long Island, N. Y. 
Yra ir daugiau lietuvių.

Kitomis dienomis s u 
draugais Churliais pasuko
me Hamtono apylinkėje. 
Staniulis savo ūkį pardavė 
ir statosi vienos šeimos na
mą netoli savo vaikų. Sta- 
niulių neteko susitikti.

Nuo Staniulių netoli gy
vena seniau gyven u s i e j i 
Brooklyne Augučiai. Jie tu
ri gerą plotą žemės su ne
mažu mišku. Jie turi ir au
gina gyvulių.

Mums besikalbant išeina 
maža višta su dideliu pulku 
viščiukų. Augutis ir sako: 
Ši višta įdomi tuo, kad ji 
sudeda kiaušinius, bet ne
gali surasti jos lizdo. Tik 
žiūrėk, parsiveda didelę šei
myną. Augutis pastebi ir 
tą, kad viščiukų motina vi
sus viščiukus myli, iski- 
riant vieną. Jo neleidžia 
bendrai su kitais, jis turi

Dautaras SEfeivacfo
Perskaičiau Boriso Pas

ternako “Daktaras Zhiva
go” tik dėl to, kad ameri
kiečių spauda tiek daug 
apie tą knygą rašė. Ją iš
gyrė į padanges ir jos au
torių apdovanojo Nobelio 
dovana.

Kas gauna Nobelio do
vaną, ar tai grožinėj lite
ratūroj, ar abelnam moksle, 
tas yra genijus jo šakoj. 
Bet Pasternakas man tokiu 
neatrodo. Skaitant raštus 
tokių rašytojų kaip Tolsto
jus, Dostojevskis, Charles 
Dickens ir tų vėlesnių ra
šytojų, kurie yra gavę No
belio dovaną už savo kūry
bą, žmogus paskęsti beribėj 
jūroj jų vaidentuvių, susi
pažįsti su veikiančiais as
menimis, jų charakteriais ir 
jų papročiais tiek, kad net 
gali atspėti, kckia tų cha
rakterių bus reakcija tam 
tikrose aplinkybėse pirma 
negu autorius tau pasako. 
Iš. knygos puslapių jie tau 
iššoksta aiškūs, gyvi, natū- 
rališki. Charles Dickenso 
“David Copperfield,” “Oliv
er Twist, ‘“McCowber” ir 
kiti jo j charakteriai realūs 
ir gyvi?-

Pasternakas bando api
brėžti platų akiratį di
džios rusų liaudies revoliu
cijos. Bet tas jo braižinys 
pridrabstytas paniekos ru
sų liaudžiai jos didvyriš
kuose siekiuose. Jo Dakta
ras atrodo blankus ir men
kai aptašytas. Jo herojus 
Daktaras Zhivagas atrodo 
gležnas ir benugarkaulis. 
Autorius nori savo herojų 
padaryti idealistu ir geni
jum, bet abelnam skaityto
jui Daktaras tokiu nėrą.

Paimkime keletą pavyz
džių iš pačios knygos ir pa
matysime. Devintame pus
lapy jau autorius pradeda 
graibstyti Sovietų Sąjungos 
tvarką ir paneigti jos sie
kius dėl šviesesnio liaudies 
rytojaus.

Daktaro dėdė Nikolai Ni- 
kolajevič filosofuoja seka
mai. “Kolektyvinė veikla 
visuomet yra prieglauda tik 
vidutiniam talentui. Ji ne
gali išvystyti genijų, kad 
jos pasekėjai sektų Solov- 

būti vienas ir maitintis at-

Hights to wne turi gražų 
ūkį “Laisvės” skaitytojai 
Shimkai. Sako, turimus gy
vulius parduoda, žemės jau 
nedirba. Jie yra arti 80-ies 
metų amžiaus, į miestą gy
venti neketina grįžti. Jie 
įsigijo naują automobilį ir 
juo yra pasitenkinę. Pasi
tenkinę ūkininkų gyveni
mu. Vaikai retkarčiais juos 
aplanko.

Draugai Churliai, gyve
nanti Patenburge, turi ne
mažą ūkį. Turi 24 obelis. 
Nuo obuolių šakos linksta. 
Kelios grūšios. Jiems gal
vosūkis, ką su tais obuoliais 
daryti. Žemė nuklota nukri
tusiais obuoliais. Svečių iš 
lietuvių tarpo atvyksta ma
žai.

Bet tie, kurie atvyksta ir 
mėgsta obuolius, gali gauti 
jų apsčiai už mažą primo- 
kėjimą. Šis mėnuo ir kitas 
bus tinkami jų skinimui.

Ačiū draugams C h u r - 
liams už svetingumą. Sa
vaitė prabėgo gražiai. Ma
no žmona pasidarė links
mesnė. Churliai turi darbo 
apsčiai, bet naudos, manau, 
mažai; žemė neišdirbta, žo
lės šienui daug.

Churlytė susirašinėja su 
vienu Lietuvoj mokslus ei-
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nesupran-

pe r sunk ta

rašytojas,

mo-

jevą, Kantą ar Marksą . . . 
Tapti tikru genijum žmo
gus turi būti -ištikimas ne
mirtingumo ..filosofijai — iš
tikimas kraštui.” “Aha,” 
jo dėdė pastebi būsiančiam 
daktarui, kuris dar tik da
bar studentas, “tu nosį rie
ti dėl tokio mano išsireiški
mo, bet tu dar nieko neiš
mokai ir manęs 
ti.”

Ištisai knyga 
dėdes raugalais.

Tiesa, kaip 
Pasternakas gali rašyti, 
kaip jis nori. Be t ar tas 
atitinka gyvenimo realybei? 
Jei Sovietų Sąjungoj negali 
tarpti genijai, tai kur pri
augo universitetų ir 
kyklų daugiau, jei ne ten? 
Kas galėjo sapnuoti, kad 
rusų liaudis pirmutinė pa
leis sputniką?

Dar tebebūdamas po ca
ro sparnu, jis vedė savo 
poniškos klasės panelę. Su 
ja sugyvena du vaikus. Re
voliucijos bangos nubloškė 
juos į tolimus rytus ir ga
lutinai jo žmoną su vaikais 
į Paryžių.

Už Uralu kalnų Daktaras 
susipažįsta su tūla Lorisa 
Feoderovna, irgi buvusia 
Maskvos panele, kuriai dar 
esant tik šešiolikos metų, 
tūlas apysenis advokatas 
Komorovskis apknaibė pir
mus jos rūtų darželio 
žiedelius. Bet Lorisos rū
tų darželis bujoja. Vėliau 
ji ištekėjo už tūlo Strielko- 
vo, kuris revoliucijos lai
kais tapo bolševikų genero
lu ir išvadavo Sibirą nuo 
baltagvardiečių. Bet bolše
vikams laimėjus, civilinia
me kare Strielkovas pasi
rodė nebereikalingas ir jie 
jį gaudė,, ' norėdami jį su
šaudyti. .Bet jis pats nusi
šovė.

Dar Strielkovui tebesant 
liaudies didvyriu, jau Dak
taras Zhivago mylėjosi ir 
gyveno su Lorisa. Vėliau 
Lorisa daktarą paliko ir iš
vyko su seniu Komarovs- 
kiu į rytus, į vieną tarybi
nę respubliką, kurioj Ko
morovskis tapo apšvietos 
ministru.

Kaip matote, Lorisa, Zhi- 

nančiu jaunuoliu. Šis jau
nuolis gražiai rašo anglų 
kalba. Jisai prisiuntė jai 
gražų albumą iš svarbesnių 
Lietuvos vietų nuotraukų.

Draugas Churlis, parvy
kęs iš Lietuvos, parsivežė 
įvairių puošmenų, gintarų. 
Jis sako, kad Lietuvos žmo
nės gyvena gerai. Yra ne
kurtose vietose ir trūkumų. 
Jo ir jo žmonos giminės gy
vena pasiturinčiai, trūku
mų gyvenime neturi, turi 
gražius namus, gražiai įsi
taisę; vieni vaikai mokslus 
pabaigę, kiti mokosi.

Pirmiau Churlienė buvo 
susirūpinusi savo giminių 
gyvenimu, tai dabar yra 
linksma ir pasitenkinusi. 
Churlis savo kelione pilnai 
patenkintas.

Norisi padaryti pastabą: 
Kai vyksti draugus aplan
kyti, tai nežinant sunku 
juos surasti. Laiškuose pa
duoda antrašą B o x 2, bet 
gatvės nėra.

Pattenburge gyvena Barš- 
tienė ir kita lietuvių šeima.

Pilietis

Londonas. — Atliekami 
pataisymai Buckingham pa- 
lociuje, kuriame gyvena 
Anglijos karalienė. Pataisy
mai sudarys pusę milijono 
dolerių išlaidų. 

vago mylimiausia sugulovė, 
patenkino savo rūtelėmis 
K o m oro vskį, Strielkova, 
Daktarą Zhivagą ir galiau
siai vėl Komorovskį, kuris 
jos pirmuosius žiedelius nu
skynė . . .

Daktaras Zhivagas pu
siau pėsčias, pusiau važiuo
tas grįžta Maskvon. Pir
mųjų dviejų pačių nedivor- 
savęs, jis veda ir trečią, sa
vo buvusio liokajaus dukte
rį. Todėl jis neieškojęs per- 
skirų su pirmutinėm dviem 
pačiom, kad revoliucijos lai
kais bedieviškoj Rusijoj bu
vusi betvarkė.

Su liokajaus dukteria 
Zhivagas sugyveno dar du 
vaikus. Bet daktarystės jis 
nepraktikavo, nors Sovietų 
valdžiai tas labai buvo rei
kalinga, dėl to, kad jam So
vietų tvarka nepatiko.

Daktaras gyrėsi, kad jis 
visas tris pačias, o labiau
siai Lorisa, mylėjęs, gerbęs 
ir idealizavęs. Tai matote, 
kokie Daktaro Zhivago bu
vo idealai!

Kad dar kartą įgnybti 
Sovietu tvarkai, Pasterna-C 7

kas vėl padaro Daktarą 
Zhivagą praktikuojančiu 
gydytoju. Bet jam reikėjo 
važinėti į ligoninę gatveka- 
riais. Tie gatvekariai buvę 
tokie sulūžę ir negreiti, kad 
pėsčias galėjo juos pralenk
ti. Viename iš tų gatveka- 
rių daktaras gauna širdies 
smūgį ir miršta.

Tai matote iš šios kad ir 
neišsamios apžavlgos, kiek 
Pasternakas nesąmonių pri
rašė savo kūrinyje. “Dak
taras Zhivagas” atspindi 
autoriaus gyvenimą.

Kitų šalių privačiose 
spaustuvėse vargiai jis bū
ti j gavęs leidėją, jei jo kny
goje nebūtų buvusi neigia
ma tarybinė tvarka. Tary
bų Sąjungoje .jo. knygos ne
spausdino ne dėl valdžios 
cenzūros, kaip kad reakci
onieriai sako, bet dėl to, 
kad rašytojų sąjunga nuta
rė, jog knyga neverta spaus
dinti — eikvoti pinigus be
verčiam veikalui.

Jei toj knygoj nebūtų bu
vę rašoma neigiamai apie 
tarybinę santvarką, Paster
nakas nebūtų gavęs Nobelio 
dovanos. Suteikimas No
belio dovanos politiniais su
metimais pažemina to fon
do vardą.

Kekšė už dolerį parduo
da “meilę” savo klijentui— 
kūno prostitucija; rašyto
jas už dolerį parduoda žo
dį, pats juo netikėdamas— 
sąžinės prostitucija; įstai
ga paprastą rašeivą apdova
noja genijaus rašytojo do
vana vien tik politiniais su
metimais—savigarbos pros
titucija ir įžeidimas pirmes- 
niųjų Nobelio dovanos reci- 
piantų.

Beraštis . 
1960 m. ru’gp. 26 d.

Chicago. — Respublikonų 
kandidatas į vicepreziden
tus H. C. Lodge beveik visą 
savo kalbą pašventė puoli
mui Tarybų Sąjungos.

FILYPAS BONOSKIS LIETUVOJE

Neseniai Lietuvoje lankėsi amerikietis rašytojas Filypas Bonoskis
traukoje iš kairės: prof. K. Korsakas, prof. E. Meškauskas, F. Bonoskis, M. Meškauskiene 

(kultūros vice-ministras), A. Margeris, rašytoja H, (Korsakienė, J. Paleckis ir G. Zimanas.

(Baranauskas). Nuo-

fVAIR
n v* • Ežiai

Ežys turi dantis pritai
kytus vabzdžiams ėsti. Ta
čiau jo gyvenimo b ūdas 
daug kuo skiriasi nuo žemė
se besirausiančio kurmio. 
Jis už jį daug didesnis ir 
gyvena žemės paviršiuje.

Ežio kūburys, nugara ir 
šonai apaugę dygliais, o li
kusioji kūno dalis stambiais 
plaukais. Dygliai ežį ap
saugoja nuo grobuonių, o 
krintant iš aukštesniu vie
tų nuo smūgių. Tokiais at
vejais jis susiriečia į ka
muolį, paslepia savo galvą 
ir pilvą tarp atstatytų ašt
rių dyglių. Dygliai jam 
patarnauja besi r ū p i n a n t 
lizdui medžiagos ir maistui 
jo mėgiamų vaisių parsi
nešti. Tuo tikslu jis, besi- 
voliodamas ant lapų arba 
vaisių, juos ant dyglių už- 
sismeįgia ir parsineša na-; 
mo.

Pailgas snukutis ir tvir
tos, aštriais nagais jo kojos 
padeda jam kasinėti žemę, 
rausti lapus, beieškant po 
jais pasislėpusių vabzdžių, 
jų vikšrų, sliekų ir šliužų. 
Kojos ir snukutis būna rei
kalingi tankiame krūme 
tarp žabų ir lapų pasida
ryti sau guolį laikinam ar
ba ilgesniam (žiemos metu) 
poilsiui.

Ežys minta ne tik vabz
džiais, bet labai mėgsta me
džioti peles ir gyvates, ku
rių nuodai jam nekenkia. 
Taigi, ežys yra labai nau
dingas, globotinas gyvulys.

Dieną ežys miega, o mais
to ieško naktimis. Kadangi 
jis maisto gali rasti tik va
sarą, tai rudenį, įsirausęs 
nuošalioje Vietoje į lapų ar 
samanų krūvą, žiemai šuž-r 
miega.

Pavasarį patelė atsiveda 
4-6 jauniklius.

Vilkai
Vilkas lietuviams seniai 

žinomas savo grobuoniškais 
darbais. Neveltui supykę 
žmonės sako: “kad tave vil
kas sugriebtų.” Jie ne tik 
seniau, bet ir dabar daug 
žalos padaro, grobdami ir 
draskydami ne tik lauki
nius, bet ir naminius gyvu
lius: avis, veršius, kume
liukus ir net suaugusius 
galvijus. Dėl jų žalingumo 
su jais labai griežtai kovo
jama, bet vilkų vislumas ir 
gudrumas bei greitumas 
(atsimink posakį: “vilką 
kojos peni”) tvirtai palaiko 
jų padermę. Žiemos metu 
alkani vilkai, maisto ieško
dami, nubėga labai toli.

Vilkas beveik toks didu
mo, kaip ir vilkų veislės 
šuo; jis t°kios pat tamsiai 
pilkos spalvos, turi ilgą 
gauruotą uodegą. Šiaip vil
ko kūnas sudarytas taip, 
kaip šunies. Jis turi gerą 
uoslę, greitas kojas ir, pa
lyginti, gana judrus.

OMS!
Vilkai gyvena miškuose. 

Vasara, augindami vaikus 
ir turėdami daugiau mais
to, gyvena atskiromis šei
momis, o žiemą susimeta į 
būrius. Lakstydami būriais, 
jie išvien puola ir dides
nius gyvulius. Labai alka
ni vilkai dažnai puola net 
žmones.

Vasarą, kada žvėrys ir 
paukščiai veisiasi, d bau
džiama jų medžioklė. Bet 
socialistinėse šalyse vilkus 
medžioti leidžiama per ap
skritus metus..

Ilgaamže lydeka
Lydeka yra labai dažnas 

gėlųjų vandenų gyventojas. 
Ji mėgsta tuos pačius van
denis, kaip ir ešerys. Ly
deka plėšriausia Lietuvoje 
žuvis, ji užauga iki 6 pėdų 
ilgumo ir iki 80 svarų svo- 

• ric. Kadangi lydekos stip
rios, tai beveik visi vande
niniai gyvuliai jų bijo. Jos 
minta žuvimis, ėda varles, 
o didelės lydekos kartais 
praryja ir jaunus vandeni
nius paukščius.

Lydekos kūnas už ešerio 
pailgesnis ir apvalė s n i s , 
galva ir snukis ilgesnis; 
spalva tamsiai žalsva su 
banguotomis dėmelėmis, dėl 
to ją vandenyje sunku įžiū
rėti. Grobio lydeka tyko 
pasislėpus kur nors nuoša
lėje, žolėse. Prisiartinusią 
žuvelę arba kitą gyvį ji stai
ga puola ir apžioja dide
liais, plačiais ir labai stip
riais savo nasrais, kurie tu
ri didžiulius, aštrius, į vidų 
įlinkusius dantis. Danti
mis laiko grobį tol, kol pra
ryja. Grobi grobdama ly
deka taiko giebti už galvos, 
kad žuvies pelekai, nu
kreipti į užpakalį, lyjant 
jai gerklės neišdraskytų. 
Grobį ryja sveiką, nesu
draskytą. Lydekų viduriuo
se dažnai randama beveik 
sveikų nesudraskytų žuvų.

Lydekos labai ilgai gy
vena, sakoma, kad jos išgy
vena iki 100 ir net iki 200 
metų. Mažesnės ' lydekos 
plaukioja seklumose, o di
džiosios gyvena gilumose, 
dėl to ir į tinklą retai tepa
tenka. Protarpiais lydekos 
būna labai rajos, bet pro- 
tarpais visai maža teėda, 
o žiemą ir visai nieko ne
ėda.

Neršia seklumose tiesiog 
į dugną arba j žoles. Jau
niklės dažniausiai gyvena 
žolėtose vietose.

Lydeka, lygiai kaip eše
rys, laikoma labai kenks
minga žuvų ūkiui, nes ji su
naikina daug mažesnių žu
vų. Tačiau žmonėms ji at
simoka savo skania mėsa. 
Iš lydekų mėsos gaminami 
įvairūs ir skanūs valgiai.

Shannon, Airija. — Du 
Jungtinių Valstijų bombi- 
niai “B-47” lėktuvai ore su
sikūlė ir žuvo, trys lakūnai.



W0NTE1RAS LOB AT AS — brazilų rašytojas

DONA EKSPEDITA
APSAKYMAS

—Kiek man metų? Trisdešimt šešeri... 
—Tai ateikite.
Toks dialogas pasikartodavo kiekvie

ną kartą, kai dona Ekspedita pasiskelb
davo laikraštyje ir nurodydavo telefono 
numerį. Skelbimo turinio suviliotos na
mų šeimininkės telefonu derėdavosi su 
ja, ir tada, kaip taisyklė, būdavo paklau
siama jos amžiaus, į ką, taip pat kaip 
taisyklė, ji atsakydavo: trisdešimt šeše
ri. Taip buvo prieš Didįjį karą. Atėjo 
1914 metai — dona Ekspedita tebebuvo 
trisdešimt šešerių. Nugriaudėjo Marnos 
šūviai, įvyko paliaubos—ji tvirtai laikėsi 
trisdešimt šešerių. Versalio sutartis— 
trisdešimt šešeri. Musolinio ir Hitlerio 
viešpatavimo pradžia—trisdešimt šešeri. 
Miuncheno paktas—trisdešimt šešeri...

Antrasis karas taipogi ją užtiko 36- 
rių metų. Įnoringiausias užsispyrimas! 
Dona Ekspedita jau buvo nusmurgusi, 
iš visų pusių sudurstyta, bet vis dar ne
siryžo skirtis su trisdešimt šešeriais. 
Toks smagus šis amžius!

O kadangi jai buvo tik tridešimt še
šeri metai, tai ir rengėsi prideramai 
tam amžiui, dargi kiek ryškiau. B-et ši
to neužteko!

Jei žmonių akyse ji būtų nesistengusi 
šviesių spalvų, lūpų dažų, pudros pagal
ba apsaugoti savo garsiuosius trisdešimt 
šešerius, tai jos išvaizda veikiausiai pri
mintų šešiasdešimtinę matroną.

Dona Ekspedita liko senmergė. Ka
daise jaunystėje ji mylėjo tiktai vieną. 
Retkarčiais, “pavasariškai nusiteikusi,” 
ji dar prisimena. Ak, koks jis buvo gra
žus vaikinas! Tikras princas. Kartą jis 
ant žirgo prajojo pro jos langą. Kitą 
pavakarę—vėl. Tada jis išdrįso ją pa
sveikinti. Dvi savaites jis sukinėjosi ap
linkui. Tai buvo dvi savaitės kompli
mentų ir liepsningų žvilgsnių. Nieko 
daugiau. Po to jis dingo iš miestelio— 
ir daugiau nebepasirodė.

Jauna donos Ekspeditos širdis tomis 
susižavėjimo dienomis smarkiai plakė. 
Daugiau ji nieko nebemylėjo. Vis per tė
vo ožišką užsispyrimą.

Jos tėvas atkakliai augino''barzdą, pa
mėgdžiodamas fon Tirpicą. Jis buvo 
vienas tų nepalenkiamų portugalų, ku
rie pasprunka iš kai kurių Kamilo ro
manų ir vėl pasidaro gyvenimiški. Jis 
buvo nesutaikomas sentimentalumo prie
šas. Į savo namus jis neįsileisdavo vai
kinų, nepakentė net žodžio “vedybos.” 
Kadangi jis išgyveno septyniasdešimt 
metų, tai ir savo dvi dukteris privertė 
visą laiką smilkti greta jo nepagydomo 
dusulio. “Dukterys yra tam, kad pri
žiūrėtų namus ir mane,” sakydavo jis.

Galutinai nuskurdęs, jis mirė. Abidvi 
senmergės pardavė namą, kad apmokė
tų skolas, ir išėjo tarnauti. Neturėda
mos specialybės, jos susirasdavo tik san
tūrios tarnaitės, kompanijonės arba 
“tvarkos prižiūrėtojos” vietą. Ta aplin
kybė, kad jos kilusios iš “geros šeimos,” 
leido joms stovėti truputį aukščiau nei 
paskutinioji pakopa.

Vieną dieną vyresnioji numirė. Dona 
Ekspedita liko vieniša pasaulyje. Ką 
darysi, jei negyvensi! Ji toliau gyveno 
ir kaupė patyrimą, kaip pasirinkti šei
mininkes. Ilgainiui tai pradėjo teikti 
jai malonumo. Pakeisti tarnybą reikš
davo pakeisti aplinką — pažinti naujus 
veidus, naujas sąlygas, naujus charak
terius. Tartum kino—jos kino!—ekra
ne. Atlyginimas visada būdavo menkas. 
Pats didžiausias, kurį jinai prisimena, 
buvo 150 milreisų. Po to smuko iki 120; 
vėliau—iki 100; dar vėliau—iki 80. Ne
suprantama, kodėl šeimininkės vis maži
no jai užmokestį; nors ji niekaip nebaig
davo savo laimingųjų trisdešimt šeše
rių...

Dona Ekspedita klasifikuodavo šeimi
ninkes. Jinai pažinojo jų visokiausio 
plauko ir būdo — tokių, kurios verčia 
tarnaites pirktis cukraus kavai pasal
dinti, tokių, kurios paryčiu grįžta namo 
ir niekad nepasidomi pirkinių sąskaita. 
Jei ji būtų buvusi rašytoja, būtų išleidu
si originaliausią knygą. Jai pakaktų su
rašyti pusę to, ką matė ir ištvėrė. Ma
žyčių nesėkmių skyrius knygoje išeitų 
pats geriausias. Kaip tas įvykis su ketu
riais šimtais milreisų...

Kartą, palikusi vieną tarnybą, ji ieš
kojo naujos. Tokiais atvejais ji prisi
glausdavo pas šeimą, kuri kitados drau
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gavo su josios tėvais, ir ten gyvendavo 
mėnesį ar du, kol susirasdavo n a u j ą 
darbą. Už išlaikymą tai šeimai atsily
gindavo, kepdama nuostabiai skanius 
pyragaičius. Ji ypač mokėjo kepti vie
ną anglišką pyragą, kuris net buvo pra
mintas “donos Ekspeditos pyragu.” Per 
tą laikotarpį ji kasdien pirkdavo būties 
skelbimams skirtą laikraštį, kurį ati
džiai perskaitydavo. Turėdama gausų 
patyrimą, ji iš skelbimo žodžių jau at
spėdavo tikrąsias tarnybos sąlygas.

—Kodėl “jos” čia rašo'viena, o siekia 
kito? — filosofiškai komentuodavo dona 
Ekspedita, pirštu baksnodama į laikraš
tį. •— Niekas taip nemoka akių apdumti, 
kaip šeimininkės!

—Šitas, ar ką? Jei jau turtingi na
mai, tai juose nors maisto turėtų pakak
ti. Skambinsiu.

Ir senu įpročiu ji skambindavo telefo
nu, amžinai pabrėždama savo trisdešimt 
šešerius metus.

Įpratusi turėti reikalų su įnoringomis 
šeimininkėmis, ji pavartodavo keletą 
strateginių priemonių. Viena jų: tartis 
tiktai telefonu ir ne savo vardu. “Kalbu 
už savo draugę, kuri ieško tarnybos.” 
Tuo būdu, ji turėdavo daugiau galimu
mų “apgavikei” ištirti.

—Toji mano draugė puiki mergina,— 
ir saldžiausiai išgirdavo “ją,”—tiktai ji 
nemėgsta sunkaus darbo.

—Kiek jai metų?
—Trisdešimt šešeri. Iš labai geros 

šeimos. Bet ji niekados netarnavo ma
žiau kaip už 150 milreisų.

—Brangu. Mes gerai tarnaitei dau
giausiai mokame 110.

—Kažin ar ji sutiks. Paklausiu jos. 
O koks darbas?

—Lengvas. Saugoti namus, prižiūrėti 
virtuvę, valyti dulkes, tvarkyti kamba
rius...

—Tvarkyti kambarius? Tai jūs nori
te kambarinės?

Ir dona Ekspedita pakabindavo rage
lį, įtūžusiai bambėdama: “Atsirado, 
mat, naujas amatas!”

Įvykis su keturiais šimtais milreisų 
buvo toks. Ji vaikščiojo be darbo. Be- 
vartydama laikraštį, staiga aptiko tokį 
stebuklą: “Reikalinga pusamžė moteris 
prie ligonės. Atlyginimas—-400 milrei
sų.”

Dona Ekspedita patrynė akis. Dar 
kartą perskaitė. Netikėjo. Nuėjo atsi
nešti naujų akinių, kuriuos buvo pirkusi 
išvakarėse. Taip. Ten buvo aiškiai pa
rašyta: 400 milreisų!..

Ji net pašoko iš džiaugsmo. Pirma 
tokia tarnyba pasaulyje! Dona Ekspe
dita nuskubėjo persirengti, užsidėjo 
skrybėlaitę, paryškino veido spalvas ir 
išdūmė.

Ji atsidūrė siauros negrįstos gatviūkš- 
tės gale. Tai buvo nebe gatvė, o kažkoks 
laukas. Prie nurodyto namo, tiksliau— 
prie vienų durų ir dviejų langų name
lio, — stoviniavo koks tuzinas atvykusių 
siūlytis moterų.

—Na, kas gi čia? Nespėjo laikraštis 
pasirodyti, o jau tiek žmonių?

Per savo trisdešimt šešerius žemiškuo
sius metus jinai niekad nieko panašaus 
nebuvo girdėjusi. Keturi šimtai per mė
nesį ! Tai bent vietelė! Bet kaipgi šito
kia tarnyba tokiame namiūkštyje? “Tur 
būt, tarnyba bus kitur. Čia tik susita
riama—veikiausia, tai sodininko name
lis...”

Dona Ekspedita pastebėjo, kad bedar
bės moterys įeidavo į vidų šypsodamos, o 
išeidavo nuleidusios galvas. Tikriausiai, 
tai buvo nusivylimas, kad jų nepriėmė. 
Ir jos širdis daužėsi iš džiaugsmo ma
tant, kad po vieną visos buvo atmetamos. 
Ką. gali žinoti? Tur būt, likimas kaip 
sykis jai nuskyrė būti išrinktąja.

Pagaliau atėjo jos eilė. Įėjo. Lovoje 
gulėjo senė. Donai Ekspeditai nebuvo 
nė reikalo kalbėti. Senė pirmoji prabilo:

—Laikraštis padarė klaidą. Prašiau 
paskelbti 40 milreisų, o jie parašė 400... 
To betrūko, kad aš tarnaitei mokėčiau ke
turis šimtus, pati išlaikoma sūnaus, po
licijos seržanto, kuris per mėnesį nė šito 
neuždirba...

Dona Ekspedita išėjo su lygiai tokia 
pat mina, kaip ir kitos.

Tarnaičių ir šeimininkių kovoje svar
biausia yra tai, kad pastarosios siekia 
išreikalauti maksimumo, o tarnaitės, 

gindamos savo interesus, spiriasi atlikti 
tik minimumą. Niekad ir niekaip ne
bus susitarta, nes tai totalitarizmo su
sikirtimas su demokratija.

Vieną dieną dona Ekspedita susilaukė 
didžiausios staigmenos: ji sutiko savo 
įsitikinimams dėl “idealaus minimumo” 
visiškai pritariančią šeimininkę. Ne tik 
pritariančią, bet degte užsidegusią tuo 
minimumu ir talkininkavusią donai Eks
peditai dar labiau mažinant tą minimu
mą.

Buvo taip. Ieškodama tarnybos, do
na Ekspedita gal dvidešimtą kartą apsi
stodavo pas tą pačią bičiulišką šeimą. 
Pagaliau ji prisiminė kreiptis į darbo 
biurą ir jam paskambino. “Ieškau to
kios tarnybos turtingoje šeimoje už 200 
milreisų ir, jei galima, fazendoje. Leng
vas darbas, geras kambarys, vonia. Jei 
kas nors panašaus atsirastų, prašom 
man paskambinti,”—ir nurodė t-elefono 

LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Fotokorespondentas užfiksavo momentą, kai Vievio rajono “Pergalės” kolūkio 
žemdirbiai, baigiant šių metų piūtį, stato paskutines gubas.

Rugpiūčio 31 d. atsibuvu
siame LLD 20 kuopos susi
rinkime drg. A. Žemaitienė 
atidavinėjo nariams šių me
tu pirmą knygą, parašytą 
buvusio kunigo profeso
riaus Jono Ragausko: “Ei
kite, mišios pasibaigė”. 
Tai puiki knyga, lengvai 
skaitosi.

Yra garbė būti šios orga
nizacijos nariu ir gauti to
kias knygas, kokias gauna
me ir tiktai už $2 metinės 
mnkesties į metus.

Kurie išėjot iš šios organi
zacijos, grįžkite atoal į ją. 
O kurie dar nepriklausote 
prie jos, tai širdingai kvie
čiame prisirašyti ir naudo- * 
tis jos teisėmis, gauti jos 
išleistas knygas ir žurnalą / 
“Šviesą”.

Uraganas “Donna” ir 
mus gausiai apdovanojo lie
tum. Nors ramus, bet smar
kus be pertraukos lietuę liio 
dvi dienas ir naktis. Mieste 
ir apylinkėje nuostolių ne
padaryta. vienok daug žmo
nių ian buvo smauk1’ai tuo 
susirūpinę. Onyte WelJus

Čia matome sklandytuvą BK-6, pasiruošusį skraidyti Lietuvos padangėje. Prie 
sklandytuvo—jo konstruktorius Balys iK.arvelis.

Kviečių lauke išdidžiai'slenka kombainas. Jį vairuoja P. Dilinskas. (Kuršėnų.tary
binis ūkis.) Siame ūkyje vasarą pilnu pajėgumu dirbo astuonios kuliamosios ir 

ketirni kombainai.

Roferd
Iš Lietuvos atvyko Antu- 

zienė. Ji atskrido lėktuvu 
iš Maskvos į mūsų šalį per 
10 valandų. Antuzienė čio
nai gyveno nuo 1905 iki 
1933 metų pas savo gimi
naičius P. Pocius. Prieš 17 
metų mirė jos pirmasis vy
ras, tai esanti vedusi su 
antru. t

Kalbėjomės apie Lietuvą. 
Sakė, kad gyvenimas gerė
ja, žmonės turi pakankamai 
pavalgyti ir apsirengę. Dar- 
bininkai gauna vakacijų, - 
laike jų vyksta į Palangą, 
Vilnių ir Kauną. Jaunimas 
pasitenkinęs.

Kas dėl religijos, tai ji 
nėra varžoma. Klaipėdoje 
pastatė naują ir didelę baž
nyčią.

Trakų rajonas.' “(Pergalės” kolūkis. Vaizdas iš šių metų rugiapiūtės. Kolūkietis 
) ’ Česlovas Bernatavičius kerta rugius,

Neseniai čia mirė “Lais
vės” skaitytojas Stanley 
Petkus. Petrą Degutį, Ro
ko gaspadorių, rado negy
vą. Taipgi k;eme rado ne
gyvą ir Wl. Jonušą. Jie mi
rė nuo širdies ligos.

J. K.

PASISAKĖ PRIEŠ KARO / 
PROVOKACIJAS r

Oslo. — Jaunųjų socialis- / į* 
tų suvažiavime kalbėjo Nor-ę r 
vpgijos užsienio reikalų mi
nistras Dr. H. M. Lange. 
Jis sakė, kad Norvegijos 
talkininkai turėtų vengti 
tokių pro vakacijų, kokia t 
įvyko su JAV lėktuvu Ū-2.

numerį ir namų adresą.
Po kelių valandų sučirškė vartelių 

skambutis.
—Ar čia gyvena madam Ekspedita?— 

darkyta kalba paklausė apkūni, gražiai 
atrodanti vokietė.

Vartelius atidariusi tarnaitė atsakė, 
kad čia, ir įleido ją į laukiamąjį. Po to 
nubėgo pranešti donai Ekspeditai: “Kaž
kokia storulė svetimšalė nori kalbėtis su 
madam!”

—Kaip netikėtai, dieve mano!—mur
mėjo dona Ekspedita, bėgdama tvarky
tis prie veidrodžio. — Nė trys valandos 
nepraėjo, kai skambinau. Tvarka tame 
darbo biure, nieko nepasakysi!..

Dona Ekspedita pasirodė laukiamaja
me gerokai dažais perkrautomis mumi
jos lūpomis. Ji priėjo, šnektelėjo ir iš
kart susižavėjo—pirmąsyk gyvenime ji 
sutiko tokią idealią šeimininkę!

(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y.
Žinutės iš mūsų miesto
Vasarą, kuomet gamta > 

tekia puiki, viliojanti, -gai
vinanti sielą ir jausmus, ta
da ir miestų - gyventojai ‘ 
naudojasi proga, ieško bū
nu bei patogaus laiko, kad 
išeiti, išvažiuoti į laukus, 
miškus, gražias giraites. 
Kam sąlygos palankios, pa
važiuoja ir kelis šimtus my
lių, kad aplankyti draugus, 
prisiminti vietoves, kurios 
kada nors buvo lankomos, 
ir, jeigu yra progų, sueiti į 
pažintį su žmonėmis ir įsi
gyti naujų draugų.

Vakacijų proga drg. Se
reikai ir drg. Baronienė iš 
Brockton, Mass., lankėsi čia 
pas drg. P. Yasilionienę, tai 
prie progos atlankė ir ma
ne, buvo labai malonu pasi
matyti su mielais svečiais. 
Jonas Sereikis, senais lai
kais, buvo Binghamto.no gy- s 
vent o j as ir su gabus veikė
jas pažangiajame judėjime.^ 
Tikrai buvo malonu pasi
matyti !

Binghamto.no


ONA DEPSIENĖ
Kaip kada ateina mintin 

seni draugai, su kuriais tu
rėjau tiek daug bendrų 
minčių, bet jau jų nebėra 
gyvųjų tarpe. Nežiūrint to, 
noras traukia nors aplanky
ti tas vietas, kur jie gyve
no, kur veikė arba dėl sa
vęs ar dėl visuomenės. Nors 
jų ir nerandi tose vietose, 
tačiau vaidentuvėje jie tau 
atsinaujina ir tada gauni 
vėl malonaus pasitenkini
mo, rodosi, jie ir vėl su ta
vimi sykiu...

Šį sykį atėjo man min
tin Ona Depsienė (Libony- 
tė), su kuria tiek daug vei
kėme sykiu visuomeninia
me darbe. Jos jau šešeri 
metai tarp mūs nebėra. Tai 
jau jos ir nebematysime. 
Bet yra ta vieta, kur ji gy
veno su savo vyru Klemen
su, gan atokiai nuo Brook- 
lyno, kuriame Ona tiek 
d^tug veiklos parode visuo
meniniame darbe. Taigi 
sumaniau Klemensą atlan
kyti, v

Mažas, kuklus namelis, 
labai originalio stiliaus, pa
našumo neturintis bile ku
riam čia esantiems name
liams šioje ąžuolinėje pajū
rio giraitėj. Mat, Klemensas 
jaunose dienose buvo namų 
statytojas, tai ir savotišką 
originalį savo nameliui sti
lių sumanė. Bet gal ir ne jo 
vieno čia nuopelnas tame. 
Mat, jo dukrelė Binnie Ma
son yra viena įžymiausių 
komercinių piešinių artistė, 
kurios piešiniai kasdien 
perpildo New Yorko didla- 
p?us tokių milžiniškų krau
tuvių, kaip Macy’s ir pana
šių, reklamose.

Įėjęs stubelėn, nustebau! 
Viskas taip palikta ir išlai
kyta, kaip tada, kada Ona 
ten tebegyveno. Tie patys 
rakandai, tos pačios deko
racijos ir tose pat vietose, 
su jos dukrelės piešiniais 
ant sienų. Viskas čia tas 
pat, ką mačiau eilę metų at
gal — tik Onos nebėra... Bet 
Klemensas taip nori palai
kyti todėl, kad jeigu jos ir 
nebėra, bet jos rankų tvar
ka tebėra, duodanti jo jaus
mams malonaus pasitenki
nimo...

Čia buvo Onos gyvenimo 
kelio pabaiga — šitoj gam
tiškai malonioj pajū r i o
ąžuolinėj Long Islando gi
raitėj. Bet kiek ji daug per
keliavo iki pasiekė šią vie
telę pajūry, kur ji manė il
gai, ilgai gyventi, jeigu ta 
nemaloni mirtis nebūt jos 

•pakvietus pas save Onai 

LAWRENCE, MASS.

“LAISVES” 
AUKSINIO JUBILIEJAUS 

APVAIKŠCIOJIMAS
Tąja proga bus rodomi filmai iš Lietuvos ir

Duosime Gerus Pietus
Pietūs bus duodami 2-rą valandą dieną

Sekmadienį, Spalio-Oct. 9
Filmus rodys tik ką grįžęs iš Lietuvos

Jonas Grybas 
Bus ir kitokių įdomybių bei įvairumų

MAPLE PARKE
Atsilankykite apvaikščioti ‘Laisves” 50 metų jubiliejų. 
Paremkime “Laisvę” finansiniai, kad ji gyvuotų dar 

daug metų ir tarnautų lietuvių visuomenei.
Rengimo komitetas

vargiai sulaukus šešiasde
šimt dviejų metų.

Ona gimė Lietuvoj — Še
duvos parapijoj. Bet augo 
ir brendo įvairiuose Lietu
vos kampuose, nes jos dė
dė, Vembra, buvo kunigu, 
tai ji daugiausia laiko pas 
ji ir praleido. Jis sykį kle- 
bonava Pašilėj, prie Uk
mergės, tai ir Onutei ten 
teko takelius mindžioti... 
Būnant tokiose gyvenimo 
aplinkybėse, norėtųsi ma
nyti, kad Ona galėjo išaugti 
kuo ištikimiausia dėdės pė
doms — būti “dievobaimin
giausią” moteris amžinai...

Bet pas mus lietuvius yra 
sakoma: Kuo arčiau bažny-

*ONA DEPSIENĖ

čios, tuo toliau nuo dievo... 
Taip labai greit atsitiko ir 
su Ona. Užaugus, išvyko ji 
1913 metais “laimės” ieško
ti Amerikon ir apsistojo 
Philadelphijoj, kur dar ban
dė ji prisilaikyti prie baž
nyčios ir tikybos, bet tai 
neilgam. Tuoj ji apsibarė 
su vietiniu kunigu ir paliko 
jo bažnyčią, jo “ražančiaus 
sosaidę” ir visus religinius 
rnonus amžinai. Apleido ji 
ir Philadelphiją 1914 metais 
ir nuvyko į Binghamtoną, 
kur ji apsivedė su Klemen
su Depsu 1916 metais.

Visuomeninė kairioji jos 
veikla ir prasidėjo Bing- 
hamtone, nes ji čia atvykus 
tuojau įstojo į Socialistų 
Sąjungos 33-čią kuopą, taip
gi įsijungdama ir į vietinį 
progresyvių žmonių, darbi
ninkų chorą.

Po šešių metų, 1920, per
sikelia ji su vyru gyventi į 
Maspethą. Tuojau ji įsijun
gia čia į darbininkų judėji
mą, pagelbėdama sutverti 
progresyvią moterų kuo
pą, priklausančią ALD Li
teratūros Draugijai.

Už metų laiko ji persikė
lė gyventi į Brooklyną ir 
įstojo nare į ALDLD pir
mąją kuopą, kurios nare ji 
išbuvo iki pat mirties. Atsi
kėlus į Brooklyną, Ona ste

bėtinai greitai augo veikloj 
įvairiose darbininkų orga
nizacijose, greitai tapdama 
Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos cent
ro iždininke ir tas pareigas 
ėjo net per dešimt metų. 
Nuo čia ir man teko su ja 
susipažinti. Pirmiausia sy
kiu su ja buvome ALDLD 
centro komitete, o vėliau 
ALDLD antros apskrities 
komitete, kuriame sykiu 
veikėme per ilgą eilę metų. 
Čia pradėjau pažinti jos 
gabumus ir ištvermę visuo
meniniame judėjime. Tai 
buvo stebėtinų jėgų mote
ris pasišventime dėl visuo
meniško darbininkų labo, 
dėl to reikalo stačiai joks 
darbas jai nebuvo per sun
kus — jokios kelionės jai 
nebuvo per ilgos į konfe
rencijas, suvažiavimus...

Daugelis žmonių priklau
so organizacijose, bet jie 
daugiau gero ir nepajėgia 
organizacijai suteikti, kaip 
tik tuo priklausymu. Bet 
Ona Depsienė nebuvo ta, 
nors ji formalio mokslo ir 
nebuvo jokio ėjus. Pas ją 
buvo tas malonus dalykas, 
kad ji visuomet turėdavo 
naujų ir originalių įnešimų 
susirinkimuose. Mums lai
kant ALDLD antros apskri
ties komiteto posėdžius, 
niekados neturėdavome bė
dos su naujais sumanymais, 
blle tik Ona pas mus buvo. 
Ji sumanymuose taip tur
tinga, kaip ir Antanas Ma
tulis, kuriam niekados nau
jų sumanymų netrūksta. 
Taigi, kada aš pamatyda
vau vieną iš jų dviejų, tai 
man tuoj prisimindavo ir 
kitas. Pasirodo, kad yra to
kių žmonių, kurie apsigims- 
ta panašiomis ypatybėmis...

Apgailėtina, kad Onos 
gyvenimas — ekonom i n i s 
gyvenimas —buvo sunko
kas. Jeigu ji būt turėjusi 
geresnį uždarbi ir daugiau 
liuoso laiko kiek palankyti 
mokyklą, tai ji būt galėju
si duoti labai gražios ir 
naudingos literatinės me
džiagos ateities darbininkų 
reikalų judėjime. Tai būt 
buvę ant naudos visiems. 
Bet to gero uždarbio jai 
beveik niekados ir nebuvo.

Kada Ona atvyko Phila- 
delphijon, ji pradėjo dirbti 
už $3.50 visą savaitę, visas 
šešias dienas. Vėlesniu lai
ku “laimė” irgi nebuvo di
delė, nes Klemenso uždar
bis nebuvo didelis, todėl ji 
užsiėmė laikymu įnamių- 
“hurdingierių”. Per tokias 
pastangas ji kiek daugiau 
užsidirbo, kiek daugiau ne
gu reikalinga kasdieniniam 
pragyvenimui, susitaupyda
ma kiek dėl ligų, senatvės ir 
dėl išlavinimo dukrelės, ka
me turėjo tokias puikias 
pasekmes.

Stebėtina Onos jėga buvo 
ii- atlikime ir fizinių visuo
meninių darbų. Pavyzdžiui, 
užėjus Antrajam pasauli
niam karui, ji įsijungė viso
mis jėgomis gelbėti mūs ša
liai karą laimėti prieš hitle
rinius pasaulio naikinto
jus. Tuojau ji prisidėjo prie 
n-ezgimo ratelių megzti 
mūs šalies karinėms jėgoms 
kojines, pirštines ir kitką. 
Rinko ji gatvėse metalines 
popieriaus nuomatas nuo ci
garečių ir vyniojo į kamuo
lius dėl teikimo valdžiai rei
kiamo metalo kariniams 
ginklams. Mūs šaliai reikė
jo ir pinigų karo vedimui. 
Ona pasileido po susiediją 
su Stephane Sasna ir ste
bėtino ji pasisekimo turėjo 
karo bonų pardavinėjime.

Atėjo balsas nuo. karo nu
kentėjusių Lietuvos žmonių, 
prašant pagalbos. Opa įsi
jungė vėl į mezgimo rate-

(Tąsa 6-tam pūsi.)

PLYMOUTH, PA.
LLD 97 ir LDS 60 kuopų 

gegužinė - piknikutis, kuris 
įvyko rugpiūcio 21 d., gerai 
pavyko. Iš toliausia svečiai 
buvo šie draugai: K. ir A. 
Zambusevičiai, Menčinskai 
ir Romikaitienė iš Reading, 
Pa. Šie draugai čia pirmu 
kartu dalyvavo. Jie mus 
nustebino savo draugišku
mu ir duosnumu šio mūsų 
parengimėlio naudai. Kazi
mieras Zambusevičius pa
aukojo dvi bonkas degtinės. 
Kitas mums labai geras 
draugas P. Pėstininkas pa
dengė didesnę pusę mūsų 
parengimėlio išlaidų.

Visų mūsų viršminėtų or
ganizacijų ir jų narių .var
du širdingai dėkoju jums, 
brangūs draugai, už tokią 
gausią paramą, kuri sutei
kia mums daugiau energi
jos ir noro darbuotis pro
gresyvios visu o m e n ė s ir 
mūsų judėjimo naudai.

Šis piknikėlis buvo su tin- 
kama programa. Pirmi
ninkas V. Ž. atidarė pro
gramą 4:30 vai. popiet, pa
aiškindamas šio parengimė
lio tikslą. Brangūs draugai, 
draugės ir simpatikai, gal 
jau visiems žinoma, jog tik 
už kelių mėnesių sukanka 
50 metų, kai gyvuoja mūsų 
laikraštis “Laisvė.” Taigi 
šiandien, šioje gegužinėje - 
piknikėlyje mūsų viršminė- 
tos organizacijos pradeda
me atžymėti “Laisvės” 50 
metų sukaktį, kuri per tą 
ilgoką laiką mus darbo žmo
nes ištikimai švietė, mokė 
klasių kovose, ir kad šis 
mūsų švyturys tebegyvuoja, 
ačiū mūsų pačių pastan
goms ir mūsų darbo žmonių 
inteligentijos teisingam va
dovavimui. Taigi ir dabar,
kol mes daįLesame gyvi, tu- Taj 
rime rūpintis, kad šis mūsų ; 
švyturys “Laisyė” dar "kitą
50-metį gyvuotų!

O kadangi čia su mumis 
yra draugai I. Klevinskas 
ir L. Rauduvienė, kurie tik 
sugrįžę iš mūsų senos tėvy
nės Lietuvos, tai jie papra
šyti papasakoti savo įspū
džius iš kelionės po Lietu
vą.

Pirma kalbėtoja buvo L. 
Rauduvienė. Ji pasisakė, 
kad pirmu kartu kalba į 
publiką, tai atsiprašė, jeigu 
jai nesiseks sklandžiai pa
pasakoti savo įspūdžius. 
Bet reikia duoti draugei 
Lucijui kreditą už gražiai 
pasakytą kalbą. Pirmiau
sia ji pareiškė: Kadangi aš 
buržuazinėj Lietuvoj užau
gus ir ten mokyklą lankius 
ir iš ten į Ameriką atvykus 
ir geroką skaičių metų čia 
išgyvenus ir daug kalbų 
girdėjus ir visokių raštų 
apie Lietuvą skaičius, labai 
norėjau nuvykti į Lietuvą 
ir pati savo akimis pama
tyti ir girdėti, kas šiandie
ninėje socialistinėje Lietu
voje dedasi. Ir džiaugiuosi, 
kad man tai pavyko atlikti.

Ir toliau L. Rauduvienė 
kalbėjo: Lietuvą atradau 
ne tokią, kokią aš ją pali
kau išvažiuodama į Ameri
ką. Atradau Lietuvą be 
ponų ir ponių, su naujais 
dideliais mūriniais fabri
kais ir gyvennamiais, su 
dideliais kolūkiais ir laukus 
dirbančiomis įva iriomis 
mašinomis, ir atradau Lie-J džiai
tuvos darbo žmones, ypatin
gai jaunimą, smarkiai žy
giuojančius pirmyn progre
so keliu. Šiandien Lietuvos 
jaunimas, visi be skirtumo, 
lanko mokyklas, mokosi 
amatų, profesijų ir eina vi
sokius aukštus mokslus.

O apie Lietuvos rusinimą 
Lietuvoj niekas nė nekalba. 
Tiesa, Lietuvoj mokoma vi- 

šokių kalbų, tačiau mokyk
lose vyrauja lietuvių kalba. 
Tik socialistinės Lietuvos 
priešai, ypatingai tupinti 
Amerikoj, Lietuvą rusina. 
L. Rauduvienė daug ir pla
čiai papasakojo apie šian
dieninės Lietuvos žmonių, 
ypatingai jaunuolių aukštą 
kultūringumą ir jų pirmyn- 
žangą, bet negi čia viską 
gali surašyti.

Draugas I. Klevinskas 
dar plačiau kalbėjo apie 
Lietuvoj įgytus įspūdžius, 
paaiškindamas didelį skir
tumą tarp buržuazinės ir 
tarybinės Lietuvos. O ka
dangi jam teko apie tris 
dienas pabuvoti Kauno li
goninėj, daug kalbėtis su 
gydytojais, slaugėmis ir pa
čiam patirti jų gydymo me
todus, nes jis buvo susirgęs, 
tai jis plačiai aiškino apie 
Lietuvos ligonines, gydyto
jus ir gyduoles, kurių ten 
pakankamai yra, ir ligonius 
gydo veltui, kurie tik krei
piasi į atitinkamas vietas.

Drg. Klevinskas klausi
nėj ęs apie tokias gyduoles, 
kurių būk Lietuvoj nėra, 
kurių kai kas iš Lietuvos 
per laiškus verkšlendami 
pas amerikiečius prašo at
siųsti, nes kitaip mirsią. 
Lietuvos gydytojai ir ligo
ninių pareigūnai apie jas 
paaiškino, jog jie tokių gy
duolių turi įvalias ir jų 
krūvas parodė. O kad jūs, 
amerikiečiai, tokius verkš
lenančius prašymus gauna
te, tai žinokite, kad tai me
las, ir kad jūs tokius laiš
kus gaunate nuo šarlatanų, 
spekuliantų, girtuoklių, tin
ginių ir suklaidintų žmo
nių, kuriems įkalba apie 
ame r i koniškus stebuklus.

buržuazinės liekanos,
kurių dar vis randasi, bet 
tokie jų užsiėmimai negar
bingai baigiasi.

Klevinskas susitikęs Kau
no gatvėse ir tokių, kurie 
pusėtinai sužavėti “Ameri
kos balsu” iš vakarų Vo
kietijos, ir iš jų turėjęs 
smagaus juoko, kuomet jie 
ėmė klausinėti apie pertek
lingą Amerikos gyvenimą. 
Pavyzdžiui, jie klausė, ar 
tiesa, kad Amerikoj galima 
nusipirkti automašiną už 
$200? Klevinskas jiems at
sakęs, kad tiesa, galima nu
sipirkti automašiną net ir 
už $50, bet netoli su ja va
žiuosi. Klevinskas sakė, kad 
jam prisiėję su jais gerokai 
pasiginčyti ir į jų kvailus 
klausimus atsakinėti, ir at
rodo, kad jam dalinai pa
vyko, nes jie tarp savęs 
pradėjo ginčytis, kad tas 
“amerikinis balsas” gal yra 
tik melai. Matyt, yra žmo
nių, kurie neskaito nė sa
vų laikraščių.

Iš Binghamton, N. Y., ir
gi buvo svečių — P. Jasi- 
lionienė ir Vaicekauskai. O 
kadangi Vaicekauskai irgi 
tik ką grįžę iš Lietuvos, tai 
ir draugas Vaiceakuskas 
buvo pakviestas pakalbėti. 
Jis daugiausia kalbėjo apie 
jaudinančius ir širdingus 
susitikimus su Lietuvos 
žmonėmis, giminėmis ir 
jaunuoliais, kurie pasitiko 
su gėlėmis, apsikabinę bu
čiavo, kas išspaudė džiaugs
mo ašaras.! Kalbėtojų įspū- 

iš Lietuvos visiems 
patiko.

Programai pasibaigus, 
piknikieriai smagiai laiką 
leido iki sutemų.

Nuo šio piknikėlio pelnas 
ir dalyvių aukos davė pa
ramos “Laisvei” $146 ir 
“Vilniai” $20.

Širdingai dėkojame vi
siems mūsų gegužinės pik
nikėlio dalyviams. Taip pat
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Sadie Galinauskiene
Mirė Liepos-July 15, 1960

Ilsėkis ramiai, mano mylima žmona. 
Tavęs niekad nepamiršiu!

A. GALINAUSKAS
Scranton, Pa.

lai būna didelis ačiū drau
gėms ir draugams už pasi
darbavimą šio parengimė
lio pasekmingumui.

V. Žilinskas

Chester, Pa.
Graudingas įvyks

Rugsėjo 14 diena buvo 
skaisti, saulėta. Po didžiųjų 
audrų buvo jaučiamas ty
kus, malonus ato d ū s i s. 
Bet Chesteryje prie devin
tos ir Madison gatvių kam
po vis didėjo žmonių būrys 
su liūdnais, nusiminusiais 
veidais. Pusė po dešimtos 
valandos pradėjo judėti il
ga, ilga automašinų eilė, 
trauti tolyn į vakarus. Tai 
buvo palydėta į amžiną po
ilsį kapinyne jauna, skaisti, 
tik į savistovį gyvenimą 
bežengianti mergaitė Joyce 
A. Lipčiūtė.

J. A. Lipčiūtė tik ką buvo 
dagyvenusi 21 metus. Bai
gusi aukštesniąją kolegiją, 
gavusi jai mylimą darbą, 
buvo besirengianti apsives
ti su pasirinktu jaunuoliu. 
Tik savaitė atgal buvo nu
vykusi pas drg. Bekampius 
į Avalon, N. J., į metinį ten 
rengtą pokylį, kaip kas me
tai ten nugabendama josios; 
tėtušio sutaisytą maistą dėl 
pokylio. Su susirinkusiais 
žmonėmis linksmai kalbėjo
si, pamarėje žaidė, maudė
si. Po to per savaitę dirbo 
darbavietėje, subatvakarį 
atėjo josios sužadėtinis vai
kinas, namie kalbėjosi, juo
kavo. Bet vaikinui pasakiu
si, kad jaučiasi pavargusi 
ir ne vėliausia nuėjus gulti. 
Anksti nedėlios rytą josios 
tėvukas d. A. Lipčius nugir
do ką tai nepaprasto mer
gaitės kambaryje. Įėjęs pa
tikrinti, rado dukrelę vos 
bealsuojančią. Kol prisišau
kė gydytojus ir nuvežė į li
goninę, jau buvo nebeįma
noma išgelbėti gyvybę.

Tai taip jaunuolės Joy- 
cės Lipčiūtės gyvybės nete
kimo priežastis buvusi 
kraujo užplūdimas ant sme
genų, trūkus gysliukėms.

Antanas Lipčius išaugino 
dvi gražias mergaites. Jo 
žmona Ona silpnos sveika
tos, tai Antanėliui teko 
sunkiau padirbėti mergai
tes auginant.

Iš vakaro prieš laidojimą, 
kuomet Joyce buvo pareng
ta, ją atlankė nepaprastai 
daug žmonių, gal apie tūks
tantis. Palydėjo į kapines 
bent 25 pilnos mašinos žmo
nių. Labai daug buvo jau
nuolių ir abelnai Lipčių šei
mos prietelių. Tai labai 
liūdnas' įvykis, kuomet to
kiame jaunystės amžiuje 
būna vežama į kapines jau
nuolė, tik beįžengianti į sa
vistovį gyvenimą, iš kurio 
tėvukai tikėjosi senatvėje 
tik džiaugsmo ir pagalbos, 
o susilaukė tik liūdesio.

Kaip visi Joycės palydo
vai, taip ir aš linkėju Anta
nui Lipčiui, Onai Lipčienei 
ir sesutei Lilijai Lipčiūtei 
daug ištvermės pernešti šį 
skaudų įvykį. R. Merkis
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Binghamton, N. Y.
Rugsėjo 9 d. rytą užpuo

likas atėjo į maisto krautu
vę, 52 Glenwood Ave. ir su
mušė Stanley Kutz. Plėši
kas pasigrobė $1,300 pinigų 
ir pabėgo. ;

Kutz moteris išgirdo vy
ro vaitojimą ir rado jį labai 
sumuštą. Jis buvo nugaben- 
tas į General Hospital, kur 
galvoje sudėjo 43 stičius. 
Policija ieško piktadario, 
bet dar nesugavo.

Jonas ir Emilija Žemai
čiai laukė atvykstant iš . 
New Yorko savo dukros ir ... 
žento. Bet vėliau gavo ži- - 
mą, kad per Labor Day 
kas tai sudaužė gatvėje •• 
jų automobilį, todėl jie ir • 
negalėjo atvykti.

Povilas Mikalajūnas, ku
ris buvo sunkiai susirgęs, 
jau sveiksta, bet dar yra po 
daktaro priežiūra. Povilo ;; 
dukra Anna Baka jau su
grįžo iš ligoninės po antros 
operacijos. Mikalašūnienė 
taipgi jau sugrįžo iš ligoni
nės. Gaila, kad visi buvo su- 
sirgę.

V. Zmitraitė - Miller susi-.. 
žeidė rankos pirštą ir ne
gali dirbti savo grožio sa- - 
lione. B. Keršulienė-Zmit- 
raitė buvo atvykusi iš ., 
Brooklyn, N. Y., aplankyti.., 
savo sesutę Viktoriją.

Josephine -

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos susirinki- • 

mas įvyks pirmadienį spalio •* 
3 d., 7:30 vai. vakare, Liet. . 
Tautiško Namo kambariuo
se. Prašome visus narius 
dalyvauti.

LLD 7-tos apskrities kon
ferencija įvyks sekmadienį, 
spalio 16 d., A.L.P. Klubo 
kambariuose, 318 Broad- 
way, So. Boston. Pradžia 10 
v. ryto. Prašo visas kuopas 
prisiųsti delegatus. Turėsi- . 
me apsvarstyti organizaci- 
jos ir spaudos reikalus.

“Laisvės” skaitytojas W. 
Gečius jau per daug metų 
nesveikavo, o dabar atgulė 
į lovą. Jį prižiūri M. Potsie- > 
nė. Linkiu pasveikti. Jis gy
vena 184 Ames St., Brock
ton. Kas turi progą patar- ; 
tina aplankyti.

Geo. Shimaitis _

MANO, KAD PABĖGĖLIS . 
ŠEŠIS ŽMONES NUŽUDĖ .

Elizabeth, N. J. — Eliza
beth General ligoninėje, - 
privatiniame kambary j e, . 
guli vengras pabėgėlis Mi- • 
chael Fekecs, 24 metų am- - 
žiaus. Liepos 12 d. policija • 
jį atvežė.

Pirm to jis nužudė du po- - 
licininkus. Policija mano, : 
kad Fekecs yra nužudęs še
šis žmones. • * «

Susišaudyme su policija., 
jis buvo pašautas, ar pats’ 
persišovė sau galvą. Dabar.„u 
sako, kad jis netekęs kalbos .. 
ir atminties.
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Taikos šalinisikai sveikias Jtiogfi* Taufiv^ 
asamblėją" tai bus rugsėjo 10 

<L ties J. Tautu Būsime^ Wew Yorke
žmones susirinks ties Jung-

Avenue ir 42-oji gatvė. 
Manhattan^ — pasveikinti 
istorinę 15-ąją asamblėją, 
kurion su vyko pasaulio val
stybių vadovai svarstyti nu
siginklavimo klausimą.

Jie susirinks tarp 4 ir 7 
vai., kai bus prasidėjusi se-

Įžymi amerikietė 
aplankys Europą I

Bo audringo Donnos siau-1 
tėjimo, rugsėjo 12-tos vaka-! 
ra susirinkę į privatų butą ’ 
palinkėjome laimingos ke- ■ 
lionės profesorei Louise i 
Pettibone Smith. Palydėta,! 
laivu išplaukė į Europą. I
Palydovu tarpe buvo ir lie- _. . _ . .v. .Į,,v-U | Jie turės ir savo iškabas,

.pasisakančias už taiką, už
Prof. L. P. Smith—Ame-1 taikų valstybių sambūvį, 

rikinio Komiteto Sveturgi-Į ....
n.iams Ginti darbuotoja, I §.am jvykan sus.orgam- 
autorė knygos “Torch of I zavo la,k,nas komitetas, ku- 
Liberty” (Laisvės švytu
rys). Knyga įima sveturgi- 
nuų amerikiečių 1933 iki 
1958 metų kovų istoriją. Ji 
parodo, kaip sveturgimiai 
gina savas teises, kad būtų 
lygiateisiais su čiagimiais 
amerikiečiais. Ji yra veid
rodis ir Amerikinio Komi
teto veiklos.

Profesorė Sm i t 
daug veikusi i 
ąpgymmo komiteto

rin įeina žymūs individua
lui: Miss Helen Alfred, kun. 
Lee Ball, Simon Federman, 
kun. Richard Morford, Sam

Fevzner, Mis. Jeannette S. 
Turner ir kt.

Komitetas kviečia ir Niu 
jorko taiką mylinčius lietu
vius dalyvauti demonstraci
joje. Komitetas 
dėmesį kreipia į 
žmones, k v les d a m a s 
daly a vu t i.

Jungtinių Tautų 15-oji 
asamblėja tuo svarbi, kad 
joje dalyvauja patys žy
miausi valstybių atstovai,!

LLD 185 kuopa aukojo 
“Laisvei” 56 dolerių
LLD 185 kuopa turėjoypatingą

jaunus skaitlingą mėnesinį susi
juos rinkimą Liet. Kultūriniame

Iš valdybos raporto, suži- į aplankė 
! nejome, kad kuopos reikalai H-' “ 

f; i labai gerai stovi. Visi na- 
• ? 'Iriai užsimokėjo mokesčius,susirupmę ologejancia tarp- L . . , ov taipgi gauta 12 naujų na

riui ir pora persikėlė iš kitų 
kuopų.

tautine situacija, kuri ga
li cksploduoti ir iškilti bai
sus karas, jei nebus greit ir 
įimtai pastotas jam kelias.

Taikos šalininkai, ne
snauskite!

Dabar laikas veikti už nu
siginklavimą, už taiką!

Pasitiksime trečiąją Į Worcesleryje piknikas
turistų grupę i

Trečioji turistų grupė i
Lietuvos grįš rugsėjo 28.1

puikiai pavyko
Spaudos piknikas r

vykus kuopai liko $39 pel
no. Finansiniai kuopa labai 
gerai stovi.

Nutarta pasveikinti “Lais
vę” su 50 metų sukaktimi. 
Tam tikslui paskirta $50.

Nutarta per “Laisvę” pa
gerbti neseniai mir u sius o

j kuopos narius Juodzevičių

Svečiai
Vincas Kartonas atlydėjo 

savo giminaičius Joną ir Ci
ną Eitučius, atvykusius iš 
Clevelando. Svečiai apžiū
rėjo “Laisvės” leidyklą ir 
kitas Kultūrinio Centro I 
įstaigas.

Draugai Eitučiai šią va
sarą daug važinėjo. Suva

žiavimų metu buvo Phila- 
delphijoje, paskui važinėjo 
po Pennsylvaniją. D a b a r. 
atvyko New Yorkan. Jie! 
apsistojo pas Eitutienės se
serį Antaniną Bajelienę, 

i Kartonus, taipgi 
Eitutienės brolį Antaną 
Marsinionį, Long Beach gy
venantį.

Už dienos kitos žada grįž
ti Clevelandan.

Atsisveikindami “Lais
vei” paliko gražią auką 10 
dolerių.

Liūdna Sukaktis

Rugsėjo 22-rą dieną, 1958 m., mirė mano mylima žmona ■

VALĖ GVRIENĖ I
(Šiemet sukanka dveji metai, kai ji mirė, o 9

rrano mintyje ir širdyje liūdesio skausmas |
tebėra tas pats, kaip jos mirties dienoje. B

VINCAS GURIS J
Brooklyn, N. Y. S

ONA DEPSIENe

(Tąsa iš 5-to puslapio) 
liuese, organizuodama juos, 
siuntinėdama gijas mezgė
joms ir rinkdama mezginius 
atgal siuntimui Lietuvon 
dėl karo nukentėjusių.

Bet to neužteko, reikėjo 
kitų drabužių Lietuvos žmo
nėms, taipgi ir pinigų dėl 
supirkimo medikamentų ir 
kitų medicinos reikmenų 
Lietuvos žmonėms. Ona su
rado ir čia laiko ir pinigus 
rinkti ir vartotas drapanas 
rinkti ir jas sortuoti net 
naktimis, kad tik suteikus 
kiek pagalbos nuo karo nu- 
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. Jų name buvo ir pir
moji surinktiems drabu
žiams patalpa, nemokamai, 
iki susiformavęs komitetas 
gavo erdvesnę patalpą.

Ir kai kuriuos tokius Ona 
visuomeniškus darbus tebe- 
atlikinėdavo kada ji jau gy
veno net šešiosdešimt pen
kios mylios nuo Brooklyno, 
kur jos visa veikla susidėjo.

UŽUOJAUTA

ALDLD 185 kuopa reiškia širdingą užuojautą 
mirusų ALDLD narių

Povilo Juodzevičiaus
— IR —-

Juozo Aleksyno
šeimoms.

Jie buvo pavyzdingi mūsų kultūrinės 
erganizacijos nariai.

ALDLD 185 KUOPA

reikšti jų šeimoms simpati
ją. Tam tikslui skirta $5.

Nutarta surengti prakal
bas trečiajai turistų gru
pei, kuri grįš iš Lietuvos 
rugsėjo 28 d. Prakalbos 
įvyks ketvirtadienio vaka
re, rugsėjo 29, Liet. Kultū
riniame Centre, Ozone Par
ke.

Sveturgimių gynimo rei
kalais šaukiamam pasitari
mui išrinkta trys atstovai. 
Kaip žinia, pasi tari m a s 
įvyks rugsėjo 27 d., kaip 
7>30 vai. vakare, Kultūri
niame Centre.

Sekr. KI. Briedis raporta
vo, kad visi nariai jau ga
vo naują knygą, prof. J. 
Ragausko parašytą.

Kaip matote, kuopa gerai O tūli mes negalime pasiek-

į Worcestery, buvo skaitlin- 
Į gas ir malonus. Jį pagraži- 
Į no su skambiom dainom 
Į Vyrų Choras, vadovystėje 
I Al Botsiaus iš Brocktono ir 

..... skambusis duetas Onos Pasitikimas ■ r>. i- - T e >i, , ,, p o ! Dirvelicnes su Jonu Sabalus prakalbų formoje. Busi
• svarbu išgirsti, ką jie matė J 
j Lietuvoje jau v a s a r a i Į 
| baigiantis ir rudeniui prasi-1 
I dėjus.

Pasitikimą ruošia
j 185 kuopa ir kviečia

sveturgimii]; Yorką, dar tikrai nežino- 
i reika- ■ me,

lais, atvejų atvejais važinė ; Ketvirtadienį, rugsėjo 29 
jus per visą kraštą, o dabarturėsime jų pasitikimą 
ir Europą apkeliaus. Pelny- j jep Kultūriniame Centre, 
ta permaina. Linkime jai | Ozone parke. 
smagiai praleisti kelionę.

J., Ji

Ar Iranas keičia 
savo politiką

Teheranas. — Neseniai I jame dalyvauti, 
pasitraukė buvęs I r a n o i 
premjeras, o jo vieton ka
ralius (šakas) Riza Pahlevi 
paskyrė kitą. Dabar prane
ša, kad šakas įsake suriiet- 
žinti įvežimą iš visos eilės 
šalių.

Bus sumažinta Jungtinių 
Valstijų automobilių įveži
mas, iš Francūzijos kosme-

Trumpą kalbą iš Lietuvos
I įspūdžių ir apie Laisvės 50

; Povilas Venta iš
•s piknikas

New Yor- 
duos gra-visus|v. . ... _ j| žios pinigines paramos dar- 

R°p j binlnkiškai spaudai. J. Gry- 
*!bas turėjo su koloniiu vei- 

! kūjais pasitarimą organiza- 
I cijos veiklos reikalais. Nu
sitarta smarkiai vykinti iš 

ii- Lietuvos filmų rodymą.
Pirmas filmų rodymas

SUVIENIJO TRIS 
ĮSTAIGAS

Washingtonas. -— Po 
gų diskusijų JAV vyriausy
bė suvienijo tris įstaigas į i įvyks spalio 7-tą So Boston, 
vieną. Buvusios National i Mass. 
Aeronautics, Space Council ’ 

i ir Civilian-Military Liason 
" • ----- -----

& Astronau
ts card.

Iki dabar per metus jos iš
leisdavo apie bilijoną dole
riu, v

tikai, iš Vakarų Vokietijos Qumm. įstaigos suvienytos! 
ir Japonijos Įvairios prekės, j Aei.onautics c _■ ■

Šakas patvarkė paleisti tics Coordinating 
iš armijos gerą skaičių ge
nerolu ir kitokiu komanclie- 
rių.

Philadelphia, Pa. — Mirė 
Penn. universiteto profeso
rius D r. Thomas Woody.

New Yorko valstijos vir
šininkai leido Long Island 
Railroad Co. pakelti kainą 
už važiuotę.

Į New Yorko Internatio
nal orlauki atskrido Kubos 

į lėktuvas “Britannia”, kurio 
I pagaminimas atsiėjo $3,- 
500,000. Jį užgrobė Harris 
Outdoor Advertising Co. 
Sako, kad Kuba tai kompa- 

Inijai skolinga $$237,000.

Kolonizatoriai jau nusigando 
išsilaisvinusios Afrikos

Paryžius. — Kiekvienam 
mąstančiam žmogui yra 
aišku, kad “netvarka” Kon
go respublikoje, tai ne tos 
šalies žmonių vaisius, bet 
Vakarų imperialistų, kolo
nizatorių pastangos išlaiky
ti ne tik Kongo, bet Afrikos 
kontinentą savo rankose, 
rašo korespondentas T. F. 
Brady.

Milžiniškoji Afrika, apie 
250 tautų ir tautelių šalis, 
kuri dar neseniai buvo Eu
ropos imperialistų kolonija, 
dabar jau atgauna nepri
klausomybę. Yra aišku, kad 
politinę nepriklausomybę 
seks ir ekonominė, tai yra, 
kada afrikiečiai perims į 
savo rankas gamtinių tur
tų gavybą ir ekonominę ga
mybą.

Iš Kongo belgų armijos 
nenoras pasitraukti tai ne
buvo tik belgų kolonizato
rių užmanymas. Už belgų 
stovėjo Vakarų imperializ
mas. Pastangos suskaldyti

Kongo, tai pastangos nepa
leisti iš savo rankų tos ša
lies gamtinių turtų.

Pastangos pasmaugti Al
žyro liaudies kovą, arba tą 
milžinišką šalį prijungti 
prie Tunisijos, taip pat yra 
kolonizatorių pastangos.

Afrikos tautų federacijos 
siūlymas, tai yra Vakarų 
diplomatijos pastangos — 
atimti Afrikos tautoms bal
są Jungtinėse Tautose. Gi 
jeigu pavyktų daugybę 
valstybių sujungti į federa
ciją, tai sumažėtų ir Afri
kos tautų atstovybė Jungti
nėse Tautose.

Vakarų diplomatai su nu
siminimu laukė Jungtinių 
Tautų Asamblėjos. Ypatin
gai jie bijojo, kad ten ne
susidarytų afrikiečių blo
kas vadovystėje Ganos pre
zidento Kwome Nkrumaho, 
kuris, kaip ir Lumumba, 
yra atkaklus afrikiečių pat
riotas.

veikia ir turi gražių pasėk
iu i ų . Nariai -skaitlingiau 

Spalio 9-tą Lawrence, I susirinkimus lanko.
Mass. Lawrence bus rengia-, 
mas “Laisves“ 
atžymėjimui.

Spalio 8 Brockton, Mass

Sekamas susiri n k i m a s 
50 metinių ! įvyks trečiadienio vakare, 

1 spalio 12 dieną, Kultūrinia- 
J. G. i me Centre. Kuopietis

Iškibrringai Pradekime 
^Laisves” Jubiliejinį Vajų

6-tą valandą va
sale j e, 102-02 Liberty Avė., Ozone

šeši adienį, spalio-OcL
kare, “Laisves”
Park, N. Y., įvyks šaunus pokylis atidarymui auk
sinio “Laisves” jubiliejaus vajaus gavimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų.

Iš visos Didžiojo New Yorko apylinkės apšvietą 
branginanti žmonės yra kviečiami atsilankyti į šį 
pokylį ir pradėti auksinio “Laisvės” jubiliejaus va
jų draugiškoje atmosferoje, prie užkandžių ir 
linksmų pokalbių.

šiemet vajus turi būti pažangiosios! Amerikos lie
tuvių visuomenes įrodymas, jog išlaikę laikraštį. 
“Laisvę” per 50 metų trokštame jį palaikyti dar 
ilgiems metams.

Šio rudens vajus turi būti iš anksto sukoncent
ruotas visomis pajėgomis visose lietuvių kolonijose 
darbuotis gauti “Laisvei” naujų skaitytojų, atnau
jinimui išsibaigusių prenumeratų, 
rinių pobūvių ir kitokių pramogų 
vei” finansų.

ruošimui kultu- 
sukėlimui “Lais-

Apart reguliarių jeigu, sukelti 
$10,000 sustiprinimui “Laisves”

jubiliejinį fondą 
finansiniai.

Taigi šeštadienį, spalio 1 d., 6-tą valandą vakare, 
Didžiojo New Yorko lietuviai duokime gražų pa
vyzdį visoms lietuvių kolonijoms, kaip veikti, tinka-, 
mam atžymėjimui auksinio “Laisvės” jubiliejaus.

Rengėjai

■M

ti svarbaus mūs organiza
cijos susirinkimo tik už 
keleto miesto kvartalų.

Kada tokių jėgų visuome
nė. netenka-praranda, kaip 
Ona Depsienė, tai aiškių 
aiškiausia trūkumas paste
bimas. Tokių žmonių visuo
menė ilgai, ilgai neužmirš
tu ir jiems paminklus sta
to...

A. Gilman

Lakūnai sako, kad La
Guardia orlaukyje per 
trumpi lėktuvams takai. 
Bet orlaukio viršininkai 
kaltina už pastarąją nelai
mę lakūną. Jie sako, kad or
laukyje per metus nusilei
džia virš 55,000 lėktuvų, tai 
viena nelaimė nėra įrody
mas, kad takai per trumpi.

New York Overseas Press 
Club užkvietė Chruščiovą 
pasakyti kalbą. Chruščio
vas sutiko. Diena ir valanda 
bus paskelbta vėliau. Kal
bės New Yorko viešbutyje.

KRISLAI
t f ąsa iš pirmo pusi.)

Nežinia dabar, ką jis darys 
su m arini n kų unijos delegaci
ja.

Nuodingos gyvatės daugelį 
žmonių mirtinai nunuodija, 
bet ne Billą Hąastą, Miami 
Serpentariumo direktorių. B. 
Haastas jau turi 64 nuodingų 
gyvačių įkandimus ir jis visai 
sveikas.

Atrodo, kad jis sėkmingai 
išvystė tinkamą atsparumą 
prieš gyvačių nuodus.

Vilniaus “Tiesa“ rašo, kad 
“per 20 metų statybinių me
džiagų pramonės įmonės e 
darbininkų skaičius išaugo 10 
kartų, siuvimo fabrikuose — 
7 kartus, odos-kailių ir avaly
nės pramonėje — 6 kartus ir 
tekstilės įmonėse—5 kartus.“

Tai rodo, kaip smarkiai Lie
tuvoje pramonė auga.

Ruoškimės organizuotai pa
sitikti “Laisvės“ 50 metų su
kaktį. Newyorkieciai pradės 
vajų su reikšmingu parengi
mu, kuris įvyks spalio 1 d., 
Lietuvių Kultūriniame Centre, 
Ozone Park, N. Y.

Laukiame iš kitų miestų ži
nių, ką ten laisviečiai veikia, 
kaip jie jubiliejinį vajų pra
deda.

I KUR TARYBŲ LAIVAS 
| “BALTIKA” SUSTOJO

New Yorko policijos 
partamentas, kurio žinioje" 
yra reikalai apsaugos dele
gatų į Jungtinių Tautų 
Asamblėją, pranešė, kad 
Tarybų Sąjungos laivas 
“Baltika” stovės prie Pier 
78, East upėje, prie 25th. 
St., Manhattan upės pusėje.

“DONNA” IŠVARTĖ 
6,000 MEDŽIŲ

New Yorko parkų depar
tamentas praneša, kad ura
ganas “Donna” išvartė virš 
6,000 medžių. Daugiausiai 
nukentėjo Queens miesto 
dalis, kur nuvertė 3j900, ir 
Brooklyno, kur paguldė 
2,450 medžių.

PRANEŠIMAS
MOTERŲ ATYDAI

Trečiadienio vakare, Kultūrinio 
Centro patalpose, bus pirmas šio s<£ 
zono Moterų Klubo susirinkimą* 
Praleidus vasaros sezoną, bus vėl 
malonu susitikti su draugėmis. Ge
ras skaičius klubiečių lankėsi Lie
tuvoje, tad visos norės išgirsti jų 
patyrimus kelionėje po senąją tė
vynę. Nesivėluokit. J

Valdyba (75-76)

Paieškojimai
MALE & FEMALE

Pardavėjai. Vyrai ir moterys. Ge
rai žinoma laisniuota firma, išdirba 
amerikoniškus reikmenis. Mokame 
aukštą nuošimti už pilną laiką ar 
nepilną. Nėra skirtumo amžiuje. 
Išmokiname kaip būti pardavėjais. 
Proga greitai pakilti darbe. Kreip- 
kites INDUSTRIAL INCOMES, 
INC., OF NORTH AMERICA, 505 
5th Ave., N. Y. 17, MU. 7-4161.

4
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PARDAVIMAI
Parduodu sekančius daiktus: 

krėslus, minkštomis sėdynėmis; 
prosinimui lentos; 2 grindinės lem
pos (bresinės); 2 stalinės lempos 
(bresinės). 1 gesinis pečius (20 co
lių). 1 elektrinis drill (gręžimui, 
3/8). Taipgi daugiau įvairių smul
kesnių dalykų, reikalingų prie vamz
džių taisymo, dailydės darbo ir 11. 
Visi gerame stovyje. Kaina prieina
ma. Kreipkitės dienomis ir vaka
rais: Geo. Litwin, 127 Thames St., 
Brooklyn 37, N. Y. Tarpe Flushing 
ir Knickerbocker Ave. Morgan Ave. 
stotis, važiuojant požeminiu 14th 
St linija. (76-77)

Long Islande, Riverhead 
miestelyje, buvusį teisėją L. 
F. Dodge pasiuntė 21 dienai 
į kalėjimą. Sugavo jį imant 
kyšius..

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)

i i MATTHEW A J
BUYUS į- 

■ • (BUYAUSKAS) I i
:: laidotuvių
;: DIREKTORIUS
:: ::

•W**DG*
II 1 '

Newark 5, N. J. i:
•; MArket 2-5172

" 426 Lafayette St. •
B <

Veroni kos Rukšėnaitės-No rkien ės, 
Jono dukters, gyvenančios JAV, Či
kagos mieste (ar kitur), ieško brolis 
Silvestras Rukšėnas, gyvenantis Lie
tuvoje, Varnių rajone, Karklėnų 
apylinkąje,1 Spirgių kaime.

Pilypo S. Juzumo, apie 1912-1914 
m. iš Ylakių išvykusio j JAV ir 
1923 metais gyvenusio Akon, Ohio, 
ieško duktė Ona Juzumaite, gyve
nanti Vilniuje, D. Poškas gt. 10-1.

-e—ITėvo Motiejaus Palioko, broliQ 
Motiejaus Palioke,. J^sers MarHos f- 
Vl.sbarieno - Paliokaltės, iš Lietuvbs 
išvykusių prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą j Jungt. Amerikos Valstijas, ieš
ko Ona Radžiulienė-Paliokaitė, gy
venanti Lietuvoje, Vilkaviškio rajo
ne, Giedrių kaime.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 20, 1960




