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KRISLAI
Nusiginklavimas — 

pirmutinis dalykas.
Taip sakė N. Chruščiovas. 
2,000 korespondentų.
Kalba Eisenhovveris.

— Rašo R. Mizara —

Tarybų Sąjunga kreipia
džiausią dėmesį i tai, kad 
^■ūtų užtikrinta pastovi taika. 
Pasiekti jai reikia, kad visos 
šalys ir, virš visko, Jungtinės 
Valstijos su savo talkininkė
mis, sutiktų sudaryti sutarti 
n u s i g inklavimo reikalu, su 
griežta tarptautine kontrole.

Pastovi pasaulyje taika ga
li būti pasiekta tik tuomet, 
kai visi ginklai bus sunaikin
ti. Taip ilgai, kaip šitie gink
lai stevės paruošti, nė viena 
šalis nebus užtikrinta, kad kur 
nors neužsiliepsnos karas...

Esu įsitikinęs, kad santy
kiai tarp mūsų didžiųjų ša
lių pagerės. Juk, pagaliau,

JAV katalikų vadų planai 
veiklai Lotynų Amerikoje

Iš Jungtinių Tautų 
15-ios Asamblėjosi

Kinijoje milijonai žmonių 
mokosi dienomis ir naktimis

Jungtinių Valstijų katali-Washingtonas. — Shore
ham viešbutyje virš 800 Ro- kai užsienyje turi 6,800 mi
nios katalikų
konferenciją. Tarpe kitų i 
kataliku veiklos reikalais 
pranešimą darė ir New 
Yorko arkivyskupas Fulton 
J. Sheen.

Jis barė katalikus 
“prastas pastangas”,

vadų laikė i slonieriU, to skaičiaus 
2,400 jų yra Lotynų Ameri- 

Ukoje. Nuo dabar jų bus 
daug daugiau siunčiama į 
Centrinę ir Pietinę Ameri
ką, nes įvykiai Kuboje labai 
nugąsdino katalikų vadus ir 
JAV turčius.

virš 800,000 pradinių mo
kyklų su 84,000,000 vaikų. 
Aukštesnio mokslo ir tech
nikines mokyklas laikė apie 
8,000,000 studentų, tai du 
kartus daugiau, kaip pirm 
liaudies revoliucijos.

1948 metais Kinijoje bu
vo 27,000 inžinierių, o da
bar yra apie 250,000. Dak
tarų yra 4 kartus dau
giau kaip buvo pirm liau
dies laimėjimo.

Visoje šalyje pristeigta 
mokyklų ir apšvietos įstai
gų, kur ir suaugę žmonės 
lavinasi rašyti, skaityti, or
ganizaciniai ir politiniai.

Pekinas. — Kinija turi 
700,000,000 gyventojų, tai 
skaitlingiausia pasauly j e 
valstybė. Pirm liaudis paė
mė galią, virš 190 procentų 
žmonių buvo beraščių.

Liaudies vyriausybė ėmė
si steigimo mokyklų vai
kams, jaunimui ir suaugu
siems. Per penkeris 'metus 
buvo išmokyta rašyti ir 
skaityti virš 200,000,000 su
augusių žmonių. Jie mokė
si po darbo valandų.

Mokyklų tinklas padidė
jo. 1949 metais buvo 346,- 
000 pradinių mokyklų su 
24,000,000 besimokančių 
vaikų. 1959 metais jau buvo

Iš Chruščiovo kalbos
Asamblėjos atidarymo 

vakarėse atplaukė tarybinis 
laivas ’’Baltika”, kuriuomi 
atvyko Tarybų Sąjungos ir 
eilės socialistinių šalių de
legatai.

Prieplaukoje Chruščiovas 
sakė kalbą. Jis, tarpe kitko, 
pareiškė: “Tai jau antru 
kartu aš atvykau į Jungti
nes Valstijas. Pereitaisiais 
metais buvau kaip svečias 
JAV vyriausybės, o dabar 
esu pirmininkas TSRS dele
gacijos į Jungtinių 
Asamblėją.”

Žinome, — sakė 
kad viso pasaulio
yra susidomėję taikos rei
kalais. Ir yra natūralu, kad 
visi žiūri į dvi valstybes, tai 
Jungtines Valstijas ir Ta- iįęiLrailcfvh
rybų Sąjungą, nes šios vals- ldUldb IbblKIdUbiyii 
tybės yra galingiausios eko-1 
nominiai ir apsiginklavu
sios moderniniais ginklais. ^ew Yorke demonstracijas 
Ir jeigu jų tarpe priešingu-1 LI^ taiką ir šaltojo karo ša-

New Yorkas. — Rugsėjo 
20 dieną atsidarė Jungtinių 
Tautų Penkioliktoji Asamb
lėja. Dalyvauja virš 3,000 
delegatų, nuo 96 valstybių. 
Delegatų tarpe yra valsty
bių vadai: prezidentai, 
premjerai, ministrai ir kiti 
vadovaujanti asmenys.

F. H. Rolandas, Airijos 
atstovas, išrinktas Asamb
lėjos prezidentu. Jis gavo 
46 balsus, o Čekoslovakijos 
delegatas Nosek — 25 bal
sus.

Priimta į Jungtines Tau
tas keturiolika naujų vals
tybių. Trylika jų yra iš Af
rikos: diadas, Gabonas, Ka
merūnas, Togo, Madagas
karas, Samalija, Kon g o, 
Dakomėja, Nigras, Volta, 
Dramblio Kaulo Krantas, 
Gvinėja ir Kipro respubli
ka, pastaroji yra Vidurže
mio jūros sala.

Asamblėjos atidar y m e 
dalyvavo žyįnūs vadai iš ki
tų šalių: Chruščiovas, Cast
ro, Gomulka, Kadaras, Ge- 
orgiu, Žiyįęęvąs,. Navotny, 
eilė pre^idėritų ir 'premjerų 
iš naujų respublikų iš Af
rikos, Herteris ir kiti.

Atsidarius > Asamblė j a i 
kalbėjo V. Ak Belaunde, Pe
rų respublikos delegatas; 
F. H. Bolandas, Airijos de
legatas; K. Popovičius, Ju
goslavijos delegatas; Herte
ris, JAV valstybės sekreto
rius; Andrius Gromyko, 
TSRS užsienio ministras ir 
kiti.

Herteris sveikino Asamb
lėją. Jis kalbėjo apie Jung
tinių Valstijų suvaidintą 
progresyvią rolę kovoje už 
laisvę. Sakė, kad JAV ir da
bar laikosi tų principų ir 
pateisindamas karines są
jungas sakė, kad JAV “turi 
atsakomybę išsaugo j i m e 
laisvių” ne tik mūsų šalyje, 
bet ir kitose pasaulio daly
se.

A. Gromyko svei kino 
naujai priimtas valstybes. 
Jis atžymėjo Tarybų Sąjun
gos rolę pagalboje kitoms 
tautoms atgauti laisvę, ko
vą prieš kolonializmą, kaip 
senos rūšies, taip ir naujos. 
Jis nurodė į užsienio inter
venciją Kongo respublikoje. 
Ragino visus delegatus rim
tai apgalvoti augantį karo 
pavojų ir šią Asamblėją pa
naudoti nusiginklavimo rei
kalams ir sutvirtinimui tai
kos reikalų.

iš-

u z
nes Konferencijoje buvo ra- 

per 60 metų jų veiklos Azi-1 portuota, kad popiežius Jo
joje dar yra tik 14,000,000 nas XXIII ragina katalikų 
katalikų. Sakė, kad “komu- vadus laisvanoriai vykti į 
nizmas, tai ketvirtoji dievo'Lotynų Ameriką. Suorgani- 
rykštė”. Jis šaukė katalikų zuotas Lotynų Amerikoje 
vadus visomis jėgomis ko- veiklai specialus komitetas 

o — Latin American Bureau, 
ypatingai Lotynų Ameriko-, kurio vadu paskirtas kuni

gas John J. Considine.

voti prieš komunistus,

gerai yra žinema, kad net ir ' ]€• 
po labai tamsios nakties aušra 
būtina? prasibrėkš...

Tai žodžiai, kuriuos pasakė 
N. Chruščiovas, vos išlipęs iš 
laivo “Baltika." vos atsistojęs 

• ant Amerikos žemės.
Ar geri žodžiai? Ar jie tei

singi? Ar jie nepaliečia kiek
vieno žmogaus, nežiūrint, kur 
jis begyventų ? !

las padorus
Chruščiovas 

norime, kad 
taika, reikia

ir ginklavi-'

zmogus pasakys 
tiesą sakė. Jei 
pasaulyje būtų 
nusiginkluoti.

Ginklavimasis
masis, kaip dabar rėkia Ken
nedy ir Niksonas, ves žmoni
ją ne prie taikos, o prie karo!

N. Chruščiovo trumpa kal
ba, pasakyta Niujorko prie
plaukoje, tuojau išlipus iš 
“Baltikes,” yra “raktas

Tautų

jis, — 
žmones

Reikalauja Jungtines Jungtinėms Tautoms 
reikštą išsikelti

Chicago. — We, the 
People, politinė organizaci
ja, laikė metinę konferenci
ją, kurioje dalyvavo virš 
1.000 delegatų. Jis priėmė 
rezoliuciją ir reikalauja, 
kad Jungtinės Tautos išsi- 
kraustytų iš Jungtinių vals
tijų.

Atrodo, kad kaip New 
Yorke reakcininkai “pasi
tinka” kitų šalių delegatus, 
tai Jungtinės Tautos tik 
laimėtų išsikeliant į kitas 
šalis, kur galėtų ramiai tęs
ti

i Pusė JAV žinonią mirs Kongo respublikoje 
dalykai neaiškūs

Leopoldville. — Kongo 
respublikoje didelis pasida
linimas. Vakarai suskaldė 
respubliką. Kelių provinci 
jų valdininkai pasiskelbė 
nepriimu centrinės vyriau
sybės vadovavimo ir jie turi 
savo karinių jėgų.

Jungtinių Tautų jėgos ir 
priešai paralyžavo Lumum- 
bos vyriausybės veikimą. 
Prezidento Kasavubu pa
skirta nauja valdžia su J. 
Ileo priešakyje negavo pri
tarimo. Pulkininko Mobutu 
pasiskelbimas, kad jis įveda 
savo diktatūrą, buvo sutik
tas tuo, kad vienas karinin
kas bandė nužudyti Mobu- 
tą.

New Yorkas. — Dr. H. 
Golden rašo, kad iš dabar
tinių Jungtinių Valstijų gy
ventojų 90,000,000 mirs nuo 
širdies ligos. Dabartiniu lai
ku kiekvieneyiais metais 
800,000 žmonių miršta nuo 
širdies smūgio, arba kito
kių ligų, susiejusių su šir
džių.

Jis kritikuoja, kad kova 
vedama prieš širdies ligas 
tik žmonių aukomis, o todėl 
ji nėra tinkamai pastatyta.

ir mirtingu-

mai ir nesutikimai didės, 
jeigu susitarimo keliu jie 
nebus sulaikyti, tai augs

Maskva. — Dienraštis
Pravda” aprašy damas

liniukų, rašo, kad tai rezul
tatas Jungtinių Valstijų 
spaudos, radijo ir atsako-

karo pavojus ne tik tarp mjngU įstaigų.

1 .1° Golden rašo: “i
pagrindinę kalbą, kuriąjis sa-1 mag nuo širdies ligos tol 

' i nebus sumažintas, kol fede- 
( ra line valdžia tą reikalą 

Šių metų i finansuos”.

kys Jungtinių Tautų XV 
asamblėjoj rugsėjo 23 d. ne-

Gaila, kad mes
JT asamblėjoje neturime savo 
specialaus kerespo n d e n t o , 
kaip seniau turėdavome.

Dalykas toks: šiemet JT 
vadovybė atsisakė duoti lei-į 
dimus tokiems nedideliems i 
laikraščiams, kaip mūsų “Lais-į 
vė.”

Atsisakymą .ji teisino šitaip: 
Iš viso pasaulio suvyko tiek 
daug spaudos I 
kad tiesiog ----- ~ . z . i
z^jekur sutalpinti. Iš viso, kaip mis, nes ji atsisakė įsileisti į 
žinia, šiuo metu asamblėjoje Amerikos korespondentus, 
dalyvauja apie 2,000 kores
pondentų, atstovaujančių viso 
pasaulio spaudą ir radiją.

Sako: Kinija nori 
rysią su visais

Pekinas. — Kinijos radi-

Kennedy ir Niksonas
gąsdina žmones

i jas kritikavo JAV valstybės 
; sekretorių Herterį, kuris 

sako, būk Kinija nenori ry-korespondentų, y
nebegalima jų šių su Jungtinėmis Valstijo-

• •• I • 1 — • • 1 • 1 •

Kinijos radijas sako, kad 
Jungtinės Valstijos jau virš 

Bet mes surasime būdus, kartų atmetė Kinijos 
pasiūlymus tartis tokiais 
reikalais. Sako, kad Kinija 
nori draugiškų ryšių su 
kiekviena valstybe, jų tar
pe ir su Jungtinėmis Vals
tijomis.

Kaip pagauti svarbiausias ži
nias, ir paduosime skaityto
jams.

Kai šis “Laisvės” numeris 
eis j presą, prezidentas Ei
senhovveris asamblėjoje sakys 
kalbą.

Washingtonas. — Demo
kratų kandidatas į prezi
dentus John Kennedy kriti
kavo respublikonų vyriau- 

jsybę, kad būk ji “nepakan
kamai drąsi”. Kennedy sa
kė, jeigu jis bus išrinktas 
JAV prezidentu, tai per 90 
dienų padarys Jungtines 
Valstijas galingomis ir vi
sose srityse pralenks Tary
bų Sąjungą.

Niksonas sakė kalba 
Scrantone. Jis pasakojo, 
kad JAV yra galingos, bet 
tuo pat kartu gąsdino ko
munistais.

1 rezidentas kadaise sakė, 
kad jis visai nedalyvaus šitos 
asamblėjos sesijoje. Bet kai 
pamatė, kad čion suvyksta vi
so pasaulio valstybių vadovai, 
Eisenhovveris savo nuomonę 
pakeitė. Ir jis pasiryžo pra
nešimą padaryti pirmiau ne
gu Chruščiovas.

Gerai, kad tik prezidentas 
kalbės. Išsivystys daugiau ir 
įdomesnių diskusijų.

Kai kurie žmonės dar vis 
mano, kad prezidentas Eisen- 
howeris susitiks su ChruŠčio-

IcUriuos svarbius dalykus.
Būtų gerai, jei taip jbūtų!

Milžiniškos svarbos dalykas 
buvo tai. kad N. Chruščiovas 
matė reikalo nuvykti į Tere
sės viešbutį, Harleme, pasvei-

KUBOS LIAUDIS 
PASIPIKTINUS

Havana. — Kada Kubą 
pasiekė žinios, kaip New 
Yorke vedama propaganda 
prieš jos delegaciją į J.T. 
Asamblėją, tai sujudo ku
biečiai. Havanoje demonst
ravo virš 50,000 žmonių, 
reikalaudami nacionalizuo
ti visas JAV kapitalistų 
įmones ir paimti JAV karo 
laivyno bazę Guantanamo 
užlajaje.

New Yorkes. — A. Ste- 
vensonas kritikavo JAV vy
riausybę už su v a r ž y m ą 
Chruščiovo judėjimo New 
Yorke.

San Francisco, Calif. — 
Areštavo buvusį admirolą 
W. L. Erdmanna. Kaltina, 
kad jis slapta iš užsienio 
įvežė virš 500 bonkų like
rio.

Vien'a. —Prasidėjo Jung
tinių Tautų skyriaus konfe
rencija atominės energijos 
reikalais. Tarybų Sąjungą 
atstovauja V. Molotovas, o 
Jungtines Valstijas — J. A. 
McCone.

kinti revoliucinės Kubos vado
vą Fidelį Kastro.

Jungtines
turi būti priimta j 
Tautas!

Karačis, Pakistanas. — 
Indija ir Pakistanas susita
rė reikale steigimo vandens 
elektros jėgainių ant Indus 
upės. Indus upė yra arti 
2,000 mylių ilgio.

TarybiniaiMaskva
laikraščiai rašo, kad Chruš
čiovo nuvykimas į Jungti
nių Tautų Asamblėją pasi
tarnaus Taikos reikalams.

JAV ir TSRS, bet visam 
pasauliui.

Tarybų Sąjunga tatai su
prasdama, praeityje ir da
bar, daro viską, kad tie ne
sutikimai būtų pašalinti, 
kad taikus ir draugiškas 
sugyvenimas būtų užtikrin
tas... Mes norime, kad tatai 
suprastų ne vien Jungtinių 
Valstijų vyriausybė, jos di
plomatai,bet ir kitų šalių 
vyriausybės, kad yra būti
nas reikalas pasiekti susi
tarimą nusiginklavime.

“Pastovi taika bus tik ta
da, kai bus sunaikinti gink
lai, — sakė premjeras. — 
Kol tie ginklai yra užtaisy
ti ir paruošti, tai nei viena, 
nei antra pusė negali būti 
užtikrinta, kad vienur ar 
kitur neprasidės karo gais
ras”.

Chruščiovas kriti k a v o 
tuos valstybių žmones, ku
rie tik žodžiais pasisako už 
taiką, bet neina prie nusi
ginklavimo. Jis kritikavo ir 
Herterį, kuris pareiškė, būk 
Chruščiovas “atvyksta pro
pagandos tikslais”. Chruš- 
čiovas sakė, kad taip nega
lima žiūrėti į Jungtines 
Tautas, kad visiems reikia 
atminti, kad ši organizaci
ja yra sutverta taikos iš
laikymo tikslams. Jis sakė, 
kad didžiuojasi tuo, jeigu 
jis atlieka propagandą už 
taiką.

Washingtonas. — Pasi
traukė du administracijos 
nariai iš Amerikos Valsty
bių Sąjungos. Sako, kad jie 
nepasitenkinę užsienio mi
nistrų tarimais.

Maskva. — Taryb i n ė 
spauda rašo, kad TSRS pi
liečiai, saugodamiesi užsie
nio šnipų, tuo pat kartu ne
gali šnipais laikyti visus už
sieniečius.

kadDienraštis nurodo, 
tokiose sąlygose nėra pro
tinga Jungtinių Tautų bu- 
vainę laikyti New Yorke. 
Ir nurodo, kad' pasaulyje at
sirastų geras skaičius vals
tybių, kurios sutiks, kad 
pas jas būtų Jungtinių Tau
tų centras, kur tarptautinė 
organizacija galėtų sėkmin
giau veikti.

Kinija kaltina JAV 
lėktuvą skraidyme

Pekinas. — Indija protes
tavo prieš Kiniją, būk jos 
lėktuvai skraido per Indi
jos teritoriją. Chou En-lai, 
Kinijos užsienio ministras, 
pareiškė, kad tie lėktuvai 
nėra Kinijos, o yra Jungti
nių Valstijų.

Jis sako, kad jie pakyla iš 
Bangkoko, Thailande, ir 
skrenda per Burmą ir dalį 
Indijos į Kiniją, atnešdami 
Čiang Kai-šeko šnipų. Chou 
En-lai ragina Burmą ir 
Indiją šaudyti tuos lėktu
vus.

Iš RYGOS IŠVEŽĖ 300 
TRAKTORIŲ Į KUBĄ
Maskva. — TSRS laivas 

“Kirovsk” nuvežė 300 trak
torių į Kubos respubliką. 
Kartu išvežė nemažą kiekį 
buldozerių ir kitokios 
mes ūkio mažinerijos. 
vas išplaukė iš Rygos, 
vijos uostamiesčio.

ze- 
Lai- 
Lat-

besi-
Tau-

Kairas. — Nasseris 
lankydamas Jungtinių 
tų Asamblėjoje ta proga 
pavažines po JAV 
tus.

mies-

Roma. — Laike didelių 
lietaus audrų žuvo 36 žmo
nės. Audra padarė daug ža
los. Taip kitko 350 pėdų il
gio tiltas sugriuvo.

savo darbus.

Ekstra
New Yorkas. — Trečia

dienį, rugsėjo 21 d., Jungti
nių Tautų Asamblėja išsi
rinko eilę komisijų. Kalbėjo 
delegatai naujai priimtų 
valstybių. Jie kalbėjo prieš 
“šaltąjį karą”. Ketvirtadie
nį Asamblėja buvo pasiren
gus išklausyti prezidento 
Eisenhowerio kalbos. Tą 
dieną kalbės Jugoslavijos 
atstovas ir eilė kitų.

Chruščiovas buvo atsilan
kęs į Jungt. Tautų Asamb
lėją. Nuo balkono Tarybų 
Sąjungos delegacijos buvai- 
nės jis atsakinėjo į kores
pondentu klausimus.

Chruščiovas išreiškė ne
pasitenkinimą policijos ap
sauga. Sakė, kad jis atskir
tas nuo žmonių, tartum 
randasi “namų arešte”. Sa
kė, kad jis vyks į Kubą. Už
klaustas apie baublius, at
sakė, kad gal kas nors juos 
laiko “protingiausiais žmo
nėmis Amerikoje”.

EI Prado valgykloje, 854 
8th Avė., Manhattane, įvy
ko susišaudymas. Sako, kad 
jis buvo tarp Castro šali
ninkų ir jo priešų. Mirtinai 
uašovė 9 metų mergaitę, 
kuri netrukus mirė. Taipgi 
pašautas H. Triana.

Tarybų Sąjungos didelis 
lėktuvas “Tu-104” atskrido 
i N. Y. International orlau- 
kį. Jis skraido tarp Mask
vos ir New Yorko TSRS 
delegacijos ryšių reikalais.

i
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Kiekvienam pagalvoti
DĖL TO TRIUKŠMO, kurį reakcionieriai kėlė, at

vykstant į Niujorką N. Chruščiovui ir kitų socialisti
nių kraštų vadovams, atsakomybė krinta ant kapitalis
tinės spaudos ir kitų propagandos organų. Jie mobiliza
vo, jie agitavo “vengrus”, kad vilkų balsais staugtų, 
kad biauriausiais žodžiais niekintų vyrus, atvykusius į 
Jungtines Tautas taikai ginti.

Tai didelė gėda—gėda Amerikai!
Prie tos gėdos sudarymo prisidėjo ir mūsų šalies 

vyriausybė, nustatydama, kad N. Chruščiovas ir kiti so- 
ciahs n ų a. tų vadovai iš Manhattano salos kojos ne
iškeltu, c-

N. Chruščiovas atvyko laivu “Baltika”. Valdžia lai
vui vietą surado apleistoje prieplaukoje, per daugiau 
kaip 20 metų nenaudotoje. Prieplauka su kiauru stogu, 
vos laikosi; lietus pila pro skyles. Visur nešvaru, baisu

pažeminimas? Ne! Tai pačios 
pasaulio akyse.

Ar tai Chruščiovo
Amerikos pažeminimas

Juk kiekvienam galvojančiam žmogui aišku: Niu
jorko uoste yra gerų prieplaukų, tai kodėl vienos jų ne
paskyrė “Baltikai”? O jeigu jau taip norėjo, kad “Balti- 
ką” stovėtų šitoje prieplaukoje, ties 25-tąja gatve, tai 
kodėl ji nebuvo paremontuota, pataisyta?

Kietakakčiai reakcionieriai, socializmo ir taikos 
priešai, tikėjosi, kad visu tuo jie pažemins aukštuosius 
svečius, bet jie pažemino Jungtines Valstijas.

Tai kas, kad suorganizuotų “vengrų” saujelė žvė
rių balsais klykė! N. Chruščiovą pasitiko didelė žmonių 
minia—žmonių, kuriems rūpi taikos pasaulyje išlaiky
mas. Jis buvo sutiktas, kaip ii pridera, su gėlėmis.

Ir N. Chruščiovas visuomenės nenuvylė. Jis, išlipęs 
iš laivo į apleistą prieplauką, nekreipdamas dėmesio į 
lietų, kalbėjo už taiką, už ramią žmonijos ateitį.

Kas ką rašo ir sako
BE DOROS
IR BE GĖDOS

Chicagos menševikų “Nau
jienos” nuolat ir nuolat 
šmeižia Tarybų Sąjungą ir, 
žinoma, Tarybų Lietuvą. 
Šmeižia, niekina ir tarybi
nius rašytojus ir visus ta
rybinius patriotus.

Bet žiūrėkite, ką tas laik
raštis apsisukęs daro. “Nau
jienos” dažnai spausdina 
įžymiausio Tarybų Sąjun
gos rašytojo Maksimo Gom 
kio kūrinius.

“Naujienos” spausdina 
tauraus Tarybų Lietuvos 
patrioto prof. Povilo Pa
karki™ raštus. Jei P. Pa- 
karklis būtų gyvas, nežinia, 
ką jis pasakytų tiems poli
tiniams sukčiams.

To dar’ negana. “Naujie
nos” spausdina ir jaunos, 
talentingos Tarybinės Lie
tuvos patriotės, poetės Jani
nos Degutytės poeziją.

Joks kiek tiek doros ir 
gėdos turįs redaktorius nie
kados tokių biaurių darbų 
nedarytų!

“VEIKSNIŲ” SPAUDA 
APIE RINKIMUS

“Veiksnių” spaudoje vis 
daugiau pasireiškiama dėl 
būsimų prezidentinių rinki
mu. Vieni “veiksniai” sto
ja už Niksoną, kiti — už 
Kennedy. Vieni sako, jei 
Niksonas bus išrinktas pre
zidentu, tai jis Lietuvą “iš
laisvins,” grąžindamas ten 
išnaudotojų viešpatavimą, o 
kiti sako: jei Kennedy bus 
išrinktas, tai jis Lietuvą 
nuo lietuvių išlaisvins, at-

VJ^OSE ŠALYSE DAUGUMOS,žmonių mintys ir steigdamas ten kunigų, fab
rikantų ir dvarininkų vieš
patavimą. 

I i .

Vienas “veiksnių” laik
raštis, įsikarščiavęs prieš 
tuos, kurie agituoja 
už Demokratų partijos 
kandidatą, sakė, jie nori 
“Lietuvą Maskvai atiduo
ti.” Girdi: tie, kurie balsuos 
už Kennedy, balsuos už 
Chruščiovą, Bimbą ir Miza-

viltys šiandien yra šitburtos į vieną tikslą: kaip sudary
ti sąlygas, kad būtų užtikrinta pastovi visame pasauly
je taika,” sakė N. Chruščiovas.

“Natūralu, pirmiausia žmonės žiūri į dvi šalis: 
Jungtines Amerikos Valstijas ir Tarybų Sąjungą. Ir tai 
yra ne del to, kad mūsų šalys būtų kaž kokios išrinkti
nės bei iš aukštybių kaž kaip atžymėtos, bet del to, kad 
jos ekonominiai tvirčiausios ir apsiginklavusios galin
giausiais moderniškais ginklais.”

Chruščiovas kalbėjo ramiai, be įsikarščiavimo. Ir 
kiekvienas jo žodis buvo tikslus, pataikytas į tašką. Su 
jo žodžiais gali nesutikti tik varjotas arba sąmoningas 
karo troškėjas, norįs iš karo pasipelnyti.

N. Chruščiovas toliau sakė: jeigu tarp JAV ir 
TSRS nesusipratimai padidės, jei abiejų šalių vadovai 
nebandys jiems kelio pastoti, tai pavojus iškils ne tik 
Jungtinėms Valstijoms ir Tarybų Sąjungai, bet ir vi
sam pasauliui.

“Vardan taikos sutvirtinimo ir sudėtingų tarptauti
nių problemų išsprendimo Tarybų Sąjungos delegacija 
atvyko į Niujorką dalyvauti Jungtinių Tautų generali
nėje asamblėjoje”, baigė savo kalbą Chruščiovas.

ti, o kur jie iki šiol buvo? Kas 
gi tvarkė po Trumano vidaus 
ir užsienio reikalus, jei ne res
publikonų administracijai Ki
ti giria Nixonu už jo labai 
drąsią laikysenų Maskvoje, 
besiginčijant amerikietinės vir
tuvės viduje su Chruščiovu. 
Bet, iš to ginčo, vieno ameri
kinio komentatoriaus žodžiais, 
tepaaiškėjo tik, kad amerikie
čiai nepaprastai pažengė spal
votos televizijos srityje, o so
vietai... tolimųjų raketų.

Toliau klerikalų rašyto
jas raminasi:

Bet, kitą vertus, n e d a u g 
prieškomunistmėje kovoje pa
sižymėjo ir demokratai. Nors, 
vargiai ar yra tikslu šaukti, 
kas kas balsuos už Kennedy, 
jau savaime balsuoja už Niki
tą, Mizarą ir Bimbą. Darosi 
baisu ir kiek graudu, kad mū
sų visuomenėje bandomas su
daryti vaizdas, kad tie tūks
tančiai lietuvių, ištikimų de
mokratų partijos rėmėjų jau 
per eilę metų, jei tik šiemet 
balsuos ir vėl už demokratus, 
jau savaimę balsuoja ne už 
Washington^, bet už Maskvą. 
Ar truputį neperdrąsus verti
nimas ir išvada?

Ot, girdi, jei demokratai 
ir respublikonai lietuviais 
rūpintųsi tiek, kiek jie rū
pinasi žydais, tai būtų ge
rai !.

Kokie naivūs ir keisti tie 
“veiksnių” spaudos rašyto
jai. Jie atrodo pablūdę. 
Trumano laikais jie laižėsi 
prie Trumano. Eisenhowe- 
rio laikais laižėsi prie Ei- 
senhowerio, vis tikėdamiesi, 
kad bus karas ir kad Ame
rikos kapitalistai grąžins 
Lietuvon fašizmą. Nieko iš 
to neišėjo. Na, tai dabar 
vieni “vaduo tojų"’ kelia- 
klupsčiuoja prieš Niksoną, 
kiti — prieš Kennedy, kad 
šie jiems padėtų. Bet jau-

Auksinis "Laisvės" 
jubiliejus

I

1961 metų balandžio mė
nesio 6 dieną sukaks 50 me
tų, kai leidžiamas laikraštis 
“Laisvė.” Tai yra svarbus 
Amerikos lietuviams istori
nis įvykis, kuris turi būti 
rimtai atžymėtas.

Tradiciniai “Laisvės” iš
leidimui biudžetas yra su
keliamas apie pusmetį iš- 
anksto. Tad ir Auksinio Ju
biliejaus atžymėjimui dar
bą pradedame iš anksto, jau 
šį rudenį, ir dirbsime iki 
“Laisvės” bendrovės dali
ninkų suvažiavimo, kuris 
įvyks 1961 metų sausio mė
nesio pabaigoje arba vasa
rio pradžioje.

‘Laisvės” bendrovės di
rektorių taryba pasirūpino 
suorganizuoti platų komite
tą, kuris veiks Auksinio Ju
biliejaus atžymėjimui. Jo 
darbas bus visose lietuvių 
kolonijose suorganizuoti lo
kalinius komitetus, kurie 
veiktų savo kolonijoje ren
gimui kultūrinių pobūvių, 
gavimui “Laisvei” naujų 
skaitytojų ir rinkimui laik
raščiui dovanų su pasveiki
mais Jubiliejaus proga.

Pereitame “Laisvės” ben
drovės dalininkų suvažiavi
me Ignas K 1 e v i n s kas iš 
Scranton, Pa., pasiūlė su
manymą atspausdinti certi- 
fikatus su užrašu: * 
50 Metų Jubiliejaus Proga 
Sveikinu “Laisvę” su $50

Jis pats pirmas pasižadė
jo įteikti savo dovaną $50. 
Gražus sumanymas. Suva
žiavimas pavedė tą dalyką 
direktorių tarybai išspręsti. 
Direktorių taryba jau 
svarstė ir priėmė ąį obalsį

Šiuo pranešimu apie 
Auksinio Jubiliejaus atžy- 
mėjimą noriu atkreipti ko
lonijų veikėjų dėmesį į tai, 
kad nesivėlintų į darbą va
jaus išvedimui. Vajui yra 
paskirtas 4 mėnesių laiko
tarpis, ir jei mes visi rim
tai padirbėsime, rengdami 
kultūrines sueigas, paskai
tas, koncertus, filmų rody
mus, banketus ir kitokias 
sueigas, jei rinksime aukas 
bei Jubiliejaus proga dova
nas laikraščiui, tai $10,000 
fondą biudžeto sustiprini
mui tikrai sukelsime.

Bet darbas turi būti la
bai intensyvus, be pertrau
kų nuo pirmos iki paskuti
nės vajaus dienos. Taigi 
bukime m anksto prisirengę 
tam svarbiam darbui.

Pr. Buknys

Laiškas is LietuvosI

Laišką rašo brooklynietei 
B. Keršulienei A. Brilin
gas, gyv. Rabaisko miestai 
ly, Ukmergės rajone. Čia 
spausdinamos jo svarbesnės 
ištraukos.—Red.

Labai džiugu man žinoti, 
kad Jūs dalyvaujate “Ai
do” chore, kurio dainų teks 
ir mums užgirsti. Apie šį 
chorą mes esame daug gir
dėję. Myliu dainas ir aš, 
nes daina ir ašarą nušluos
to, širdį nuramina, su dai
na ir dirbti lengviau, sma
giau. Dainai nėra jokių ri
bų, nei amžiaus skirtumo. 
Dainuokit, aidiečiai, sma
giai. šlovinkit dainomis 
gražiąją tėvų žemę ir jos 
skambiąją kalbą. T *e g u 1 
skambiosios dainoj prime
na tylų tėviškės Lietuvos 
upelių čiurlenimą, miškų 
ošimą; tegul jos primena vi
siems lietuviams, kur Ąe 
bebūtų, apie garbingą Lie
tuvos praeitį ir šviesią at
eitį. Jūsų asmenyje linkiu 
“Aido” chorui ilgų ilgų gy
vavimo metų.

Seniai išvykot iš gimto 
krašto, baigiat pamiršt ir 
šio krašto vaizdą. Neatpa
žįstamai pasikeitė vyžuotos 
bernų ir samdinių Lietuvos 
veidas. Dabar ji kaip jau
namartė puiki, sulaukusi 
20 metų. O kokia šviesi jos 
ateitis! Tegul negalvoja 
karo šaukliai sudr u m s t i 
taikingos Lietuvos liaudies 
ramybės...

Kas darbu, kas žodžiu ar 
daina iš * širdies 
ir kovosime, kad 
lės-vai kai galėtų 
sapnus sapnuoti.

Džiugu man girdėti, kad 
m^enki mano rašinėliai rag-* O v OVA k?vV A A jJA AV

(kad nieko p; iš fc neip-, ;praktigką.

VISOKIO PLAUKO reakcionieriai ir taikos prie
šai gali (su valdžios pritarimu) rėkti, gali skandalyti, 

-kiek tik jie nori, bet jie tuo nieko nelaimės.
Laimės teisingas dalykas—laimės tie obalsiai, ku

riuos iškelia socialistinis pasaulis—vyriausiai taikos iš
laikymo obalsiai! -

Plačioji JAV visuomenė piktinasi biauriais “žy
giais” tų, kurie visaip bando pakenkti socialistinių vals
tybių ir revoliucinės Kubos vadovų dalyvavimui Jungt. 
Tautų asamblėjoje!

Theresa Hotel
THERESA HOTELIS turi apie 300 kambarių ir 

jis yra Niujorko rajone Harleme. Tai negrų apgyven
tas rajonas ir šiame viešbutyje daugiausiai negrai, at
vykę iš kitur, ir apsistoja. Pastatas dailus, nors jau pa
buvęs; stovi ant 7-osios Avė ir 125 gatvės kampo.

Ligi šiol nedaug kas be niujorkiečių apie šį viešbutį 
buvo girdėjęs. Bet štai Tereses hotelis ima ir vienu 
ypu tampa visam pasauliui žinomas!

Kaip? Kodėl?
Taip ir todėl, kad jame apsigyveno revoliucinės 

Kubos delegacija į Jungtines Tautas, vadovaujama Fi
delio Kastro.

Valstybės departmentas šią delegaciją buvo apgy
vendinęs Shelburne hotelyje, bet kvailas jo savininkas, tū- 

• las Spątz, visaip Kastro niekino, žemino, todėl Kubos 
vadovas nutarė iš čia išsikelti į negrų rajoną, į negrų 
viešbutį, kur ramu ir žmoniška.

Dabar prie Teresės hotelio nėra fašistų, kurie Ku
bos delegaciją pikietuotų. Ten nuolat stovi masės žmo
nių, Kubos vadovą sveikinančių.

Šitaip padarydamas Kastro uždavė skaudų smūgį 
visiems, kurie jį bandė pažeminti!

Aukštai Teresės hotelio vardą pakėlė ii: tai, kad 
-jin buvo nuvykęs N. Chruščiovas, kur jis pirmą kartą 

susitiko su Fideliu Kastro.

Čikagos klerikalų “Drau
ge” su straipsniu išstojo tū
las Al. Gimantas. Jis ban
do parodyti, kad abudu 
kandidatai —■ Niksonas ir 
Kennedy — duoda daug pa
žadų, bet, sako, negalima 
jais tikėti.

A. Gimantas, kaip ir kiti 
lietuviškieji kryžiokai, la
bai nori, kad abudu kandi
datai purvintų komuniz
mą', kad pažadėtų jį į dul
kes sumalti. Tokie pažadai 
— kryžiokams eleks yrąs. 
Bet, sako “Draugo” bendra
darbis :

Rinkiminiam įkarščiui didė
jant, kartu auga ir mūsų visų 
nervavimasis, kaista įtampa. 
Kartkartėmis jau sušunkame 
taip, kad nustebiname arti
muosius ar net ir platesnius 
tautiečių sluoksnius. Bene gy
viausiai, ryšium su būsimais 
rinkimais, d i s k lituojami ko
munistiniai reikalai. Tai yra, 
svarstoma, kuri partija bus 
kovingesnė prieš raudonuosius 
ir kuri 
prasme 
atrodo,
kratai, nei 
ko gailėti pažadų ? Jau keleri 
rinkimai įrodė, kad tiek pirmi, 
tiek ir antrieji, visiškai ir ne
mano laikytis savo pažadų žo
džių, netęsi duotų pažadų, ar
ba jų atitinkamų veiklų dik
tuoja esamo meto^^^rpTfnkybėš, 
neleidžiančias net iš toliau 
priartėti prie kažkada duotų 
pasižadėjimų, partijų platfor
mų. €

A. Gimantas duoda pek
los abiem partijom:

Tuo tarpu mes esame pa
kankamai drąsūs ir viską ži
ną. Kai kas tiki, kad respub
likonai tai jau bus tikri kovo
tojai prieš komunizmą, bet 
šioje vietoje užmiršta paklaus-

daugiau pažadų ta 
duos. Su pažadais, 

nešykštūs nei demo- 
respublikonai. Ir

eis.
A. Gimantas jau įpuolė 

į desperaciją. Jis jau neno
ri tikėti nei respublikonų, 
nei demokratų pažadais. Jis 
jau beveik norėtų sutikti, 
kad tie, kurie balsuos už 
Kennedy, “balsuos už Niki
tą, Mizarą ir Bimbą.”

Aišku, toks samprotavi
mas kvailas, bet desperaci- 
jon įpuolusiam žmogui už 
tai atleistina.

Ar dar ilgam laikui 
išteks banginių

Londonas. — Pradžioje 
17-to amžiaus prasidėjo me
džioklė ant banginių 
(whales). Tada jų buvo ne
mažai' Šiauriniame didjūry- 
je ir kitur. Bet medžioklė 
išvaikė juos. Nedaug jų be
liko Atlanto Vandenyne. Jie 
susikraustė į Antarktikos

Bet medžiotojai ir ten. 
juos surado. Vėlesniu laiku 
Norvegija ir Holandija pa
sitraukė iš Tarptautinės Są
jungos, kuri nustatydavo, 
kiek ir kuri šalis gali sume
džioti banginių. Po to žy
miai padidėjo jų medžioklė.

“BANDYMAI PAVYKO”
Washingtonas. — Karinis 

oi laivynas buvo suruošęs 
“generalinį JAV apgyni
mą”. Per šešias valandas 
visi civiliniai lėktuvai buvo 
sulaikyta beveik visoje šaly
je. Tuo laiku dideli bomba- 
vimo ir mūšio lėktuvai at
liko virš 2,000 skridimų. 
Komandieriai sako, 
“bandymai pavykę”.

kad

Budapeštas. — Vengrijos 
Liaudies Respublika pa
lengvina vizų išdavimą tu
ristams, kurie nori joje ap
silankyti.

Aukojusiems laikraščiui 
$50 Jubiliejaus proga bus 
duodami paauksuoti certifi- 
katai, atžymint aukojusiojo 
vardą ir aukos sumą.

Atžymėjimui bus duoda
mi aukojusiems ir po ma
žesnę sumą Jubiliejaus pro
ga. Mes puikiai žinome, kad 
yra labai gerų laisviečių, 
kurie iš gilumos savo šir
dies nori pasveikinti laik
rašti Jubiliejaus proga, bet 
paaukoti $50 neišgali. Tai
gi, jubiliejaus kom i s i j o s 
troškimas yra gauti kuo 
daugiausiai laikraščiui pa-| 
sveikinimų, todėl ir nutarė 
duoti atžymėjimus visiems, 
kurie su pas v e i k i n i m u 
įteiks dovaną ne mažiau $5.

Aišku, komitetui rūpi Ju
biliejaus atžymėjimui su
kelti “Laisvei” gerą fondą 
—bent $10,000 pasveikini
mais nuo asmenų, draugi
jų ir pelnais nuo parengi
mų. Dešimties tūkstančių 
dolerių fondą priėjus prie 
kitų, reguliarių laikraščio 
pajamų, “Laisvės” biudže
tą 1961 metams gražiai su
sibalansuotų.

Taigi, draugužiai, svei
kindami savo laikraštį Auk
sinio Jubiliejaus atžymėji- 
mo proga p r o g a , turėkite 
mintyje, kad dovanų reikia, 
kad jos būtų gerokai stam
besnės negu paprastų metų 
vajais.

Pats svarbiausias Jubilie
jaus atžymėjimo da 1 y k a s 
yra gauti “Laisvei” kuo 
daugiausia naujų skaityto
jų. Tuo reikalu turime labai 
rimtai pasidarbuoti. Lietu
voje žmonės labai myli skai
tyti “Laisvę.” Pasirūpinki
me suteikti jiems, tą gražią 
dovaną. “Laisvės” kaina į 
Lietuvą $12 metams. Užsa
kykime “Laisvę” į Lietuvą 
savo d r a u g a m s ir gimi
nėms.

2 p.--Laisvė (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 23, 1960

Iš laiškų redakcijai
Didžiai gerbiamas 
draugas Mizara!

Šiandien gavau mylimą 
laikraštį “Laisvę” ir pir
miausia puolu skaityti Jūsų 
aprašymą apie Lietuvą. Bet 
paskaičiusi, kad jau baigia
te atsakyti į žmonių klau
simus, nusiminiau.

Brangus drauge! Rašyki
te daugiau, jei nesate labai 
pavargęs. Jūs tiek daug 
mums duodate supratimo 
apie mūsų mylimą gimtąją 
šalį. Daūguma Jūsų Klau
simus ir atsakymus išsiker
pa. žinoma, ir aš tai da
riau. Bet kai kurie sako: 
nereikia išsikirpti, nes drg. 
Mizara išleis knygą. Jei __________  __________
taip ;būtų, būtų puikpį!'j • ’ddi šiltą (kamputį ir Ameri-y 

Radau Jūsų krisluose pa- kos lietuvių širdyse. Men- 
sisakymą, kad žmonės, ku-^as iš manęs rašytojas. Ne- 

: moku gražiai rašyti. Rašau 
tai, ką širdim jaučiu, - ką 

. matau .ir. kuo pats gyvenu.
Jei randat. ką tinkamu, 
prašau duot spausdinti: Aš 
gerb. M i 1 e r i a m s rašau 
straipsnius bendru pavadi
nimu “Lietuvos dabartis.” 
Rašot, kad vieną jau skai
tėt. Kol šis laiškas nueis, 
tur būt būsit perskaitę ir 
antrą. Ateityje atsiųsiu dar 
keletą. Jei jie tiks kur nors, 
panaudokit. Jeigu kas iš
spausdintų, tai labai prašy
čiau tai nors iškirpti ir at
siųsti.

Kaip klausiat dėl laikraš
čio, tai jei galėtumėt, norė
čiau, kad užs a k y t u m ė t 
“Laisvę.”

Kadangi Jūsų vyras yra 
buvęs Pabaiske, bet labdi 
seniai, tai truputį parašy
siu, kaip jis atrodo dabar. 
Pabaiskas dabar yra mies
tukas, kuris vis auga. Jaj- 
me yra vidurinė mokykla 
(gimnazija), viena krautu
vė, paštas ir taupomoji ka- . 
sa, medicinos punktas su 
vienu daktaru ir viena 
akušere, kolūkio kontora, 
batų dirbtuvė ir siuvyk
la. Mokykloje dirba dau
giau kaip 20 mokytojų. 
Tiesa, nepaminėjau, kad - 
yra bažnyčia, bet ji, atrodo, 
buvo ir 1913 metais. Tai
gi ji kaip buvo, taip ir yra; 
kas nori, gali melstis. Į 
Pabaiską 3 kartus per die
ną ateina keleivinis auto
busas. Jei kas įdomu, pa
rašykit, atsakysiu plačiau.

Kas dėl Jūsų laiškų, tai 
jie man labai įdomūs ir aš 
viską, visus žodžius gerai- 
suprantu, nes kai kurie žo-^ 
džiai pas mus jau seniai ne
bevartojami, bet nesvarbu. 
Jei kada gyvenime susitik
sime, tai aiškintojų ne
reiks ... : . ;'|į

A. Brilingas

rie''lankėsi Lietuvoje, kurie 
gali, rašytų savo įspūdžius. 
Aš taipgi -esu tos . pačios 
nuomonės: įspūdžiai iš ke
lionės po Lietuvą niekad 
niekam neatsibos, tik tegul 
juos rašo, kurie sugeba.

Aš taipgi tik’ per aguonos 
grūdą šiemet neišvykau į 
Lietuvą. Kitais metais 
tikrai važiuosiu.

Atleiskite, kad aš gal 
taisyklingai parašiau, 
skaityti tai lengvai skaitau 
—kaip žirnius bėriu.

Sekmadienį P. Kisielienė 
atnešė naują knygą, kurią 
ALDLD savų nariams šie
met duoda. Jos dar negavau 
nė pačiupinėti, ba vyras pa
siėmė ir skaito ir skaito. 
Mano vyras, mat, jau me
tai, kai serga—paralyžiuo
tas. Jis nieko negali dary
ti, bet labai nori skaityti. 
Tik gaila, kad mažai ką tu
rime skaityti.

Su pagarba,
P. Bendzaitienė 

Montreal, Kanada
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RedakcijaGerb.
Norėčiau susirašinėti su 

Lietuviais Amerikoje.
Esu architektūros studen

tas. Domiuosi literatūra, 
m u z i ka, kinematografija, 
sportu. Noriu keistis žur
nalais, mūzikos plokštelė
mis, knygomis ir pan.

Tikiuosi, kad galima būtų 
išspausdinti mano adresą 
“Laisvėje,” kas mane įga
lintų užmegzti kontaktus su 
Amerikos lietuviais.

Siunčiu nuoširdžiausius 
sveikinimus gerb. “Lais
vės” Redakcijai ir iš anks
to dėkoju.

Štai mano adresas:
Alfredas A. Veževičius
Kaunas. >
Poste Restante

Lithuania, USSR. i

kovojame 
mūsų gė- 
ramiai



į

< 
t

Apie Jungi. Tautas
jos, Rumunijos ir Vengri
jos. Jos ir dabar dar neįsi
leidžia Kinijos, Šiaurinės 
Korėjos, Šiaur. Vietnamo, 
Mongolijos, Liaudies Res
publikos, o socialistinės ša
lys neįsileidžia Pietinės Ko
rėjos ir Pietinio Vietnamo. 
Atrodo, kad tokia politika 
ne visai atitinka tokiai or
ganizacijai. Jeigu Jungti
nėse Tautose randa vietą 
didžiosios kapitalistinės ir 
socialistinės valstybės, tai 
neturėtų būti durys užda
romos ir mažesnėms šalims.

Didžiausia nelaimė Jung
tinių Tautų tai, kad Vaka
rai, vadovaujami Jungtinių 
Valstijų, neįsileidžia Kini
jos, skaitlingiausios pašau-1 
lyje valstybės, o jos “atsto
vais” laiko Čiang Kai-šeko 
grupę, kurią Kinijos liaudis 
jau prieš dešimtį metų iš
trenkė.

BALSAVIMAI
Jungtinių Tautų 

lėjoje ir komisijose 
mui reikalinga du 
liai balsų. Atrodo, 
demokratiška, bet tas “de
mokratiškumas” yra tik pa
viršutinis.

Į parlamentus atstovus 
renka nuo gyventojų skai
čiaus, o ne nuo teritorinio 
vardo. Kapitalistai kor
poracijose reikalus tvarko 
balsuodami Šerais, o ne ran
kų pakėlimu.

Bet J irn g t in i ų Tautų 
Asamblėjoje lygų balsą turi 
didelės ir mažos valstybės. 
Kokia gali būti “lygybė, 
koks 
kuomet Luk s e m b u r g a s 

Albanijos, Bulgari- (Luxemburg), kuris turi

1939 metų pabaigoje Va
karų valstybių politika pa
laidojo Tautų Lygą. Laike 
Antrojo pasaulinio karo 
liaudis ir jos vadai jautė, 
kad karui pasibaigus bus 
reikalinga įsteigti tarptau
tinę organizaciją, kuri sto
vėtų taikos sargyboje, kad 
daugiau nepasikartotų bai
sūs karai.

Po eilės pasitarimų 1945 
metais, San Francisco mies
te įvyko tarptautinė konfe
rencija ir tapo įsteigta 
Jungtinių Tautų organiza
cija. Organizacijos' įkūri
me dalyvavo 50 valstybių ir 
valstybėlių. Dabar jau yra 
98, bet su pabaiga metų Si
rija ir Egiptas turės tik 
vieną delegatą bendrai nuo 
Jungtinės Arabų Respubli
kos, tai viena sumažės. Vie
nok per tą laiką Afrikoje 
dar susiorganizuos kelios 
nepriklausomos valstybės.

NARYSTĖ
►

Jungtinių Tautų konsti
tucija sako, kad visos tai
kios valstybės gali prie šios 
o r g a n i z a cijos prigulėti. 
Kaip žinoma, prie jos pri
klauso socialistinės šalys, 
kurių priešakyje stovi Ta
rybų Sąjunga, ir kapitalis
tinės šalys su Jungtinėmis 
Valstijomis priešakyje. Prie 
Jungtinių Tautų priklauso 
ir tos šalys, kurios laikosi 
neutrališkos pozicijos tarp 
Rytų ir Vakarų, tai Indija, 
Indonezija ir dar eilė kitų 
šalių.

Per ilgą laiką kapitalisti
nės šalys neįsileido į Jung
tines Tautas socialistinių 
šalių:

i

Kai kurie naujų ateivių balsai ir jų atgarsis Lietuvoje

1

1

Ne per seniai Vilniaus tijai, defetizmas, fataliz- 
“Tiesoje” tilpo straipsnis po mas, tikėj imas klaidingų 
klausiančia antrašte: “Pra- pranašų haliucinacijomis, 
regėjimas?” Straipsnyje bu
vo išspausdinti kai kurie 
JAV naujųjų lietuvių inte
ligentų p a s i s a kymai dėl 
skurdžios ir net baisios po
litikos, kurią palaiko “veiks
niai” ir jų vadovai.

Mes čia trumpai paimsi
me kai kuriuos naujųjų at
eivių pasisakymus, na, ir 
po jų išspausdinsime dvie
jų Lietuvos poetų ir vieno 
dailininko į juos atsakymą. 
ŽURNALISTO ŠALČIAUS 

NUOMONĖ
Amerikoje išeinanti reak

cinė katalikų ir tautininkų 
spauda visai neseniai smar
kiai puolė Algimantą Šal
čių, kuris socialdemokratų 
žurnale “Darbas” (1960 m., 
Nr. 1) išspausdino straips
nį “Apmąstymai apie pra- .‘v. „4. „4 4,* >>

“Jaunesnieji, — rašo A. 
Šalčius, — kantriai klausė
si vyresniųjų mon o 1 o g ų , 
staiga įsitikino nebeturį 
daugiau pasitikėjimo tais, 
kurie patys nebetiki... Kiti 
svarsto, abejoja, kankinasi, 
ieškodami to naujo kriteri
jaus, kuriuo vadovaujantis 
būtų galima logiškiau ir re
alistiškiau suprasti ir prisi
taikinti prie šiandieninio 
gyvenimo, tarptautinės pa
dėties, susigrąžinti gimtąją 
žemę ir jos teikiamą palai
mą.”

Tarybinis žmogus su A. 
Šalčium daug kur jokiu bū
du nesutiks, o kai kur ir 
įsižeis dėl jo postringavimų, 
tačiau daugelyje vietų jis
išdrįso išreikšti neginčija
mą tiesą, kurios niekas ne
begali nuneigti:

“Šiandieninė situacija, — 
rašo jis, — lietuviškoje iš
eivijoje — pasidavimas apa-

Asamb- 
nutari- 
trečda- 
kad tai

n

“demokratiškumas,”

pa-

išlaisvinimo miražais.”
A. Šalčius siūlo:
“Būtini spaudos, visuo

menės žmonės su įgimta in
tuicija drįsta visuomenei 
pateikti sugestijas aktua
liems debatams, ir pateikti 
taip, kad išsirutuliotų gali
mai pozityvesnis dalykų ap
tarimas.”

ALG. MACKUS 
APIE NEVILTĮ

O štai kokiais žodžiais 
našias mintis išreiškia nau- 
jame jaunimo žurnale 
“Metmenys” (Nr. 2) Algi
mantas Mackus straipsnyje 
“Ties nepriklausomybe ir 
ties žemėn nejaugusia kar
ta”:

“Apie neviltį,—rašo jis,— 
verčia pagalvoti emigrantiš
ka lietuviška atmo sfera. 
Lyg gailės t i n g o s seserys 
prie ligonio lovos mes kažką 
n e p a prastai guodžiame, o 
tai silpnesnės valios tautie
čiai kelia nemalonų įtari
mą... Gailestingos seserys 
per dažnai švirkščia morfi
ną i mūsų venas.”

Toliau A. Mackus bando 
ieškoti priežasčių, kodėl su
sidarė tokia padėtis; jis pri
simena praeitį ir gana taik
liai vaizduoja buržuazinės 
Lietuvos praeities pusla
pius:

“Lietuva tapo šneki. Ji 
apsisiautė ištaigingais kai
liais, išėjo į savo, miniatū- 
rinių miestų gatves, ir jose 
kartojo Paryžių ir Berlyną 
su Petrapilio priemaiša, ne
retai koketiškai deklaruoda
ma tėvynės meilę, daug šne
kėdama, bet mažiau dirbda
ma... Ir tuomet, tik tuo
met, pasidarė įmanu suvok
ti, kas Lietuvą tikrai mylė- 

tik 300,000 gyventojų, o tu- 
rrlygųv‘balsąM“Su Tarybų Są
junga, turinčia 212,000,000 
gyventojų? Arba kokia “ly
gybė,” kada Islandija, kuri 
turi tik 180,000 gyventojų, 
turi tokį pat balsą, kaip In
dija su virš 400,000,000 
žmonių?

Tokia “lygybė” tikrumoje 
yra nelygybė ir žmonių va
lios paneigimas. Kaip ži
nome, už Kinijos priėmimą 
stoja Tarybų Sąjunga, Al
banija, Bulgarija, Čekoslo
vakija, Lenkija, Vengrija, 
Rumunija, Indonezija ir In
dija. Gi jeigu dar prie šių 
šalių pridėti Kinijos 700,- 
000,000 gyventojų, kurie 
nori įstoti, tai šios šalys tu
rės 1,500,000,000 žmonių iš 
pasaulio 2,900,000,000 gy
ventojų. Ir jeigu atsiminti 

! dar tai, kad 1959 metais už 
Kinijos priėmimą balsavo 
29 valstybės, jų tarpe Af
ganistanas, Burma, Ceilo- 
nas, Marokas, Irakas, Šve
dija, Norvegija, Jugoslavi
ja, Jungtinė Arabų Respub
lika, Sudanas ir dar 10 ki
tų valstybių, tai už Kinijos 
priėmimą stoja tos valsty
bės, kurios turi du trečda
lius pasaulio gyventojų.

Vakarai surinko 44 bal
sus prieš Kinijos priėmimą, 
jų tarpe didelė dauguma 
buvo mažų vals t y b ė 1 i ų . 
Paskui šaukė, kad būk to
kia yra“pasaulio žmoni u 
opinija.” Vakarai, besigir
dami “lygybe,” “demokra
tija“ ir “žmonių opinija,” 
tik žemina demokratinius 
principus. Reikia tikėtis, 
kad jeigu Jungtinės Tautos 
sieks tikrai patapti pasau
lio žmonių parlamentu, tai 
anksčiau ar vėliau turės 
atsisakyti tokių balsavimų.

jo, o kas jos meilę vien de
klamavo. Medaliais apka
bintos krūtinės, demosteniš- 
kai gražbylios burnos ne vi
sada įrodė esančios vertos 
Lietuvos žemdirbio pūslėto 
delno...

“Pasibaigus karo spektak
liui, susispietę stovyklose ir 
ten maitinami, lyg nami
niai gyvuliai, kartais pik
tesnio, kartais malonesnio 
šeimininko, netrukus pra
dėjome užmiršti savo tikrą
ją būseną... Uždusę įkopėm 
aukštos tribūnos ir aukšto 
misijonieriškumo Medvėga- 
lin, pro lenciūgėlių infliaci
ją šaukdami -esą tautos am
basadoriai, kada, iš tikrųjų, 
ne vienas buvome vaizbū
nais. 'Liguistai pamilome 
savo pusiau tragišką, pu
siau komišką vaidmenį, dė
damiesi susikrimtę ir miki
tos lazdomis kovoją, kol vie
ną rytą nutarėm pakelti sa
vo emigrantinę kategoriją: 
sudūmojome nesą vien tik 
ambasadoriai, bet pilni Lie
tuvos žmonių valios reiškė
jai, seimo, o galop ir mi
nistrų kabineto nariai. Lai
mingu sutapimu, iš mūsų 
pabėgėlių visuomenės išny-

I ko visi, Lietuvoje buvę, kaip 
ir daugelis, eiliniai žmonės. 
Palikome viršininkų, pulki
ninkų departamentų direk
torių ir kitų patentuotų pa
triotų mišraine. Mes turė
jome atrodyti labai juokin
gi ir užuojautos v-erti, įsi
vilkę į tuos, mūsų pačių įsi
vaizduotus, drabužius.

Maždaug tokiose opera- 
bouffe dekoracijose 30-tųjų 
metų karta sutiko vėlesnę 
ar ankstesnę jaunystę.”

DABAR ŽIŪRĖKIME, 
KĄ SAKO POETAS

JONAS MEKAS
“Metmenų” žurnale at- tyti, nukrypo tiems, kurie 

kreipia dėmesį Jono Meko ją ugdė:

VETO TEISĖ
Galima suprasti, kad jei

gu Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje penkios vals^ 
tybės — Anglija, Prancūzi
ja, Kinija, Jungtinės Vals
tijos ir Tarybų Sąjunga — 
neturėtų veto teisių, tai 
vargiai ši organizacija ga
lėtų gyvuoti.

Tai nėra slaptybė, k a d 
kapitalistinės valstybes, tu
rėdamos d a u g y b ę ' mažų 
valstybėlių, kurias kiti va
dina “vestės kišenės valsty
bėlėmis,” nutartų imtis 
veiksmų likvidavimui eilės 
socialistinių ir liaudies de
mokratinių valstybių, jeigu 
Tarybų Sąjunga neturėtų 
veto teisės. Atminkime, kad 
TSRS jau apie šimtą kartų 
vetavo Saugumo Tarybos 
nutarimus. Tie nutarimai 
buvo prieš Kiniją, Egiptą, 
Albaniją, Vengriją ir kitas 
valstybes.

Veto teisę pasiūlė ne kas 
kitas, bet buvęs Jungtinių 
Valstijų prezidentas Roose- 
veltas. Jis žinojo, kad, jei
gu veto teisės nebus, tai 
JAV Senatas nesutiks įsto
ti į Jungtines Tautas, kaip 
jis nesutiko įstoti į Tautų 
Lyg%-

Dabartiniu laiku veto tei
sę dažniausiai vartoja Ta
rybų Sąjunga, bet gali da
lykai pasikeisti. Kai kurie 
Vakarų diplomatai jau bi
josi Afrikos naujų valsty
bių.

Taikos reikalai vėl atsi
dūrė pavojuje. Todėl socia
listinių ir neutrališkos poli
tikos šalių vadai atvyko į 
Asamblėją, kad suradus ga
limybę tam pavojui pastoti 
kelią. Galimas dalykas, kad 
bus reikalas daryti kai ku
rių .pakeitimų ir pačioje or

straipsnis, parašytas me
muarų pavidalu. Jį skai
tant dar kartą įsitikini, ko
kį sunkų: „nusikaltimą pada
rė ir tebedaro buržuaziniai

I nacionalistai, voratinkliais 
lapipindami daugelio jau
nuolių, gyvenančių Vaka
ruose, protą ir jausmus.

Jonas Mekas savo memu
arų ištraukas pavadino 
“Aš, Amerika ir Lietuva.” 
Pradžioje jis rašo, kad ne
seniai Brooklyno “Vienybė
je” matęs nuotrauką, ku- 

1 rioje dvi merginos — veng
rė ir lietuvaitė stovi šalia 
Niujorko burmistro Vagne
rio, laikančio vienoje ran
koje žvakę, kitoje —< buržu
azinės Vengrijos vėliavą.

“Merginos, — rašo J. Me
kas, — gražiai jam šypsosi, 
ir visi kiti nuolankumo pil
ni jam šypsosi, ir Vagneris 
stovi ir šypsosi. Kokia iro
nija, koks juokas, koks sur- 
realizmas! Nesinorėjo tikė
ti. Bet tai realybė. Gyven
damas savo nuošalų atsi
skyrėlio gyvenimą, aš neįsi
vaizdavau, kad taip toli jau 
nueita, kad viskas, yra pa
sidarę tik parodija, tik juo
kas. O aš vis turėjau iliu
zijų... Ir galvoji tada: kas 
šituos žmones taip nuteikė, 
taip sumaišė, jog jis galvo
ja, kad ta vėliava priklauso 
burmistrui? Amerikiečių 
spauda, ar jų? pačių, emi
grantų, spauda? Eizehaue- 
rjs, ar jų pačių vadai? Kaip 
viskas susimaišė, kaip nie
kas nebežino, kas kieno 
draugas, kas kieno priešas, 
kur yra atvirumas ir kur 
yra biznieriaus ar politiko 
koketiškumas.”

Ilgą laiką ugdyta neapy
kantą Tarybų Lietuvai, jau
nuoliui ėmus blaiviau mąs-

ganizacijoje.
Juk tat" nėra normali pa

dėtis, kada New Yorke or
ganizuoja piki-etavimus, de
monstracijas, visokius iš
stojimus prieš kitų valsty
bių atvykusius veikėjus.

Tie, kurie sako, kad jie 
pasitiki Jungtinių Tautų 
organizacija, turėtų suda
ryti sąlygas, kad ta orga
nizacija galėtų ramiai, ne
trukdomai ir laisvai susi
rinkti ir veikti taikos gero
vei. D. M

AUKŠČIAUSIA 
UŽTVANKA

Tadžikistane greitai prasi
dės 2.7 milijono kilovatva
landžių galingumo Nureko 
hidroelektrinės statyba. Ši 
hidroelektrinė išsiskirs tuo, 
kad čia bus aukščiausia pa
saulyje — 1,000 pėdų už
tvanka. Ji užtvers g i 1 ią 
daubą ir sudarys didžiulę 
10.5 milijardo kubinių met
rų talpos jūrą.

Elektrinę numatyta pa
statyti per penkerius me
tus. Ji gamins pigiausią 
šalyje elektros energiją. 
Vieno kilovatvalandžio sa
vikaina bus tik 0.26 kapei
kos. Nureko HES bus su
jungta su vieningąja Vidu
rinės Azijos energetikos sis
tema.

Norvegų išradėjas Reida- 
ras Bergas sukonstravo ei- 
ginę dalį, skirtą paprastam 
m o t o b i k 1 ui važiuoti per 
sniegą. Priekinis motociklo 
ratas remiasi į slidę, o vie
toj užpakalinio rato abipus 
motociklo ašies pagalba pri
jungti vikšrai.

Pirmieji motociklo su sli
dėmis išmėginimai davė tei
giamų rezultatų.

“Aš ilgai nebuvau taip 
įniršęs, — rašo J. Mekas,— 
kaip šiandieną, perskaitęs 
‘Darbe’ ir ‘Lietuvių Dieno
se’ komentarus apie Juozo 
Kėdainio skupltūrą ‘Kolū
kio arklininką,’ kurios nuo
trauka pateko čia iš Lietu
vos. Aš ėjau piktas gatve, 
negalėdamas nieko kito gal
voti. Tiktai šnirpšdamas, 
niršdamas. Tada, palengva, 
tik mintys pradėjo tvarky
tis, atklysti, prisiminimų 

1 nuotrupom iš vaikystės, iš 
stovyklų dienų, Vokietijo
je ir iš Bruklino. Ir aš gal
vojau: kaip teisingas aš bu
vau visą laiką, ir netikėjau 
pats sau. Aš išdaviau save. 
Aš pasidaviau jų įtikinėji
mams.

“Aš žiūrėjau į šitą arkli
ninką, ir aš vėl skaičiau ko
mentarus, vis nenorėdamas 
tikėti. Bet turėjau įtikėti. 
Tai šitie! Jie nori arklinin
ką matyti miesčionį. Mies- 
čionys. Jie nori matyti ap
sidariusį kaip bankininką, 
ar kaip Bruklino pseudoin- 
teligentą. Cituoju: ‘Užmo
vė ant galvos nežmonišką 
kepurę ir aprėdė kaip kol- 
chozininką.’ Ar kas kada 
nors labiau tyčiojos iš ma
no brolių, iš mano vaikys
tės, iš mano kaimo? Ar tai 
nebuvau aš, ar tai nebuvo 
mano kaimynai, kurie ėjom 
rytais basi, ir su šitom ‘ne
žmoniškom’ kepurėm, ir su 
šitais pančiais, švilp darni 
ankstų rytą, eidami perkel
ti ar parsivesti arklių?.. O 
aš maniau, stovėdamas ša
lia jų, žiūrėdamas į jų akis, 
kad jie galvoja ir mato kaip 
aš. Kad jie taip pat gerbia 
arklininką, ir supranta jį ir 
jo laikyseną, ir jo apsirėdy- 
mą, ir supranta, kodėl jis 
basas, kodėl jo kepurė ‘ne
žmoniška/ supranta, kad ji

Tipiškas pilkėjas didelėse 
maisto krautuvėse

Tipiško amerikiečio pir
kėjo didelėse maisto krau
tuvėse (supermarket) vaiz
das buvo nupieštas vienoje 
studijoje, padarytas E. I. 
du Pont de Nemours and 
Company. Šioje studijoje 
buvo surašyti 64,000 pirki
mai, užrekorduoti ir statis
tikų išanalizuoti. Be to, bu
vo pravestas pasikalbėjimas 
su daugiau kaip 4,600 pir
kėjų 225 didelėse maisto 
krautuvėse per visą Ame-

Pagal šią studiją šiandie
ninis vidutinis pirkėjas di
delėje maisto kraut u v ė j e 
(moteris su pirkiniams dė
ti vežimėliu ir vaikais) yra 
gerai išauklėtas jaunaku- 
rys, turįs keturių narių šei
mą ir uždirbąs $100 į sa
vaitę. Ji eina pirkti tris 
kartus į savaitę ir kiekvie
ną kartą vidutiniškai išlei
džia septynis dolerius ir 74 
centus ir krautuvėje pralei
džia kiekvieną kartą maž
daug pusvalandį. Ji tik re
tai su savim pasiima rei
kalingų pirkinių sąrašą ir 
charakteringai niekad nei
na į krautuvę prieš tai tiks
liai neapgalvojus, ką pirks.

Vienas iš reikšmingiausių 
faktų šioje studijoje yra, 
kad vidutinis pirkėjas da
bar daugiau praleidžia lai
ko krautuvėje, beieškoda
mas ir bežiūri n ė d a m a s , 
kaip anksčiau. Šiandien jai 
reikia 27 minučių laiko nu
pirkti maistui, palyginus su 
18 minučių prieš penkerius 
metus, kaip buvo nustatyta 
panašioje Dupont kompani- 

išaugus iš jo žemes, iš jo 
aplinkos. Ir jo drabužiai, ir 
jo charakteris, ir jo juokais perkamas kaip tik šiomis i • • • -j * <>>> | 1 j • T 7* 1 £.* * v 1 • 1 • 1neatskiriamai kartu suau
gę. Tai ne todėl, kad jo ke
purė tokia, ar jo drabužiai 
lyg per dideli, ar jis basas, 
kad jis neturtingas, ar, kad 
jis kolchozininkas. Jis eina 
rankas į kišenes susikišęs, 
ir basas, ir viskas kartu ir 
dera ir yra gražu, organiš
ka savo rupiu, kapotu ūki
ninko gražumu; daug gra
žiau, estetiškiau, organiš- 
kiau, negu visa, ką mūsų 
inteligentija išsiaugino ar 
netgi bet kada išsiaugins 
savo apsirengimo ir apsiėji
mo stiliuose. Jis paprastas, 
jis nemeluotas, jis grubo
kas, ir kai žiūri į jį, jis nuo 
savo žemės neatskiriamas. 
Ir vėl aš skaičiau, netikėda
mas savo akimis. Cituoju: 
‘Kokios ten gali būti arkli
ninko ‘kury b i n ė s galios,’ 
sunku pasakyti, neperkan- 
dus dialektinio marksizmo 
išminties.’ Toliau aš nebe
galėjau skaityti. Aš staiga 
pamačiau, kaip aš save ap
gaudinėjau visus šituos me
tus, kaip jie mane gudriai 
apgaudinėjo...”

(Bus daugiau)

KINIJA KRITIKUOJA
JUNGTINES TAUTAS |^7uTduria 7u dau^
Pekinas. — Kinijos spau

da ir radijas kritikuoja 
Jungtinių Tautų politiką 
Kongo respublikoje. Sako, 
kad J. Tautos išstodamos 
prieš Kongo legališką val
džią aiškiai atsistojo kolo
nizatorių pusėje.

Akrą, Gana. — Ganos 
respublika pirko Tarybų 
Sąjungoje keturioliką dide
lių “Iliušino” rūšies lėktų

Ottawa. — Vienoje šei
moje nariai susišaudė ir ke
turi krito negyvais. 
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jos studijoje. Nežiūrint to, 
ji perka tik vienu dalyku 
daugiau dabar (vidutiniš
kai dabar tai sudaro 13.7 
dalyko), palyginus su 12.7 
dalyko tuometinėje studijo
je. Iš viso ji praleidžia 50% 
daugiau laiko bepirkdama 
8% daugiau daiktų ir pra
leidžia maždaug dvi minu
tes prie kiekvienos prekės, 
kol nusistatė pirkti ar ne
pirkti.

Pagrindinė šio skirtumo 
priežastis yra ta, kad tipiš
ka didelė maisto krautuvė 
turi apie 5,660 įvairių, t. 
y. vienu trečdaliu daugiau, 
kaip prieš penkerius metus. 
Pirkėjas kas minutę turi 
prieš akis apie 200 prekių.

Dar vienas faktorius yra 
tas, kad pirkėjas 7 iš 10 sa
vo sprendimų, ką pirkti, pa
daro pačioje krautuvėje. Iš 
šių trys ketvirtadaliai yra. 
visai neplanuoti iš anksto ir 
yra spontaniški pasirinki
mai, pamatant daiktus, iš
dėtus ant lentynų ir juos įsi
dedant į pirkinių vežimėlį. 
Tokių spontaniškų nutari
mų skaičius padidėjo 10% 
nuo 1954 m.

Studija taipgi rado, kad 
pirkimas dabar pasidarė 
šeimos reikalu daugelyje 
šeimų. Dvi iš penkių mo
terų eina pirkti kartu su 
savo vyrais ar vaikais ar su 
visa šeima. Tik pusė iš 
šiandienos pirkėjų eina pa
vieniui.

Pirkimo dienos taip pat 
išsibalansavo per savaitę. 
Nors krautuvių savininkai 
paprastai laiko pirmadie
nius ir antradienius tuš
čiom dienom, studija tačiau 
rado, kad nuostabiai didelis 
maisto daiktų skaičius yra 

dienomis. Vidutiniškai kiek
vienas šeimos pirkėjas per
ka 10 dalykų, kurių kaina 
viršyja penkius dolerius.

Didžiausios pirkimo die
nos tačiau yra penktadie
niai ir šeštadieniai. Tomis 
dienomis vidutiniškas pre
kių skaičius vienam pirkė
jui yra 60% didesnis, pa
lyginus su savaitės pra
džios dienomis. SkaiČiuo-' 
jant doleriais, savaitgalio 
pardavimai vienam pirkė
jui yra 70% didesni: $5.52 
pirmadieniui ir $9.31 šeš
tadieniui.

American Council

JAV yra 107,000,000 
galinčiu balsuoti

Washingtonas. — Lapkri
čio 8 d. įvyks Jungtinių 
Valstijų prezidento ir kitų 
valdininkų rinkimai. Cen
sus Bureau paskelbė, kad 
yra 107,000,000 žmonių to
kiame amžiuje, kurie gali 
balsuoti.

Bet mūsų šalyje tik apie 
pusė galinčių balsuoti juose 
dalyvauja. Pietuose negrų 

sąlygų, kurios jiems nelei
džia dalyvauti balsavimuo
se. Kitur yra daug žmonių, 
kurie nedalyvauja, nes ne
mato skirtumo tarp demo
kratų ir respublikonų kan
didatų.

Washingtonas. — Kiek- 
vieneriais metais Jungtinė
se Valstijose yra pastatoma 
turistams virš 3,000 naujų 
motelių.

Minkenas, Marokas. — 
Autobusas susidaužė ir žu
vo 40 žmonių.

K



MON TE IRAS^ LOBATAS-— brazihj. rašytojas

DONA EKSPEDITAta».

APSAKYMAS
(Pabaiga)

Užsimezgė gyvas, nuoširdus pokalbis.
—Labą, labą dieną! — mandagiausiai 

tarė vokietė.—Tai jūs, madam, skambi
note darbo biurui?

Tas “madam” sukrėtė doną Ekspedi- 
tą.

—Teisingai. Skambinau ir sąlygas 
pasakiau. Ar senjora su tuo sutinkate?

—Na taip! Labai labai! Kaip sykis 
šito aš ir ieškojau. Puiku! Bet atėjau 
savo akimis pamatyti, nes įprasta skelb
ti viena, o tikrovėje būna kita.

Ši pastaba švelniai pakuteno donos 
Ekspeditos savijautą. Jos akys sužibėjo.

—Atrodo, kad senjora m a n o galva 
galvojate. Aš sakiau ir sakysiu, kad 
kaip sykis šitaip atsitinka. Šeimininkės 
nuslepia teisybę. Paskelbia viena, o nori 
ko kito. Paskelbia, jog tarnyba lengva, 
o paskui vargšei tarnaitei užkrauna aibę 
sunkiausių darbų. Darbo biurui aš sa
kiau ir pabrėžiau: darbai lengvutėliai...

—Ot šitaip, ot!—pritarė vokietė, kas
kart vis labiau susižavėdama.—Žinoma, 
darbas turi būti lengvas, lengvutėlis, 
nes, galų gale, tarnaitė irgi žmogus, o ne 
koks mulas vežimui traukti.

—Aišku! Pagyvenusi moteris negi 
gali dirbti mergaičių darbus. Ir kamba
rius tvarkyti, ir skalbti, ir net virti, kai 
virėja negrįžta. Dėl vietos gyventi, dar
bo biurui sakiau: “gerame kambaryje”...

—Kaip sykis!—pritarė vokietė.—Ge
rame kambaryje, ir su langais. Aš nie
kad nepakęsčiau, kad šeimininkės nu
grūstų tarnaites, lyg kokias valizas, į 
tamsią, tvankią pastogę. Ir be vonios.

Dona Ekspedita iš džiaugsmo nebera
do sau vietos. Reikalai klostėsi žavin
gai.

—Ir su šiltu dušu!—užsidegusi pridū
rė ji.

—Šiltutėliu! — šuktelėjo vokietė, 
pliaukštelėjusi rankomis.—Šitai man už
vis svarbiausia. Kaip gi gali būti namai 
švarūs, jei tarnaitėms nė vonios nėra?

—Ak, mano senjora, jei visos šeimi
ninkės šitaip galvotų!.. — pasakė dona 
Ekspedita, akis pakeldama-,į: dangų. — 
Koks būtų pasaulis laimingas! Bet visu
moj š-eimininkės yra blogos, ir suvilioja 
vargšes tarnaites, kad tik jas pagautų 
ir išnaudotų.

—Ot šitaip, ot!—sutiko vokietė.—Jūs, 
senjora, lyg išminties knyga. Iš šimto 
šeimininkių tesusiras penkios ar šešios, 
kurios turi širdį, kurios atjaučia tar
naitę...

—Vargu ar tiek bus!—suabejojo dona 
Ekspedita.

Abiejų nuomonės nuostabiai sutapo. 
“Lengvų darbų” klausimą jos išsėmė 
taip abipusiškai supratingai, jog visi 
darbai tapo lengvutėliai, mažne nulis— 
ir prieš donos Ekspeditos akis iškilo di
džioji jos gyvenimo svajonė: tarnyba be 
jokio, visiškai jokio darbo...

—O atlyginimą,—tarė ji (kuri visada 
užprašydavo 200 ir sulygdavo už 80),— 
tai nustačiau 200 milreisų...

Šitą “du šimtu” ji įterpė baimingai, 
laukdama neišvengiamo prieštaravimo. 
Bet įprastinio prieštaravimo pirmąsyk 
nebuvo. Priešingai, vokietė su tuo karš
tai sutiko.

—Kaip sykis! Du šimtai per mėnesį, 
išmokant kiekvieno mėnesio paskutinę 
dieną.

—Taip, taip!—klyktelėjo dona Ekspe

dita, atsikeldama nuo kėdės. — Arba pa
čioje mėnesio pradžioje. Man niekad ne
patiko istorija su algos išmokėjimu kažin 
kurią dieną. Atlyginimo pinigai—šven
ti pinigai.

—Visų švenčiausi!—subliovė vokietė, 
taip pat atsistodama.

—Puiku!—užgyrė dona Ekspozita. — 
Viskas klostos, kaip aš norėjau.

—Taip, puiku!—pakartojo vokietė.— 
Bet jūs minėjote ir fazendą...

—O kaipgi, ir fazendą. Gerą fazendą, 
su daugybe vaisių, pieno, kiaušinių. Ir 
gražią fazendą, nes yra labai netikusių.

Gražios, vaisiais, pienu ir kiaušiniais 
pertekusios fazendos vaizdas apstulbino 
vokietę. Ak, tai žavu!

Dona Ekspedita tęsė:
—Viščiukai! O, tai didžiausias malo

numas! Dievinu viščiukus, paukštelius... 
Madam, mes visiškai sutariam...

Abidvi ėmė tiesiog svaigti fazendos 
gyvenimo ekstaze. Visos svajonės, iki 
šiol glūdėjusios jųdviejų sielose, staiga 
vešliai pražydo. Nelaimei, vokietė su
manė paklausti:

—O kur yra toji jūsų, fazenda, ma
dam?

—Memo fazenda? — pakartojo dona 
Ekspedita, sutraukdama kaktą.

—Taip, jūsų fazenda. Fazenda, į ku
rią madam norite mane pasiųsti...

—Fazenda, į kurią aš noriu senjorą 
pasiųsti?—vėl pakartojo dona Ekspedi
ta, nieko nesuprasdama. — Aš? Fazen
da?.. Jei aš turėčiau fazendą, tai ar ieš
kočiau tarnybos, ką?..

Dabar vokietė išsprogdino akis. Ir ji 
nieko nesuvokė. Minutėlę ji lyg ore pa
kibo. Pagaliau išstenėjo:

—Vadinasi, m a d a m neskambinot į 
darbo biurą, kad turite tarnybą fazen- 
do j ?

—Kokia mano fazenda? Jokios fazen
dos niekad neturėjau. Skambinau ieš
kodama tarnybos, jei galima, fazendo- ■ 
je. Štai ir viskas...

—Tai, tai, tai...—ir vokietė nuraudo 
it burokas.

—Na, taip,—tarė dona Ekspedita, pa- 
galiau suvokusi jųdviejų apsirikimą. —M 
Kalbamės lyg dvi idiotės, abidvi norėda-^ 
mos tarnybos ir galvodamos, kad viena 
kitai esame šeimininkės...

Ši juokingai susiklosčiusi aplinkybė, 
joms vėl grįžus į “pagyvenusių moterų, 
ieškančių lengvos tarnybos” padėtį, pri
vertė abi skaniai nusikvatoti.

—Nieko sau pokštas!—sumurmėjo vo
kietė, atsistodama išeiti. — Šitaip dar 
niekad man nepasitaikė. Tai bent darbo 
biuras, a?!

Dona Ekspedita pafilosofavo:
—Man iškart atrodė įtartina. Su vis

kuo, ko tik aš prašiau, jūs sutikote. Net 
ir su karšta vonia! Ohio! Taip nekalba 
nė viena šeimininkė, nes visos jos apga
vikės. Darbo biurą, tur būt, suklaidino 
telefonas, kuris šiandien baisiai blogai 
veikė. O gal aš nenugirdau—mat, tru
putį klausa šlubuoja...

Viskas buvo pasakyta. Abidvi atsi
sveikino. Vokietei užtrenkus vartelius, 
dona Ekspedita uždarė duris ir iš šir
dies gilumos atsiduso:

—Kaip gaila, dieve mano! Kaip gai
la, kad pasaulyje nėra šeimininkės, ku
ri suprastų tarnaitės padėtį...

Iš portugalų kalbos
A. VAIVUTSKAS

Vešlūs kukurūzai išaugo šiemet ir Širvintų “Gelvonų” kolūkyje. Čia matome kuku
rūzų augintojus mechanizatorius A. Savarauską ir J. Mikučionj, patenkintus savo

kruopštaus darbo vaisiais.
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- Pittsburgh, Pa.
Pranešimas LDLD 87 kp. 

nariams ir pažangiosios 
spaudos rėmėjams

Draugai! LDLD 87 kp. 
šaukia speciali susirinkimą 
rugsėjo 25 d., 2 vai. po pie
tų. Įvyks LDS name, 1024 
Beaver Ave, Pittsburgh, 
Pa. (North Side.)

Susirinkime bus išdalytos 
knygos LDLD nariams, Bus 
išdirbti planai, kaip geriau 
‘Laisvės” auksinį (50 mė
ti)) jubiliejų susitikti! Man 

nėra reikalo čia aiškinti, 
kiek buvo ir dabar yra 
“Laisvė” svarbi Pittsbur- 
gho pažangiųjų lietuvių vei
kimui per 50 metų “Lais
vės” gyveninio, nes tą kiek
vienas pažangus asmuo ži
lo.

Todėl lai nė vienas LDLD 
87 kp. narys ir pažangios 
spaudos rėmėjas šio susi
rinkimo neapleidžia. Susi
rinkime bus apkalbėta ir 
daugiau svarbių reikalų.

Po susirinkimų m ū sir 
draugės moterys visados 
pasirūpina gerų užkandžių; 
manau, kad tas pats bus ir 
po šio susirinkimo.

Varde LDLD 87 kp. kvie
čiu visus dalyvauti susirin
kime.

J. K. M-ažukna,
LDLD 87 kp. sekr.

būt priimti į darbą.
Mokyklų direktoriai ne

sutiko su valstijos teismo
Philadelphia, Pa

Pereitais metais mes phi-1 patvarkymu ir apeliuoja į 
ladelphiečiai mažai kuo pri-' šalies Aukščiausį teismą, 
sidėjome prie “Vilnies” pa-! Kaip šis dalykas bus nu- 
ramos. ‘Vilnis” vakarų,! - j • L -----
“Laisvė” rytų. Tačiau abu 
laikraščiai mūsų pažangių

Su spalio mėnesio pradžia 
prasideda “Laisvės” • vajus 
gavimui naujų skaitytojų 
ir atnaujinimui senų. Aiš
ku, jog reikalinga ir finan
sinė parama, kad būtų už
tikrinta laikraščio gyvybė 
per 1961-mus metus.

Philadelphijoje yra gra
žus skaičius ‘Laisvės” skai
tytojų. ‘Reikia pasakyti ir 
tą, kad didžiumoje “Lais
vės” skaitytojai yra pensi- 
nnkai, daug paaukoti nebe
išgalės. Bet, manau, kiek
vienas mylintis laikraštį tu
rėtų įsipareigoti nors su 
penkine prisidėti. Išgulinti 
prašomi daugiau ir, kuomet 
pas jus atsilankys “Laisvės” 
vajininkas, tai su atnauji
nimu prašomi jam priduoti 
ir savo auką.

lietuvių ir mes juos turime 
palaikyti. Šių metų “Lais
vės” vajus yra kartu atžy- 
mėjimas jos 50-Ves metų 
sukakties. Neatsitikime nuo 
kitų kolonijų, bet ženkime 
pirmyn pralenkdami kitus.

Prieš kiek laiko valstijos 
aukščiausias teismas nu
sprendė, kad mokytojai, ku
rie 1954-tais metais atsisa
kė atsakyti į klausimus 
pasiremdami penk tuoju 
konstitucijos patai s y m u, 
kad savęs neįkriminuotų ir 
buvo pašalinti iš darbo, turi

Lietuva paveiksluose

Stasys Fabijonas (kurį nuotraukoje matome)—jauniau
sias Šilutės rajono “Tiesos” kolūkio paukštininkas-mčgejas. 
Kaip matyti, ir paukščiai nemažiau jį pamilo...

Kaišiadorių rajono Černiachovskio vardo kolūkio bekonų 
augintoja, pirmūne Marijona Gudavičiene. Per metus ji įsi
pareigojo išauginti po 1,200 bekonų.

Sparčiai vyksta melioravimo darbai “Šėtos” > kolūkyje
((Kėdainių rajonas).

N UOTR AU KOJ E: melioracinė grupė darbo metu.

spręstas, tai ateitis paro-
dys.

Penn. geležinkelių strei
kas pasibaigė pilnu darbi
ninkų laimėjimu. Vienas iš 
svarbių punktų, tai kompa
nijos atsisakymas, traukti 
unijas atsakomybėn reikale 
atlyginimo 14 milijonų dole
rių, neduoti darbų pašali
nėm dirbtuvėm taisymui 
karų bei kitų darbų. Unija 
laimėjo, kad nedirbtų tos 
unijos narys kito unijos na
rio darbą, bet tik dirbtų sa
vo šakoje.

Streikas palietė 93 tūks
tančius darbininkų ir pa
lietė 13-ką valstijų. Tai bu
vo istorinis įvykis bėgyje 
114-kos metų.

“Laisvę” laike streiko ga
vom labai suvėluotas. Penk
tadienio laidą gavome kitą 
savaitę trečiadienį.

Uraganas neaplenkė ir 
mūs padarydamas didelių 
nuostolių. Medžiai, stogai, 
elektra ir langai nukentėjo. 
Nekuriose vietose per 24 
valandas nebuvo šviesos. 
Telefono susisiekimas nu 
trauktas, žemesnės vietos
vandeniu užsemtos ir buvo 
vietų, kuriose važiuotė bu
vo sulaikyta.

Man prisimena 1954-ti 
metai, kuomet tuo pačiu 
laiku turėjome vakacijas ir 
mus užtiko uraganas pajū
ryje. Vaizdas buvo žiaurus. 
Žiaurus ir šis namie esant 
buvo. 

■■ ■— 1
šeštadienį, spalio 22 d., 

rusai rodys judamus pa
veikslus “Soldat Brovkin” 
(Kareivis Brovkin) ir 
“Ruski Prazdnik” (Rusų 
švente). Sakoma, kad šie 
filmai yra įdomūs, vienas 
juokingas. Suprantanti rusų 
kalbą kviečiami dalyvauti. 
Rodymas įvyks Rusu sve
tainėje, 1150 North 4 th St. 
Pradžia 7:30 vakare.

Valstijos sostinėje Har- 
risburge įvyko demokratų 
banketas rugsėjo 14 d. Sa
koma, dalyvavo 8,000 sve
čių, įžanga buvo $.100. Šia
me bankete kalbėjo demo
kratų kandidatas preziden
to vietai Kennedy.

Na ir kuomet kalbėda
mas suminėjo Sovietus, kad 
jie plečia savo įtaką Kubo
je, tik 90 mylių nuo Ameri
kos, tai dalis svečių plojo. 
Man žiūrint per televiziją 
pasidarė nesupranta m a s 
nuotykis. Bet taip įvyko.

Su spalio 1 d. bus patik
rintas sveikatos stovis visų 
tų, kurie buvo gavę leidi
mus automobilius _ vairuoti 
1924 metais. Valstijos gu
bernatoriaus patvarkymu 
visi valstijos ir miestų dar
bininkai, kurie vairuoja au
tomobilius, pirmi turės per
eiti sveikatos patikrinimą. 
Gubernatorius sako, kad 
valstijos ir miestų darbi
ninkai turi parodyti pavyz
dį kitiems piliečiams.

Pilietis

STEVENSONAS PEIKe 
PIETŲ ‘ DEMOKRATUS”

Chicago. — Illinois vals
tijos demokratų konferen
cijoje, kur buvo susirinkę 
apie 5,000 publikos, Adlai 
Stevensonas kritikavo pieti
nių valstijų demokratus. Jis 
sakė, kad jie dažnai rėmė 
respublikonų poziciją Kon
grese ir tuo. prisidėjo prie 
Eisenhowerio politikos pa
laikymo.

Binghamton, N. Y.
Rugpiūčio 31 dieną įvyko 

LLD 20 kuopos susirinki
mas. Jis buvo neskaitlingas, 
bet dalyvavę padare gerų 
nutarimų. ✓

Kuopos komitetas išdavė 
raportą. Pirmininkas J. 
Vaicekauskas pranešė, kad 
su kitais turistais lankėsi . 
Lietuvoje ir matė jos dide- * 
liūs pasiekimus. Fin. sekre
torė A. Žemaitienė raporta
vo,' kad Anna Wellus prida
vė LLD duoklių $2.05 už 
narę, kuri buvo pasitrau
kusi iš organizacijos, bet 
dabar jau sugrįžo. Iždinin
kė H. Žakienė pranešė, kad 
partraukė 10 knyg učių 
“Lietuva šiandien”, kurių 
3 egz. J. K. Navalinskienė 
jau pardavė.

Fin. sekretorė raportavo, 
kad gavo iš centro naujas 
knygas nariams. Knyga la
bai įdomi. Ją parašė kuni
gas J. Ragauskas, kuris pa
metė kunigystę.

A. Žemaitienė ir J. K. 
Navalinskiienė išdavė ra
portus iš LLD suvažiavi
mo, paryškindamos svar
biuosius nutarimus? Visi 
raportai priimti.

H. Žukienė pranešė, -kad 4 
ji renka aukas Pietų Ame
rikos pažangiam laikraščiui 
“Darbui”, kuris išeina 
Urugvajaus respublikoje.

Nutarta pasidarbuoti mi
nėjimui “Laisvės” 50 metų 
jubiliejaus. Pasveikinimui 
nuo mūsų miesto ir apylin
kės aukų rinkimui išrinktos 
J. K. Navalinskienė ir A. 
Wellus. Mes prašome visus 
nuoširdžius laisviečius, vi
sus apšvietos ir kultūros rė
mėjus — aukokite ’’Lais
vės” jubiliejui kiek tik iš
galite.

Pirmieji su aukomis jau 
prisidėjo sekamai: A ir J. K. 
Navalinskai $10, I. M. Lu- 
zinai $5, P. ir K. Juozapai- 
čiai $5 ir A. Garuckis $3. 
Pasitikime, kad kiti greitai 
su aukomis prisidės. Dauge
lis pasižadėjo, manome, sa
vo žodį ištesės.

J. K. Navalinskienė, K <
. prot. raštininkė

Houston, Texas. — Gais
ro nelaimėje žuvo keturi 
Clarkų šeimos nariai.



Los Angeles, Calif
“Laisves” naudai gegužinė
< Išvažiavimas - gegužinė 

su pietumis įvyks sekmadie
nį, spalio (October) 9 d. Ar- 
rojo Seco parke (pietūs 
bus 1 vai.) atžymėjimui 
“Laisvės” 50 m. jubiliejaus.

“Laisvė” yra vienintelis 
lietuviškos spaudos istori
joj laikraštis per 50 metų 
ugdantis apšvietą lietuvių 
išeivijoje ir organizuojąs 
kovas už didesnį duonos 
kąsnį, už taiką ir linksmes
ni rytojų; stovįs išvakarė
se auksinio jubiliejaus.

Jūsų atsilankymas netik 
pagelbės tinkamai atžymėti 
tą šventę ir parems garbin
gą tikslą, bet busite pavai
šinti skaniais patiekalais, 
tyrame ore, : 
po lapotais medžiais. Taip-! 
gi susitiksite senus draugus' 

susipažinsite su naujais.
Geistina, kad dėl geresnių 
pasekmių rastųsi gerašir
džių, kurie paaukotų komi
tetui maisto ir dovanėles. 
Rengia ir kviečia LLD 145 
kp. “Laisvės” jubiliejinis 
komitetas.

Kuopų susirinkimai
Rugsėjo 11 d. įvyko LDS 

35-tos ir LLD 145 kuopų su
sirinkimai.

Iš LDS 35 kp., kaip visa
da, finansų sekr. M. Pūkis 
pateikė platų raportą ir žy
mėjo naudingus orgonizaci- 
jai Seimo nutarimus. Taip
gi raportavo, kad daug pa
sitarnavęs organizacijoms 
Leo Peters apsirgo pašliju
sia širdimi ir gydosi namuo
se. Linkiu jam greit ir sėk
mingai nugalėti ligą ir ne
malonumą.

Įvyko ir staigmena, nes į 
kuopa paaugo net 7 nariais. 
Iš 7-tos* kp., Wilkes-Barre, 
Pa., persikėlė Joseph Pet- 
chuk su 6 šeimos nariais į 
mūsų kuopą. Jie prieš tūlą 
laiką atvyko į Los Angeles 
apsigyventi. Linkiu jam ir 
šeimai sveikatos ir laimės 
mūsų “dievo užpekyčje”, 
kur nepasiekia šalčiai, liū
tys, nei tvanai ir uraganai.

Sekė LLD 145 kp. susi
rinkimas. Iš vadybas rapor
tavo J. A. Dementis, fin. 
sekr. Jis žymėjo, kad kuo
pa yra gerame finansinia
me stovyje ir kad paaukau
ta sveturgimių gynimui 
$25; kad gauta knygutės 
“Lietuva šiandien” ir pla
tinamos, taipgi aplaikyta 
už 1960 m. knygos “Ite, 
Missa Ėst” (Eikite, mišios 
^ąsibaigė), buvusio kunigo

J. Ragausko, Lietuvoj pa
rašyta ir atspausdinta. 
Knyga nariai apsidžiaugė.

Skaitytas laiškas nuo d. 
Karosienės iš Leandro, Ca
lif. Ji suteikė mums progą 
turėti ją Los Angeles mies
te su prakalbomis. Tuo pa
čiu sykiu pasirodė, kad yra 
susitveręs “Laisvės” auksi
nio jubiliejaus komitetas, 
kuris įsipareigoja rūpintis 
parengimais. Padiskusavus, 
kuopos užgirtas. Ačiū d. Ka- 
rosienei už suteikimą tokios 
neapkainuojamos progos, 
kuri su džiaugsmu bus pa
naudota atšalus orui.

Susitarta del rodymo iš 
Lietuvos filmų. Šiuo tarpu, 
kaip aukščiau žymėta, yra

surengiamas išvažiavimas 
žalioje pievoje į pietumis.
nnrlrži‘iTain- I Grįžo is atostogų

Džiugu buvo sutikti
.kacijų sugrįžusią

Flori- 
kad 
slo-

ilgų

iš 
LDS 

kuopos pirmininkę ir žymią 
veikėją Oną Bernotienę, ku
ri lankėsi Floridoj, Chica- 
goj ir kitur. Tik apgailėti
na, kad “parsivežė
uos šaltį-slogą. Linkiu, 
Kalifornijos saulutė tą 
gą greit pašalintų.

Taipgi sugrįžo po 
vakacijų gera draugė
Cable, kuriai, matyti, vaka- 
cijos suteikė kaip fiziškos, 
taip ir dvasiškos naudos, 
mat ji nesilankė Floridoj.

Sugrįžo iš Yukaipos žy
mūs drg. Marcinkai apsigy
venti Los Angeles. Linkiu 
pasitenkinimo jiems naujoj 
vietoje ir nepamiršti pro
gresyvūs veiklos.

Oras per tūlą laiką buvo 
šiltokas, net 100 laipsnių 
vieną dieną, tačiau paskuti
nėmis dienomis pradeda at
šalti.

Sekanti susiri n k i m a i 
įvyks gruodžio (December) 
11 d., sekmadienį, 11 v. ryto. 
Tai bus priešmetiniai susi
rinkimai ir rinkimas valdy
bų.

šakalių žemaitis

KUBA NACIONALIZAVO 
TRIS JAV BANKUS

Havana. — Kubos vy
riausybė nacionalizavo tris 
Jungtinių Valstijų bankus. 
Nacionalizuota skyriai: The 
First National Bank of 
New York City, The First 
National Bank of Boston ir 
Chase - Manhattan Bank 
skyrius. Jų kapitalas siekia 
nuo 30 iki 40 milijonų dole
rių.

LAWRENCE, MASS.

“LAISVĖS”
AUKSINIO JUBILIEJAUS 

APVAIKŠČIOJIMAS
Tąja proga bus rodomi filmai iš Lietuvos ir

Duosime Gerus Pietus
Pietus bus duodami 2-rą valandą dieną

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

Jonas Grybas
Bus ir kitokių įdomybių bei įvairumų

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

daug metų ir tarnautų lietuvių visuomenei.
Rengimo komitetas

Brockton, Mass.
Uraganas Donna čionai 

padarė daug nuostolių. Jis 
siautė pirmadienį, rugsėjo 
12 dieną. Prasidėjo apie 2 
vai. po pietų, smarkiausis 
vėjas buvo apie 5 valandą ir 
tęsėsi iki 8 vai. vakaro. Iš
daužė langus, nuvartė ka
minus, išvertė daug medžių, 
nukrėtė obuolius ir taip pa
darė daug žalos. Žmonių 

! neužmušė, bet daug išgąs
dino.

“Laisvės” vajus praside
da su spalio 1 diena. Kartu 
bus minima ir laikraščio 
50 metų sukaktis. Aš ma
nau, kad pas mus atsiras 
daug gerų laisviečių, kurie 
jubiliejaus proga paaukos 
po penkinę, dešimtinę, o gal 
kai kurie pasveikins su $50 
ir net $100 laikraštį.

LLD 7-tos apskrities me
tinė konferencija įvyks sek
madienį, spalio 16 dieną, 
318 Broadway, So. Bostone. 
Tai bus labai svarbi konfe
rencija.

LLD 6 kuopos susirinki
mas šaukiamas pirmadienį, 
spalio 3 d., Liet. Tautiško 
Namo kambariuose. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, 
nes turėsime daug svarbių 
reikalų. Jų tarpe turėsime 
išrinkti delegatus į LLD 
7-tos apskrities konferenci
ją

Atėjo nauja knyga. Atei
kite ir ją gausite, labai 
svarbi. Taipgi turėsime pa
sitarti ir “Laisvės” vajaus 
reikalais, kaip geriau jį 
pravesti ir 50 metų sukak
tį atžymėti.

Sunkiai buvo susirgus 
Marijona Gutauskienė. Ji 
sunkiai dirba, nes turi dide
lę vištų farmą. Nesveikuo- 
ja ir jos darbininkas A. 
Lakavičius, taip pat nuo 
persunkaus darbo.

George Shimaitis

Pittsburgh, Pa.
LDS 160 ‘kuopos name, 

1024 Beaver Ave., įvyko 
LLD 87 kuopos susirinki
mas. Narių atsilankė ne
daug. Gal būti iš priežas
ties, kad buvo vakacijų lai
kas, nemažai narių buvo iš
vykę iš Pittsburgh©.

Padaryta keletas gerų 
nutarimų. Buvo plačiai dis- 
kusuojama: kokias knygas 
turėtų leisti LLD 
Komitetas. Bet šis 
mas paliktas baigti 
mame susirinkime.

Ateinantis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
25 dieną, toje pat svetainė
je. Pradžia 2 vai po pietų. 
Visus narius prašome daly
vauti.

Kuopos Komitetas

Centro 
klausi- 

seka-

jo 
kurie 

mieste gyvena jau

Dedham, Mass.
Draugams Petrui ir 

žmonai Bataičjams, 
šiame
per 25 metus, rugsėjo 18 d. 
buvo suruošta suprise parė. 
Suruošė jų dukterys—Ann 
ir Gertrude.

Tarp svečių buvo Mr. ir 
Mrs. Peter Bataitis, Jr., 
gyv. N o r w o o d e, su savo 
dviem vaikais, Elizabeth ir 
Peter the third; Mr. ir Mi’s. 
John F. Bataitis. iš Town
send, su savo vaikais—John 
Jr., Cynthia ir Linda. Pe
ter if John F. Bataitis yra 
senių Balaičių sūnūs.

Artimi šeimos nariai nuo
širdžiai pasveikino šeimi
ninkus. Ab

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

San Francisco, Cal
Turistų Prakalbos 

apie Lietuvą
Daugelis mūsų kolonijos 

lietuvių nekantriai laukėm 
tos dienos, kada įvyks mū
sų keliauninkų, grįžusių iš 
Lietuvos turistų, pasakoji
mai, ką jie matė ir patyrė 
šią vasarą važinėdami 
skersai ir išilgai Tarybinė
je Lietuvoje. Pagaliau įvy
ko mūsų laukiamas paren
gimas rugsėjo 11 d. gra
žioj Finų svetainėj. Iš tik
rųjų ne apsirikom laukda
mi mūsų turistų patirtų 
įspūdžių pasakojimo.

Tos dienos pirmininkas d. 
A. Taraška tinkamai per
statė rengimo svarbą ir pa
žymėjo, kad iš mūsų kolo
nijos randasi šeši turistai, 
kurie mums duos savo pa
tirtus įspūdžius, kaip da
bar gyvena ir veikia mūsų 
broliai ir sesės Tarybų Lie
tuvoj. Pagal pažymėjimą 
savo dienotvarkėje kiekvie
nas buvo pašaukti pakal
bėti po 15 minučių, o pas
kutiniam bus leistina kalbė
ti kiek reikės, kad ir va
landą laiko.

Pirmasis kalbėjo d. B. darbai visose įstaigose eina

voj gamintus, ir jų rody
mas įvyks lapkričio 6 d., 
1819 — 10th St., Berkeley 
mieste (toj pačioj Finų sve
tainėj, apie 1 vai. popiet.

Apie mūsų draugus
Grįždami iš Lietuvos mū

sų turistai parvežė daug 
įvairių ir labai gražių do
vanėlių. Laike prakalbų bu
vo stalas apdėtas visokiais 
papu ošalais pažiūrėjimui. 
Taipgi draugės moterys ap
dovanojo savo draugus Lie
tuvoj darytais papuošalais.

Jonas Radęs buvo atvy
kęs iš Yucaipos į San Fran
cisco S. P. ligoninę sveika
tos patikrinti. Gydytojas 
patarė jam, kad gerai užsi
laikytų su maistu ir darbu, 
tad jo sveikatai nebus pa
vojaus. Pabuvęs keletą die
nų pas draugus išvyko at
gal į Yucaipą.' Sykiu buvo 
atvykus ir jo žmona Mary
tė.

Ignas Kamarauskas sako 
ieškąs darbo kasdien, bet 
iš niekur negaunąs pakvie
timo į darbą. Tai rodo, kad

METHUEN, MASS.

JONAS SLEIVIS
Mirė rugsėjo 25, 1959.

Jau vieneri metai kai mirė mūsų mylimas tėvas ir 
vyras. Jo niekad nepamiršime. Ilsėkis ramiai.

Juze Šleivienė, žmona.
Albinas Kaupinis, posūnis.
Stepanija, duktė.
Anūkai Dickie Kaupinis ir Patrice 
Švogeriai Ig. Chulada ir žmona, 
ir Teofilis Tartonis.

BINGHAMTON, N. Y

Sutkus. Nors laikas trum
pas, bet palietė svarbesnius 
ir įdomesnius patyrimus. 
Nors nepratusiam publikai 
kalbėti, jo kalba buvo labai 
nuosekli.

Antra kalbėjo d. Marytė 
Baltulionytė. Kadangi mes 
ją gerai žinom, kad ji po 
mažai kalba organizacijų 
susirinkimuose, tad ji ir čia 
kalbėjo trumpai, bet jos pa
sakyta kalba buvo labai 
reikšminga,: kiekvienas pa
sakytas sapnys turėjo di
delę reikšmė Ji didžiai gė
rėjosi dainų šventės įvy
kiais, Tarybinės Lietuvos 
dvidešimtmečio šventės įvy
kiais ir nuosekliai pažymė
jo kolūkių, miestų ir indus
trijos milžinišką pakaitą, 
palyginus sjį praeitimi, ko
kia buvo valdant Smetonai.

Trečia kalbėjo d. Valerija 
Sutkienė. Daugiau kalbėjo 
apie įspūdžius iš kelionės po 
plačią Lietuvą ir. apie žmo
nių vaišingumą pas gimines 
ir visur, kur tik sustojo,— 
stalai pilni geriausio valgio.

Ketvirtas kalbėjo Vladas 
J a k u b a uskas-Jacobs. Jo 
įspūdžiai buvo mažesni, nes 
jis nestiprios sevikatos, tai 
jo kelionė buvo aplink Kau
no miestą ir artimus kol
ūkius. Todėl pasakojimas 
daugiau palietė miesto gy
venimo dalykus.

Penktas kalbėjo Vincas 
Burda.

Paskutinė kalbėjo d. Ksa
vera Karosienė. Jos kalba 
plačiai palietė Dainų šven
tės svarbą, gerų ir prastų 
kolūkių tvarką. Taipgi aiš
kiai pažymėjo apie mokslą, 
ligonines ir moterų darbus. 
Perspėjo žmones, kad neti
kėtų dipukams ir reakcinei 
spaudai, kurie nepamatuo
tai šmeižia Sovietų Sąjun
gą ir meluoja. Ji pažymė
jo ir tai, kad jai išvažiuo
jant į Lietuvą jos giminai
tė piktai barė ją, sakyda
ma, kad “gal tau jau nusi
bodo gyventi, kad važiuoji 
į Lietuvą, tave kacapai pa- 
sniaugs, gyva nesugrįši.” 
Bet d. Karosienė sugrįžo 
iš Lietuvos sveika ir links
ma, jos niekas nesmaugė ir 
niekas paskui turistus ne
sekiojo.

Pasibaigus kalboms ir 
klausimams, mūsų žvalios 
gaspadinės turėjo pagami
nusios lengvų užkandžių ir 
kavos. Visi linksmai užbai
gė sekmadienio popietę.

Pasigirdo kita žinia, kad 
rengimo komisija neužilgo 
gaus keturis filmus, Lietu-

silpnai.

Rugsėjo mėnesio pradžio
je lankėsi Marytė Lapins
kienė su savo anūke iš Los 
Angeles. Sakė, kad jai pa
tinka San Franbisco mies
tas ir oras, tik baiminasi, 
kad čia labai kalnuotos gat
vės vaikščioti ir važinėti.

Mirus mūsų kovingam 
draugui Wm. Heikkilai, li
kusi jo gyvenimo draugė 
Phyllis H e i k k ila tikėjosi 
gauti kaip našlė pašalpą iš 
valdinės įstaigos. Bet parei
gūnai griežtai jos reikalavi
mą atmetė. Būdama silpnos 
sveikatos turi eiti uždar
biauti. Pašalpos jai neduo
da todėl, kad jos vyras buvo 
padėtas ant deporta c i j o s 
sąrašo. Alvinas

New Britain, Conn.
Mūs geras spaudos rėmė

jas Jonas Aukščiūnas vėl 
serga. Nelaboji liga jį kan
kina nuo praėjusios žiemos. 
Kai prašvito pavasaris, sy
kiu ir Jono sveikata pradė
jo gerėti. Dabar vėl nesijau
čia gerai.

Linkime Jonui atgauti 
stiprybė, pilnai susveikti.

Vos tik išgirdę, kad wa- 
terburiečiai užkvietė Aido 
chorą iš Worcester, Mass., 
suvaidinti operetę “Išeivį” 
spalio 23 d., tuojau pradėjo
me rūpintis'su nuvažiavimu 
ir pamatymu, kaip aidiečiai 
gražiai vaidina ir dainuoja. 
Kuriuos teko sutikti ir pa
kalbinti važiuoti į Water
bury, visi mielu noru pasi
žadėjo nepasilikti namie. 
Dabar, draugai, turinti ma
šinas, pradėkite 
ratus, važiuosime 
mylinčius meną 
me namie.

šmeruoti 
visi kartu, 
nepaliksi-

Sayaitė prieš atvažiavimą 
N. Chruščiovo, Castro ir ki
tų į Jungtinių Tautų gene- 
ralę asamblėjos sesiją spau
da negražiai rašė. To pa
sekmėje išgirsta nešvarių 
kalbų ir iš neapsišvietusių 
žmonių. Kuomet rimtai pa
klausi jų, kuomi toji dele
gacija nusidėjus, kad reikia 
ją paniekinti, jie nutyla, ne
žino ką atsakyti.

kadMums buvo laime, 
uraganas Donna prisiarti
nęs išpylė gerokai lietaus ir 
daugiau nieko, žmonės ge
rokai buvo susijaudinę, nes 
visos dirbtuvės paleido dar-

Iš moterų susirinkimo
Rugsėjo 13 d. pas M. Kaz

lauskienę įvyko LLD 20 
kuopos Moterų skyriaus su
sirinkimas. Susirinko narių 
nemažai.

Komitetas ir komisijos 
išdavė raportus. Komisija 
suruošimui filmų iš Lietu-
vos raportavo, kad jeigu J. 
Grybas galės atvykti, ir jei
gu bus galima gauti slavų 
svetainę, tai parengimas 
įvyks spalio 22 d. Jį rengsi
me bendrai su LDS 6 kuopa.

Nutarta tą pat kartą 
rengti ir vakarienę. Įžanga 
į filmų parengimą bus $1, 
taipgi $1 ir už vakarienę, 
bet kurie nenorės vakarie
nėje dalyvauti, tai pasimo
kęs tikėtą tik į filmų rody
mą. Komisijoje yra A. Wel- 
lus, M. Kulbienė, A. Žemai
tienė ir K. Vaicekauskienė.

A. Žemaitienė pridavė 
duokles už sugrįžusią narę 
i Moterų skyrių.

Paminėjimui “Laisvės” 
50 metų jubiliejaus ir rin
kimui aukų išrinkta komi
sija. Komisijoje yra M. 
Kazlauskienė ir J. K. Nava- 
linskienė. Prašome visuš 
“Laisvės” rėmėjus pasvei
kinti jubiliejų su savo au
ka. Matykite komisiją ir 
priduokite. Prašome skai
tytojus, kurių prenumera
ta pasibaigus, atsinaujinti.

Baigiant susirinkimą, J. 
Navalinskienė perskaitė ko
respondenciją, tilpusią 
“Laisvėje” 1936 metais, iš 
LLD 20 kuopos susirinki
mo, apie susiorganizavimą 
Moterų skyriaus..

Pirmasis Moterų
riauš susirinkimas įvyko 
liepos 2 d. pas velionę Aną 
Mikalajūnienę. Tai buvo 
prieš 24 metus. Dalyvavo 
draugės A. Mikalajūnienė, 
U. Šimuliūnienė, M. Sedo- 
nienė, O Girniene-Wellus. 
Mrs. Saly, A. Žemaitienė, B. 
Zmitraitė, V. Zmitraitė ir 
J. K. Navalinskenė.

Į Moterų škyraus komi
tetą buvo išrinktos U. Ši- 
muliūnenė, A. Žemaitienė, 
O. Girnenė, A. Mikalajūnie
nė ir J. K. Navalinskienė.

Nuo to laiko daug naujų 
narių gauta, bet dabar sky
riuje yra tik 17. Vienos iš 
jų išvyko į kitus miestus, kai 
kurios pasitraukė dėl įvai
rių priežasčių. Labai būtų 
gerai, kad pasitraukusios 
vėl grįžtų į Moterų skyrių. 
Kiek žinoma, skyrius daug 
veikė, rinko aukas spaudai 
ir kitiems svarbiems reika
lams, rengė įvairius paren
gimus. Pelnas buvo skiria
mas prakilniems pažangie
čių reikalams.

Dabar baigiantis susirin
kimui buvome pavaišintos 
arbata ir kitokiais gardė
siais. Ačiū N. Strolienei, K.

Juozapaitienei ir M. Kaz
lauskienei.

Iš Brooklyn, N. Y., buvo 
atsilankius B. Zmitraitė 
Keršulienė. Teko su ja as
meniškai plačiai pasikalbė
ti. Ji pasidarbavo ir svetur
gimių gynimo reikalais.

Iš Simpson, Pa., lankėsi 
Wanda Thamsonienė. Pra
nešė nemalonių žinių, nes 
jos dukra Liudvisia Zrowka 
serga. Ji randasi St. Joseph 
ligoninėje, Carbondale, Pa.

Taipgi sakė, kad 1959 m. 
kovo mėnesį nuo širdies 
smūgio staigiai mirė jos 
vyras Petras Tamošiūnas- 
Thamsonas.

J. K. Nelesh

sky-

Stevensville, Mich.
Vasarai einant prie užbai

gos, Michigano farmeriai 
surengė gegužinę. Geguži
nė įvyko pas Drobius Ste- 
vensvillėje, 11 d. rugs. Žmo
nių privažiavo iš arti ir to-. 
Ii: Chicagos, Detroito, Lu
dington, Scottvillės, Union 
City ir kitur. Visi atsilan
kiusieji buvo linksmi, susi
tiko tiek pažįstamų iš įvai
rių kolonijų, buvo daug ir 
naujų pažinčių.

Michigan’o farmeriai yra 
dosnūs žmonės: suvežė laši
nių, kumpių, medaus “Vil
nies” naudai. Daug gero 
maisto buvo vietoje par
duota, dalis sunaudota vie
toj, nes buvo surengta ska
nūs pietūs svečių priėmi
mui. Maistas labai skaniai 
pagamintas ir jo buvo daug. 
Įžanga — $2 ypatai. Spėja
ma, kad dienraščiui “Vil
niai” bus virš $200. Tai 
graži parama.

Vienas dalykas metėsi į * 
akis: Michigano farmeriai 
visi senesnio amžiaus žmo
nės, pensininkai, jaunesnių, 
čia gimusių nesimatė. Man 
pačiam buvo labai malonu 
sutikti tiek daug pažįsta
mų, su jais pasidalinti min
timis. Visi taip draugiški, 
linksmi. Tikrai taip ir tin
ka gegužinėje...

Buvo ir trumpi praneši
mai. Kalbėjo turistai, kurie 
lankėsi Lietuvoje šiemet: 
J. Casko, J. Pauliukas, “Vil
nies” adm. ir V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius. Bet 
buvo žmonių skirtingų nuo
monių Lietuvos klausime. 
Aišku, tie žmonės kur tai 
girdi skalinant Lietuvos 
priešus, kurie yra pabėgę iš 
Lietuvos. Mes turime v dau
giau dirbti, pasiekti tuos 
žmones ir jiems teisingai iš
aiškinti šį klausimą.

bininkus eiti namo ir bū
ti pasirengusiais sutikti di
džiausią audrą.

Nusiklausęs

Londonas. — Anglų lai-s 
vyninkystės viršin inkai 
nuogąstauja, kad Tarybų 
Sąjunga daug išveža naf-: 
tos (nevalyto aliejaus). IŠ 
Juodosios jūros prieplaukų 
per metus buvo išvežta 3,- -. 
432,000 tonų. - ,
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Pasitinkant Tarybų Sąjungos 
premjerą Nikitą Chruščiovą

Džiaugiausi proga praė- i pasaulio įžeisti bei nubausti 
jusį pirmadienį dalyvauti] ir kitokiu, daug protinges- 

socialis-1 niu, praktiškesniu būdu.
Bet, iš kitos puses, gal ir 
gerai. Jei “Baltika” būtų 
pribuvus į modernišką prie
plauką, nebūtų buvę jokio 

korespondentai, I kontrasto. Na, o dabar, 
komentatoriai, i prie šios apgriuvusios se-

jau pasirodė Tarybų Sąjun
gos premjeras N. Chruš
čiovas, Rumunijos įžymu
sis ko m u n i s t ų vadas ir 
premjeras Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Bulgarijos prem
jeras Živkov ir Vengrijos 
premjeras Janos K a d a r. 
P u b 1 i k a pradėjo jiems 
smarkiai ploti, juos svei
kinti. O dar garsiau juos 
sveikino, kai jie pagaliau 
nusileido nuo laivo ir jiems 
pustuzinis mažyčių mergai-

pasitikime tolimų 
tinio pasaulio vadų. Jie 
pribuvo t a r y b i niu laivu 
“Baltika.” Juos pasitikti 
suvyko spaudos, radijo bei 
televizijos 
kolumnistai 
Na, o tos policijos visa j nos, užmirštos ir apleistos 
prieplauka pilnutėlė. Kam'daržinės tarybinis baltutė- 
jos tiek? Tikra nesąmonė, lis laivas atrodo 
Pilnai būtų užtekę vieno tu-(nepaprastai majestotiškai, 
žino smarkių uniformuotų išdidžiai. Tartum jis geriau, 
vyrų. Juk įleidžiami buvo I negu kas kitas, šiame atsi
tiktai žmonės su specialiais tikime pavaizduoja skirtu- 
pakvietimais bei įgalioji-|mą tarp socializmo ir ka
inais. Bet, ot, mūsų mies- j pitalizmo, tąpi seno ir liau
to valdžia norėjo pasirody- jo pasaulio, tarp to, kas sė
ti, kaip mes gerai rūpina-Ina, pūsta, griūva ir miršta, 
mės svečių saugumu! Du Į ir to, kas jauna, šviesu, 
šimtai policistų sukinėjosi,.; švaru, gražu! 
žvalginėjosi be jokio užsiė-I šitokią kiaulystę bandy- 
mimo. Man, kaipo ta<sų i c|amj iškirsti svečiams is! 
mokėtojui, kaipo, amei !k!e-į socja|istinio pasaulio, švel-l 
ciui, buvo pikta i juos Z1U'į njausiai pasakius, mūsųl,_. .. . 
r^tL ‘valdininkai meškiškai Pa-•

Arba štai prieplauka. Ar tarnavo Amerikai. Dauge-|^a SXc L 
ją galima vadinti prieplau
ka? Jokiu būdu negalima, sušlapę toje supuvusioje pa-’šįa^kas turės būti šioje se- 
Tai sena, sena jau per po
rą desėtkų metų nebenau
dojama “daržinė.” Kur/ika 
kadaise stoge buvo langai, 
dabar didžiulės skylės. Vi
sur stoge ir si-enose plyšiai. 
O lyja, o pila. Nėra kur at- 

. sistoti, pasislėpti. Susirin
kę žmonės pyksta, bara 
mūsų visiškai nusigalvoju-i neteko gailėtis jo 
sius valdovus. < 
Įėjo svečius iš socialistinio‘ prie pašiūrės, ant jo denio!ilgu delnų plojimu.

Pirmutinis prie mikrofo
no prieina ir į mus praby
la Nikita Chruščiovas. Jo 
balsas skambus, energingas. 
Kiekvienas žodis ir sakinys 
rimtai apgalvotas. Mat, 
juk jis kalba ne tik į šitą 
saujelę reporterių ir juos 
atėjusių pasitikti jiems ar
timų žmonių, bet į visą 
pasaulį. Jis kalba apie sa- 

; vo misiją, apie misiją viso 
L | socialistinio pasaulio šioje 

j istorinėje 15-toje Jungtinių 
Tautu Generalinės asamb- 

O toji misi- 
Taika ir visuo- 

.. x . ... . Dūc.s- nusiginklavimas!”lis taip issireiske šaldami

kažkaip

šiūrėje! /sijoje dis k u s u o j a m a ir
Buvo pranešta, kad “BaK ' sprendžiama, 

b
Nėra dides- 

. pasieks prieplauką i nio, skubesnio ir svarbes- 
' aštuntą valandą ryto. De-■ nio klausimo. Tarybinė de
ja, smarkiai p a v ė 1 a v o . I legacija dėjo ir dės visas 
Priežastis šių žodžių rašy- pastangas tą didžiulį istori- 
tojui nežinoma. Bet kai nį reikalą padaryti prideda- 
pagaliau gerokai po dešim- i muoju ir baigiamuoju šios 
tos valandos jis pribuvo, i sesijos punktu.

laukus. I Chruščiovo pasižadėjimą 
Juk jie ga-IDar laivui tebesiglaudžiant |ir pažadėjimą mes palydime

Atsidaro eit Jungtiniu Tawfę 
VI-ajai asamblėjai

Antradienio popietis. | bos, nukreiptos prieš Kast-
Aš einu link Jungtinių. ro.

Tautų būstinės Manhattane.
Einu Trečiąja Avenue.

Kiekviename _ blioke ma- sirodyti, užsidarę automo- 
tau po didelį būrį polieme-IbHyje, nes bijosi, kad nepra- 
nų. Jiems duodami, įsaky- 1!astų darbų, kad samdyto-

Tai kubiečiai. Tie, kurie 
stoja už Kastro, nenori pa-

mai ir nurodymai, ką kuris 
ir kur turi veikti.

Policmenų šimtai. Jie kaž
ko laukia.

Prie Jungtinių Tautų būs
tinės jokių pikietininkų ne
prileidžia. Tie, kurie nori 
vaikščioti su iškabomis, pa
sisakant prieš tą ar kitą de
legaciją, turi vaikščioti toli 
nuo jos. Sunku prisimušti 
prie J. T būstinės. Policijos 
tinklas apstatytas iš trijų 
pusių; iš ketvirtos — Rytų

Pirkite “The Worker”
Visur daug žmonių. Tarp 

jų vaikščioja darbininkų sa
vaitraščio “The Worker” 
pardavinėtojai su didelėmis 
laikraščio krūvomis ir šau
kia: Pirkite “The Workerj, 
tik ką išėjusį iš spaudos— 
15 centų egzempliorius!..”

Žmonės perka, vartinėja, 
skaito.

—Ar daug parduodate? 
•—klausiu vieno,tvirto vyro.

—-Šimtais! — atsako jis. 
Va, laukiu, kad daugiau at
vežtų. Mūsų čia yra keletas.

Sustoję ant gatvių kampų 
žmonės debatuoja: vieni už 
komunizmą, kiti — prieš. 
Kai kur atrodo gali prasi
dėti net ir fiziniai susirė
mimai. Policija skirsto.

“Viva ei Comunismo!”
Antrąja Avenue pralekia 

uždaras automobilis. Iš jo 
girdisi tvirti vyrų balsai: 
Viva ei Comunismo! Viva 
Castro!”

Tuoj po jo lekia kitas au
tomobilis, atidengtas. Jo 
pašomais prilipdytos iška-

jai jų nenubaustų. Kastro 
priešai — atvirai rėkia, 
nes žino, kad samdytojai- 
kapitalistai juos už tai pa
gerbs.

Amerikos kapitali štai 
Kastro neapkenčia dėl to, 
kad jis panaikino jų šeimi
ninkavimą Kuboje.

“Ginkime Kubos 
nepriklausomybę”

Didžiulis būrys žmonių 
maršuoja Antrąja Avenue 
su iškabomis: Viena jų 
skelbia: “Ginkime Kubos 
nepriklausomybę!” Nuo ko 
ginti? Aišku, nuo imperia
listų. Kita: “Sveikiname pa
saulio valstybių vadus, su- 
vykusius į JT 15-ąją asam
blėją taikai ginti!” Dar ki
tos sveikina Kastrą bei 
Chruščiovą.

Ant Pirmosios Avenue, 
toliau nuo JT būstinės, ša
ligatvy, vaikščioja būrelis 
“vengrų” su iškabomis, nie
kinančiomis socialistiniu ša
lių. delegacijas, kurstančio
mis prie karo. Juos policija 
saugo.

Judėjimas mišrus
Visokių pikietuotojų, vi

sokių obalsįų tu čia išgirsti. 
Graikai rėkia prieš albanus, 
albanai — prieš graikus. 
Lenkai pilsudskininkai šau
kia prieš VI. Gomulką, len
kai patrijotai — už Gomul
ką ir už taiką; jugoslavai 
monarchistai puola Tito, ti- 
tminkai — monarchistus, o 
pažangieji jugoslavai taria 
žodį už Chruščiovo politi
ką, už nusiginklavimą, už 
taiką!
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mes, laikraščių reporteriai 
ir korespondentai, taip pat 
trokštame pasaulyje taikos 
ir ramybės. Mes irgi ne tik 
galime, bet ir privalome 
sveikinti tuos, kurie ne tik 
kalba, bet ir ryžtasi duoti 
pasauliui taiką ir nuimti 
nuo jo pečių taip seniai ir 
taip sunkiai slegiančią ap
siginklavimo naštą.

Po Chruščiovo kalba Ru
munijos, B u 1 a g r i j o s ir 
Vengrijos vadai. Jie sude
da tokius pat pasižadėji
mus. Jiems mes irgi smar
kiai paplojame. Per tą pus
valandį pamiršome šlapius 
pečius ir pilnus vandens 
čeverykus. Mes dabar įsi
tikinome, kad, kam patin-

Sveikina “Darbą”
Worcesteriskis J. Žilins

kas - Susninkų Jurgis pri
siuntė $20 urugva j i e č i ų 
laikraščiui “Darbui” pasvei
kinti.

Vadinasi, iki šiol jau yra 
$65.

Kas daugiau?
“Darbas”, kaip žinia, 

spalio mėnesį švęs savd si
dabrinį jubiliejų.

M.

Iš Aido choro pamokų
Šio sezono pirmas pamo

kas turėjom rugsėjo 9 d. 
Visi choriečiai susirinko 
praktikuotis piknikui dai- 

ka ar nepatinka, taikos ir nas. Buvo gražus pasimo- 
nusiginklavimo klausimai kymas. 
šioje sesijoje nebus pamirš
ti, nebus pakišti po stalu, 
nebus užmozoti garsiai 
s k a m bančiomis tuščiomis 
frazėmis. Taip mus giliai 
įtikino čia atvykę ir kalbė
ję socialistinių kraštų va
dai ir atstovai.

Cer-epionijos baigėsi. Po
licijos tirštai apsupti ir ly
dimi svečiai susėda i auto
mobilius ir ištraukia kas 
sau. O lauke dar smarkiau 
lyja. Išeinu iš “daržinės” 
ir antroje gatvės pusėje 
matau saujelę, tik saujelę, 
baublių. Aš net truputį 
nusivyliau. Visgi tikėjausi, 
kad po tiek kalbų ir agita
cijos ir propagandos prieš 
Chruščiovą ir Kadarą, iš 
viso Didžiojo New Yorko 
suplauks jiems pabaubti ke
letas tūkstančių triukšma
darių. Tiesa, oras prastas, 
šlapias, bet tiktai penketas 
ar šešetas desėtkų tesi rado 
tokių, kurie nesibijojo ko-

Po praktikos turėjome 
gražias vaišes. Buvo atžy
mėta draugų Walter ir Bro
nės Keršulių dvejų metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tis. Tai ta proga jie mus 
choriečius pavaišino ska
niais gėrimais ir užkan
džiais. Visko buvo užtekti
nai. Choriečiai sudainavo
me jiems ilgiausių metų.

Draugai Keršuliai jau ne 
pirmą kartą pavaišina.

Draugė Yakštienė atnešė 
labai skanų pyragą. Cho
riečiai širdingai jiems dėko
jame.

Choro kor. V. Kazlauskas

Didelis būrys visokių tau
tų taikos šalininkų maršuo
ja su iškabomis, sveikinau- j parocjo, kaip-susmukęs yra 

j tasai, “pavergtųjų tautų” 
sąjūdis, kurisi žada net ir 
mūsų senąją tėvynę Lietu
vą “išlaisvinti^, iš Lietuvos 
darbininkų ir kolūkiečių. 
Tai puikiai man įrodė, kad 
net tiesiog pasiutusi ko
mercinės spaudos propa
ganda prieš socialistinių 
šalių vadus nebepajėgia su
kurstyti Amerikos žmonių 
prie beprotiškų provokacijų.

Sugrįžau namo sušlapęs 
ir išvargęs, bet pilnai, gi
liai pasitenkinęs;

Reporteris

veržtis, 
Mat, jie 
gali ir

jčomis 15-ąją asamblėją, ra
ginant, kad ii nutartu su- 
naikinti atominius ginklus, 
kad pasaulis nusiginkluotų 
ir gyventų taikoje.

Vienas lietuviškas tipelis 
(kuriam vieta beprotnamy) 
eina sau vienas, nešinas kaž 
kokią iškabėlę. Matyt, jo 
nieks nepriima į savo gre
tas — per daug jau durnas.

Ties TSRS atstovybe
Pirmiau, dienos metu, o 

vėliau, vakare, anie 11 vai., 
“vengrai laisvintojai” ban
do susiburti apie Tarybų 
Sąjungos atstovybę, esančią 
Park Avenue. Prie jos poli
cija nieko nereikalingo ne
prileidžia per visą blioką. 
“Vengrai” bando 
neklauso policijos, 
“demokratai”, tai 
policiją sudoroti,
buožėmis tokiems į galvą.

Keletas nuvežta į ligoni
nę, kiti “laisvintojai” (fa
šistai) areštuoti. Tarp 
“vengrų” buvo ir vienas 
lenkas, pilsudskininkas, at- 
vykęs iš Massachusetts 
valstijos. Kadangi jis buvo 
pasimojęs nudžiauti polic- 
maną, tai policmanas nu
džiovė jį. Pilsudskininkas 
nuvežtas į ligoninę.

Kiti pilsudskininkai susi
būrė ties Lenkijos atstovy
be, jugoslavai monarchis
tai — ties jugoslavų. Rėkia 
jie kaip padūkę.
Gyvenimas eina savo keliu

Sunku čia buvo atskirti, 
kas už ką, kas prieš ką.

Bet tuomet, kai gatvėse 
vyko tokie “prajovai”, JT 
asamblėja dirbo savo darbą.

Joje dalyvauja įžymieji 
valstybių vadovai.

O pasaulis nekantriai lau
kia, ką ši istorinė asamblė
ja nutars. Ns.

Geri talkininkai
Kai uraganas persiautė 

New Yorką, tai ir mūsų 
Kultūrinį Centrą palietė. 
Vienaje vietoje pro stogą ir 
sieną prasiveržė vanduo.

Mūsų geri talkininkai S. 
Titanis ir V. Mikulėnas at- 

jas sušlapti,: :kad dar kar-' siskubino pagalbon. Jie ant 
ta savo ilgus (liežuvius pa- ' ‘ ;----- 1 ,J- -
rodžius žmonėms iš komu
nistinių kraštų! Tas tik

stogo • smarkiai padirbėjo. 
Dabar atrodo, kad • lietaus 
metu galėsime viduje būt 
saugūs.

J. VALSTIJOS VARŽO 
KORESPONDENTUS 
Washingtorias. — Valsty

bės departamentas patvar
kė, kad Tarybų Sąjungos, 
Vengrijos, Rumunijos ir Al
banijos korespondentai, ku
rie atvyko į Jungtinių Tau
tų Asamblėją, neturi teisės 
išvykti už Manhattano plo
to. Manoma, kad ta taisyk
lė bus pritaikyta ir kai ku
rių kitų valstybių korespon
dentams.

Vengry festivalis
Pažangios! o s vengrų 

spaudos komitetas ruošia 
festivalį šį sekmanienį, ru^ 

Išėjo 25, International Par- 
225 St., Bronxe. 

nežino-. Įžanga asmeniui 75 c.
I Komitetas užtikrina, kad 

Ketvirtadienį, rugsėjo 29i]jUS skanių valgių ir geri- 
d., turėsime jų pasitikimą mų, šokiams muzika. 
Liet. Kultūriniame Centre,1 
Ozone Parke. Pasitikimas 
bus prakalbų formoje. Bus 
svarbu išgirsti, ką jie matė 
Lietuvoje jau vasarai 
baigiantis ir rudeniui 
dėjus.

Pasitikimą ruošia 
185 kuopa ir kviečia 
jame dalyvauti.

Pasitiksime trečiąją 
turistų grupę

Trečioji turistų grupė 
iš Lietuvos grįš rugsėjo 28. 
Kurią valandą pasieks NewjĮ<e, gi4 E. 
Yorką, dar tikrai 
me.

pijasi-

LLD 
visus

Rcp.
n v« •

Svečiai
Trečiadienį “Laisvės lei

dykloje lankėsi mūsų geras 
laisvietis S. Radušis ir 
Aleksandras Trimirka iš 
Bayonnės, N. J.

Po miestą pasidairius
Ir mūsų vaikai gėdysis 

laivakrovių elgesio. Jie pa
sisamdė laivelį, pasigamino 
girtų obalsiais plakatus, pa
sikvietė rusų caristų gru
pelę, iškėlė caristinę Rusi
jos vėliavą, ir plaukdami 
500 pėdų atstoję nuo TSRS 
laivo “Baltika”, kaukė ir 
bliovė.

Vietos spauda rašė, kad 
jų buvo 35 ar 50 žmonių, 
bet “baubė taip stipriai, 
kaip baubtų 200 žmonių”. 
Tikri “supermanai”.

Bet baublių elgesį panei
gę netolimai plaukianti ne
didelė valtis, ant kurios bu
vo iškelta anglų, rusų ir 
francūzų , kalbomis obalsis: 
“Sulaikyti apsiginklavimo 
lenktynes!”

Taip, viso pasaulio kultū
riškai ir sveikai mąstanti 
žmonės nori taikos. Ir tai
ka bus iškovota.

i

KEISTI STRAKSĖTOJAI
NewYorkas. —Reakciniai 

elementai šaukė Central 
Parke protesto susirinkimą 
prieš' Chruščiovo atvykimą. 
Tikėjosi, kad ten susirinks 
tūkstančiai, o susirinko tik 
apie 200. Vis vien jie priė
mė rezoliuciją, reikalauda 
mi išmesti TSRS iš Jungti
niu Tautu, c- €•

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuvė pi
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus Jūsų parengimams.

PRANEŠIMAI
LOS ANGELES. CALIF.

Prakalbos ir pietūs. Rengia LLD 
145 kp., spalio 2 d., 1 vai., Danish 
Hall, 1359 W. 24th St. K. Karo- 
sienė, neseniai grįžusi iš Lietuvos, 
pasakys ką matė ir girdėjo. Kvie
čiame dalyvauti, išgirsite jos kalbą, 
ir kartu skaniai pavalgysime pietus. 
Reng. Komisija. (77-78)1

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos klubo susirin

kimas įvyks rugsėjo 30 d. Bus ar
batos ir užkandžių. Kviečiame na
res ir drauges dalyvauti. Valdyba.

(77-78)

CAMDEN. N. J.
LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 

spalio 2 d., 1 vai. dienų, pas Liau- 
danskienę namuose, 806 Florence St. 
Prašome narius dalyvauti ir atsi
neškite pinigų užsimokėti už “Lais
vės” prenumeratą 1961 metams. Iš
girsite raportą iš suvažiavimo ir ga
lėsite pasiimti knygą, kuri jau pri
siųsta. Komitetas. (77-79)

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos darbininkų pažangaus 

laikraščio WORKER paramai jau
nus Banketas įvyks Spalio-Oct. T <jf. 
Diamond Hali. 249 So. 9th St., arti 
Lpcust St. Bus prakalbos ir kito 
kie pamargjnimai. Bilietas $4.00. 
Užsisakykite bilietus iš anksto. Šau
kite: T. Nabried CE. 2-2008 arba 
Frances Gabow, CH. 8-4667.

(77-80)

PARDAVIMAI
Parduodu sekančius daiktus: 

New Yorko Internatio- krėslus, minkštomis sėdynėmis;
- - I 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 tt. 
Visi gerame stovj'je. 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) .

nal orlaukyje buvo suimta 
du Kubos lėktuvai, $6,000,- 
000 vertės. Juos ‘užarešta- 
vo” Harris & Co., garsinimų 
firma. Ji tvirtino, kad Ku
ba jai skolinga už garsini
mus. Kubos vyriausybė su
mokėjo $285,000 ir lėktuvai 
buvo grąžinti.
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JT atsako į ALDLD 
telegramą

ALDLD Centro Komite
tas, kaip žinoma, pasiuntė 
Jungtinių Tautų sekretori
atui telegramą, kad stotų 
už nusiginkavimą, kad ši 
15-oji asemblėja užtikrintų 
taiką pasauliui. Į -telegra
mą atsakyta laišku, siųstu 
pirmininkei K. Petrikienei. 
Jis skamba:

19 September 1960 
Dear Madam,

This will acknowledge 
the receipt of your telegram 
of 16 September 1960, ad
dressed to the Secretary- 
General of the United Na
tions and referred to me 
for reply.

Although the Secretary- 
General is unable to reply 
personally to each telegram 
he has received, he wishes 
to express his appreciation 
to those who have sent mes
sages of confidence and 
encouragement.

Yours truly, 
Josephine Frank 

Chief
Public Inquiries Unit 

Visitors’ Service

BULGARIJOJE VYKSTA 
INDUSTRINĖ PARODA
Sofija. — Plovdivo mies

te jau prasidėjo industrinė 
ir žemdirbystės paroda. Da
lyvauja 24 valstybės. Jų 
tarpe dalyvauja ir Jungti
nės Valstijos. Parodoje iš
statyta įvairiausia mažine- 
rija ir žemės ūkio produk
tai.

Miami. — Iš Havanos at
skrido Mrs. M. Lennox, 
JAV ambasados narė, ku
rią Kubos vyriausybė išva
rė.

Mūsų šalis turtinga, New 
Yorkas turtingas miestas, 
bet TSRS laivas “Baltika” 
turėjo sustoti prie supuvu
sios prieplaukos. Kas gi čia 
pažeminama: ar TSRS, ku
rios delegacija atplaukė 
gražiuoju laivu, ar Jungti
nės Valstijos?

Kubos delegacija buvo ap
sistojus Shelburne viešbu
tyje. Viešbučio savininkas 
įžeidžiančiai elgėsi. Kubos 
delegacija iš viešbučio išsi
kėlė ir grąsino pasistatyti 
lingerio būdas Jungtinių 
Tautų teritorijoje.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Siųskite Giminėms Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
Tel. MI. 2-2452. ML 2-1681

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. 
882 N. 7th 8t.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747 

1900 Fleet St., cor. S. Wolfe St. 897A West Broadway 
Baltimore 81, Md. S. Boston 27, Mass.
Tel. Dickens 2-4240 ANdrew 8-2718

46 Whitehead Ave., SOUTH RIVER, 
126 Tilghman St. 

2240 Professor,

NEWARK, N. J. -312-14 Market St.

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 
11601 Job. Campa a Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298
N. J. Tel. CLlford 7-6820 

ALLENTOWN, PA., Tel.: HEmlock 5-0415
CLEVELAND 18, OHIO, Phone: Superior 1-1164 

1409 W. OENESSE STREET, SYRACUSE, N. Y. Phone HARRISON 2-5886

78—2nd Aye.
New York 8, N. Y. 
ORegon 4-1540

1241 N. Ashland Avė. 
Chicago &2, m. 
IHJmboldt 6-2818

107 S. Vermont St.W 
Los Angeles. Calif. 
DUnklrk 5-6550
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