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KRISLAI
Bloga su jomis!
Kodėl nėra de Gaulio?
V. Gomulka kritikavo.
Įdomus atvirukas.
Vytautas pagerbtas.

—h Račo R. M i žara —

Negudriai pasielgė Lotynų 
Amerikos respublikų vadovai. 
I/aklausę Washingtono pir- 
m e s n i ų “aiškinimų,” būk j 
J u n g t i n i ų Tautų XV-ąją 
asamblėją pasaulio valstybių 
vadovai nesu važiuos, tai ir .jie 
nusitarė sėdėti savo kičiniuo
se.

Jokio Lotynų respublikos 
prezidento asamblėjoje nėra. 
Tik revoliucinės Kubos prem
jeras, Fidelis Kastrc, buvo at
vykęs ir pasakė labai Įspūdin
gą kalbą.

Šiuo metu, beje, JAV de
legacija ruošia Rastrui atsa
kymą.

Iš didžiųjų valstybių tik 
viena Prancūzija neprisiuntė 
čion nm savo premjero, nei Į 
prezidento.

De Gaulle, matyt, nedrįso | 
į asamblėją atvykti dėl Alžy- | 
ro. Jis gerai supranta, jog Al
žyro klausimas asamblėjoje 
dar kartą bus svarstytas.

Juk žmonės gerai supran
ta, kad Alžyro laikymas fran- 
ęūzų vergijoje — niekuo ne- 

-yjZiteisi namas. Tuomet, kai 
daug mažesnių ir biednesmų : 
Afrikos šalių atgavo nepri
klausomybę, ir šiandien turi 
savo delegacijas asamblėjoje, 
Alžyras dar tebekovoja už 
laisvę, už nepriklausomybę.

Alžyras—didžiulė šalis su 
9,000,000 gyventojų.

Didžiausią klaidą daro 
Prancūzijos imperialistai, ma
nydami, kad jiems pavyks il
gai Alžyrą laikyti pavergtą!

Tarybų Sąjunga už didesnį 
nusiginkavimo komitetą

Iš Jungtiniu Tautu 
15-los Asamblėjos

| Castro plačiai kalbėjo apie 
i Kubos ir pasaulio reikalus

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos delegacija išdali
no kitų šalių delegatams re-
zoliuciją nusiginklav i m o 
reikalais. TSRS kritikuoja 
Vakarus, kad jų vyriausy
bės daugiau rūpinasi špio
nažo reikalais kitose šalyse, 
negu nusiginklavimo.

Tarybų Sąjunga siūlo, 
kad dešimties valstybių nu
siginklavimo komitetas bū
tų praplėstas, prie jo pri
jungiant dar penkias vals
tybes iš Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos.

Dabartinį nusiginklavimo 
komitetą sudaro penkios 
Vakarų valstybės: Anglija, 
Francūzija, Italija, Kanada 
ir Jungtinės Valstijos, ir 
penkios Rytų — Bulgarija, 
Čekoslovakija, Lenkija, Ru
munija ir Tarybų Sąjunga. 
Šis komitetas buvo susirin
kęs Genevoje, bet negalėjo 
prieiti prie susitarimo. Ta
rybų Sąjunga siūlo, kad 
prie jo dar būtų prijungta 
Indija, Indonezija, Jungtinė 
Arabų Respublika, Gana ir 
Meksika.

Kai tik TSRS delegatai 
išdalino rezoliuciją, tai 
Jungtinių Valstijų delega
cija pradėjo veikti, kad 
TSRS pasiūlymas nebūtų 
priimtas.

Stoja už pasiūlymą
Kalbėjo W. Gomulka,

Imperialistai akli!

Lenkijos liaudies vadovas 
Vladislovas Gomulka, kalbė
damas asamblėjoje lenkų kal
ba, padarė aštrių pastabų 
JAV vyriausybei dėl to, kad 
ji Tarybų Sąjungos, Vengrijos 
ir Kubos delegacijoms uždrau
dė išvykti iš Manhattano sa
los.

Tekias pat pastabas mūsų 
vyriausybei daro ir kai kurie 
amerikiečiai. Jie sako:

—Jeigu buvo užclr austa 
Chruščiovui, Kadarui ir Rast
rui iškelti koją iš Manhatta- 
Ad, tai reikėjo tą patį pada
ryti ir kitų šalių delegacijoms; 
reikėjo ir joms uždrausti. Tu
rime visas delegacijas lygiai 
traktuoti.
( — :~

Na, o jeigu, akstinamas ki
tų valstybių, prezidentas Eisen- 
howeris pagaliau nusitars su
sitikti su N. Chruščiovu, tai 
kur jis su juo susitiks: Man- 
hattane ar Washingtone? Jei 
Manhattano, tai prezidentui 
teks ir vėl čion atvykti. O jei 
Washingtone - tuomet prisieis 
negarbingai atšaukti tą “blo
kadą,” kuri anksčiau buvo 
ant Chruščiovo uždėta.

Neseniai gavau iš Varšuvos 
labai įdomų atviruką. įdomus 
jis turiniu, bet dar įdomesnis 
savo forma.

Atvirukas išleistas 550 metų 
Žalgirio mūšio sukakčiai pa
gerbti. Paveiksle matyti Di
dysis kunigaikštis Vytautas, 
jojąs ant žirgo, su iškeltu ran
koje kardu, pasimotu kryžio
kui j galvą kirsti.

Tai fragmentas, paimtas iš 
garsaus lenkų dailininko Jan 
Mateikos kūrinio, vaizduojan
čio tą istorinį mūšį, kuriame 
buvo sutrėkšti kryžiuočiai ir 
ilgiems laikams buvo nuo jų 
apsaugota Lenkija ir Lietuva.

Lenkijos liaudies vadas. Jis 
nurodė į pavojų taikai, sa
kė, kad jis remia Tar. Są-
jungos pateiktą nusiginkla- ’ 
vimo planą ir pasiūlymą! 
praplėsti nusiginklav i m o 
komitetą.

Gomulka, reikalaudamas; 
nusiginklavimo, citavo .pre-' 
zidento Eisenhowerio pa- i 
reiškimą. Prezidentas ge-1 
gūžės 25 dieną sakė: “Visi 
m^s žinome, kad jeigu ka
ras prasidėtų oficialiai, ar-; 
ba per klaidą, tai visvien iš | 
civilizacijos liktų tik griu-' 
vėsiai... Atominiame kare' 
nebūtų pergalėtojų, visi jo, 
dalyviai būtų tik pralaimė-1 
tojai”.

Gheorgiu-Dej, Rumunijos1 
delegatas, stojo už TSRS 
nusiginklavimo planą ir nu
siginklavimo komiteto pra
plėtimą. Jis kritikavo tuos, 
kurie išsisukinėja nuo nusi
ginklavimo. J i s kritika
vo Jungtinių Valstijų užsie
nio politiką, kad jos kenkia 
kolonijų žmonių išsilaisvi
nimui ir citavo Amerikos 
Revoliucijos Nepriklauso
mybės Pareiškimą, kuriame 

i pasakyta, kad kiekviena 
tauta turi teisę pašalinti 
netinkamą valdžią ir suor
ganizuoti tokią, kuri tar
nautų daugumos žmonių 
reikalams.

j. Valstijos pirks 
cukrų iš Dominikos

Washingtonas. —■ Herte- 
ris, Valstybės sekretorius, 
susitarė su agrikultūros de- 
partmentu pirkti 322,000 to
nu cukraus iš Dominikos 
respublikos.

Kaip žinia, JAV vadovou- 
jant užsienio ministrų kon
ferencijoje, įvykusioje San 
Jose, Costa Ricoje, buvo nu
tarę boikotuoti Dominikos 
respubliką. JAV Senato na
riai sutiko duoti galią pre
zidentui pravesti tą boiko
tą, bet Atstovų buto nariai 
atsisakė.

Londonas. — Sustreika
vo 10,000 anglų laivakrovių 
ii suparalyžavo Londono 
uoste 200 laivų.

Atviruke yra toks paaiški
nimas :

“JAN MATEJKO. Bitwa 
pod Grunwaldem, fragment. 
Wielki ksiąže litewski — Wi
told...”

Tasai didžiulis ir labai 
svarbus dailininko Mateikos 
kūrinys šiandien tebėra Var
šuvos Liaudies muziejuje.

Man esant Vilniuje, beje, 
ten Dailės- Muziejuje bu
vo išstatyta Jano Mateikos 
kūrinių paroda — labai labai 
įdomi.

Na, draugai ir draugės lais- 
viečiai: Tai mes jau prade
dame savo laikraščio vajų 
naujiems skaitytojams gauti. 
Tai jubiliejinis vajus, kuris 
turėtų garbingai apvainikuoti 
50 metų “Laisvės” gyvavimo 
sukaktį.

Jaunasis F. Powers 
atsakė i tėvo melą <•

Maskva. — JAV lakūnas 
Francis G. Powers, kurio 
lėktuvą TSRS nušovė, atsa
ko į tėvo Oliverio prasima
nymus.

Oliveris sugrįžęs iš Mask
vos pasakojo, būk jo sūnus 
sakęs, kad lėktuvas nebuvo 
nušautas, bet nežino, kodėl 
nukrito.

Dabar sūnus parašė laiš
ką “Pravdai”, kuriame ra
šo, kad buvo sprogimas, ku
ris nunešė lėktuvo uodegą. 
Tą pat sakė ir tarybiniai 
kariai, kad jie raketos pa
galba nukirto lėktuvui už
pakalinę dalį.

Iš atominės jėgos 
konferencijos

Geneva. — Pasinaujino 
atominės energijos ir ato
minių ginklų bandymų už
draudimo konferencija. Jau 
pirmiau Anglijos, Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos atstovai atlaikė 246 
susirinkimus.

JAV delegatas admirolas 
P. F. Foster kalbėjo apie 
kontroliavimo būdus. Tary
bų Sąjungos delegatas V. 
Molotovas pareiškė, kad 
atominių ginklų gamybos 
kontrolė tik tada bus gali
ma, kada bus sunaikinti tie 
ginklai, kurie pagaminti ir 
laikomi sandėliuose.

New Yorkas. —Po Chruš
čiovo kalbos delegatai ir 
svečiai diskusavo: pasiūly
mą pašalinti šališką genera
linį sekretorių Hammarsk- 
joldą, vietoje vieno asmens, 
kuris turi visą galią Jung
tinių tautų, sudaryti direk- 
toriatą iš trijų asmenų; Ki
nijos priėmimą į Jungtines 
Tautas; Jungtinių Tautų 
buvainės perkėlimą iš New 
Yorko ir kitus klausimus.

Nkrumaho kalba
Kwame Nkrumahas, Ga

nos prezidentas, sakė ilgą 
kalbą. Jis pareiškė, kad ko- 
lonialistų viešpatavimas Af
rikoje — pavergimas negrų 
jau pasibaigė ir pasibaigė 
ant visados. Jis remia Lu- 
mumbos vyriausybę Kongo- 
je, ir kietai kritikavo Jung
tinių Tautų politiką. Jis sa
kė, kad gana baltiesiems 
žiūrėti į negrus, kaip ^‘že
mesnę rasę”, kad būk Afri
kos žmonės negalėtų gyvuo
ti be baltųjų pagalbos. Jis 
pareiškė: “Atminkite, kad 
Afrika bus tik afrikiečių”. 
. Jį parėmė .Toure, Gvinė
jos prezidentas, ir visa eilė 
kitų Afrikos valstybių de
legatų.

Turkai apie save
Turkijos J delegatas Sar- 

per aiškiho, kad gegužės 27 
d. jie nuvertė diktatorišką 
Mendereso valdžią. Jis sa
kė, kad dabartinė vyriausy
be laikysis Kemal Ataturko 
principų, užtikrins turkų 
tautai laisvę ir progas siek
ti kultūros ir geresnio gyve
nimo.

Pirmadienį, rugsėjo 26 d., 
Hammarskjoldas pareiškė, 
kad jis nesitrauks iš Jungti
nių Tautų generalinio sek
retoriaus vietos. Jį rėmė 
Diefenbakeris, K aha do s 
premjeras, piktai užpulda
mas Chruščiovą už reikala
vimą perorganizuoti J.T. 
vadovybę. Už Vakarų poli
tiką, kurios pravedimui vei
kė Hammarskjoldas, pasisa
kė ir Taboada, Argentinos 
delegatas.

Čekoslovakijos ir 
Albanijos balsas

Kalbėjo Antonin Novot
ny, Čekoslovakijos prezi
dentas. J i s, pabrėždamas 
svarbą tarptautinės organi
zacijos taikos palaikymui, 
kartu kritikavo J. T. vado
vybę už pagalbą kolonialis- 
tams ir jų pakalikams Kon
go respublikoje

Novotny reikalavo peror
ganizuoti J. T. vadovybę 
Chrušččiovo pateiktais pa-

' matais. Jis sakė, kad nei;
i Jungtinės Valstijos, nei ki
ta Vakarų Valstybė nesu
tiktų, jeigu Jungtinių Tau- i 
tų vadovybėje stovėtų so-'■ 
cialistinių valstybių šaliniu-1 
kas ir jų karo jėgas varto- j 
tų prieš kapitalistinės san-1 
tvarkos valstybes. Jis sakė, ■ 
kad turint mintyje tą, kaip , 
Hammarskjoldas panaudo
jo Jungtinių Tautų jėgas 
Kongo respublikoje prieš le-; 
gališką valdžią, tai nei Če- i 
koslovakija, nei kita kuri į 
socialistinė valstybė ateity
je negalės remti Jungtinių 
Tautų jėgų pasiuntimą į ki
tas šalis.

M. Shehu, Alba n i j o s j 
premjeras, pilnai rėmė, 
Chruščiovo siūlymus pero r- ! 
ganizuoti Jungtinių Tautų! 
vadovybę. J i s kritikavo ' 
Hammarskjoldo poli t i k ą; 
Kongo respublikoje i r 
Jungtinių Valstijų argesy- 
vę politiką link Kubos res
publikos.

Jis reikalavo, kad Vakarų 
kolonialistai pasitrauktų iš 
Lotynų Amerikos, Afrikos 
ir Azijos šalių. Shehu siūlė, 
kad tuojau būtų eita prie 
nusiginklavimo, ir pirmoje 
vietoje kad Jungtinės Vals
tijos panaikintų savo karo 
bazes kitose šalyse ir kad 
svetimos armijos būtų at
šauktos iš kitų šalių.

Antradienį kalbėjo Ga
mai Nasseris, Jungtinės 
A rabų Respublikos prezi
dentas. Jis kritikavo impe
rialistų kolonialę politiką, 
jų kišimąsi į kitų šalių vi
daus reikalus, JAV ir Ang
liją už pasiuntimą karo jė
gų į Libano respubliką, už 
jų nusistatymą prieš pakai
tas kitose šalyse.

Jis pasmerkė Jungtinių 
Tautų politiką Kongo res- 
publikopje, kur J. T. išsto
jo prieš šalies legališką val
džią. Jis stojo už priėmimą 
Kinijos į Jungtines Tautas. 
Nasseris sakė: “Negalima 
sutikti su padėtimi, kada 
šaliai, kuri turi ketvirtada
li pasaulio gyventojų, yra 
durys uždarytos”.

J i s aštriai kriti k a v o 
Francūziją už karą prieš 
Alžyro žmones. Nasseris 
pareiškė pasipiktinimą 
prieš New Yorko baublių 
gaujas, kurie pikietuoja ir 
puola delegatus, atvykusius 
į Jungtinių Tautų Asamblė
ją. Jis siūlė, kad J.T. Asamb
lėja užgirtų Afro-Azijos. 
tautų 1955 m., Bandungo 
suvažiavime, priimtą rezo
liuciją už tautų laisvę.

New Yorkas. — Rugsėjo 
26 d., Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje, kalbėjo Kubos 
premjeras Dr. Fidel Castro. 
Jis kalbėjo keturias valan
das ir pusę. Apibūdino Ku
bos istoriją, kaip per šimt
mečius jos gyventojus iš
naudojo Ispanija, o po 1898 
metų Jungtinių Valstijų 
turčių klasė.

Jis sakė, kad tik antri 
metai Kubos liaudis pati 
tvarko savo reikalus. Pir
miau ten viešpatavo švėriš- 
ki diktatoriai, kaip Batista, 
kurių užnugaryje buvo 
JAV monopolistai.

Jis sakė, kad Kuba perė
mė į savo rankas iš JAV 
monopolistų žemės plotus, 
fabrikus, kasyklas ir kitas 
įmones atmokėdama jiems 
bonusais. Jis sakė, jog JAV 
kapitalistai įpykę, kad to
liau negali išnaudoti Kubos 
žmones ir šalies turtus, tai 
siekia sunaikinti dabartinę 
Kubos santvarką, o tame 
jiems padeda JAV vyriau- 
svbė.

( Castro sakė, kad Kuba 
nėra pirhioji ir dar nebus 
paskutinė agresyvės politi
kos auka. Jis nurodė, kad 
JAV agresyviai sluoksniai 
kėsinasi ne tik ant mažųjų 
Lotynų Amerikos, Afrikos 
ir Azijos šalių, bet net ant; 
Tarybų Sąjungos, į kurios 
plotus siunčia “U-2” lėktu
vus.

Castro pasiūlymai
Kubos premjeras nepra

šė Jungtinių Tautų užtari
mo. Jis sakė, kad ir čia JAV 
turi mechanišką balsų dau
gumą, tai negali laukti jų 
politikos nupeikime. Jis sa
ke, kad Amerikos šalių už
sienio ministrų konferenci
joje JAV turėjo tokią pat 
mechanišką daugumą, tai 
ten nepasisakė prieš “U-2” 
lėktuvų skrajojimus virš 
kitų šalių teritorijos, prieš 
lėktuvų “piratiškus užpuo
limus ant Kubos”, prieš 
JAV agresyvią politiką, bet 
konferencija pasisakė prieš 
Kiniją ir Tarybų Sąjungą.

Castro rėmė TSRS pasiū
lymą, kad Jungtinių Tautų 
vadovybė būtų • perorgani
zuota, kad ateityje J. T. va
dovybė negalėtų savo gink
lo jėgas vartoti prieš lega- 
hškas valdžias, kaip tatai 
pasielgė Kongo respublikoj.

Castro reikalavo, kad Al
žyro liaudžiai būtų suteik
ta tautinė laisvė, kad Kini
jos Liaudies Respublika 
būtų priimta į Jungtines 
Tautas, kad kolonialistai iš
sinešdintų iš Afrikos ir 
Azijos šalių.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas sukamo, i š- 
skrisdamas į Jungtinių Tau
tų Asamblėją, sakė, kad jis 
stovės už koegzistenciją 
skirtingų socialių sistemų.

Tarybų Sąjungos premje
ras Chruščiovas ir Jugosla
vijos prezidentas Tito laikė 
konferenciją. Jie pareiškė, 
kad abu turi bendras pa- 
žvalgas Jungtinių Tautų 
reikaluose.

Chruščiovas tarėsi ir su 
Anglijos premjeru Macmil- 
Isnu.

Maskva. — Artėjant prie 
Maskvos orlaukio susidau
žė Austrijos lėktuvas ir žu
vo 30 žmonių.

Leopoldville, — Neramu
mai ir politinė kova Kongo 
respublikoje grasina maisto 
ir kitų gyvenimo reikmenų 
stoka.

Jau Įvyko Kennedy 
ir Niksono debatai

Chicago. — Per televiziją 
įvyko debatai tarp J. Ken
nedy ir R. Niksono, demo
kratų ir respublikonų kan
didatų į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Jie debatavo 
farmerių ir vyriausybės 
santykius, nustatymą dar
bininkams aukštesnio mo
kesčio, negu $1 per valandą 
ir eilę kitų temų.

Iš televizijos stočių buvo 
užklausta gyventojų: ar jie 
klausosi debatų. Pasirodė, 
kad daugelis klausėsi, bet 
debatai į klausytojus nepa
darė pageidaujamo įspū
džio/

New Yorkas. — Į Jung
tinių Tautų Asamblėją at
skrido Sukamo, Indonezi
jos prezidentas, ir Hussei- 
nas, Jordanijos karalius.

Į Kubą išskrido Fidelis 
Kastro, tos šalies premje
ras ir dar 62 kubiečiai. Jie 
išvyko Tarybų Sąjungos 
“lliušino” lėktuvu. Asamb
lėjoje pasiliko Kubos užsie
nio reikalų ministras Dr. 
Roa ir 11 jo patarėjų.

Londonas. — Apie 10,000 
Londono laivakrovių baigė 
streiką.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos pardavė Ira- 
nui kviečių už $15,128,000.

Burma ir Kinija jau 
pasirašo sutartį

Rangūnas. — Rugsėjo 28 
dieną į Pekiną išvyko Nu, 
Burmos premjeras ir kartu 
su juomi 300 delegatų, šeš
tadienį, spalio 1 d., Pekine 
įvyks pasirašymas B u r- 
mos ir Kinijos sienų reika
lais sutarties.

Per daugelį metų šios ša
lys turėjo nesusipratimų 
sienų reikalais. Prieš metus 
laiko jos susitarė suženk
linti sieną, išrinko tam rei
kalui komisiją ir pilnai su
sitarė. Burma yra pietinis 
Kinijos kaimynas.

CELAL BAYARIS 
BANDĖ PASIKARTI

Ankara. — Buvęs reakci
ninkas Turkijos preziden
tas Celal Bayaris bandė pa
sikarti. Jis kalėjime laukia 
teismo. Dabartinė Turkijos 
vyriausybė ruošiasi teisti jį, 
buvusį premjerą Menderesą 
ii apie 300 jų bendradarbių.

Maskva. —Ferhat Abbas, 
Alžyro liaudies valdžios 
premjeras, atskrido į Mas
kvą. Iš čia jis vyks į Kiniją.

Vientiane. — Laoso vy
riausybės armija sumušė 
sukilėlius ir paėmė Paksane 
miestelį. Generolo Nosava- 
no sukilėliai bėgo pamesda- 
mi ginklus.
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Žvilgsnis į JT asamblėją
KAI KURIE TEIGIA, kad N. Chruščiovo siūlymas 

perorganizuoti Jungtines Tautas nepraeis dėl to, kad 
tuomet reikėtų pertaisyti čarterį, na, o čarterio pakei- 
timas-pataisymas tegalimas tik visoms penkioms vals
tybėms (kurios turi veto teisę) su tuo sutinkant.

Kaip ten bus, taip bus, o mes manome, kad N. 
Chruščiovo sumanymas yra geras. Iki šiol JT vadova
vo, jų vardu kalbėjo ir armijas siuntė (į Palestiną, į 
Kongo) ganeralinis sekretorius. Jis vienas pats sprendė 
daug visokių svarbių klausimų.

N. Chruščiovas siūlo, kad vieton vieno generalinio 
sekretoriaus būtų trys asmenys—trys sekretoriai arba 
prezidiumas. Jį turėtų sudaryti vienas asmuo nuo Va
karų, kitas—nuo Rytų, o trecias—nuo neutralių šalių. 
Visi trys turėtų veto teisę. Kai iškiltų klausimas, dėl 
kurio prezidiumas turėtų skirtingas nuomones, tuomet 
tą klausimą reikėtų pervesti JT seimui (asamblėjai) 
spręsti.

Kas tame yra blogo? Kodėl dėl to triukšmauti?
Triukšmauja tie, kuriems ligi šiol JT generalinio 

sekretoriaus veiksmai patiko, kurių politiką jie atitiko. 
Dėl to jie ir rėkia, skelbdami, būk Chruščiovas savo su
manymu norįs Jungt.'Tautas “sugriauti”.

Na, o kai dėl JT būstinės iškėlimo iš Amerikos: kas 
čia blogo? Jeigu, sakysime, dabartinė JT asamblėja 

... vyktų Genevoje ar Vienoje, ji vyktų visiškai kitokioje 
atmosferoje. Nebūtų “vengrų”, nieks netriukšmautų, 
nieks neniekintų delegatų, sumykusių į asamblėją. Niu
jorkas Jungtinėms Tautoms patapo labai šališku. Tai 
koks čia būtų blogis, jei Jungtinės Tautos išsikeltų!

Būtu sveikiau visam reikalui, v

•

LABAI REIKŠMINGĄ kalbą asamblėjoje pasakė 
; Kubos premjeras Fidelis. Kastro. Jis kalbėjo apie kętu- 
•L rias su puse valandos, kai kurie sako,—per ilgai kalbėjo.

Ne trumpumo ir ne ilgumo čia klausimas. Klausi- 
*-■> mas: ką jis sakė? O Kastro pasakė labai daug—žėrė tie

sos ugnį į akis tiems, kurie Kubos liaudį ilgai skriaudė, 
kurie šiandien Kubos darbo-žmones norėtų šaukšte van- 
dens paskandinti tik dėl to, kad jie atsisako gyventi se- 

”* nu gyvenimu, tik dėl to, kad jie suvisuomenina šalies tur- 
" tus, kad jie nori gyventi sočiai, apsišvietusiai, kultū- 
' riškai ir laisvai.

Fidelio Kastro kalba—revoliucinės Kubos liaudies 
balsas, nuskambėjęs per visą pasaulį labai garsiai.

Kastro sutinka su Chruščiovo siūlymais. Jis nori, 
. kad Kinijos Liaudies Respublika būtų priimta į JT, jis 
ū stoja už tai, kad Kongo būtų nepriklausomas, kad iš 
-h ten imperialistai ištrauktų savo agentus, kurstančius, 

kiršinančius tautą prieš tautą.
’ • Jungt. Valstijų buržuaziniai propagandistai visaip 

•r niekina Kastro, lygiai taip, kaip ir Chruščiovą. Bet jau 
- tik tas faktas, kad jie šituodu vyru puola, parodo, kad 

-Chruščiovas ir Kastro teisūs, kad jų sumanymai, kad 
L jų kalbos patinka pasaulio tautoms, tik nepatinka iš- 

naudotojų klasėms..

DIDŽIULIAI DALYKAI vyksta Jungtinių Tautų 
asamblėjoje—istorinėje asamblėjoje, kokios ligi šiol ne
buvo.

Dar visa eilė valstybių vadovų savo balso netarė. O 
kai jie visi bus pasisakę, tuomet jų sumanymai bei siū- 

y .lymai bus plačiau debatuoti asamblėjoje.
Jungtinių Tautų tribūna patapo tokia svarbi, kad 

į ją nūnai yra suvertos akys visu pasaulio žmonių.
Mūsų šalies prezidentas, kadaise sakęs, jog nebū

siąs asamblėjoje, joje jau kalbėjo; grįžo į Washingtona, 
•‘.'0 iš ten ir vėl atvyko kelioms dienoms į Niujorką, kad 
■ ’ galėtų asmeniškai paveikti kitų valstybių vadus.
< f f : . V

“Didieji debatai”
PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ, kai Abraomas Lincolnas 

buvo išstatytas tuomet jaunos ir naujos respublikonų 
’ partijos kandidatu prezidento vietai, jis turėjo eilę de- 
’ batų su savo oponentu Douglasu. Tie debatai buvo la- 
•>;bai svarbūs, nes jie, be kitko, lietė vergijos panaikinimo 

klausimą Jungtinėse Valstijose.
Lincolno-Douglaso debatai pasiliko Amerikos isto-

- rijoje nemirštamu dokumentu, rodančiu, kokias pažan
gias mintis tuomet iškėlė A. Lincolnas, kurį žmonės iš-

- -rinko prezidentu.
- Pamėgdžiodami Lincolną-Douglasą, dabar Nikso- 
»-nas su Kennedy surengė savo debatus per televiziją irz 

/^radiją. Jiedu pavadino juos “didžiaisiais debatais.” Bet 
“•kas gi juose buvo didelio? Nieko! Abudu vyrai atrodė

sukirpti iš to paties audeklo. Tarp jų jokio esminio skir
tumo nepasireiškė. Vienas sako: jei aš būsiu preziden- 

-u tas, tai kovosiu prieš komunizmą, kitas —■< tą patį sako. 
° Vienas sako: jei aš būsiu prezidentas—tai dar labiau 

ginkluosiu šalį, kitas sako ta patį.
žodžiu, jokio esminio skirtumo jiedu neparodė. Civi- 

'“Hinūi žmonių teisiu nn vienas nei kitas nepalietė Abu-

Prieš keletą metų įžymus 
Kubos poetas-patriotas Ni
kolas Giljenas rašė:

Mimo tėvynėje daugybė cukraus, 
bet kartybių daugiau užvis!

Mano tėvynėje daugybė cukraus, 
lyg žalias aksomas, atrodo, 
bet saulė virš jos—lyg tulžis.

Poetas buvo teisus. Šaly
je, kur kasmet gaminama 
daugiau kaip 5 milijonai 
tonų cukraus, visai neseniai 
liaudies gyvenimas nebuvo 
saldus.

Kuba — nedidelė Lotynų 
Amerikos respublika Di
džiųjų Antilų salyne, prie 
įėjimo į Meksikos įlanką. 
Valstybės teritoriją—114.5 
tūkstančių kvadratinių ki
lometrų — sudaro palygin
ti gana didelė Kubos sala 
ir daugelis mažų salelių. 
Kuboje gyvena beveik 7 mi
lijonai žmonių, iš kurių 75 
proc. kreolai — ispanų pa
likuonys, kiti — negrai ir 
mulatai.

Kubos salą atrado dar 
Kolumbas, o XVI amžiaus 
pradžioje ją užkariavo is
panai. Beveik penkis šimt
mečius čia šeimininkavo Is
panijos konkvistadorai ir 
jų ainiai. XIX a. pabaigoe 
Kubos liaudis pakilo į išsi
vaduojamąją kovą. Jungti
nės Amerikos Valstijos rė
mė kubiečius, kad sau pa
naudoti šią turtingą šalį. 
Nuo 1903 m. Kuba forma
liai yra nepriklausoma, ta
čiau iš tikrųjų visą laiką 
ji buvo JAV priklausomy
bėje. Tamsiaodžius žmones 
pajungė jankiai.

Didžiosids Spalio socialis
tinės revoliucijos atgarsiai 
neaplenkė ir tolimosios Ku
bos. Nacipnalinio išsivadav 
vimo kova čia dar labiau 
sustiprėjo. Kubiečių . tau
tos priešakyje žengė Kubos 
Komunistų partija, susikū
rusi 1925 m. (nuo 1944 m. 
ji vadinasi Liaudies socia
listinė partija).

Kuba — turtinga gamtos 
turtais šalis. Jai tenka 
antra vieta pasaulyje pagal 
geležies ir mangano ištek
lius. Randama taip pat va
rio, švino rūdų, boksitų bei 
kitų gėrybių. Nepaisant, 
kad šalyje gausu naudingų 
iškasenų, Kuba — agrarinė 
valstybė, kurios ūkis iki 
šiol vystėsi vienašališkai: 
pagrindinės šakos buvo cu
krašvendrių auginimas ir 
cukraus gamyba, Cukra
švendrių plantacijos užima 
78 proc. dirbamos žemės, o 
pagal cukraus eksportą Ku
bai tenka pirmoji vieta pa
saulyje. Cukrus duoda vals
tybei didžiausią dalį paja
mų. Pavyzdžiui, iš 1958 
metais gautų iš eksporto 
763 milijonų dolerių 603.4 
miliono buvo gauti, parda
vus cukrų, o likusieji— už 
išvežtas mineralines žalia
vas, tabaką, kavą ir kt. Su 
cukraus gamyba susijusiose 
liaudies ūkio šakose dirba 
apie milijoną žmonių.

Tačiau Kubos liaudis ne
galėjo naudotis šalies tur
tais. Šalies ūkis buvo užsie
nio monopolijų priklauso
mybėje.

Dar 1959 m. pabaigoje 
JAV kapitalo investicijos 
Kuboje siekė 1 milijardą 
dolerių. JAV kapitalistų 
rankose buvo elektrinės, te
lefonas ir telegrafas; že
mės ūkyje JAV kapitalas 
sudarė 205 milijonus dole
rių. Tik devynios stam
bios Amerikai priklausu
sios cukraus firmos valdė 

du šliaužė tuo pačiu takeliu, kurį nurodė jiems,, tie, ku
rie juodu pastatė kandidatais.

Po debatų spauda ir radijas, tarytum pajuokdami 
debatorius, sako: atrodo, nei vienas klausytojų nuomo
nės apie kandidatus nepakeitė... Tiesa!

apie 740 tūkstančių hekta
rų žemės, o tai sudarė 15 
proc. visos Kubos teritori
jos ir 40 proc. visų cukra- 
švendrių plantacijų ploto. 
36 JAV monopolistams pri
klausiusios įmonės gamino 
apie 40 proc. Kubos cuk
raus. Aplamai, iki žemės 
reformos didesnė dalis že
mės Kuboje priklausė stam
biems žemvaldžiams. Šalyje 
200,336 ūkiai; 1.5 proc. vi
sų ūkių valdė 46 proc. vi
so žemės ploto, kai tuo tar
pu 70 proc. ūkių turėjo tik 
12 proc. žemės.

Ypatingai juodi laikai Ku
bos ' istorijoje buvo Ameri
kos monopolijų statytinio 
Batistos, kuris 1952 m. ka
rinio perversmo dėka už
grobė valdžią, diktatūros 
metai. Kiekviena pažanges
nė mintis buvo slopinama 
žiauriaus i o m i s represijo
mis, šimtai šalies patriotų 
kankinosi kazematuose. O 
“nepriklausomos” Kubos 
gyvenimas buvo tvarkomas 
Niujorko kontorose.

Netgi “New York Times” 
š. m. balandžio 25 d. pri
pažino, jog “per 57 savo 
n e p r i k lausomybės metus 
Kuba egzistavo daugiau 
kaip priedėlis prie JAV, ne
gus kaip suvereni valsty
bė.” Nedaug galima rasti 
dargi kolonijinių kraštų, 
kurių prekyba taip smar
kiai priklausytų nuo vienos 
rinkos. Iki 75 proc. Kubos 
importo priklausė JAV. 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų valdantieji sluok s n i a i 
faktiškai kontroliavo visus 
Kubos vidaus gyvenimo ba
rus. JAV politiką Kubos 
atžvilgiu ryškiai apibūdina 
didžiulė karinė jūrų bazė 
Guantaname. , Šią.bazę, už
imančią 10 tūkstančių hek
tarų plotą ir kurioje ba
zuojasi apie 30 tūkstančių 
jūrų pėstininkų bei gana 
daug karo laivų, 1934 m. 
JAV išnuomojo už .pasity
čiojančių sumą — 2 tūks
tančius dolerių per metus. 
Stambios JAV kompanijos 
buvo apnarpliojusios visą 
šalies ūkį — tiek pramonę, 
tiek, žemės ūkį — daugybe 
feodalinių liekanų. Tik per 
5 metus — nuo 1951 iki 
1956 metu —• Šiaurės Ame
rikos kompanijos išvežė iš 
Kubos daugiau kaip 600 
milijonų dolerių gryno pel
no. neskaitant procentų už 
paskolas ir kita. Užsienio 
prkeyba taip pat buvo visiš
koje JAV kontrolėje. Ku
ba, po Brazilijos ir Vene- 
zuelos, užėmė trečią vietą 
pagal JAV kapitalo investi
cijas Lotynų Amerikos ša
lyse: 11 proc. visų JAV in
vesticijų Lotynų Amerikoje 
buvo įdėta į Kubos ekono
mika.

Nepaprastai sunki buvo 
kaimo darbo žmonių padė
tis. Apie 85 proc. žemės 
ūkio darbininkų nuomojo 
žemę iš dvarininkų, o 200 
tūkst. valstiečių šeimų ne
turėjo nė sklypelio savo že
mės, kai tuo metu stambių
jų žemvaldžių ir užsienio 
kompanijų rankose buvo 
apie 4 milijonus hektarų 
neapdirbūmų žemių. Kai
muose mokyklą lankė tik 50 
proc. mokyklinio amžiaus 
vaikų, o 30 proc. valstiečių 
nemokėjo net pasirašyti.

1956 metų pabaigoje O- 
rientės provincijoje išsilai
pino atvykę iš Meksikos 82 
jauni kubiečiai, kurie turė

jo pradėti šalies išvadavi
mą iš generolo Batistos ir 
JAV monopolijų jungo. 
Drąsuoliam^, vadovavo 29 
metų advokatas Fidelis 
Kastro. Patriotų saujelė įsi
tvirtino Siera Maestrą kal
nuose, ir kur palaipsniui 
plėtėsi liaudies sukilimo ug
nis.

Sukilėlių jėgos vis didėjo.
1958 m. rugpiūčio mėn. 
partizanų būriai, siekę iki 
6 tūkstančių žmonių, nusi
leido nuo kalnų ir ėmė grei
tai plėsti veiksmų rajoną. 
Partizanų junginiai perau
go i revoliucinę sukilėlių 
armiją, kurią rėmė plačiau
si liaudies sluoksniai. 1959- 
m. sausio 1 d. revoliucinė 
armija užėmė daugumą 
stambių miestų. Batista pa
bėgo į Dominikos resubli- 
ką; sausio 2 d. revoliucinė 
kariuomenė įžengė į šalies 
sostinę Havaną; sausio 3 d. 
sukilėliai kontroliavo jau 
visą šalies teritoriją.

Taip pasibaigė tamsiau
sias laikotarpis Kubos isto
rijoje. Valdžia iš latifun- 
distų, bankininkų ir kitų 
kapitalistų perėjo į smul
kiosios ir vidutiniosios bur
žuazijos rankas. Buvo suda
ryta laikinoji vyriausybė, į 
kurią su “Liepos 26 judėji
mo” (Monkados tvirtovės 
užpuolimo data 1953 m.) 
atstovais įėjo ir kitų opozi
cinių Batistos režimui pa- 
tijų atstovai. Ministro pir
mininko postas atiteko Fi
deliui Kastro. Žymiausią 
vaidmenį vyriausybėje ėmė 
vaidinti sukilimo vadovai, 
besirėmusieji liaudies ma
sėmis. Buvo likviduoti an
tidemokratiniai represiniai 
organai, konfiskuotos netei
sėtai Batistos šalininkų įgy
tos žemės, > nubausti pik- 
čiausieji liaudies priešai. Is 
pogrindžio išėjo Liaudies 
socialistinė partija. Buvo 
suorganizuota nauja liau
dies milicija.

JAV monopolistams nepa
vyko diskredituoti naująją 
Kubos vyriausybę. Kubos 
valdžia laimėjo didelę per
galę. Tačiau kova peraugo 
i naują, dar sunkesnį etapą. 
Revoliucinė vyri a u s y b ė , 
jausdama liaudies paramą, 
pasiryžo pasiekti ne tik po
litinę, bet ir ekonominę Ku
bos nepriklausomybę. Fide
lio Kastro vyriausybė ryž
tingai ir nuosekliai vykdo 
tolimesnio revoliucijos vys
tymo programą. •

Jau per pirmuosius nau
jos valdžios buvimo metus 
plačiųjų liaudies masių ge
rovė žymiai pasitaisė. Iki 
30 proc. buvo padidintas 
užmokestis mažai apmoka
mų darbininkų ir tarnauto
jų kategorijoms. Pakeltas 
uždarbio minimumas. Butų 
nuomos mokestis sumažin
tas 30-50 proc. Sumažintas 
mokestis už medicininį ap
tarnavimą, nustatytos pen
sijos nedarbingumo atveju.

Gyvenimo sąlygoms page
rinti vyriausybė įsteigė Na
cionalinį santaupų ir butų 
institutą, kuris išplėtė gy
venamųjų namų statybą. 
Pradėtas rimtas darbas 
skleidžiant kultūrą liau
dies masėse, įvykdyta mo
kyklos reforma. Šiuo metu 
statoma 10 tūkstančių nau
jų pradinių mokyklų. Tik
1959 m. buvo atidaryta tiek 
naujų pirmosios pakopos 
klasių, kiek jų atidarė visos 
ankstesnės vyriausybės per 
50 metų. Organizuota Na
cionalinė neraštingumo lik
vidavimo ir pradinio moky
mo komisija.

Svarbias priemones įvyk
dė revoliucinė vyriausybė, 
stiprindama naci o n a 1 i n ę 

ekonomiką. 1959-m.*‘kovu 
mėn. sudaryta speciali ad
ministracija peržiūrėjo 
daug sutarčių su Amerikos 
m o n opolijomis. Padidinti 
mokesčiai ir sustip r i n t a 
kontrolė užsienio bankams. 
Konfiskuota daug pramo
nės, transporto ir prekybos 
firmų, priklausiusių Batis
tai ir jo bendriniu k a m s , 
turtas. Šių firmų įmonės 
tapo valstybine nuosavybe. 
Valstybinis sektorius didėja 
ir tapo svarbiu faktorium 
š a 1 i es ekonomikoje. Vy
riausybė industrial! z u o j a 
respubliką, su liaudies pa
galba kurdama valstybinę 
pramonę. 1960 m. vasario 
mėn. įsteigta Centrinė na
cionalinės ekonomikos pla
navimo taryba su F. Kast
ro priešakyje. Taryba turi 
paruošti valstybinių ir au
tonominių įmonių ir įstaigų 
planus, koordinuoti ir kon
troliuoti jų veiklą, o taip 
pat nustatyti bendras kryp
tis privačioms įmonėms.

Svarbiausia vyriausybės 
vykdoma priemonė yra ag
rarinė reforma, kuri keičia 
ne tik valstietijos, bet ir vi
sos šalies gyvenimą. Panai
kinant latifundijas ir pu
siau feodalinius santykius 
kaime, įmanoma geriau vys
tyti šalies ekonomiką apla
mai, likviduoti nedarbą 
(daugiau kaip 660 tūkst. 
bedarbių — toks buvo Ba
tistos režimo palikimas Ku
boje). Valstiečiams teikia
ma finansinė ir techninė 
pagalba. Užsieniečiams už
drausta turėti žemę ir cuk
rašvendrių plan t a c i j a s . 
Praktiškas žemės reformos 
vykdymas pavestas Nacio
naliniam agrarinės refor
mos institutui.

1960 metai paskelbti Ag
rarinės reformos metais. 
Jūu iki šių metų vasario 
mėnesio Kuboje buvo eks
proprijuota daugiau kaip. 1 
milijonas hektarų žemės. 
Dešimtys tūkstančių vals
tiečių gavo žemę, kurią jie 
anksčiau nuomodavo ver
giškomis sąlygomis. Kad 
reforma vyktų organizuo
čiau, šalis suskirstyta į 27 
zonas. Kiekvienoje jų įstei- 
tos stotys pagalbai vals
tiečiams teikti, eksperimen
tinės fermos, mokyklos ir 
kt. Agrarinių pasikeitimų 
eigoje kilo kooperatyvų kū
rimosi sąjūdis.

Kovo mėn. pabaigoje jau 
buvo 764 gyvulininkystės, 
cukrašvendrių, ryžių, ka
vos, pomidorų auginimo 
kooperatyvai, vieniję beveik 
100 tūkstančių žmonių. 
Šiais metais cukrašvendrių 
plantacijose iš viso bus su
kurta dar 500 kooperatyvų, 
kuriuose dirbs 125-150 
tūkstančių žmonių. Tokiu 
būdu šioje gamybos šakoje 
bus visiškai likviduotos 
JAV kapitalistų latifundi- 
jos. Kaip buvo pažymėta 
Kubos liaudies socialistinės 
partijos Nacionalinio komi
teto išplėstiniame plenume 
Š. m. vasario - kovo mėne

Sporto rūmai Romoje. Čia XVII-se olimpinėse žaidynėse 
rungtyniavo imtynininkai.

2 p.-Laisvč (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 30, 1960
L
* V'f - 'Ora,

siais," * F30 “ - tūkstančių be
darbių žemės reformos dė
ka gavo darbo.

Rimtas dėmesys vyriau
sybės plane skiriamas ga'^y 
mybos priemonių gamybai. 
Numatoma statyti stambią 
metalurgijos įmonę, kurios 
pajėgumas per metus bus 
apie pusę milijono tonų ge
ležies ir plieno.

Didžiausias Kubos revo
liucijos priešas — JAV mo
nopolistai, Wall Stryto mag
natai. Kubos Liaudies so
cialistinės partijos genera
linis sekretorius Rocca 
kalbėjo: “Niekas neturi pa
miršti, kad Amerikos im
perialistai su visa jų jėga 
ir galybe yra kontrrevoliu
cijos vadovai Nr. 1, jie yra 
kontrrevoliucijos vadovai ir 
įkvėpėjai, jie yra> jos sky
das, placdarmas ir ginklų 
tiekėjai.” Imperialistiniai 
JAV sluoksniai, jų laikraš
čiai, radijas užpuola Kubą 
šmeižtų srautu. Amerikoj 
kongresmanai pareikalavo 
nutraukti Kubos cukrąus 
importą ir net pasiųsti į 
Kubą jūrų pėst i n i n k u s 
“tvarkai įvesti” ir “Ameri- 
k o s interesams apginti.” 
Norėdamos sužlugdyti Ku
bą ekonomiškai, JAV nutarė 
sumažinti cukraus importo 
iš Kubos kvotą 700 tūks
tančių tonų. Reakcingiau- 
sios jėgos atvirai reikalau
ja tiesioginės karinės agre
sijos prieš Kubą.

Tačiau Kubos liaudis ne
palaužiama. “Tėvynė arba 
mirtis!” — tokį šūkį iškėlė 
Kubos patriotai, atsakyda
mi į JAV imperialistų gra
sinimus bei provokacijas.

Kubos liaudis ne vieniša. 
Viso pasaulio dorieji žmo
nės simpatizuoja Kubos, re
voliucijai. Sužlugo JAV 
manevras izoliuoti K ubų* 
nuo Lotynų Amerikos. At
virkščiai, visoje Lotynų A- 
merikoje šiandien skamba 
šūkis—“Kuba— taip,’jan
kiai—ne!” 

* i

Kubos liaudis turi^ didį 
draugą — socializmo '"sto
vyklos šalys ir, visų pirma 
— Tarybų Sąjunga. TSRS 
suteikė Kubai 100 milijonų 
dolerių paskolą liaudies 
ūkiui vystyti. Tarybų ša
lis nupirko iš Kubos 700 
tūkstančių tonų cukraus, 
kurį pirkti atsisakė Jungti
nės Valstijos. JAV mono
polistai norėjo palikti Kubą 
be naftos, bet Kuba ją per
kasi iš Tarybų Sąjungos, ir 
dar pigesnėmis kainomis. 
Ekonominė blokada sužlu
go.

N. Chruščiovas, liepos 12 
d. kalbėdamas Tarybų Są
jungos ir užsienio žurnalisr 
tams aiškiai pasakė, kau 
“jeigu JAV imperialistai 
imsis prieš kubiečių tautą, 
ginančią savo nacionalinę 
nepriklausomybę, agresyviiį 
akcijų, mes paremsime ku
biečių tautą.”

Tarybų Sąjungos pozicija 
Kubos klausimu stiprina 
kubiečių įsitikinimą savo 
pergale. V. Česnulis
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Pradekime darbo sezoną!
Vasara, tai lyg poilsiui pertrauka: mažiau susirin

kimų, mažiau planų. Dabar laikas pradėti darbo sezoną. 
Šiais metais Lietuvių Literatūros Draugijos nariams 
yra kuo pasidžiaugti: turėjom sėkmingą suvažiavimą, 
draugijos nariai gaus po dvi labai svarbias knygas, 
žurnalas “Šviesa jau išėjo padidintas, Draugija ap- 
vaikšto 45 metų jubiliejų. Tai yra labai svarbūs gyve
nimo įvykiai.

Kas toliau? Draugijos 45 m. kelionė buvo labai gra
ži. Bet ne praeitimi mes gyvename. Įvykusiame suva
žiavime visi svarbą matė ir pasiūlymus davė padi
dinti LLD narių skaičių. Gerą pavyzdį davė draugas 
Neumannas iš Milwaukee. Jis suorganizavo kuopą ir 
vis įrašo naujų narių. Po kiek įrašo ir kitos kuopos, bet 
dar toli nuo suvažiavimo obaisio.

Pagalvokim. Gal perdaug mes esame apsiriboję sa
vo siaurame rate? Kožnas turim pažįstamų, net buvu
sių LLD narių. Dėlei vienos bei kitos priežasties anie 
pasiliko už draugijos ribų, gi mes ne visuomet ir sten- 
giamiesi juos sugrąžinti atgal. Praktika Įrodo, kad 
draugiški asmeniniai nekalbiai su buvusiais draugais 
duoda geriausias pasekmes.

Per visą LLD ilgų metų veikimą mes šiltai bendra
darbiavome su mūsų senąja tėvyne. Dabar mes didžiuo
jamės dideliais Lietuvoje pasiekimais. Laiškuose mums 
giminės rašo, kaip buvusiųjų mažažemių, bežemių ir 
darbininkų vaikai eina aukštuosius mokslus. Turėjusie
ji būti tiktai bernais ir mergomis, tūkstančiai jų studi
juoja aukštus mokslus. Baigusieji studijas plačiai pasi
žymi šalies pramonės kėlime, žemės ūkyje, literatūroje, 
mene ir kitokiuose naudinguose užsiėmimuose. Pažan
gos laimėjimai mus labai džiugina. LLD visuomet pir
moje vietoje statė visuomenės gerbūvį, žmonijos sau
gesnį rytojų. LLD niekuomet nebuvo apsiribojus vien 
tiktai narių eilėse. Kada mes rūpinamės praplėsti LLD 
ribas, mes tuomi pat kartu žvelgiame į plačius visuome
ninius įvykius. Visuomet svarbiausiai prieš mus stovi 
pasaulinės taikos išlaikymas. Seniau tai buvo reikalas 
kelių šalių valdonų, katrie simbolizavo valdančiąją kla
sę. Net ant kanuolės būdavo įbrėžta—“paskutinis kara
liaus žodis”. Dabar taikos išlaikymo reikalas priklauso 
nuo plačių masių samprotavimo, nuo darbo žmonių kla
sinio susipratimo.

Per 45 metus LLD Lietuvos išeivių eilėse atliko la
bai daug gražių darbų. Mažavertis yra pasigyrimas— 
“buvau veikėju”, o daugiau niekuo neprisidėti prie 
draugijos darbų. Kožnas sąmoningas darbininkas turi 
jausti garbę priklausyti LLD. Kad įvykusio suvažiavi
mo nutarimai nebūtų pamiršti, lai kiekvienas narys 
imasi atsakomybę įrašyti naujų narių. Metų gale kuopų 
valdybos galės pranešti, kiek šiais, jubiliejiniais, me-. 
tais gauta naujų narių. Nepalikime šio taip svarbaus 
reikalo vien tiktai teoretiniai skambiu šūkiu. Daugiau 
narių į LLD eiles!

Centralinis Komitetas

ZBIGNEVAS ZALUSKIS, lenkų rašytojas

BELAISVIO PRISIPAŽINIMASv:

PASTABOS
“Šviesa” už paskutinius 

tris mėnesius 32-jų pusla
pių. Žurnalas įdomus, su 
vertingais straipsniais. De
legatai, kurie dalyvavo lie
pos 3-čią Philadel p h i j o j 
LLD suvažiavime, prisimin
kime “Šviesos redaktoriaus 
raportą, priimtą rezoliuciją. 
Visi LLD nariai susipažin
kime su suvažiavimo pada
rytu progresu, nepasiseki
mais ir pasisekimais. Tai 
svarbūs dokumentai, kurie 
verti kiekvieno LLD nario 
dėmesio.

Šiame “Šviesos” numery
je peržvalga paskutinės mū
sų organizacijos knygos 
“Eikite, mišios pasibaigė”. 
Peržvalga nuosekli ir verta 
dėmesio. Perspaitę šią per
žvalgą norėsite knygą skai
tyti ir susipažinti nuodug
niau su einančiais į kuni
gus ir su kunigų gyvenimu.

Straipsnys “Dar lapas iš 
mūsų istorijos” be galo įdo
mus. Tai surinkti faktai iš 
praeities mūsų veikimo is
torijos. Mes, kurie dar esa
me gyvi ir priklausėme prie 
Socialistų sąjungos, pergy
vendami skilimo etapą, pri
simindami pirmą pasaulinį 
karą, kovą ne tik su lietu
viškais oportunistais, bet 
pačioje Socialistų partijoje, 
prisiminsime tuos pergy
ventus laikus, sunkius lai
kus, kovos laikus.

“Motina ir duktė apie 
kritusį didvyrį” gražus pa
siskaitymas. “Tą neužmirš
tamą vasarą prieš 20 metų”, 
tai įdomi istorija iš Lietu
vos. V. Vitkauskas pateikia 
daug įdomių organizavimo
si Tarybų Lietuvos gyveni
mo duomenų. Prisidėjimas 
Tarybų Lietuvos prie Sovie
tų Sąjungos, tie iškilmingi 
ir vienbalsiai tarimai prisi
dėti prie Sovietų, tai reikš-

(Apsakymas)
; (Tąsa)

—Gerai,—sumurmėjo jis. 
— jeigu ponai karininkai 
nori sužinoti, kaip tai įvy
ko, aš papasakosiu. Paga
liau čia nėra nieko nuosta
baus. Pusė mūsų brigados 
—brakonieriai, kaip ir aš. 
Kiekivenas gali patvirtinti.

Belaisvis nutilo. Jis ne
bežiūrėjo į mus. Jis užmer
kė akis, tartum pačiame sa
vyje ieškojo teisingo, vie
nintelio atsakymo į klausi- 

4' mą, kaip visa tai įvyko.
—Taigi, tuomet aš dar ne

buvau nusikaltėlis,—jo bal
se lyg nuskambėjo ironijos 

( gaidelė. — Aš buvau eigu
lys. Ponai karininkai pa
tys žinote, ką veikia eigu
lys, šito nereikia aiškinti. 
Aš saugojau mišką. Miškas 
priklausė grafui. Be to, aš 
dirbdavau žemės sklypelį 
miške... Ir žemė priklausė 
grafui. Dar turėjau namus 
—girios sargo trobelę, ku
rią pastatė mano senelis. 
Bet trobelė irgi priklausė 
grafui. Toje trobelėje gimė 
mano tėvas, kuris paveldėjo 
eigulio tarnybą iš senelio, 
ten gimiau ir aš, o po tė
vo mirties taip pat tapau 
eiguliu. Tarnavau dorai, o 
grafas savo žmonėms nebu
vo blogas. Turėjau aš ir 
žemės sklypelį bulvėms pa
sisodinti, karvę ganiau miš- 

V • ke, man leisdavo medžioti, 
duodavo šiek tiek pinigų, o 
kadangi senasis grafas tu
rėjo dosnią ranką, šventėms 
aš kiekvieną kartą gauda
vau dovanų. Grafas nebu-

j vo atsiskyrėlis, jis dažnai man sunku. Kai tik galėsiu4 
sumokėsiu tau. Aš neuž
miršiu.”

Vokietis patylėjo, paskui 
liūdnai pridūrė:

—Taip aš ir pardaviau 
Tiesą sakant, už

sukviesdavo svečius pame
džioti. Kartais tai nusitęs
davo dvi-tris dienas. Mūsų 
medžioklės garsėjo visoje 
Bavarijoje. Grafas kvies
davo turtingus ponus, pačią karves, 
geriausią draugiją. Tie. po- pfenigius — kitaip nebuvo 
nai irgi nešykštėdavo. Sa
vo mišką aš gerai žinojau, 
visuomet galėdavau parody
ti, kur kokie žvėrys veisia
si. Ponai už tai mane my
lėjo, o aš iš jų uždirbda
vau.

Aš vedžiau.
Mes gerai sugyvenome ir 

turėjome porą vaikų.
Jis nutilo. Aš žinojau, 

kad jis jau pamiršo mus, 
pamiršo, kad aš užrašinėju 
jo žodžius. Jis kalbėjo sau, 
tiktai sau.

—Tai buvo seniai, — tęsė 
jis.—Dar prieš krizę. Pas
kui prasidėjo krizė, ir gra
fas nustojo mokėjęs pini
gus. Bet man liko žemė,— 
pridūrė jis. — Veltui. Me
džiotojai nebeatvažiuodavo. 
Bet juk aš turėjau šautuvą, 
ir žinojau savo mišką. Tik
tai kiškių niekas nebepirk- 
davo, o už šovinius reikėjo 
mokėti. Mokesčius irgi rei
kėjo mokėti. Ir nusigyve
nau taip, kad teko parduo
ti karves. Aš nuėjau pas 
grafą. . 1

Vokietis akimirkai susi
mąstė, tartum tik dabar 
pirmą kartą mėgindamas 
įvertinti tą pokalbį, įvykusį 
prieš penkolika metų. Jis 
atsiduso.

—Grafas buvo geras žmo
gus. Jis pats išėjo ir pa
sakė man: “Johanai, ir

perėjo sargy-
priešais be-

galima.
Ant pirštų galų, žvangin

damas šoviniais apkabose, 
per ka 
binis, pastai 
laisvi puoduką vandens, ir 
vėl išnyko tamsoje.

—Pagalvojome mudu su 
Berta, Berta — tai mano 
žmona, — tęsė vokietis, at
sigėręs vandens,—kad sun
kiausi laikai jau praėjo. Bet 
tuo metu . . .

—Tuo metu paėmė val
džią Hitleris,—įsiterpė ma
joras.

—Tikrai taip, — su savo 
pajautimu patvirtino belais
vis. — Atėjo Hitleris, krizė 
pasibaigė, pasidarė geriau. 
Štai mudu ir pagalvojome, 
kad viskas susitvarkė.—Jis 
susiraukė.—Bet ne taip at
sitiko. Nes grafas pradėjo 
pardavinėti mišką. Jauna
sis grafas. Aš užmiršau pa
sakyti, kad anksčiau buvo 
senasis grafas, mūsų gene
rolo tėvas. Bet senasis gra
fas numirė, o jaunasis pra
dėjo pardavinėti mišką.

Jis stabtelėjo, mintyse 
pasverdamas šio fakto, tu
rėjusio tokias liūdnas pa
sekmes, reikšmę. •

—Ne, — tarė jis, — jau
nasis grafas irgi nebuvo 
blogas žmogus. Mūsų miš
kas buvo reikalingas armi
jai. Tenai pastatė karei- 

mingi įvykiai, įdomūs susi
pažinimai.

Na, ir turime pasidžiaug
ti, kad kaip pi'ieš dvejus me
tus Pittsburghe, taip ir 
šiais metais Philadelphijoje 
įvykę suvžiavimai padarė 
progresą. Pittsburghe suva
žiavimas padėjo pamatą tu
ristams vykti į Lietuvą. Phi- 
ladelphi jos suvažiavi m a s 
padidino “Šviesą” iki 32-jų 
puslapių, ir pasižadėjo duo
ti dvi knygas šiais metais. 
Reiškia, mes darome pro
gresą, nepaisant savo metų 
naštos.

Mano patarimas tiems, 
kurie su turistų grupėmis 
vyksta j Lietuvą: Perskai
tykite “Prisikėlusi Lietu
va”, LLD 53-čią leidinį, pa
rašytą A. Bimbos, kuris 
pirmutinis po Antrojo pa
saulinio karo laikėsi Lietu
voje. Šioje knygelėje rasite 
Lietuvos žemėlapį. Joje ra
site pateiktus Lietuvos vy
riausybės planus, kad šalį 
atstačius su penkmečio pla
nu.

Šioje knygelėje, kuri su
sideda iš 223 puslapių, su
rasite vaizdus pokarinių lai
kų, kada Lietuva buvo dar 
neatstatyta, alkanųjų pasa
kojimus ir pergyventus ka
ro laikus ir banditizmui 
siautėjant.

Aišku, kad nuvykę į Lie
tuvą dabar jau nematė tų 
griuvėsių, to vargingo gy
venimo, kuris buvo tik pasi
baigus karui ir siautėjant 
banditams.

Seno Vinco raštų tomas 
susideda iš kelių apysakė
lių. Tos apysakėlės tilpo sa
vo laiku mūsų spaudoje. 
Perskaičius antru kartu ne- 
besusidaro toks įdomus 

vines ir fabriką, ištisą ka
rinį miestelį, nutiesė gele
žinkelį. 'Tada girininkas 
pasišaukė mane ir pasakė: 
“Miško prie pono grafo rū
mų beliko maža, dabar ne
bereikės tiek eigulių, kiek 
anksčiau. Fridrichas vienas 
susidoros. O tu ieškok sau 
darbo. Grafas leidžia tau 
kol kas pasilikti trobelė
je”... Po to aš antrą kar
tą nuėjau į rūmus.

Jis patylėjo, mintyse įver
tindamas ir šitą pokalbį.

—Jaunasis grafas, — tęsė 
jis, r— mokėjo elgtis. Jis ir
gi išėjo pats. Jis pasakė: 
“Tu, Johanai, neprapulsi, tu 
jaunas. Aš turiu palikti se
nį. Fridrichą. Jeigu tau bus 
sunku, ateik, aš visuomet 
padėsiu. Mano tėvas buvo 
tau skolingas pinigų, todėl 
aš leidžiu tau dar trejus 
metus gyventi trobelėje, ku
ri priklauso man. Už tai tu 
nieko nemokėsi. Aš ruo
šiausi išnuomoti trobelę 
meistrui iš fabriko arba, ka
riškiams, bet nedarysiu to!” 
—■Vokietis šyptelėjo.—Taip, 
jaunasis grafas irgi buvo 
geras žmogus. Bet aš ne
žinojau, ką dabar daryti, 
bijojau 
rūmas 
pyktį... 
trobelę 
lis.

Belaisvis nutilo, ir vėl 
šypsenos šešėlis nuslinko jo 
veidu.

—Tada grafas liepė iš
mesti manę ir užsiundyti 
šunimis. Jis buvo galingas, 
—pasakė jis, ir jo balse aš 
išgirdau nuoširdų pasigėrė
jimą, — taip, tai buvo tik
ras ponas. Viską galėjo pa- 
darytia 1J . 

rytdienos, o netik
iu baimė pagimdo 

Aš pasakiau, kad 
surentė mano sene-

man yra įdomu Seno 
kova su LSS pildo- 
komitetų 1905-tais

vaizdas kaip pirmu kartu 
'skaitant ir’' jaunaflT būnant. 
Apysakų vaizdai sukasi 
apie kunigus ir jų gaspadi- 
nes.

Bet 
Vinco 
mųjų 
metais jam būnant “Kovos” 
administratorium. Reikia 
pasakyti, kad tais metais 
buvau mažas ir ganiau ban
dą Lietuvoje. Tie buvusieji 
LSS pildomojo komiteto na
riai nekurie tebėra gyvi, jų 
nusistatymas pažang i a m 
mūsų judėjimui žinomas.

Bet prisiminus Seną Vin
cą reikia priminti, kad jisai, 
sulaukęs senų metų ir par
blokštas ligos, yra visų ap
leistas ir mažai keno aplan
komas. Gal tik todėl, kad 
gyvena tolokai nuo lietuvių.

Na, o prisiminus L. Prū- 
seiką, nors ištiktą nelaimės, 
jo raštus “Vilnyje” skaito
me. Vincas to padaryti ne
gali. Akys jam nebetarnau
ja, nors protiniai žmogus 
sveikas. Pasakoja tie, kurie 
Vincą aplankė. Jam paskai
to jo duktė, ir jisai sužino, 
kas pasaulyje ir lietuvių ju
dėjime įvyksta.

Pilietis

Kinijos liaudis jau 
studijuoja praeitį

Pekinas . — Kinijos spau
da plačiai rašo apie tautos 
praeitį, o ypatingai apie 
liaudies kovas už išsilaisvi
nimą iš savų ir užsienio im
perialistų jungo.

Kinija yra viena iš senų
jų valstybių. Kinijoje buvo 
padaryta daugybė išradimų, 
kuriais ir dabar civilizuotas 
pasaulis naudojasi. Dar tais 
laikais, kada Europoje vieš
patavo atsilikimas, tai ki
nai jau galėjo pasirodyti 
savo išradingumu.

Vokietis vėl graudžiai 
šyptelėjo ir tęsė:

—Mano žemė jau nebe
buvo mano, ir mano miš
kas buvo man uždarytas. 
Savo senelio name aš dar 
galėjau gyventi, bet juk na
mo negalima valgyti, ar ne 
tiesa? Aš nebebuvau eigu
liu, ir girininkas atėmė iš 
manęs dvivamzdį, kuris taip 
pat priklausė grafui. Bet 
man dar liko kitas šautu
vas, senoviškas mano sene
lio šautuvas, o ponas Alt- 
hauzas, krautuvės savinin
kas mūsų miestelyje, duo
davo man parako ir kulkų 
skolon. Aš vėl pradėjau 
vaikščioti po mišką, bet tai 
jau buvo ne medžioklė, o 
brakonieriavimas.

Aš gerai žinojau savo 
mišką, krizė jau praėjo, ir 
žmonės mielai pirkdavo žvė
rieną, ypač tokią pigią, kaip 
pono Althauzo krautuvėje. 
Tiesa, ponas Althauzas mo
kėdavo man nedaug, o už 
paraką ir kulkas paskai
čiuodavo daugiau negu rei
kėtų, bet argi aš galėjau 
ant jo pykti? Juk jis rizi
kavo, kaip ir aš, įstatymai 
pas mus griežti. O ką -gi 
būčiau padaręs vienas, be 
pono Althauzo? O šitaip aš 
nors turėjau mėsos saviš
kiams ir truputį pinigų. Bu
vo galima gyventi, tuo la
biau, kad Fridrichas, eigu
lys, iš tikrųjų buvo labai se
nas ir retai beapėidavo miš
ką. Bet paskui susirgo Lo
ti. Loti—tai mūsų dukrelė, 
jaunesnioji, nes vyresnysis 
buvo sūnus. Ji visuomet 
buvo silpnutė, net gimti nie
kaip nenorėjo. Jau kiek pri
sikankino daktaras Deimas, 
kol mes išgirdome jos pir
mąjį riksmą, — vokietis nu-

Scranton, Pa.._ _ _
Žemiau telpa Lietuvos 

prezidento Justo Paleckio 
laiškas, kurį aš gavau.

2. Kleviuskas
Mielas Prieteliau 
ir Tėvynaini,

Skubu atsakyti į Tams
tos malonų laišką, kurį ga
vau iš Tamstos su padėkos 
pareiškimu. Malonu man 
ir mums visiems, kad Tams
tai 
esi 
m u

kelionė gerai pavyko ir 
patenkintas apsilanky- 
į senąją Tėvynę Lietu- 
Džiugu mums buvo su

silaukti tokio didelio būrio 
tautiečių iš užjūrio kraš
tų, gerų patriotų, kurie il
gus metus gyvendami sve
tur savo Tėvynės ir savo 
Liaudies neužmiršo.

Kaip patyrėte būdami 
Lietuvoje, mūsų tautos gy
venimas vyksta sparčiai, 
ypatingai džiugina dideli 
pasiekimai kultūroje ir me
ne bei moksle, didelė pa
žanga pramonėje, o ir že
mės ūkis po visų persitvar
kymų smarkiai kyla. Tik 
šiemet buvo bloga vasaia. gverbotams “Turistas 
rugiapiūtės metu beveik [ VyZC£iusrugiapiūtės metu 1 
kasdien lijo ir tai sutrukdė 
normalų derliaus nuėmimą 
bei rudens sėją. Bet pas
kutiniu laiku oras pasitaisė 
ir darbai palengvėjo.

Priimkite nuoširdžius 
sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus Jums ir Jūsų 
artimiesiems. Prašau per
duoti taip pat labas dienas 
visiems 
čiams, su 
nau Jūsų

Su

mieliems tautie- 
kuriais susipaži- 
grupės kelionėje, 
pagarba, 
Justas Paleckis

Vilnius
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Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad lakūno 
tėvas Oliver Powers pasa
koja prasimanymus apie jo 
sūnaus lėktuvo nušovimą.'- 

sišypso j o, prisimi n d a m a s 
tai. — Buvo sunku auginti 
tą mergaitę, ir, tur būt, to
dėl mes taip mylėjom ją. 
Tuo laiku jai jau sukako 
septyneri metai. Reikėjo 
daktaro ir visokių vaistų. 
Bet ponas daktaras negalė
jo gydyti jos veltui, ir vais
tai taip buvo brangūs. Tai 
atsitiko vasarą, ponas Alt
hauzas visiškai nepardavi
nėjo žvėrienos, ir aš netu
rėjau pinigų.

Tuomet žmona pasakė: 
“Nueik į rūmus, ponas gra
fas žadėjo mums padėti, jis 
visuomet ištesi žodį.” Aš 
žinojau, kad grafas visuo
met tesi žodį, bet man ne
sinorėjo trečią kartą eiti į 
rūmus. O Loti visa degė 
ir naktį kliedėjo. Ir mes 
net nežinojome, kas jai. 
Juk ponas daktaras Dei
mas ne dėl to šešerius me
tus mokėsi universitetuose, 
kad dabar , vaikščiotų pas 
mus veltui, i Tuomet Berta 
pati nuėjo į rūmus.

Vokietis patylėjo, panari
no galvą ir po pauzės pri
dėjo:

—Taip visuomet būdavo. 
Ji buvo visai nebloga mo
teris, mano Berta, ir labai 
mylėjo vaikus.

Jis atsiduso ir ramiu, abe
jingu balsu tęsė savo paša- 
ko j imą:

(Bus daugiau)

Redakcijos Atsakymai
M. Baltulionytei, San 

Francisco. — Jūsų pluoštą 
įspūdžių iš kelionės po Lie
tuva gavome. Dėkojame. 
Sunaudosime, jei ne tuojau, 
tai vėliau.

3 puti. Labvt (Liberty). Peiikt, rugsėjo (Sept.) 30, 1960

~~ Sportinis laivas 
iš audinio

Estijoje sportinių laivų 
eksperimentinės staty klos 
kolektyvas padarė bando
mąjį tarp ta utinės klasės 
švertboto “Skra jojantis 
olandas” modelį iš... audi
nio—stikloplastiko. šeši- jo 
sluoksniai suki i j u o j a m i 
greitai džiūstančia politerio 
derva, po to iš jų formuoja
mi laivo korpusas ir denis. 
Šis formavimas atliktas re
kordiškai trumpu laiku — 
per vieną pamainą.

Naujasis šverbotas turi 
visą eilę pranašumų prieš 
medinį. Jis lengvesnis, pa
tvaresnis, nepraleidžia van
dens. Bandymai parodė pui
kias jo plaukimo savybes.

Nuo ateinančių metų to
kie šverbotai bus gaminami 
serijiniu būdu.

Dabar laivų statytojai da
ro keletą kitų gaminių iš 
s t i k 1 oplastiko — eksperi
mentinius vandens slidžių, 
tramplino lentų šuoliams į 
vandenį, ypač tvirtų stiebų 

” pa-

Dėl “švietimo” 
koliojimu

Neseniai “Laisvėje” pa
dariau pastabą, kad tūla mo
teris Klaipėdoje mane nema
loniai nuteikė pabučiuodama 
man ranką, ir kad tūla tu
ristė praeidama už tai iško- 
liojo ją begėde.

Po to drg. D. J. “Laisvėje” 
mane už tą pastabą net 
fanatiku iškoliojo. (Toks 
rašymas — tai fanatišku
mas iš priešingos pusės.”)

Atrodo, kad drg. D. J. 
minėtos turistės elgesį už
gina kaip labai gerą “švie
timo” būdą.
, Aš gi manau, kad toks 
“švietimo” priėjimas yra 
labai blogas, kad koliojimu 
žmogaus ne tik neapšviesi, 
nepatrauksi, o kaip tik prie
šingai—nuo savęs nustum- 
si.

Drg. D. J. pernai buvo 
Vilniuje. Veikiausiai jis bu
vo ir prie Aušros vartų ir 
matė ten lauke prieš Mari
jos paveikslą beklūpančias 
ir besimeldžiančias moteris 
(o gal net ir vyrus). Tai 
ar drg. D. J. būtų daug 
naudos laisvamanybei pada
ręs, jie būtų ėmęs mal
dininkus kolioti begėdžiais, 
arba jei būtų įėjęs j ten 
pat esančią pilną maldinin
kų bažnyčią ir pavaikščio
jęs su kepure ant galvos?

Pastabų prieš tokius el
gesius reikia padaryti, nes 
jie daro ne naudą, o blėdį.

Rankos bučiavimas amžiu
mi vyresniam žmogui prak
tikuojamas ne vien Lietuvo
je, o ir kitose tautose.

Drg D. J. gal per drąsiai 
už rankų bučiavimo išradi
mą “kredituoja” vien kuni
gus.

“Dabartines lietuvių kal
bos žodynas” bučiavimą ap- j 
taria kaip meilės, dėkingu
mo bei pagarbos išraišką.

Manau, kad ir drg. D. J. • 
savo žmoną pabučiuoja mei
lės jausmu, o ne kunigo įsa- j 
kymu.

Motina savo kūdikiui iš
bučiuoja ne tik rankytes, o į 
ir kojytes—irgi iš meilės.

Yra pastebėta, kad net’ 
dabartinėje Lietuvoje nė 
kiek neprastesnis už drau- į 
gą D. J. šviesuolis ir mark
sistas pabučiuoja moteriai 
ranką, ir niekas ten jo už ' 
tai begėdžiu nekolioja. »

Šviesti žmones reikia kul
tūringomis pamokomis,- o : 
ne kolionėmis. K



WORCESTER, MASS.
Rudeninis spaudos pikni

kas rugsėjo 1 d. Olympia 
parke gerai pavyko. Sek
madienio anksti rytą lijo, 
tai pikniko komitetui užda
vė daug rūpesčio, nes prie 
jo buvo daug darbo pridė
ta, idant jis būtų pasek
mingas. Nežiūrint to, kad 
dangus buvo apsiniaukęs, 
pikniko gaspadinės anksti 
rytą atvažiavusios stojo 
prie darbo priruošimui 
maisto dėl pikniko.

Apie 11 valandą ryto pra
dėjo debesėliai skleistis ir 
saulutės spinduliai rody
tis, ir štai su saulutės 
spinduliais pasirodė parke 
pirmutiniai svečiai — Če
puliai iš New Yorko. Jų 
p a s i r o dymas parke taip 
anksti pikniko komitetui ir 
gaspadinėms pridavė dau
giau energijos darbe.

Štai, apie 3-čią valandą 
jau automašinų st a t y m o 
vieta pilna, gi tos mašinos 
visos pilnos žmonių. Taipgi 
Haverhillio - Lawrenco ir 
Montello busai perpildyti 
piknikieriais pribuvo. Kur 
tik pažvelgsi, visur žmonių 
pilna, pas visus geras ūpas, 
džiaugiasi, kad p i k n i k as 
pasekmingas ir duos pažan
giajai spaudai paramos.

Prieš penktą valandą ap
skrities organizatorius Ši
maitis pradeda programą. 
Pirmiausia perstato Mon
tello vyrų chorą, vadovau
jamą mokytojo A. Potsiaus. 
Keletą dainų gražiai sudai
navo. Antras buvo Worees- 
terio Aido choro paskilbęs 
Onos Dirvelienės ir Jono 
Sabaliausko duetas, vado
vaujamas Jono Dirvelio. 
Publika nenorėjo jų paleis
ti, reikalavo daugiau dainų. 
Trumpą kalbą pasakė • Po
vilas Venta iš savo kelionės 
pd Lietuvą. Jis priminė, kad 
šiemet visa Lietuva dai
nuoja. Šiemet į dainų šven
tų sostinėje Vilniuje buvo 
suvažiavę dainininkai iš vi

sos Lietuvos. Jų buvo apie 
30 tūkstančių. Tai buvo 
choras! Baigdamas savo 
kalbą Povilas priminė, kad 
su 1961 metų pradžia 
mūsų brangiam laik
raščiui “Laisvei” sukaks 
50 metų. Ragino visas lie- 
tuvių kolonijas atžymėti 
auksinį “Laisvės” jubiliejų.

Šis piknikas duos gražaus 
pelno darbininkiškai spau
dai, nes geri laisviečiai at
važiuodami į pikniką atvežė 
įvairių dovanų. Šimaitis 
aukojo bonką “Four Roses”; 
K. Kalveltonė — du pyra
gus ir sūrį; Mrs. F. Kukle- 
vičienė — tortą; L. Ausie- 
jienė — galioną agurkų; 
Olympia parko kaimynai 
farmeriai J. Vasil—50 sva
rų bulvių, 35 svarus kopūs
tų, burokų ir tomaičių, o 
farmerka J. Vasil — Čeko
slovakijos išdirbystės prie
juostę, kas padarė $11 pel
no; ALDLD 11 kp.—bonką 
degtinės, vyno ir sūrį.

Pikniko komitetas taria 
ačiū visi-ems, kurie prisidė
jote prie šio pikniko, ypač 
tos dienos darbininkams, 
kurie taip sunkiai dirbote 
per visą dieną. Taipgi ačiū 
Montello ir Worce s t e r i o 
dainininkams savo dainavi
mu pagražinusiems pikni
ką.

Pikniko komisija: 
V. Žitkus 
V. Vosilienė 
L. Ausiejienė 
J. Jaskevičius

ALDLD II Apskrities 
metinė konferencija įvyks 
spalio 16 d., 31 Broadway, 
So. Bostone, 11 vai. ryto. 
Kviečiame visas kuopas 
prisiųsti pilną atstovybę. 
Turėsime daug reikalų ap
kalbėti, ypač mūsų laikraš
čio “Laisvės” 50 metų ju- 
biliejų.

J. Jaskevičius, 
ALDLD VII Apskr. 

sekretorius

darbininkų Alan Wood 
Steel kompanijos pasibaigė. 
Streikui vadovavo lokalas 
502, priklausantis prie In
ternational Bridge Iron 
unijos, AFL-CIO.

Streikas kilo dėl pakėli
mo uždarbio. Kompanija 
siūlė bonų sistemą. Kokio
mis sąlygomis susitaikė, 
viešai neskelbiama.

Jau keli mėnesiai apie 10 
k a t a 1 i kiškų ligoninių su 
Blue Cross veda derybas. Li
goninės nesutinka priimti 
sergančius už Blue Cross 
nustatytą mokestį. Jos no
ri didesnio atlyginimo.

Unijos, kurių nariai įsi
rašę į Blue Cross, pareika
lavo abiejų pusių taikos, ir 
šiomis dienomis susitaikė.

Pilietis

Plymouth, Pa.
gos. progresyviam judėji-'ežero, apie 60 mylių nuo

Philadelphia, Pa.
Brooks Shoe Manufac- jis pasiuntė “Liaudies bal-

turing išdirbystė, kad iš
vengti unijos, išsikėlė iš 
Philadelphijos. Lokalo 127- 
to darbininkai neteko dar
bo. United Shoe Workers 
127-tas lokalas patraukė 
kompaniją į teismą už pa
darytus unijai ir darbinin
kams nuostolius.

sui,” neteko patirti. Taigi 
parengimas davė spaudai 
naudos. Žiemos laiku bus 
sunkumų su parama mūsų 
spaudai.

Bet reikia tik gerų norų 
ir darbo, pasišventimo, ir 
bus gerų pasekmių.

Ir U. S. District teisėjas Septynios kubietės ap- 
priteisė kompanijai sumo- lankė Nepriklausomybės 
kėti lokalui nuostolių $50,- s v e t a i nę. Pasireklamavi-
000 ir narinių duoklių $23,- 
760, viso $73,760.

Tai gal bus pirmas atsi
tikimas, kad kompanija, 
kuri pabėgo nuo unijos, pa
likdama Philadelphiją, li
kosi nubausta.

Pennsylvania RR kom
panija, pasibaigus streikui 
su. pilnu darbininkų laimė
jimu, sugalvojo naują sky- 
mą, paleisdama tris tūks
tančius darbininkų n-eva 
laikinai. Tie, kurie uždirba 
J8 tūkstančių per metus, 
gaus porą dienų atostogų, 
tifems, kurie uždirba ma
žiau, laikas nėra apribotas, 
kada jie bus pašaukti ar 
visai nebus pašaukti į dar
bą.

Kompanija skundž i a s i, 
kad p as i b aigus streikui, 
praradus dalį pelno. Tai

mui, atėjo su juodais aki
niais, juodomis suknelėmis 
ir nešė degančias žvakutes. 
Jų vadovė pasakė, kad juo
di akiniai yra tam, kad jos 
nebūtų pažįstamos; mat, jų 
giminės gyveną Kuboje, tai
jos bijannčios, kad jie nenu
kentėtų už tai, kad jos vyks
ta į New Yorką protestuoti 
prieš Fidelį Kastrą.

Užsiregistravusių balsavi
mui lapkričio mėnesį skai
čių kaip dęmokratai, taip 
ir respublikonai gerokai pa
didino. Nepriklausoma par
tija irgi užsiregistravusių 
balsus padidino. Viso Phi- 
ladelphijoje galės balsuoti 
1,121,182 piliečiai.

Milford, Del., yra Phila
delphijos kaimynas. 11 šio 
miestelio policistų su savo

skymas, kad kuomet pake-.čyfu Robertu A. Downsu 
lia keliais centais uždarbį, metė darbą, reikalaudami
tai kitu keliu turi tą atsi
imti.
ir •* 4 •

/Draugai Bekampiai sa
vo, pokyliu parėmė mūsų 
spaudą. “Laisvei” paskyrė 
$100,•“Vilniai’* $50, o kiek

40-ties valandų darbo sa
vaitės, vietoje 48-nių. Mies
telio “tėvai” ir darbą metu- 
sieji pagaliau sutiko reika
lą išlyginti taikiu keliu.

20-ties dienų streikas 195

Scranton, Pa.
(Bus kaip tikras rojus)
Prieš savaitę laiko mūsų 

mieste kalbėjo kandidatas į 
JAV prezidento vietą, R. 
Niksonas. Turbūt respubli
konai nesijaučia užtikrinti 
išrinkimu savo kandidato į 
prezidentus, jei matė reika
lą parsikviesti Niksoną, ku
ris supylė didesnius kalnus 
tuščių prižadų ir už Hud
son Coal Co. anglinių at
matų kalnus, kurie jau 14 
metų dega. Ir ko tas poli
tinis vėjo malūnas nepriža
dėjo! Jis iš mūsų miesto, 
kur randasi keli tūkstan
čiai bedarbių žmonių, kur 
daugelis dirbančių net ne
gauna minimalio mokesčio 
$1.00 į valandą, padarys 
tikrą rojų, — tik nepasakė, 
ką jis padarys su degan
čiais kalnais. O pats di
džiausias prižadas, tai, jei 
jis liks išrinktas pręziden- 
tu, jis taip šią šalį apgink
luos, kad visas pasaulis dre
bės ir puls ant kelių prieš 
amerikonišką demokratiją. 
Nes tik tokiu keliu Ameri
ka galinti tikėtis būti ger- 
būviška. Amen!

Betgi demokratai irgi ne 
kokie lepšės, ir jie parsiga
bens savo kandidatą į pre
zidentus,'J. Kennedy, spalio 
28 d., visai prieš pat rin
kimus. O žinoma, kad Ken
nedy ne tik ne mažesnius 
prižadų kalnus supils už 
Niksoną, bet dar parodys, 
kaip Niksono prižadai yra 
tušti. O tas demokratams 
teiks viltį, kad jų kandida
tas tikrai laimės rinkimus. 
Aleliuja, I am bum again!

Prieš kiek laiko “Laisvėj” 
buvo rašyta apie Hudson 
Coal Co. supiltus anglinių 
atmatų degančius kalnus, 
ir kad arti gyvenantys žmo
nės ieškojo ir ieško kokių 
nors būdų uždrausti tokius 
kalnus pilti ir reikalauja 
užgesinti degančius. Nes 
nepakenčiama sieros smar
vė plinta ir nuodija orą. 
Vienok, minėtos kompani
jos viršytos “surado,” kad 
ta sierinė smarvė visai nė
ra kenksminga žmonių svei
katai, tad lai arti gyvenan
tys žmonės nesisieloja dėl, 
to ir tegul pilna krūtine; 
traukia tuos storinius “kvė-. 
palus” ir nesiskundžia. Tai. 
amerikoniškas gy v -e n i m c 
būdas!

Po visų bėdų ir dejonių,’ 
prašau visus šios apylinkės, 
lietuvius, gerus ir “blogus,” 
kaip ir “Laisvės” skaityto-; 
jus, taip ir visus prietelius,; 
nepamiršti spalio 23 dienos 
popietės. Drg. J. Grybas iš 
Ozone Park, N. Y., rodys; 
lietuviškus filmus iš Lietu
vos. Rodymas bus WestSide 
lietuvių piliečių klubo pa
talpose, 1810 Jackson St., 
3-čią valandą. Nesi vėluoki
te ! Įžanga veltui.

71 .s būsiu tikrai

Iš Plymouth j Chicagą ir 
“Vilnies” pikniką

Kadangi nebuvau buvęs 
Chicago  j e, tai vis rūpėjo 
pamatyti tą didmiestį, ku
riame daugiausia lietuvių 
yra apsigyvennę, kur ir 
dienraštis “Vilnis” ir kur 
bene didžiausias progresy
vus lietuvių judėjimas.

Taigi, pasitarę su Ona 
Globičiene (mirusio Vinco 
našle), A. Globičium ir jo 
drauge M. Sinkevičiene, 
penkiese nutarėme leistis į 
kelionę pas jų gimines, Vin
cą ir Barborą Čižauskus, 
Chicago j e.

Rugpiūčio 25 d., 8:30 vai. 
ryte, paėmėm 11-tą kelią ir 
latatai iki Harrisburgo, o 
nuo ten — didžiuoju keliu 
Turn Pike tiesiai į Chica
gą. Pervažiavome kalnuotą 
Pennnsylvaniją su jos 7 po- 
kalniais tuneliais, privažia
vome Ohio valstiją, kur 
prasideda kukurūzų augi
nimo laukai. Indianos ir 
Illinojaus valstijos taip pat 
be jokių kalnų, vien tik ly
gumos ir nepermatomi ku
kurūzų laukai.

Chicagoje Vincas ir Bar
bora Čižauskai mus visus 
priėmė kaip savo artimiau
sius gimines. Na, o po 7 
vai. vakare jau buvome 
Mildos svetainėje, kur bu
vo parengimėlis.

APIE MILDOS NAMĄ
Mildos mažesniąją svetai

nę radome apypilnę žmonių, 
kur visi valgė, gėrė ir links
minosi. Čia tuojau susiti
kome su “Vilnies” redakto- 
rjumi V. Andruliu, kuris 
tuojau mus supažindino 
su “Vilnies” administrato
riumi Pauliuku ,.ir kitais 
vilniečiais. O draugai Či
žauskai mus supažindino su 
daugeliu chicagiečių. Čia 
žmonės draugiški, neskū- 
pūs, svečiuojasi ir vaišina
si, nes visi turi tikslą — vi
si žino, kad jie remią savo 
gražią ir naudingą kultūri
nę įstaigą, Mildą,
didžiosios svetainės aiškiai 
nematėme, nes ją parodė 
tik nuo viršaus prie menkų 
šviesų, tačiau kiek įžiūrėjo
me, tai puiki svetainė, tin
kama koncertams, vaidini
mams ir kitokiems dide
liems susirinkimams, o ma
žesnioji su baru, labai tin
kama visokiems mažesniems 
parengimėliams. Kitais žo
džiais, Mildos namas su sa
vo tinkamomis svetainėmis 
gražiai patarnauja Chica-

iš didmiesčio į savo vasar
namį, kuris yra Indianos 
valstijoje, prie Michigan

mui.
, APŽIŪRIME ""VILNĮ” 

šeštadienį, rugpiūčio 27 
d., su draugais Čižauskais 
nuvykome į ""Vilnies” 
spaustuvę. “Vilnies” admi
nistracijos raštinėj radome 
draugę Sinkevičienę, kuri 
mus pasitiko su linksma 
šypsena. Čia pat radome 
Andrulį ir Mažeiką. Matyt, 
visi buvo susirūpjnę ""Vil
nies” pikniku, kuris ant ry
tojaus, rugp. 28 d., turėjo 
įvykti. Čia jie mums apro
dė ‘"Vilnies” spaustuvę, ma
šineriją ir redaktorių kam- 
barius-raštines.

Reikia pasakyti, kad 
“Vilnies” įstaigoje švara ir 
tvarka pavyzdinga.

Labai norėjosi matyti L. 
Prūseiką, norėjau jį aplan
kyti jo gyvenvietėje, tačiau 
buvo sakyta, kad jis bus 
“Vilnies” piknike, tai nu
sprendžiau ten ir pamatyti. 
Bet piknike sužinojau, kad 
drg. Prūseiką p i k n i k a n 
pribūti negalėjo. Ant ryto
jaus draugai čižauskai iš
vežė mus į vasarnamį, o iš 
ten į Chicagą jau negrįžo
me. Tai taip ■ ir neteko 
draugo Prūseikos pamaty
ti. Gaila, kad taip įvyko!
APIE ŠAUNŲ PIKNIKĄ

Seniai buvome matę tokį 
didelį ir gražų pikniką, 
kaip kad “Vilnies,” kuria- auka, 
me teko dalyvauti rugpiū
čio 28 d. Prisiminė mums •u

Rochester, N. Y.
Zlotkienes vizitas 
Lietuvon ir melai

Rugpiūčio 31 d., iš New 
Yorko, su kitais turistais Į 
Lietuvą išvyko ir mano 
žmona Veronika. Iš Roches
ter! o ją išlydėjome rugpiū
čio 28 d., parapijiečiai pa-

Chicagos. Ten pabuvojome 
tris dienas, pasimaudėme 
didižuliame, kaip jūra, Mi- 
chigano ežere, kurio pakraš
tys puikus ir vanduo kaip 
kr i kš tolas švarus.

Ketvirtadienio rytą, rug- ..... . .
sėjo 1 d., pasileidome atgal llnk^0,. Veronikai laimin- 
į Pennsylvania kietosios ■ g°s kellones \r la^
anglies sritį, Wilkes-Barrę minSal sugiįzti Važiuok 
ir Plymouthą. |svelKa lr sWk laimin-

Kelionė į abi puses vyko 8al’ Veronika skelbe pa- 
gražiai ir laimingai.

Draugams V. ir B. Čižaus- 
kams už tokį šiltą draugiš
kumą ir vaišes tariame šir
dingą ačiū!

V. Žilinskas

kabintas “sainėje” linkėji
mas.

Aš, kaip Veronikos vy
ras, paprašiau apie įvykį 
pranešti ir per lietuvių ra
diją. Žinoma, kaip kam tas 
nepatiko. Dipukai ir kiti 
sakė, Kad Veroniką neleis į 
jos gimtavietę, nes su gimi- 

? juos
New Haven, Conn.

Rugsėjo 20 d. įvyko LLD n^mis pasimatyti ir 
32 kuopos susirinkimas. Bu- aPian^'ū^^a *įk 
vo LLD 3—čios apskrities ;------ .- -- -------------
užkvietimas į konferenciją. j komuniste, P ^la ParaPJJle“ 

■ Išrinkta keturi delegatai: J. i
Petkus, M. Valinčienė, J.
Šaliūnas ir B. Vikšrienė.

nistus”. Gi V. Zlotkienė ne

Ryta, anksti, aš pamačiau 
pro langą kieme Miką Bili^

Gautas atsakymas nuo J. ^evičių, mano . kaimyną. 
Grybo. Jis pasižada parody- Klausiu ko jis taip anksti
ti filmus iš Lietuvos, kurie 
dar nebuvo rodyti Conn.
valstijoje.' Filmų rodymas šė blogą
įvyks sekmadienį, spalio 30 
d., 2 vai. po pietų, L. Klu
bo svetainėje, 243 Front St.

atsilankė, ar gal kas mirė. 
Sako, kad nemirė, bet atne- 

, “naujieną”, nes 
mano žmona Maskvoje su
laikyta, gal ką paslėpus ve
žė. Sako, kad apie tai yra

Mildos

įLD «“7   Laisvę” ir 
skaitau iš Roches cerio ko
respondenciją. Ten buvo ra
šyta tik apie tai, kad Vero
niką gąsdino, jog Lietuvoje 
ji ras tik “maskolius”. Sa
kė: “Parodys tik Maskvą, 
o Lietuvos nerodys. Jeigu 
parodys Vilnių, tai Veroni
ka vistiek nematys komu- 

| čia nėra nieko parašyta 
apie Veronikos sulaikymą. 
Gaila, kad žmonės nesup- MAX AlUCAU. V4CVX JI JLKzJL11C4 . ■» i • .

Jų parodymas įvyks P1 auta ką s aito.

i Urugvajaus pažangiųjų- lie- 
■ tuvių laikraštį “Darbą” 25 
! metų sukakties proga su $5

Teko girdėti, kad Dr.
Laisvės” piknikai, kuomet J, Stanislovaitis ir jo žmona 

jie įvykdavo Ulmer parke, sutiko parodyti paveikslus, 
Gal dar ir "Laisvės” pikni- kuriuos jie nutraukė besi- • 
kai būtų nemaži, jei tokį lankydami Lietuvoje 11959, ,.
parką save apylinkėje gau- metais. Tai nėra judami, į 
tų, kaip “Vilnis.”

"Vilnies” piknikas buvo 
ne tik didelis, bet ir su gra
žia programa.

Programą atliko trys cho
rai su labai gražiomis dai
nelėmis ir du kalbėtojai — 
Pauliukas ir Jonikas. Šie 
draugai tik ką grįžę iš Lie
tuvos, įdomiai papasakojo 
savo įspūdžius, kuriuos įgb 
jo keliaudami po Lietuvą. 
Garsikalbiai taip sutaisyti, 
kad visam parke, kur tu be- 
būtumei, kalbos ir dainos 
aiškiai girdėjosi.

Piknike artimiausiai su
sipažinau ir draugiškai pa
sikalbę j o m e su ""Vilnies” 
redaktoriumi J. Mažeika. 
Tai malonus ir draugiškas 
žmogus.

Ant rytojaus, pirmadie
nio rytą, po pusryčių, drau
gai Čižauskai mus išsivežė

i bet apšviečiami paveikslai. 
Jų tarpe bus daug naujų, 
kurių pirmiau dar nematė
me. <
Lietuvių Klubo svetainėje, 
243 Front St., lapkričio 6 d., 
pradžia 2 vai. po pietų.

Kauno 4-ųjų vaikų namų pionierių draugove pavadinta 
Tarybų Sąjungos Didvyrio A. Čeponio vardu. Pionieriai su 
didžiule meile surinko medžiagą, susijusią su A. Čeponio gy 
venimu ir partizanine veikla.

NUOTRAUKOJE: pionierių vadove E. Čeponiene ir pio
nierių aktyvas domisi vaikų surinkta medžiaga muziejui.

Viena moteris atbėgo ir 
sako: “Mrs. Zlotkienė 
Maskvoje yra uždaryta”. 

Į Pasirodo, kad tas prasima-
Į mūsų koloniją atvyko iš Į1/mas buvo plačiai skleid- 

Lietuvos Marė Valuskas ^an}as; Atrodo, kad pletkai 
pas savo dukras. Sena am
žiuje, bet dar stipri ir gra-

paleisti pykstant kam Ve
ronika išvyko į Lietuvą.

žiai atrodo. Buvo tokių, ku- Vieni sakė, kad ji vežė pa-
rie manė, kad ji atvyks iš
vargus ir išbadėjus. Jie ap
siriko. Dukros ir anūkai 
džiaugiasi susilaukę Vals
kienės.

J. Kunca

Turistai pasakojo 
apie Lietuvą

IŠ mūsų kolonijos du lie-
;uviai lankėsi turistais Lie
tuvoje, tai K. Pociūnas ir K. 
jiurlis.

Rugsėjo 11 dieną, LD 
Klube, jie papasakojo savo 
spūdžius ir tai, ką matė 
Lietuvoje. Sakė, kad prieš 
40 metų paliko , caristinę 
Lietuvą, atsilikusią, o dabar 
nuvykę rado tarybinę Lie
tuvą, kuri padarius didelį 
progresą kultūroje, moksle, 
industrijoje ir kitose šako
se..

Jie savo gimines rado ge
rai gyvenančias. Lietuva 
jau padarė didelį progresą, 
karo žaizdas užgydo.

Po pranešimo įvyko Bro
nės Makutėnienės gimtadie
nio paminėjimas. G. Kudir
kos kepykloje ta proga bu
vo iškeptas gražus, didelis- 
tortas. Visi dalyviai buvo 
pavaišinti.

Ukrinas

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas suvaržo 
Tarybų Sąjungos moksli
ninkų keliavimą mūsų ša- 
lyje.

siėpus daug aukso ir buvo 
areštuota, kiti, kad daug pi
nigų ir tt.

Kai tik išeidavau į gatvę, 
tai tuojau pripuola ir klau
sia: “Kaip jūsų žmona?”

Laiškas iš Lietuvos
Bet štai aš gaunu laišką 

iš Lietuvos, rašytą rugsėjo 
13 dieną, kurį rašė mano 
žmonos sesers dukra. Tarpe 
kitko ji rašo:

Vakar, tai yra rugsėjo 13
dieną , tetą Verutę palydė
jome į Kauną. Ji Kaune bus 
iki rugsėjo 17 d., paskui va
žiuos į Klaipėdą, rugsėjo 21 
d. grįš į Vilnių, iš ten va
žiuos į Maskvą, o iš Mask
vos atgal į Ameriką. Mes 
su tetule buvome nuvažiavę 
į dėdės tėviškę, aplankėme 
brolį, gimines ir pažįstamus.

Dėde, tetulė Veronika, 
kol kas, jaučiasi labai gerai 
ir sveika. Tetulė jus' visus 
bučiuoja ir siunčia linkėji
mus iki sugrįš pas jus.

Stase
Aš esu linksmas, kad ma

no žmona buvo nuvaži vusi 
i savo ir mano gimtinę. 
Kaip matote trūko prasima
nymų burbulas.

Kazys Zlatkus

Naha. — Okinawa salos 
srityje susidaužė Jungtinių 
Valstijų marininkų lėktu
vas ir žuvo 219 žmonės.

Hanojus. — Šiaurinio 
Vietnamo radijas ir spau
da už naminį karą Laose 
kaltina Jungtines Valstijas.
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Socialinei apsaugai suėjo 
i 25 metai

►C.

JAV-jų Socialinė Apsau- J tais vis platėjo. Iš pradžių 
ga rugpiūčio mėn. atšventė' tik darbininkai, sulaukę 65 
savo 25-kiu metu sukakti. ■ metu amžiaus, g a u d a v o 
Jos atlikti darbai turi būti; pensijas. 1938 m. našlės ir 
atitinkamai atžymėti. į vaikai pradėjo gauti pensi

jas, o 1956 m. kongresasŠiandien devyni iš dešim
ties amerikiečiu turi socia
linės draudos apsaugą. Jų 
pensijos yra užtikrintos, su 
laukus į pensiją išėjimo 
amžiaus. Individiškumo at
veju jie gauna pensijos, su
laukę 50 metų a m ž i a u s . 
Jiems mirus, prieš sulau
kus subrendimo amžiaus, 
jų našlės ir vaikai gauna 
pensijas iš valdžios.

Šie išvardinti dalykai yra 
tik keli pagrindiniai pla
taus mąsto socialinės drau
dos programos punktai. Jai 
priklauso 81 milijonas da
bartiniu ir buvusiu ameri
kiečių darbininkų. Į kitus 
programos punktus įeina 
pagalba akliems, nenorma
liems vaikams ir sveikstan
tiems sužeistiems darbinin
kams. Gal būt pats svar
biausias ekonominiu atžvil
giu punktas yra ne d a r b o 
kompensabija. Šis sociali
nės draudos p r o g r a m o s 
punktas yra administruoja
mas paskirų valstybių po 
federaline priežiūra.

Darbininkai gauna nedar
bo mokėjimus per 26 savai
tes, jei jie praranda savo 
darbą. Šie mokėjimai stip
rina ir stabilizuoja pirkėjų 
pirkimo galią biznio recesi
jos metu.

Socialinės Apsaugos pro
grama su prabėgančiais ne

pravedė bilių, pagal kurį 
I buvo leisti mokėjimai ne- 
galintiems dėl susižeidimo 
dirbti darbininkams.

Dabar naujas žymus pa
sikeitimas yra diskusuoja- 
mas kongrese, t. y. Sociali
nės Apsaugos programos 
praplatinimas, padengiant 

i mediciniškas išlaidas senes- 
| niems žmonėms, kas liečia 
daktarus, priežiūrą ligoni
nėse ir vaistus.

William L. Mitchell, So
cialinės Apsaugos komisio- 
nierius, pasakė, kad Socia
linės Apsaugos Akto 1935 
m. pravedimas Kongrese 
reiškė didelį pasikeitimą 
JAV-ose. Jis davė formalų 
pripažinimą, kad valdžia 

lyra atsakinga už žmonių 
i gerbūvį.

Kas buvo nurodyta 1935 
m., šiandien yra aktualybė, 

I nes industrializacija vyko 
'greitu mastu tuo tarpu, 
į kai reliatyvus agrikultūros 
vaidmuo vis mažėjo. JAV- 

įse buvo 127,000,000 žmo- 
! nių, kai Socialinės Apsau
gos Aktas pasidarė įstaty- 
I mu, o šiandien Amerikoje 
j yra 180,000,000 žmonių. 
I Tautinė gamyba pakilo virš 
500 bilijonų dolerių ir yra 
beveik astuoniais kartais 
didesnė, negu 1935 metais. 
Kainos pakilo, tačiau pro-

Liūdnas Prisiminimas
Marijona Patalavičiene

Spalio 3 d., 1959 m., mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo 
mano brangiąją ir mylimą gyvenimo draugę. Ji buvo 64 
metų amžiaus. Gimė ir augo Lietuvoje, Suvalkijoje, ža- 
gariškių kaime, Sangrūdos valsčiuje, Kalvarijos rajone. 
Po tėvais Marijona čebatoriūtė.

Mariute mieloji, mano mylimoji, tu akis užmerkei 
ir balsas nutilo, bet mano meilė tau niekad neišdilo. Ta
ve prisiminus siela suvaitoja, suspaudžia krūtinę ir akys 
rasoja. Kartais aš raudu, kartais dainuoju, bet nuo di- 

'džio nuliūdimo neišsivaduoju.
Mariute mieloji, mano mylimoji, kada tu pareisi, 

kada atlankysi ir mano širdelę liūdną nuraminsi?
Ilsėkis amžinai, mano brangioji. Aš tavo kapelį 

dažnai lankysiu ir širdelėj savo tave atminsiu.
VINCAS PATALAVIČIUS
Gloucester Heights, N. J.

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.(Laisniuota per Intourist)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS PAKETUS
I LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

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

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

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
1855 West 47th Street 
Chicago 9, HI.
Tel. Dickens 2-8232

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

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

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

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

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980 

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
217 E. Hennepin Ave., MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tel. FEderal 2-4908 Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.Adresatą pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klauskit! plln< katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.
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dūktų yra— dvitm kartais 
daugiau kiekvienam vyrui, 
moteriai ir vaikui, negu 
prieš 25 metus.

Viena svarbi kainų ir 
produkcijos pakilimo pa
sekmė buvo padidėjimas iš
mokėjimų darbininkams, jų 
našlėms ir vaikams. Į pen
siją išėjusiam darbininkui 
1940 m. buvo mokama vi
dutiniškai $36.40 į mėnesį. 
1950 m. pensija pakilo be
veik 100% ir buvo moka
ma $71.70, o pereitais me
tais ji pakilo ligi $120.60.

Socialinės Apsaugos sis
tema yra skirta tam, kad 
duotų minimalinę uždarbio 
protekciją, bet ne tam, kad 
duotų visišką išlaikymą. 
Kadangi JAV-os labai ska
tina “individualinę iniciaty
vą ir gamybą,” Socialinės 
Apsaugos sistema prileidžia, 
kad žmonės susitaupo pini
gų per savo darbingus me
tus, kad turėtų dar priedi- 
nių įplaukų, išėjus į pensi
ją.

Valstybine ir vietinė val
džia daro tiesioginius išmo
kėjimus pagalbos reikalin
giems žmonėms, reikalin
giems priedinių fondų, ir 
daugeliui į pensiją išėjusių 
žmonių, kurie turi dalinį 
darbą, gaunančių priedinį 
įnašą. Tačiau, nežiūrint to, 
Socialinės Apsaugos mokė
jimų sistema yra ginčytina, 
ir daugelis mano, kad mo
kėjimų pakėlimas ateityje 
turėtų būti daug didesnis, 
negu praeityje.

A merican Council

TSRS bus nauji 
pinigai

Žurnalas “USSR” rugsė
jo mėnesio laidoje rašo, kad 
1961 metų sausio mėnesio 
1 d. pradės veikti nauji pi
nigai visoje TSRS. Popie
riniai banknotai bus 10, 25, 
50 ir 100 rublių; mažesni 
bus 1, 3 ir 5 rublių.

Iki šiol didesnės vertės 
banknotai buvo didesnio 
formato. Šimtinė buvo ga
na didelis lakštas.

Metaliniai pinigai bus 1, 
2, 3, 5, 10, 15,, 20 ir 50 ka
peikų ir vienas rublis.

Naujieji pinigai atsto
vaus: vienas rublis — 10 
senųjų rublių, kad sumaži
nus tą krūvą popierių kiše
nėj. Perkant gausi tiek 
yertės už vieną rublį, kiek 
gaudavai už senus 10 rub
liu.

Visi gyventojai turės iš
mainyti senuosius pinigus 
ant naujųjų per tris mėne
sius laiko nuo 1961 metų 
sausio 1 dienos. Bus 30,- 
000 vietų visoje TSRS, kur 
išmainys pinigus. Per tuos 
tris mėnesius veiks cirku
liacijoje abieji pinigai. 
Taip pat ir tarptautinėj 
rinkoj veiks naujieji pini
gai, nes TSRS veda preky
bą su 80 šalių. D. J.

332 Filmore Ave.
Buffalo 6, N. V.
Tel. MOhawk 2674

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

■” Hartford, Conn.
Laisvės chorui pasitaikė 

laimė dainuoti šen ir ten. 
Buvo pakviesti dainuoti 
Worcestery, vėliau Brockto- 
ne. Kaip kelionė į abi kolo
nijas buvo sėkminga, links
ma, taip ir dainavimas išė
jo pagirtinai.

Daabr turi du pakvieti
mus dainuoti, o vieną orga
nizuotai į svečius važiuoti 
kitų dainavimu pasigrožėti.

Iš Waterburio g a u t a s' 
laiškas, kviečiantis organi
zuotai atvykti pas juos 
spalio 23 d., kai Worceste- 
rio Aido choras vaidins ope
retę “Išeivį.” Galutinai dar 
nenutarta, bet veikiausiai 
choras sudarys busą ir dar 
meną mėgstančių pašaliečių 
nuveš. Mokytoja Wilma 
Hollis taipgi pasišovus pa
matyti, kaip aidiečiai dai
nuoja. Aido choras visados 
pasižymėjo dainavimu ir 
vaidyba. Jie tą padarys ir 
Waterburyje. Tad Laisvės 
choro nariai, ypač valdyba, 
turėtų susirūpinti didele 
grupe' nuvykti pamatyti 
puikią operetę “Išeivį.”

Sekami du pakvietimai 
yra iš Bridg-eporto ir New 
Yorko. Choras ir vedėja 
Wilma Hollis sujudo pa
rinkti naujų liaudies dai
nelių, tinkamai susimokyti 
ir į abi kolonijas nuvykus 
gražiai padainuoti. Be to, 
choras mano surengti ban- 
ketuką savo nariams ir cho
ro rėmėjams.

Matot, kaip choriečiai už
imti. Tik nelabai gerai, 
kad korespondentai spau
doje tų darbų n-eatžymi. 
Na, bet su laiku gal pasi
taisys. Susiedas

Paterson, N. J.
* ■ , s] •

Po ilgos ir; sunkios ligos 
š. nū rugsėjo 17 d. mirė 
sena Patersbnb gyventoja 
Uršulia Malinauskienė, su
laukus 72 metų amžiaus.

Uršulia, kol sveika buvo, 
prigulėjo .prie lietuviškų 
progresyvių organizacijų ir 
buvo “Laisvės” skaitytoja. 
Ji buvo laisvų pakraipų ir 
uoli darbininkų reikalų rė
mėja.

Kadangi jos gyvenimo 
draugas Povilas Malinaus
kas irgi yra laisvų minčių, 
tai ir savo mylimąją Uršu- 
lią palaidojo pagal jos pa
geidavimą be religinių pa
slaugų.

Prieš 19 metu Uršulia 
susirgo nugarkaulio nervų 
liga. Nors dar vis vaikš
čiojo, bet prieš 5 metus ga
lutinai buvo paguldyta be
jėgiškai ant lovos, ir per 
tuos ilgus 5 metus negalė
jo nei pati pasiversti, nei 
pavalgyti. Tad jos gyveni
mo draugas Povilas turėjo 
ją slaugyt kaip bejėgę li
gonę. Nors jie negalėjo 
praleisti daug pinigų, bet 
darė viską, kas tik buvo 
galima, kad pagydžius. Bu
vo net 6 sykius išvežta į li
goninę, tačiau visos pastan
gos nieko negelbėjo, ir gy
dytojai pripažino, kad jos 
liga yra nepagydoma. Tad 
iškankinta per taip ilgą lai
ką užmigo amžinai.

Uršulia Malinauski -e n ė , 
po tėvais Pivoriūnaitė, Lie
tuvoje paeina iš Kupiškio 
parapijos, Miliūnų kaimo.

Liūdesy paliko savo gy
venimo draugą Povilą, ku
ris taip rūpestingai sielo
josi dėl jos, ir ją taip uo
liai prižiūrėjo iki paskuti
nės jos gyvenimo minutės.

Uršulia Amerikoje pali
ko vieną sesėrį ir dvi anū
kes ir Lietuvoje dar vieną 
seserį.

Uršulia hpyo malonaus 
būdo moteriškė, su visais 

susitaikydavo, nežiūrint ko
kių pakraipų kas buvo.

Ji buvo bemokslė ir ypa
tingais gabumais gamtos 
nebuvo apdovanota, tad pla
čiau negalėjo pasireikšti 
darbininkiškame judėjime. 
Tačiau klasiniai buvo sąmo
ninga darbininkiškų reika
lų rėmėja.

Ji prigulėjo prie Sūnų ir 
Dukterų Draugystės, prie 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 84 kuo
pos ir prie LDS.

Kadangi Uršulia buvo 
laidojama laisvai, tai šių 
žodžių rašytojui teko prie 
jos kapo pasakyti keletą at
sisveikinimo žodžių.

Uršulia, tu užbaigei sa
vo vargų ir kančių kelionę, 
ir lai būna tau lengva šios 
šalies žemelė ilsėtis amži
nai. Ilgai mes tave prisi
minsime kaip malonią drau
gę.

O tau, Povilai, ir jos ar
timiesiems, lai būna giliau
sia užuojauta liūdesio va- 
landoj-e. J. Bimba

LAISVES
AUKSINIS JUBILIEJUS
1961 m. 5 d. balandžio sukanka 50 metų 

kai leidžiamas laikraštis Laisve

Atžymėkime A ūksi n į Jubiliejų 
Sustiprinimu Laisves Finansiniai

JUBILIEJAUS ATŽYMĖJIMAS PRASIDĖS 1960 METAIS SU SPALIO 
1-ma DIENA IR TĘSIS IKI 1961 SAUSIO 31-MOS DIENOS

Ruoškime kultūrines sueigas: paskaitas, koncertus ir kitokius pobūvius bei pra
mogas. Sueigose darbuokimės gauti ‘Laisvei” naujų skaitytojų, taipgi ir finan
sinių dovanų jubiliejaus proga.

$10,000 FONDAS 1961 M. BIUDŽETO SUSTIPRINIMUI
Būtų gražus “Laisvės” Auksinio Jubiliejaus atžymėjimas, jeigu mes per šį 

vajų sveikinimais, pelnu nuo parengimų bei aukomis sukeltume jos finansiniam 
sustiprinimui ir jos ateities užtikrinimui $10,000 fondą.

50 Metų Sukaktim Pasveikinimas $50
Tokį sumanymą pasiūlė Ignas Klevinskas iš Scranton, Pa., “Laisvės” b-vės dalininkų' 
suvažiavime. Jis pats pirmas pasižadėjo įteikti tą garbės dovaną $50. Sumanymas 
užgintas ir vykinamas. Yra atspausdinti specialūs garbės certifikatai atžymėji- 
mųi tų “Laisvės” rėmėjų, kurie apdovanos ją su $50 auksinio jubiliejaus 
Pasirūpinkite įsigyti “Laisvės” rėmėjo pagarbos certifikatą.

proga.

Bus Atžymėti ir Po Mažiau Aukojusieji
Po mažiau aukojusieji negu $50 taipgi bus atžymėti garbės certifikatu. 
neišgali įteikti $50 dovanos, nusistatykite patys savo dovanos sumą sulig 
Certifikatą gaus, kurie aukos nemažiau $5.00. Jubiliejaus komisija tik prašo ski
riant dovaną turėsi mintyje, jog šis vajus yra ne paprastas, bet auksinio jubiliejaus 
vaujs. Dovana turi atitikti tikslui.

Kurie 
išgalės.

Lietuvos Žmonės Myli “Laisvę”
Jūs padarysite daug gero savo draugams ir giminėms Lietuvoje, užsaky
dami jiems “LAISVĘ”. Kurie ten gauna “Laisvę” labai myli ją. 
kite jiems tą malonumą, užsakydami “Laisvę”. “Laisvės” kaina į 
vą $12 metams. Prašome vajininkų lankantis po namus “Laisvės” 
nimo reikalu priminti užsakymą “Laisvės” į Lietuvą.

Stokim Į Darbų Su Pirma Diena Vajaus
Kviečiame į talką gražiam atžymėjimui “Laisvės1 
vusius vajininkus, visus 
nes. 
skaitytojų ir atnaujinimas išsibaigusių prenumeratų 
ruošti parengimus ir rinkti dovanas bei aukas sustiprinimui 
1961 metams.

Auksinio Jubiliejaus visus bu- 
Laisvės” skaitytojus, visus apšvietą branginančius žmo- 

Labai svarbu gauti daug vajininkų, nes nuo jų priklauso gavimas naujų 
Prašome kolonijų veikėjų 

Laisvės” budžeto

Yra paskirta 10 dovanų Pinigais ir padalyta 
1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 64a $20, 

94'a $10, ir 404a $5

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš nurodytų dovanų. Gavimas jubiliejinio va-, 
jaus dovanos reiškia atsižymėjimą kaipo spaudos platintojo. Įstoję į kontestą 
gausite nurodymus, kaip yra kredituojama punktai, ir visas kitas informacijas 
vajaus reikalu.

Įstodami į kontestą adresuokite:

Waterbūry, Conn. “
GRĮŽTA TURISTAI, IR 

KITI DALYKAI
Neseniai gavau atviruką 

iš Lietuvos nuo trečiosios 
grupės turistų. Iš mūsų 
miesto yra draugės Kl. 
Jankeliūnienė ir jos sesute 
Aida Abložienė. Rašo, kad 
labai esą patenkintos nu
vykimu į Lietuvą.

Teko nugirsti, kad drau
gai žada suruošti joms pa
sitikti parengimą, bet dar 
neteko sužinoti datos ir vie
tos; kaip greitai sužinosiu, 
pranešiu per spaudą. Pra
šau tėmyti pranešimą ir 
dalyvauti parengime.

Teko aplankyti sergan
čius.

Helena Buzienė randasi 
po daktaro priežiūra, gydo
si namuose, 83 Wolcott St. 
Draugai, kuriems laikas 
leidžia, aplankykite arba 
parašykite jai laiškutį.

Kazys Senkevičius nese
niai turėjo didelę operaci
ją. Dabar randasi namie.

’Pfhstai jaučiasi ir jo žmo
na. Abu nuobodžiauja. Jie 
gyvena 119 Ledgeside Ave.

Pranešimas meno mylė- j 
tojams: Worcesterio Aįdo.x4 
choras ' suvaidins operetę,,. 
“Išeivį” sekmadienį, spalio . 
(Oct.) 23 d., Lietuvių sve- , 
tainėj, 103 Green St. Wa-„. 
terburio ir apylinkės lietu-.. 
viai dalyvauldte.

J. Strižauskas

So. Boston, Mass.
Bus rodomi filmai 

iš Lietuvos
Pranešame, kad spalio 7 ’ 

d„ 7 vai. vakare, pas mus - 
bus rodomi filmai iš Lietu
vos. Juos rodys Jonas Gry- ’ 
bas. Rodymas įvyks po ; 
num. 318 Broadway. Fil-7 
muose pamatysite šiandie- . 
ninį Lietuvos gyvenimą. Vi—* 
si ir visos kviečiami. Atsi- ’ 
lankę nesigailėsite.

J. Skliutas

Daugiau Įvairių parengi- 
mq Laisves naudai.

Sutei-
Lietu- 
plati-

sekamai:
74a $15, 84a $12,

LAISVĖ
• 102-02 Liberty Avė., 

Ozone Park 17, N.Y.

w
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Amerikos P^nuoja vaidinti ateinantį

M. Kazlauskas

va-

SERGA
tre-

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 30, 1960

sakė: jis ga- 
Eisenhowe-

pasisakė N. 
Čekoslovaki- 
kur įvyko

at- 
pa- 
ap-

ir veikimas.
Choro korespondentas

ir šiandien.
Kviečia visus

Lietuvių Meno Sąjungos 
(LMS) II-ji Apskritis

SU SO-
ša-

pasitaręs su 
valstybių vadovais.

Budreckas nusitarė iš
kirsti šposą policijai. Pa
laukęs, pastebėjęs, kai N. 
Chruščiovas vyko iš Tary-

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

spalio 2 d., 1 vai. dieną, 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)

APLANKYK TSRS
Specialiai Žemos Kainos 

17-kos dienų Ekskursijoms 
tiesioginiai jetu j Maskvą

COSMOS GRUPĖS 
IŠVYKSTA KAS MĖNESI

Pavieniai Vyksta Kasdien

Lankyk Miestus 
arba

Aplankyk savo Gimines

Smulkiau informuokis
COSMOS

TRAVEL BUREAU 
45 W. 45th Street

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

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.

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

120
Marei joną 

(79-80)

JĮ’'--"

muzikas Stasys 
40 metų, 
besisvečiuodamas
Liteuvos išeivių

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

j 426 Lafayette St.
! 1 T 5f

VYRIŠKI DRABUŽIAI
Nauji ir biskj vilkėti paltai, barai, 

•r kiti drabužiai. Pačiam vilkėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos.Ucai- 
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING
1556 St. Nicholas Ave. (181-188) 

NYC, IRT 191st St.

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArket 3-1968
390 W. Broadway

ANdrew 8-8764 
346 Third Ave.

Pasaulio valstybių vadovai 
smarkiai darbuojasi

■■■ •■mwB

Labai veiklus Ghanos pre- viešbuti, bet ten nieko ypa- 
zidentas Kwame Nkrumah. tingo neįvyko.
Jis nepraleidžia progos ne- ( Po kiek laiko Kastro ap- 

stambesnių I silankė pas Čekoslovakijos 
prezidentą Novotny. Susiti- 

pirmadien i kimas įvyko Čekoslovakijos 
ih tarė- konsulate 1100 Madis.on 

iAve., Manhattane. Prezi- 
‘dentas Novotny ten ir gy- 
j vena.

Antradieni Kastro buvo 
; nuvykęs pas Ghanos prezi- 
■' dentą Nkrumahą Waldorf- 
Astoria viešbutyje, o vėliau 

ji, Teresės viešbutin ap- 
ikč Indijos ministrų

I ,otynų
ų delegacijo m i s 

Ameri-i Kastro nesusitiko.
Ir taip, pabuvojęs Niu- 

j jorke daugiau kaip savai- 
pasakęs puikią kalbą JT 

revoliuci nes

prezidentas Nkruma 
si su Indijos ministrų pir- j 
mininku Nehru, su JT sek-į 
retorium Hammarskjoldu, , 
Britanijos ministrų pirmi-į 
n.nku Macmillanu ir su Ka-; 
nados ministrų pirmininku 
Diefenbakeriu.

Įdomu tai, kad ne prezi- pas 
(lentas Nkrumahas ėjoįsila 
pas juos, o jie—pas jį. Gha-1 pirmininkas Nehrų. Kastro 
nos prezidentas apsistojo > turėjo daugelį susitikimu 
Waldorf-Astoria viešbutyje | su visos eilės valst 
ištaigingiausiam Niujorke, dovais, daugiausiai 
Jis daro visa, kad sukurtų cialistinių ir neutralių 
Afrikos tautų neutrali blo- lių. Su 
ką—tokį, kad nieks iš Euro- irospub 
pos, iš Azijos ir iš ------ ,
kos nedrįstų į Afrikos tau-i Ir t: 
tu vidujinius reikalus kiš-' 
tis, kad Afrika būtų palikta ■ 
afrikiečiams. Ar iš to viso ■ asamblėjoje, 
kas išeis, liekasi palaukti iri Kubos vadovas 
pamatyti. n
Eisenhoweris pas katalikus |

Prezidentas Eisenhowe
ris pirmadienį atlėkė iš 
Washingtono lėktuvu į 
Newarko aerouostą. Jį ten, 
be kitų, sutiko kardinolas 
Spellmanas, smarkus politi
kierius ir klerikalu vadovas 
Amerikoje.

Statler-Hilton hotelyje, 
Niujorke. įvyko Catholic 
Charities (katalikų labda
rybės) darbuotojų konfe
rencija, kurioje dalyvavo ir 
prezidentas. Jos proga Ei
senhoweris nusitraukė pa
veikslą su keturiais kardi
nolais: McIntyre, Spellma- 
nu, Muenchu ir Cushingu.

Respublikonams šis daly
kas reikšmingas. Eisenho^ 
verio bičiuliavimasis su ka
talikų kardinolais, manoma, 
patrauks kai kurių katalikų 
balsus už Niksoną, Eisen- 
hoverio bičiulį, kandidatuo
jantį prezidento vietai.

Eisenhoweris taipgi buvo 
apsistojęs Waldorf-Astoria 
hotelyje. Jis pasikvietė pas 
save ir Nehru, ir Nasserį ir 
kitus. Ką jie kalbėjosi, sun
ku pasakyti. Spėjama, ta
čiau, kad Eisenhoweriui la
bai rūpėjo, kad Nehru ir 
Nasseris nebalsuotų už 
Chruščiovo JT perorganiza
vimo planą

Chruščiov’as pas Eatoną
Pirmadienį N. Chruščio

vas buvo pavaišintas Bilt
more hotelyje. Užkandžius 
surengė įžymus Clevelando 
kapitalistas Cyrus S. Eaton, 
senas Chruščiovo pažįsta
mas. Dalyvavo nemaža sve
čių, Eatono sukviestų—dau
giausiai tai vis iš pramonės 
asmenys, kurie norėtų pra
dėti vesti didesnę prekybą 
su TSRS. Ten buvo ir kalbų. 
Chruščiovas pasakė:

—Pirmiausiai susitarki
me nusiginkluoti. O kai tai 
bus padaryta, tuomet kal
bėkime del kontrolės.

Į Biltmore viešbutį labai 
troško patekti kaž koks Fa- 
bianas, didelis rėksnys. At
rodo, kad jam galvoje gai
dukai gieda. Policija jo ten 
neįleido. Sako, šis tipas esąs 
visų vilkais staugiančiųjų 
vadovas.

Kastro veikla
Po to, kai Fidelis Kastro 

pasakė asamblėjoje savo is
torinę kalbą, policijai kaž 
kas buvo pranešęs, jog Ku
bos liaudies priešai dabar 
bandys jį fiziškai užpulti, 
kai jis grįš į Teresės vieš
butį. Tuojau policija susi
tvarkė ir saugojo Teresės

j grizo namo. Bet, jis, sakė, 
j jei bus gyvo reikalo, tai aš 
čion dar sugrįšiu!

Netenka nei sakyti, jog 
Fidelis Kastro buvo vienas 
iš didžiausių atrakcijų 
asamblėjoje. Į jį buvo su
vertos delegacijų akys. Jis 
gi jaunas, dailus vyras, re
voliucinės Kubos liaudies 
vadovas, talentingas orato
rius, pažangus žmogus, ko
vojąs už taiką.

Savomis kalbomis
. Įdomu tai, kad iš Jungti
nių Tautų tribūnos skambė
jo kalbos, kokių ligi šiol 
nebuvo girdėti.

Tito kalbėjo savo kalba— 
serbų.

Lenkijos vadovas — 
Gomulka — taipgi savo — 
lenku.

Egipto Nasseris —arabų.
Tenka priminti ir tai, kad 

visi šitie kalbėtojai pagrin
diniai parėmė Chruščiovo 
sumanymus: įsileisti į JT 
Kiniją; pripažinti Kongos 
vyriausybę tą, kuriai vado
vauja Lumumba; nusigink
luoti, kad būtų užtikrintas 
taikos išlaikymas.

Chruščiovo pasisakymas
Dėl nusiginklavimo dar 

kartą viešai 
Chruščiovas 
jos konsulate, 
priėmimas.

Chruščiovas 
lėtų tartis su 
riti ir" tartis tol, kol nusi
ginklavimo klausimas bus 
išspręstas.

Britanijos Macmillahas ir 
Egipto Nasseris ragino 
p r ezidentą Eisenho w e r į, 
kad jis susitiktų su Chruš
čiovu ir tartųsi del nusigin
klavimo.

Beje, prezidentas Eisen
howeris antradienį grįžo 
atgal į Washingtoną. Niu
jorke jis turėjo susitikimų 
su visa eile diplomatų ir 
valstybių vadovų. O trečia
dienį Chruščiovas tarėsi su 
Macmillanu.

N a bagas Budreckas
Lietuviškas dipukas N. S. 

Budreckas, 1944 metais 
bėgdamas iš Lietuvos, ten 
paliko savo žmoną.

Dabar jis ryžtasi parsi- 
trauti ją į Ameriką. Bet 
kaip? Nusitarė prašyti 
Chruščiovo, kad šis jam 
padėtų žmoną čion atsiųsti. 
Tačiau prie Chruščiovo 
šiandien sunku bent kam

binės atstovybės į sesiją, 
Budreckas prasiveržė pro 
policijos eiles ir ėmė bėgti 
link Chruščiovo. Policija jį 
pasivijo. Keturi policmanai 
tuomet jį suėmė ir, kaip Va
tikano šventą tėvą, atnešė 
atgal ten, kur jis pirmiau 
buvo.

N. S. Budreckas sakosi 
gyvenąs po num. 1118 Mary 
St., Elizabeth, N. J.

Daug visokių prajovų 
Niujorke dabar atsitinka.

NS

Apie Aido chorą
Rugsėjo 16 d. Aido cho

ras turėjo įdomią pamoką. 
Mokytoja Mildred Stensler 
išdalino naujas dainas ir 
pradėjome mokytis. Dainos 
iš operetės “Zaporožietis už 
Dunojaus”, kurią choras

' pavasarį. Joje vaizduojama 
I ukrainiečių kovos prieš tur
kų įsiveržimus.

Išgirdome raportą apie 
pavykusį pikniką, chorui li
ko pelno. Rudeniniam kon
certui jau paimta New Na
tional Hali svetainė, ant 
Driggs Ave., gruodžio 4 d.

Daug kartų kalbinau Va
lentiną Nevins ateiti dai
nuoti chore. Ji sakydavo: 
maži vaikai, yra ir kitokių 
kliūčių. Bet štai į pereitą 
pamoką d. Nevins jau atė
jo. Choriečiai džiaugiasi.

Atėjo dainuoti ir Domicė
lė Veličkienė. Sakoma, kad 
ji pirmiau dainavus ir turi 
gerą balsą. Linkiu joms pa
sisekimo.

Ona Čepulienė dovanojo 
choro reikalams $5, nes, sa
ko, negalėjome dalyvauti 
piknike; K. Depsas irgi $5. 
Pirmiau apdovanoję chorą 

VI asmenys jau buvo paskelbti.
Aido choras gerai susto- 

vi. Jis turi jėgų suruošti 
koncertus ir suvaidinti ope
retes. Turi gerą mokytoją 
M. Stensler. Turime iš ga
bių žmonių valdybą. Pirmi
ninkas yra J. Grybas, vice- 
pirm. — K. Briedis, fin. 
sekretorė Elena Brazaus
kienė, kasininkas W. Keršu- 
lis, užrašų rašt.—J. Juška.

Kai kada eidamas į choro 
pamoką galvodavau, kad šį 
kartą nėra nieko naujo, ne
bus kas ir į snaudą rašyti. 
Bet štai ateini: nauji įvy
kiai, veiklos planai ir me
džiagos yra tiek ir tiek. O 
tą medžiagą duoda gyveni
mas

Paieškojimas
Ieškau savo tėvo Kazimiero Stry- 

los, išvyįcusio į Ameriką prieš pir- 
mąj pasaulinj karą, rodos, 1907 m.

Vėliau išvyko Amerikon mano 
teta (mamos sesuo) Matulevičienė 
Leonora ir išsivežė iš Lietuvos duk
rą Anastaziją, o Amerikoje susilaukė 
daugiau vaikų; dviejų vaikų vardai 
Antanas ir Jonas Matulevičiai.

Prašau atsiliepti:
Lithuania, USSR
Šiauliai
Petro Cvirkos g-ve, Nr.
Strylaitė-Sakalauskienė

Unijistai sako: susitikime 
ties T. Sąjungos atstovybe 
Pirmadienį, spalio 3 d., 

Niujorko miesto eiliniai 
unijistai šaukia didžiulį 
mitingą ties Tarybų Sąjun
gos atstovybe, Park Avenue 
ir 68th St., Manhattane. 
Prasidės 5 v. p. p.

Tai bus demonstracija 
taikos šalininkams sutikti 
ir jiems sveikinti. Demon
straciją šaukiame, sako 
unijistai, nes esame įsitiki
nę, jog N. Chruščiovo siū
lymai asamblėjai, kuriuos 
užgyrė Kastro ir kiti, yra 
labai svarbūs. Chruščiovas 
pasiūlė, kad valstybės nusi
ginkluotų, kad kolonijinėms 
šalims būtų suteikta laisvė. 
Svarbu, kad šitie klausimai 
būtų diskusuojami asamb
lėjoje ir kad siūlymai būtų 
priimti!

Unijistai sako: Mes at
metame George Meany už
puolimus ant premjero

Chruščiovo. Amerikos dar
bininkai tegali būti laimin
gi ir saugūs tik tuomet, kai 
tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos bus taikus sambū
vis, geri santykiai.

Unijistų atsišauk imas 
smerkia saujelę tų, kurie 
triukšmauja.

“Mes raginame visus dar
bininkus ir jų bičiulius da
lyvauti šitoje pasitikimo 
demonstracijoje!” bai g i a 
atsišaukimas.

Pasirašo: Arthur Knight, 
Max Rosen, Minnie Lopez, 
Manya Perlman, Jose p h 
Edelman, Paul Wiseman, 
Alex Ovan, William Suren
ku.

Pakartojame: demonstra
cija saukiama pirmadienį, 
spalio 3 d., 5 vai. popiet, 
ties Tarybų Sąjungos at
stovybe, Park Avenue ir 68 
St., Manhattane.

Pranešimas Massachusets ir 
Connecticut valstijų meno 

mylėtojams-rėmėjams

Muzikaline drama IŠEIVIS” bus 
statoma scenoje Šiose kloni jose: .'A
WATERBURY, Conn. spalio 

(Oct.) 23 d., lietuvių svetainėje 
Venta Hali, 103 Green St.

WORCESTER, Mass. - spalio 
(Oct.) 30 d., Lietinių svetinėje, 
29 Endicott St.

LAWRENCE, Mass. — lapkričio 
(Nov.) 6 d., lenkų-amerikiečių ve

lt eranų svetainėje Stopyra Post Ball, 
LM S '23 Monmouth Si.

gai atsilankys, nes ir arti
mai pažįstamų retas kuris 
žinojo apie mano praktika
vimą tapyboje. Lankytojai 
apžiūrėjo piešinius ir davė 
gražių komplimentų.

L.M. Sąjunga norėtų ži
noti: kiek artistų dalyvaus 
su savo piešiniais parodoje, 
kad galėtų nustatyti po 
kiek galės išstatyti savo 
piešinių.

Pereitą pavasarį
buvo nutarus turėti 
“One man’s show”. Buvo 
pageidaujančių prisid ė t i, 
bet nebuvo galimybės jų 
priimti.

Gerbiami artistai ir artis
tės, malonėkite pranešti jū
sų nusistatymą parodos rei
kalu. Praneškite M. Stens
ler vardu. Jai galite rašyti 
ir lietuvių kalba, nes jinai 
ją gerai vartoja.

Rašykite šiuo adresu: 
Mrs. M. Stensler, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park 
17, N. Y.

Visur vaidinimas prasidės 2:30 
va’ popiet.

Vaidins Worccstcrio Aido choras, 
vadovybėj Jono Dirveilo. Pianistė 
Helen Smith.

Šią operetę parašė trumpai Ame
rikoje pabuvojęs 
Šimkus prieš virš

Kaip Šimkus 
šioje šalyje matė 
gyvenimą, taip jis savo muzikaline 
drama ‘'Išeiviu” ir pavaizdavo jį.

Nepraleiskite progos šią operetę 
pamatyti. Palyginkite Lietuvos iš
eivių pasidalinimą atsinešime link 
savo tėvynės Lietuvos prieš daugelį 

■ metų

Laisvės vajaus talka
Ketvirtadienį ir penkta

dienį smarkiai dirbo laisvie- 
čių talka — Čepulis, Miku- 
lėnas ir visa Ventą šeima.

Jie atliko daug naudingo 
darbo: sutvarkė “Laisvės” 
jubiliejinio vajaus atsišau
kimus ir juos išsiuntė “Lais
vės” skaitytojams.

Vajus, kaip žinote, prasi
deda spalio 1 d. Atsišauki
mas kviečia skaitytojus sto
ti vajaus darban: atsinau
jinti prenumeratas, gauti 
naujų skaitytojų, sukelti fi
nansinę pagalbą.

Kadangi šiame vajuje mi
nima “Laisvės” 50 metų gy
vavimo sukaktis, tai prime
nama prisidėti ir su stam
besne parama. Prašomi tię, 
kurie išgali, paskirti tam 
svarbiam tikslui po $50 — 
po vieną dolerį už kiekvie- 
nerius “Laisvės” išgyven
tus metus.

Kita vajauus talka susi
rinks šį šeštadienį, “Lais
vės” patalpose, kaip 6 vai. 
vakare. Šioje sueigoje bus 
aptarti vajaus reikalai, kaip 
mes vajų pravesime pačia
me Didžiajame New Yorke. 
Svarbu Įaisviečiams šioje 
sueigoje dalyvauti. Tai bus 
iškilminga sueiga.

Atsišaukimas i laisvie- 
čius baigiamas šiais žo
džiais:

Drauge skaitytojau! Kvie
čiame Jus talkon. Prašome 
dėti visas pastangas, kad 
mūsų švyturys, mūsų kel
rodis “Laisvė”, išgyvavusi 
50 metų, dar galėtų ilgus il
gus metus gyvuoti, tarnau
dama JAV lietuvių visuo
menei !

T SĄJUNGA DALYVAUS 
N. YORKO PARODOJE
New Yorkas. — 1964 me

tais New Yorke įvyks Pa
saulinė paroda. Robert Mo
ses, parodos ruošimo prezi
dentas, pareiškė, kad Tary
bų Sąjunga sutiko joje da
lyvauti. Jis vyks į Maskvą 
galutinam susitarimui.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•O6**MF*

Tapytoji] dėmesiui
M. Stensler, Lietuvių Me

no Sąjungos sekretorė, jau 
padarė pranešimą spaudoje 
artistų-tapytojų kūrinių pa
rodos reikale. L.M.S. pla
nuoja kiekvieną pavasarį 
surengti parodą. Stensler 
ragina visus, kas tik įdo
mauja, su ja susisiekti.

Alan nėra žinoma, kiek 
yra pasisakiusių ir norinčių 
parodoje dalyvauti su savo 
piešiniais, bet aišku, kad 
paroda bus rengiama. Kada 
dalyvauja didesnis skaičius 
artistų, tai ir paroda būna 
įdomesnė. Kiek žinau, lietu
vių piešėjų ir mėgėjų yra 
daug.

Labai geistina, kad paro
da nebūtų individuali, bet 
grupinė. Kuo daugiau pie
šėjų dalyvauja, tuo geriau, 
įdomu, kada ant sienos pa
kabinti kelių artistų pieši
niai. Kiekvieno artisto yra 
kitoks stilius, spalvos, pie
šinio reikšmė ir tt.

Būtų labai gerai, kad lie
tuviai artistai susirūpintų 
šiuo reikalu ir gražiai pasi
rodytų.

Pereitą pavasarį buvo 
mano piešinių paroda, kuri 
gražiai ir sėkmingai išėjo. 
Nors aš daug turiu gerų 
draugų ir draugių, bet ne
sitikėjau, kad taip skaitlin-

Sugrįžo trečioji 
turistą grupė

Praėjusį trečiadienį, 
kare, ŠAŠ linijas lėktuvu, 
iš Lietuvos sugrįžo trečioji 
JAV lietuvių turistų grupė.

Sugrįžo jie visi sveiki ir 
linksmi, k'ad turėjo progos 
aplankyti savo tėvų kraštą.

Daugiau sveikinimu 
'Darbui”

Seka daugiau sveikini
mų urugvajiečių laikraščiui 
“Darbui” jo sidabrinio ju-
biliejaus proga:

Jonas, Jr............ . $10.00
S. Sasna ........... ... 5.00
A. Bimba ......... ... 5.00
J. Grybas ......... ... 5.00
C. Briedis____ 5.00
R. E. Mizarai ... ... 5.00
Į). M. Šolomskas ... 2.00
S. Večkys ______ 2.00
P. Buknys......... ... 1.00
Kas daugiau?!

Drg. A. Gilmanas 
čiadienį telefonu pranešė, 
kad staiga Williamsburge 
sunkiai susirgo K. Anskis, 
LDS 1 kuopos narys. Iš
vežtas į ligoninę. Jam tai 
pranešusi Anskio žmona. 
Netekę sužinoti, į kurią li- 

Igoninę ligonis padėtas.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?

Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

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

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

bile sekantį skyrių, priklausantį

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

WAlnut 5-3455
4102 Archer Ave.
CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399
1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 3, OHIO
UTah 1-0807

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

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

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE,
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA. PA.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
6-tos Apskrities konferencija įvyks 
sekmadienį, spalio (Oct.) 23 d., pra
džia lygiai 12 vai. dieną, V. L. P. 
Klubo salėje, 339 East 41h Street, 
Chester, Pa.

Prašome kuopų išrinkti delega
tus į konferenciją ir prašome dele
gatus atsilankyti nurodytu laiku.

Vakarienė bus duodama 5-tą vai. 
Kviečiame visus apylinkiečius 

silankyti, pasilinksminti ir tuo 
čiu kartu paremti savo gražų 
švietos darbą.

Apskrities Valdyba, 
A. Lipčius, sekr.

(79-80)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, spalio 4 d., 7:30 
vai. vakare, Kultūriniame centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Mru'y 
rių duoklės neužmokėtos, malonėki
te ateiti ir užsimokėti, kad nesu
spenduotumėte. Valdyba

(79-80)

GREAT NECK, N. Y. ’ •
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas 

rengia puikų banketą pagerbimui 
F. J. Klastono jo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukakties proga ir jo 
darbuotei pažangiame judėjime 
įvertinti. Jis prigulėjo prie įvairių 
draugijų ir gražiai jose dirbo per 
daugelį metų ir su visais gražiai 
sugyveno. Todėl kviečiame visus 
dalyvauti šiame bankete ir pagerbti 
ilgametį veikėją.

Banketas įvyks šeštadienį, spalio 
15 d., A. J. KasmoČiūtės svetainėje, 
91 Steamboat Rd., Great Necke.

P. B. (78-79)

BROCKTON, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas spa

lio 3 d., Liet. Namo kambariuose, 
8 Vine St., 7:30 vai. vak. Ragaus
ko knygą beveik visi nariai gavo, 
dabar gavome R. Mizaros knygą— 
“Žvilgsnis į praeitį,’’ tad būkite su
sirinkime ir pasiimkite šią knygą. 
Taipgi aptarsime Laisvės ir Vil
nies vajus. Spalio 8 d., apatinėje 
salėje, bus rodomi filmai iŠ Lie
tuvos. J. ‘Grybas neseniai gavo fil
mus iš Lietuvos. Būkite visi. Pra
džia 7:30 vai. vak. Gco. Shimaitis.

Visoms Massachusetts valstijos 
kuopoms ir paiveniams nariams 
pranešame, kad 7-os Apskrities me
tinė konferencija jvyks spalio 16 d., 
11 vai. ryto, 318 Broadawy, So. 
Bostone. Kuopos atsiųskite delega
tus, turime daug reikalų apsvars
tyti, kaip tai spaudos vajai, pikni
kų roportai ir tt. Kviečia valdyba. 
Geo. Shimaitis, pirm.; J. Jaskevi- 
čius, sekr.. ir S. Penkauskas, ižd.

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai, LDP 

Klubo, LLD 54 kp. ir LDS 33 kp. 
jvyks sekmadienį, spalio 2 d. 2 
vai. dieną, 408 Court St. Klubo 
susirinkimas bus 2 vai. dieną, ki
ti susirinkimai seks. Kviečiame vi
sų organizacijų narius dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų. A. S.

(78-79)

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos darbininkų pažangaus 

laikraščio WORKER paramai Sau' 
nūs Banketas įvyks Spalio-Oct. 7 d., 
Diamond Hali. 249 So. 9th St., arti 
Locust St. Bus prakalbos ir kito
kie pamarginimai. Bilietas $4.00. 
Užsisakykite bilietus iš anksto. Šau
kite: T. Nabried CE. 2-2008 arba 
Frances Gabow, CH. 8-4667.

(77-80)




