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Lėktuvo nelaimėje 
inv© irirš ėO žmonių

Bostonas. — Antradienį, | Yorke, 1959 m. Šių lėktuvų 
nelaimėse jau žuvo 162 
žmonės.

Po antros Electra lėktuvų 
nelaimės vyriausybė buvo 

; jų skrajojimą.

spalio 4 d., vos pakilęs iš 
Logan International orlau- 
kio Electra lėktuvas sulūžo 
virš Bostono įlankos. Lėk-
tavas peilūžo pusiau ir su u^draudus jų skrajojimą, 

j,„ vaisiai būtu abejotini, ka-1 ™ ^nėmis nukrito j van- Bet Lockheed Aircraft kom- 
■' • ........W Skubiai pribuvusi pa- panija( kuri juos gamina,

,iaii|galba išgelbėjo 11 sužeistų paskej|,e kad ji lėktuvų pa- 
.... „T n T0' LekTt"V,aS i gerinimui įdėjo $25,000,000

‘ ! T T'.1S bostono j Phila-,jr draudimas buvo nuimtas. 
į delphiją, o is ten turėjo 

„ ., „ . ’ . , . įskristi i S. Carolina ir Geor-Bet reikšminga tai, kad IN. . . ...
C h r u š č i ovas su Britanijos į S IjaS. _
Macmillanu nutarė tokią kon- Į Kol kas nėra 
ferenciją šaukti 1961 metu i nelaimės priežastis. Pribu- 
pradžioje, kai naujasis JAV■ Vo federalinės vyriausybės 
prezidentas jau bus “apsidai
ręs” savo poste.

Vadinasi, N. Chruščiovo ke
lionė j Jungt. Tautu asamb
lėją nebuvo bergždžia. Jis ta-1 
rėsi su daugelio valstybių va- 1 
dovais; nustatė gaires ateities LaGuardia orlaukio, 
žygiams, kad taika pasaulyje 
būtų užtikrinta

dangi po keturiu m ė n e s i u ' 
prezidentas E.senhoweris . 
nebebus prezidentas.
užims arba 
Kennedis.

cl

Chruščiovas apie Kiniją, JAV■ Kinija minėjo SaVO 
politiką ir Jungtines Tautas ! Laisvės sukaktį

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos delegacijos pirmi
ninkas Chruščiovas kelis 
kartus kalbėjo Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje.

Kalbėdamas už priėmimą 
Kinijos į Jungtines Tautas, 
jis griežtai kritikavo Vaka
rų, o ypatingai JAV, nusi
statymą laikyti už Jungt. 
Tautų Kiniją, kuri turi šeš
tadalį viso pasaulio gyven
tojų. Jis sakė, kad JAV di
plomatai neapkenčia Kini
jos todėl, kad ji socialistinė 
šalis, kad ji atsisakė nuo 
kapitallizmo santvarkos.

Chruščiovas sakė, kad 
Jungtinės Tautos susidaro 
iš valstybių, kurios turi 
skitingas socialines siste
mas, kad jeigu Vakarai ir 
toliau paneigs tą Jungtinių 
Tautų organizacinį pagrin
dą, tai J. T. niekados neat- 
liks tų pareigų, kurioms jos | nuo tos politikos 
sutvertos. Jis sakė, kas gi 
įvyktų, jeigii iš Jungtinių 
Tautų socialįstiiiės šalys iš
eitų ir savo sąjungą sutver
tų? Tuomet Jungtinės Tau
tos pakriktų!” • h * ■ “

Antrą kartą Chruščiovas 
kalbėdamas reikalavo, kad 
dabartinis Jungtinių Tautų 
generallinis sekretorius 
Hammarskjo 1 a a s p a s i- 
trauktų iš pareigų, nes jis 
yra vienpusiškas ir negali 
turėti paramos iš socialis
tiniu šalių. Chruščiovas sa
kė, kad jeigu Hammarskjol
das neturės drąsos ir nepa
sitrauks, tai socialistinės 
šalys padarys iš to atitin
kamas išvadas.

Laisvės sukaktį
Pekinas. — Kinijos Liau-Hammarskjoldas, 

komas Vakarų valstybių, | dies Respublika minėjo 11- 
ant vietos atsakė, kad jis, tąją savo išsilaisvinimo su- 
nesitrauks, kad jis pasiliks I kaktį. Pekino gatvėmis mar
ioje vietoje. savo su taikos obalsiais apie

TSRS premjeras davė 200,000 žmonių, 
raštišką atsakymą Indijos, kos taikos aikštėje susirin- 
Indonezijos, Jugoslavijos, ko apie milijonas. 
Ganos ir Jungtinės Arabų I 
Respublikos vadams, kurie: 
ragino, kad Chruščiovas ir 
Eisenhoweris sueitų ir .... 
tusi išlyginimui nesutikimu 
tarp JAV ir TSRS.

Chruščiovas par e i š k ė, 
kad Tarybų Sąjungos buvo 
ir yra ]

o Dangiš-

Paradą stebėjo vyriausy
bės, partijos, masinių orga- 

,cvĮap_ nizacijų atstovai ir apie

parėmi- 
valdžios 

patvir- 
nuo pat

delius šalies pasiekimus, 
kaip industrijoje, žemdir
bystėje ir kultūroje, kurie 
laimėti per 11 metų.

Jis sakė, kad Kinija nori 
taikaus sugyvenimo su vi
somis šalimis. To 
mui citavo kinų 
dokumentus, kurie 
tino tą ppoziciją
liaudies laimėjimo. Jis nu
rodė, kad Jungtinių Valsti
jų karo laivai nuolatos įsi
veržia į Kinijos teritorinius 
vandenis, o lėktuvai skrai
do virš Kinijos sausumos. 
Jis ragino kinų ginkluotą
sias jėgas lavintis ir būti 
pasirengusias išlaisvinimui 
Formozos salos, taipgi būti 
pasirengusias Kinijos sienų

2,000 svečių iš 80 šalių. Jų 
tarpe buvo ir Burmos prem
jeras U-Nu, kuris sukakties 
išvakarėse pasirašė su Ki-

Electra lėktuvai dideli, 
kiekvienas turi po keturis 

motorus. 
Jie yra greiti, kaip ir kiti 
sprūsminiai lėktuvai. šie 
lėktuvai skrajoja ant visos 
e’lės oro susisiekimo linijų. 
Kompanijos viršininkai sa
ko, kad nelaimės įvyksta 
dėl kitokių priežasčių, o ne 
dė- lėktuvų konstrukcijos.

išaiškinta, turbo-propelerių

specialistai ir imasi tyrinė- 
j jimo darbo.

Tai jau penktu kartu 
i įvyko Electra lėktuvų 
i laimė. Pirmoji

ne
buvo prie

New

pollitika užŪai, kad sieniJ sutar-
pasitarimų keliu išlyginti s
visus nesusipratimus. Bet! Į susirinkusiųjų masę kal- 
tuo pat kartu jis nurodė,į bėjo maršalas Chen-Yi, Ki- 
kad JAV paneigė tarptauti- nijos užsienio reikalu mi-

Apie elektrininką 
streiką

New Yorkas. — Su spalio 
diena prasidėjo elektri- 

| ninku streikas prieš Gene- 
reikalauja pa- ; ral Electric Co. Darbinin- 

kelti algas ir pagerinti darbo ! kai yra organizuoti į Inter- 
sąlygas. Streikas neseniai i national Electric uniją, 
prasidėjo: streikieriai stato | 
prie fabrikų masinį pikietavi- 
mą, o kompanija bando strei
ką palaužti. Jau visoje eilė
je miestų įvyko tarp streikie- 
rių ir streiko laužytojų vieno
kių bei kitokių susirėmimų.

Kompanija vis atsisako 
darbininkų reikalavimus išpil
dyti.

International U n i c n of i 
Electrical Workers paskelbė ■ 
streiką prieš General Electric ; 
Kompaniją. Streikuoja apie • 
70,000 darbininku.
■K Streikas, atrodo, bus ne-1 
trumpas.

Streikieriai

Unija turi 240,000 narių. 
Kompanijos fabrikų yra 
120, kurie randasi 29 vals
tijose. Pradžioje į streiką 
išėjo apie 70,000 darbinin
kų, kurie buvo šaukiami. 
Bet streikas gali išsiplėsti 
visoje šalyje, jeigu kompa
nija nepatenkins darbinin
ku reikalavimu.

numato, kad 
pradžia Ame- 
krizė: nedar-

Tos “taikios vienybės,” apie 
kurią dažnai plepa komerci
nė spauda, nėra ir nebus. 
“Liaudiškasis k a p i talizmas’’ 
ryžtasi vis aštriau darbinin
kus išnaudoti, kad daugiau 
susikrautų milijonų dolerių. O 
darbininkai ryžtingiau kovoja 
už išlaikymą gyvenimo lygio.

Neseniai baigėsi Pennsylva- 
nijos geležinkelių darbininkų 
streikas. Dabar vyksta elek- 
trinių darbininkų streikas. 
Tuoj bus ir daugiau darbi
ninkų streikų.

Ekonomistai 
su sekamų metų 
rikoje pasireikš
bas labai padidės.

'* Socialdemokratų spauda ra
šo, kad Australijoj mirė Vla
das Požėla, sulaukęs 81 me
tų amžiaus.

Kadaise, prieš Pirmąjį pa
saulinį karą, VI. Požėla buvo 
veiklus socialdemokratas. Net 
ir V. Kapsukas apie jį tuomet 
gerai atsiliepė. Bet po karo
V. Požėla pasirinko bendra
darbiavimo su buržuazija ke
lią.

1926 metais Griniaus val
džioje Požėla ėjo vidaus rei
kalų ministro pareigas. O kai 
fašistai tą valdžią nuvertė, 
Požėla ir vėl surado būdus 
sugyventi su smetonininkais.

VI. Požėla juodžiausią dėmę 
ant savęs užsitraukė, kai ijs 
1940-1941 metais, pasiskelbus 
Lietuvai tarybine socialistine 
respublika, priėmė fašistinės 
Vokietijos pilietybę ir persi
kėlė hitlerinėn Vokietijon gy- 

^repti.

Būvant Lietuvoj, kalbėjau
si su senais veikėjais ir apie
VI. Požėlą. '

—Pasakykite man, — klau
siau, — kodėl 1941 m. Požėla 
išdūmė į Vokietiją, kurioje

Rumunija už taiką 
Balkanų krašte

New Porkas. — Rumuni
jos delegacija Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje pakar
tojo siūlymą, kad Balkanų 
pusiasalio valstybės pasira
šytų draugiško sugyvenimo 
ir nusiginklavimo sutartį.

Rumunai siūlo, kad Jugo
slavija, Vengrija, Rumuni
ja, Bulgarija, Albanija, 
Graikija ir Turkija pasira
šytų tokią sutartį. Penkios 
pirmosios jau arti sutiki
mo. Graikija ir Turkija yra 
įtrauktos į Vakarų karo 
sąjungą, bet Turkijoje au
ga pritarimas tokiai sutar
čiai.

Afrikos ir Azijos 
valstybių blokas
New Yorkas. — Neutrališ
kų valstybių dal e g a t a i 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje organizuoja Afrikos ir 
Azijos valstybių bloką. Indi
jos premjeras Nehru sako, 
kad taikos reikalai negali 
būti pavesti tik keturių di
džiųjų valstybių viršūnėms.

Nasseris išvykdamas pa
reiškė: “Taikos reikalas nė
ra tik didžiųjų valstybių 
reikalas”.

Neutrališkos politikos va
dai sako: arba Eisenhowe
ris ir Chruščiovas turi susi
tarti, arba taikos reikalais 
turi rūpintis visos J.T. val
stybės. Jie mano, kad neut
rališkos politikos bloką su
darys apie 30 valstybių.

vuv puv mil vvi uvjv iuo.1 x

kad JAV paneigė tarptauti- nijos užsienio reikalų 
nes teises pasiųsdamos ka- mstras. 
ro lėktuvą “U-2” virš TSRS | === 
teritorijų, kad JAV valsty-1 •, 
bes sekretorius ir preziden
tas tą užgyrė, neatsisakė 

; ir vėliau 
pasiuntė “RB-47” lėktuvą.

Chruščiovas sako, kad 
JAV vyriausybė, užimdama 
tokią paziciją, pasistatė sa
ve į padėtį, kad negali vesti 
pasitarimų su TSRS, kurie 
duotų pageidaujamų rezul
tatų.

Jis baigė pareiškimą: Ta
rybų Sąjunga pasirengus 
atnaujinti pasitarimus su 
Jungtinių Valstijų prezi
dentu ar JAV vyriausybe, 
jeigu Jungtinių Valstijų vy
riausybė suras drąsos pa
smerkti atliktus agresijos 
žingsnius prieš TSRS, ku
rių pasekmėje abiejų šalių 
santykiai taip labai pablo
gėjo.

Jis apibudino di-jir laisvės apgynimui.

naciai masiškai žudė komunis
tus (ir kairiuosius socialde
mokratus) ?

— Jis buvo pilnai įsitikinęs, 
kad Hitleris karą laimės, kad 
jis visą pasaulį užvaldys. Ad
vokatas Požėla norėjo būti 
“tikru ariju,” didžiuotis vokiš
ka pergale...

Išėjo taip, kad po karo VI. 
Požėla kaip tik dėl tos “na
ciškos pilietybės” negalėjo net 
j JAV atvykti. Australijoje jis 
skurdo, buvo priverstas ten 
praleisti savo gyvenimo saulė
leidį. Už savo “politinius 
griekus” Požėla pakentėjo už
tenkamai.

Na, o socialistinė Lietuvą, 
kurią jis kadaise paneigė, pa
bėgdamas pas Hitlerį, žygiuo
ja ligi šiol nematytais tempais 
pirmyn!

Kinija vėl atmuša 
Vakarą melus

Pekinas.—Liu Šao-či, Ki
nijos prezidentas, atmuša 
Vakarų diplomatų paskleis
tus melus. Vakarų diploma
tai Jungtinių Tautų Asamb
lėjoje pasakojo, būk Kinijos 
vyriausybė netiki į taikų 
sugyvenimą su kapitalisti
nėmis šalimis.

Liu Šao-či sako, kad tai 
Vakarų prasimanymas. Ki
nija nori taikaus sugyveni
mo su kiekviena šalimi, ne
paisant kokia jos santvar
ka.

“Kinijos taikų nusistaty
mą geriausiai patvirtins jos 
ir Burmos pasirašyta sienų 
reikalais sutartis”, pareiš
kė Kinijos premjeras Chou 
En-lai.

SAKO, KAD VOKIEČIAI 
NEPROVOKUOS

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos viršininkai ruošėsi šį 
rudenį laikyti Bundestago 
(parlamento) posėdį vaka
riniame Berlyne. Rytų Vo
kietija prieš tai užprotesta
vo. Dabar Vakarų Vokieti
jos viršininkai sako, kad jie 
atideda Bundestago posėdį.

Iš Jungtinių Tautų 
15-tos Asamblėjos' i

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Asamblėjoje kal
bėjo visa eilė valstybinių 
vadų. Sukarno, Indonezijos 
prezidentas, kritikavo Va
karų imperialistus, kur i e 
nenori pasitraukti iš kolo
nijų, vis dar stengiasi kitų 
tautų žmones palaikyti 
priespaudoje.

Nehru kalba
Indijos premjeras Nehru 

bandė surasti poziciją su- 
švelnijimui Vakarų ir Rytų 
santykių. Jis kritikavo di
džiąsias valstybes, kurios 
nesistengia švelnyti šaltąjį 
karą. Nehru sakė, kad Indi
ja tokio karo išvengė su Ki
nija, nors tarp abiejų vals
tybių yra nesutikimų sienų 
klausime.

Nehru kritikavo Vaka
rus, kurie jau per eilę me
tų neįsileidžia Kinijos į 
Jungtines Tautas, o jos at
stovais” laiko tuos, “kurie 
Kinijos negali atstovauti”, 
tai yra Čiang Kai-šeko at
stovus.

Jis kritikavo Vakarus už 
neįsileidimą Mongo 1 i j o s 
Liaudies Respublikos, kuri

jokio prasikaltimo nėra at
likus.

Nehru sakė, kad yra rei
kalinga padaryti pakaitų 
Jungtinių Tautų vadovybė
je, bet jis nestoja už tokias 
pakaitas, kurios “sutrukdy
ti] jų darbą”.
Vengrų ir australų balsas
Janos Kadaras, Vengri

jos liaudies vadas, užgyrė 
Tarybų Sąjungos pasiūly
mą nusiginklavimo reika
lais, reikalavo perorgani
zuoti Jungt. Tautų sekretą- 
riatą, priimti Kiniją ir 
Mongoliją į Jungtines Tau
tas.

Jis atmušė reakcininkų 
prasimanymus, apie padėtį 
Vengrijoje ir nurodė šalies 
didelius pasiekimus.

Australijos delegac i j a, 
išgirdus apie Eisenhoverio 
ir Chruščiovo pareiškimus, 
kad nebus jų susiėjimo, pa
siūlė pataisymą prie neut
ralių šalių rezoliucijos, kad 
būtų organizuojama nauja 
viršūnių konferencija, ku
rioje dalyvautų Anglija, 
Francūzija, Tarybų Sąjun
ga ir Jungtines Valstijos.

Wasliingtono nauji 
planai prieš Kubą

Washingtonas. — Valsty
bės ir prekybos departa
mentai svarsto kokių žings
nių imtis prieš Kubos res- ___ ____o__ _ ___ __ _
publiką, kad pakenkus' jai reiariatą. Dabar pats vie- 
ekonominiai.

Kaip žinia, JAV vyriau- bosiškai. 
sybė jąu įsakė, kad ameri
kiečiai, gyvenanti Kuboje, 
tuojau išsiųstų iš jos savo 
žmonas ir vaikus.

Dabar yra planuojama 
uždrausti iš JAV išvežimai 
į Kubą, ypatingai! mašinų 
dalių pakeitimui nusidėvė
jusių. Kuboje aliejaus išva
lymo fabrikai yra įrengti 
JAV gamintomis mašino
mis. Jeigu nebus parduoda
ma pakeitimui nusenusių 
dalių, tai jie mano, kad fab
rikai gali sustoti.

Gana stoją už naują
J. Tautą tvarką

New Yorkas. — Kwame 
Nkrumahas, Ganos prezi
dentas, pasiūlė, kad page
rinti Jungtinių Tautų sek-

nas sekretorius gali elgtis

kad 
sekreto- 

pr i jungta 
sekreto- 
Vakai*ų,

generalinio 
dar būtų 
pagalbiniai 
vienas nuo
— Rytų ir trečias —

Nkrumahas siūlo, 
prie 
riaus 
trys 
r i ai: 
kitas
neutrališkų šalių.

Numatoma, kad šis pa
siūlymas gal bus priimtas.

Reakcija pralaimi 
Laoso karalystėje

Vientiane. — Premjeras 
Phouma kalbėjo 60,000 žmo
nių susirinkime. Jis pareiš
kė, kad neveda ir neves de
rybų su dešiniais princo 
Boun Oumo ir generolo No
są vano šalininkais, nes jie 
mūšį pralaimėjo ir žmonės 
jiems nepritaria.

Premjeras sakė, kad Ta
rybų Sąjungos ambasado
rius Kambodžoje jos reika
lus atstovaus ir Laoso ka
ralystėje, o Laoso ambasa
dorius Paryžiuje eis parei
gas ambasadoriaus ir Mask
voje.

Minia karščiausiai sveiki
no kapitoną Kong 
rio parašiutininkai 
reakcinę valdžią ir 
generolo Nosavano
prie Paksano. Liaudies ar
mija reikalauja, kad jos at
stovai būtų šalies. ministrų 
sudėtyje.

Rytų vokiečių prez. 
Dlbrichto įspėjimas

Berlynas. —Vokiečių De
mokratinės Respub likos' 
prezidentas Walter Ulb- 
richtas pareiškė, kad jeigu 
Anglija, Francūz. ir Jung
tinės Valstijos mano ir to
liau vartoti vakarinį Berly
ną propagandai ir kursty
mams, tai jos labai apsirin-

Jis sakė, kad Vakarams 
laikas atsisakyti nuo agre
sijų ne tik Kongo respubli
koj, bet ir vakariniame Ber
lyne. Jis pareiškė, kad Ber
lynas yra Rytų Vokietijos 
teritorija ir kuo greičiau 
Vakarai tą supras, tai bus 
geriau.

Le, ku- 
nuvertė 
sumušė 

jėgas

West Orange, N. J.—Nik- 
sonas sako, kad jeigu demo
kratai laimės prezidenti
nius rinkimus, tai pragyve
nimas pabrangs 25 procen
tais.

Ekstra
New Yorkas. — Macmil- 

lanas išvyko namo. Į Jung
tinių Tautų Asamblėją at
vyko Seku Toure, Gvinėjos 
prezidentas. Indijos prem
jeras Nehru ir kiti neutra
liškų šalių delegatai sutiko 
nereikalauti Eisenhowerio 
ir Chruščiovo pasitarimo.

Už Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas kalbėjo 
Antonin Novotny, Čekoslo
vakijos prezide n t a s; M. 
Šneku ir Fiodor živkovas, 
Albanijos ir Bulgar i j o s 
liaudies vadai. ;
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Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Nigerija nepriklausoma
SU SPALIO MĖNESIO 1-ąja Afrikoje atsirado dar 

viena nepriklausoma valstybė—Nigeria (Nigerija). Tai 
viena didžiausių Afrikos valstybių. Jos žemės plotas uži- 

' ma apie 373,000 ketvirtainių mylių, o gyventojų turi 
daugiau kaip 36,000,000.

Nigerija buvo pagrobta ir valdoma anglų imperia
listų, todėl ten žmonėms anglai bruko ir savo kalbą, ir 
savo kultūrą. Bet Nigerijos, kaip ir kitų kolonijinių ša-

• lių, žmonės labai atsilikę, daugelis jų dar gyvena pri
mityvi gyvenimą. Daug tautų čia veik kiekviena varto
ja savo kalbą. Milijonai žmonių tebegyvena prietruose,

- • tamsume.
Bet šalis turtinga. Turi nemaža derlingos žemės, 

turi ir aliejaus, skardos, švino nemažus šaltinius. Visa 
'" tai traukia akį kitų šalių imperialistų, ypatingai Ame

rikos kapitalistų.
Nepriklausomybės paskelbimo ceremonijose dalyva

vo ir JAV atstovas—Niujorko valstijos gubernatorius 
Nelsonas Rockefelleris. Jį prezidentas Eisenhoweris ten 
pasiuntė. Aišku, norima iš pat pradžių parodyti Nigeri
jos žmonėms kad jų draugai yra “Vakaruose”, o ne 
“Rytuose”. Daroma visa, kad Nigerija nepašlytų link 
socialistinių valstybių, kaip daro kai kurios kitos Afri
kos nepriklausomos valstybės.

Pasitraukdami iš Nigerijos valdžios, anglai, tačiau 
nepasitrauks iš ten su savo bizniu. Nigerijoje veikia an
glų bankai, fabrikai, bizniai; yra ir amerikiečių stam
biųjų kompanijų biznių.

Nigerijos ministrų pirmininku yra Sir Abubuk'ar 
Taffawa Balewa. Kaip matome, tik ką paskelbtos nepri
klausomos valstybės ministrų pirmininko pareigas eina 
asmuo, jau nešiojąs imperialistinės šalies lordo titulą! 
Argi galima tikėtis, kad jis nepataikautų anglams?

Balewa jau paskelbė, kad Nigerija laikysis anglo
saksiškos kultūros ir politįkos; jinai eisianti su Vaka
rais.., 1 . I; . '.. .■ :’H

Nigerija yra federatyvinė šalis, pasidalijusi į tris 
provincijąs, tačiau; turi centrinę valdžią. Ji pasilieka 
Britų Komonvelte, ir Nigerijos monarchu pasilieka Ang-! 
lijos karalienė Elzbieta' II-oji.

Vos spėjo ši šalis pasiskelbti nepriklausoma, kaip 
• New Yorko “Times” (spalio 2 d.) išleido specialų rekla- 

’ ’ mų leidinį, pilną agitacijos už tai, kad Amerikos kapita- 
listai eitų į Nigeriją daryti biznio: statyti fabrikus, ati
daryti bankus, sankrovas, etc. Tai rodo, jog kapitalistai

* ” nejaučia, kad Nigerijoje greitu laiku bus žmonių pasisu
kimas “į kitą pusę”. Bet garantuoti, kad taip nebus, 

"" nieks negali.
Pagaliau, nėra svarbu, kaip ten bus toliau, svarbu, 

” kad visgi ir Nigerija gavo šickią tokią nepriklausomy
bę. Tai daug reiškia visos Afrikos milijonams juodos 
spalvos žmonių.

Tai, beje, dar labiau paskatins ir Alžyro žmones 
kovoti prieš Francūzijos imperialistus, už savo nepri
klausomybę !

PABALTIJO RESPUBLI
KŲ DAILĖS PARODA 
MASKVOJE

šiuo tarpu Maskvoje vyks
ta Pabaltijo respublikų — 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos — dailės paroda. Eks
ponuojama geriausi lietu
vių, latvių ir estų dailinin
kų darbai: grafika, tapyba, 
skulptūra, taikomoji dailė.

Parodą, kaip praneša ta
rybinė spauda, gausiai 
maskviečiai lanko. Mask
vos dailės kritikai gražiai 
atsiliepia apie Lietuvos dai
lininkų kūrinius.

GIMINĖS, PASISAKYMAI 
IR LIETUVA

Montreališkė “Liaudies 
balso” bendradarbė Petrė 
praėjusią vasarą lankėsi 
Lietuvoje. Grįžusi, ji rašo 
savo įspūdžius “Liaudies 
balse.” Savo rašte Petrė 
primena dalyką, kurį dau
gelis žmonių pamiršta. Ji 
rašo:

Tenka girdėti pas mus to
kių išsireiškimu. Girdi: “Aš 
tikiu tiktai tuo, ką mano gi
minė parašė, nes žinau, kad 
nemeluoja, o ką kiti sako (ne
žiūrint ir tie, kurie savo aki
mis matė ir patyrė), ar para
šo, tai aš netikiu.” Tai labai 
klaidingas įsitikinimas. Nes 
jei Jums tektų asmeniškai su
sitikti su savo namiškiais, tai 
dažnai patirtumėte, kad vie
nas iš jūsų artimųjų labai nu
siskundžia gyvenimu, o kitas 
priešingai — labai džiaugiasi. 
Štai vienas pavyzdys patirtas 
Lietuvoje: Vienas delegatas 
iš Škotijos, sugrįžęs.! Vilnių, 
po aplankymo savo brolio ir 
sesers (kurie abu gyvena kar
tu ir dirba tame pačiame kol
ūkyje),' ir štato klausimą se
kantį : “Lankiausi pas brolį 
ir seserį, abu gyvena tose pa
čiose sąlygose, vienas iš jų la
bai nesiskundė, o kitas 1 labai 
džiaugiasi gyvenimu, tai kuris 
dabar čia teisingas, ar galė
tumėte Jūs man paaiškinti?” 
Labai panašų atsitikimą gale- v°Je iŠ gyvenii^p toji
čiau papasakoti ir aš apie sa
vo giminaičius. Taigi, išva
da, kad ne visuomet ir arti
miesiems galima patikėti.

Pasakyta tikra tiesa, 
rios neturėtų niekas 
miršti!

ku- 
pa-

Kerstavimas, ar kas?
... FEDERALINĖ VALDŽIA užvedė bylą prieš Na- 
tional Maritime Unijos prezidentą Joseph Curran ir ki

etus pareigūnus, reikalaudama, kad teismas pripažintų 
jų išrinkimą nelegaliu.

Byla sudaryta einant Landrum-Griffin aktu, Kon- 
: greso išleistu 1959 metais. Darbo sekretorius James P. 

-• Mitchell skelbia, būk, girdi, UMU viršininkų rinkimas 
nebuvo pravestas teisingai.

Mes nežinome, iš tikrųjų, kaip tie rinkimai buvo 
pravesti. Bet labai galimas daiktas, kad valdžia pasimo- 
jo kovoti su Curranu ir kitais ne tiek dėl jų “neteisėto 

^. .išrinkimo, kiek dėl politinių motyvų.
Mat, šiemet Curranas buvo nuvykęs į Tarybų Są

jungą, o iš ten grįžęs pateikė gerą pranešimą, kuris re
akcionieriams labai nepatinka. Gal būt dėl to ir 
Mr. Mitchellis sugalvojo Curraną pakedenti.

Šiuo metu, naje, Niujorke vyksta NMU suvažiavi
mas. Kaip į tai reaguos suvažiavimo delegatai, dar nėra 
-žinių. Mes manome, kad suvažiavimas pasisakys prieš 

-J Darbo sekretoriaus mostą.
Nesitikime, kad valdžia pradėtą bylą laimės.
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'$New Horizons'—
jaunimo žurnalas

GAVOME PIRMĄ NUMERĮ jaunimui skirto mė
nesinio žurnalo “New Horizons for Youth”. Laikraščio 

.y redaktorius —Daniel Rubin. Jį leidžia Youth Publica
tions, Inc., 799 Broadway, New York 3, N. Y. Kaina $1 

♦. metams.
7/. “New Horizons”—nedidelis žurnalas, tik keturių 

puslapių, tabloidinio formato. Jis skiriamas ameriki- 
- niam jaunimui.

. Reikia džiaugtis tuo, kad pažangieji JAV jauni 
žmonės pradėjo leisti savo nors ir nedidelį spausdintą

A. SNIEČKUS APIE 
PASIEKIMUS LIETUVOS 
ŽEMES ŪKYJE

Š. m. rugsėjo mėnesio ga
le Šakių rajono “Nemuno” 
kolūkyje įvyko Lietuvos 
Komjaunimo Sąjungos CK 
plenumas. Lietuvos jauni
mo vadovybė apžvelgė savo 
darbuotę ir nustatė gaires 
ateičiai.

Paaiškėjo, kad nemaža 
Lietuvos jaunimo, baigusio 
vidurines mokyklas, stoja į 
kolūkius dirbti. Tai džiugi
nąs reiškinys!

Plenume sakė kalbą ir 
LKP CK pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus. Jis patei
kė duomenų apie per praė
jusius 8 mėnesius padary
tus pasiekimus Tarybų Lie
tuvos žemės ūkyje.

A. Sniečkus sakė:
Per aštuonis šių metų 

nesiūs palyginti su tuo pačiu 
praeitų metų laikotarpiu gal
vijų skaičius kolūkiuose ir ta
rybiniuose ūkiuose padidėjo 
36' procentais, jų tarpe kar
vių skaičius išaugo 15 procen
tų. Kiaulių skaičius padidėjo 
28 procentais, avių —- 4 pro-, 
centais ir paukščių—15 pro
centu * •

Mėsos gamyba kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose per aš
tuonis šių mtų mėnesius pa
didėjo palyginti su atitinkamu 
praeitų metų laikotarpiu 46 

mė-

periodinį žodį. Jis padės jauniems amerikiečiams—stu
dentams ir darbininkams—greičiau politiškai apsišvies
ti ir sukurti kokią nors savo kultūrinę-politinę organi
zaciją. O tokia organizacija amerikiniam^ jaUhimtti la
bai reikalinga!

procentais, pieno —21 procen
tu. Mėsos (gyvo svorio) par
duota valstybei 24 tūkstan
čiais tonų daugiau. Pieno su
pirkimas padidėjo 47 tūkstan
čiais tonų palyginti su tuo pa
čiu praeitų metų laikotarpiu.

Rugsėjo 1 dienai mėsos su
pirkimo devynių mėnesių pla
nas įvykdytas 107 procentais, 
pieno supirkimo trijų ketvir
čių planas įvykdytas 91 pro
centu, kiaušinių — 90 procen
tų, vilnos — 82 procentais.

Tenka pažymėti, kad kai 
kuriuose rajonuose dar vis 
karvių banda auga pernelyg 
lėtai, štai, pavyzdžiui, per 
aštuonis šių metų mėnesius 
Anykščių rajone karvių ban
da padidėjo tik 7 procentais, 
Ignalinos rajone — 4 procen
tais, Jiezno rajone — 7 pro
centais, (Švenčionių, Kavarsko 
rajonuose — 8 procentais, o 
Eišiškių rajono kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose karvių 
skaičius netgi sumažėjo.

Būtina, kad kie k v i e n a s 
kolūkis ir tarybinis ūkis per 
trumpiausią laiką pilnutinai 
įvykdytų savo įsipareigojimus 
didinant gyvulių bandą, ir, 
visų pirma, didinant karvių 
skaičių.

Čia reikia dar kartą pabrėž
ti, kad gal vi j ų banda turi bū
ti pirmoje eilėje didinama iš 
savos reprodukcijos. Tuo tar
pu daugelis kolūkių visiškai 
nepakankamai rūpinasi tely
čių išlaikymu ir išauginimu.

Karvių skaičiaus didinimas— 
vienas svarbiausių uždavinių 
vykdant septynmečio planą, o 
jį mes pasiryžę įvykdyti per 
penkerius metus.

vergauti ? Arba 
vaikystės laikais, virš 
50 metu kiekviena se- 4- *•
žmogų sveikindamas tu- 
bučiuoti ranką ? Arba

Iš laiškų redakcijai
Draugai “Laisvės” 
Redaktoriai:

Tik jau nekrėskite juokų, 
užgirdami rankų bučiavimo 
kultūrą, t. y. kuri kultūringes
nė, ar kuri rauką pabučiavo 
V., ar kuri- ją- gusarmatino, 
kad vyrui ranką bučiuoja?

Jau veik išnykusi ir Lietu- 
rankų 

bučiavimo kultūra, bet V. 
bando pateisinti, švietimo bū
du paversdamas savo pasta
bą, ir pripasakoja tokių pa
lyginimų, kad “motina savo 
kūdikiui ne tik rankytes, o 
ir kojytes išbučiuoja.” Betgi 
ar galima lyginti motinišką bu
čiavimą prie popiežiaus šliū- 
rės bučiavimo -ant jo kojos? 
Ar galima lyginti prie to, ka
da varguoliai vergaudami bu
čiavo rankas ponams ir viso
kiems šlėktoms, kad jiems tu
ri progos 
mano 
prieš 
nesnį 
rėjai 
jei prasikaltai kuo, kai tėvas 
ar motina nuplakė diržu ar 
virvagaliu, ir verk d amas iš 
skausmų turėjai pabučiuoti 
abi rankas, kad tave nupla
kė? Nueidavom 10 
rų tolio pavasariais 
tyti ir 
malkų, 
veltui ir išeidamas pabučiuo
ji jam ranką, kad tam dyka
duoniui dirbai veltui? Kuni
gas kalėdoja ar pas ligonį at
vežtas, visi esantieji žmonės, 
seni ir jauni, bučiuodavo jam 
ranką.

Atvykus į šią šalį jau nebe
buvo matyti tokios “kultūros.” 

Pasakymas “besarmatė,” ar 
tai jau baisi kolionė? Net 
Chruščiovas Gen. Asamblėjoje 
panaudojo tokį pasakymą. 
Arba net skaudesnis pasaky
mas priverčia žmogų pagal
voti, daugiau protauti. Tai 
kam jau čia būvo reikalinga 
ta V. pastaba?

kilomet- 
supiaus- 
klebonui 
išdirbęs

suskaldyti 
visa diena c- *■
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Lietuvių turistų dovana 
Kuršėnų Vaikų namams

’ Pirmosios JAV lietuvių 
turistų grdpės abidvi da
lys taip buvo patenkintos 
kelione po Lietuvą, kad kilo 
mintis, kaip nors Lietuvai 
atsiteisti, bent dalinai, už 
tokį malonų ir svetingą mūs 
visų priėmimą.

Mintis iš pradžių buvo ta, 
kad visi sudėtume po 100 
rublių ir nupirktume ką 
nors mūsų palydovams bei 
tiems draugams, kurie pri
sidėjo prie tvarkymo mūsų 
kelionės. Na, ir sudėjome 
4,450 rublių, kurie buvo 
gauti taip: iš čikagiečių 
grupės 1,700 rublių (du 
draugai, kurie tuo laiku 
buvo ligoninėje, neprisidė
jo) ir 2,750 rublių iš gru
pės, kurią sudarė 28 turis
tai (viena 
draugė prisidėjo su 
lių).

Mūsų komisija, 
riusi iš L. Joniko, 
liuko, K. Karosienės ir ma
nęs, pasikalbėjome su ke
liais draugais gidais, ban
dydami sužinoti, ką pirkti. 
O draugai gidai ir palydo
vai griežtai atsisakė ką 
nors iš mūsų priimti. Ką 
daryti? Jie mums patarė, 
kad pinigus sunaudotume 
kokiam nors geram tikslui. 
Mes sumanėme nupirkti ką 
nors Kuršėnų Vaikų Na
mams.

Kaip tik tuo tarpu, mums 
būnant Lietuvoje, ėjo dide
lis remontas Kuršėnų Vai-

newyorkiete
50 rub-

susida-
J. Pau-

IŠ PERU LIMOS
J *

('Specialiai “Laisvei”)
Atqiqvpikinoq qh nann- sis įmestas yi-

miežiais, nuvykau į orlaukį' suoihfet paškėW debesyse 
__ L __ u;/ ir saules niekad nemato. Pe-Tokumen. Kaip dvi penkio

lika ryte turėjau gauti lėk
tuvą į Limą. Jis neišėjo iki 
pusės po trečios ryte.

Naktis giedra - žvaigždė
ta. Lėktuvas pakibo tarp 
žvaigždžių ir tyvuliuojančio 
Pacifiko ir slenka Pietų 
link vakariniu Pietų Ame
rikos pakraščiu. Pusvalandį 
pasidairius po beribe erdvę, 
gamtos šventovę, pradėjo 
imti snaudulys ir užmigau.

Rodos, tik už akimirkos 
pabudau. Skaidri, žėrinti 
kaip liepsnos kamuolys, ten 
pro mūsų plieninio paukš
čio kairiojo sparno smaiga
lį iš Pacifiko gelmių išny
ra saulutė. Kadangi Ekva
torius huo Panamos apie 
700 mylių, o mes skrendam 
netoli trejeto šimtų mylių 
į valandą ir jau dvi ir pusė 
valandos kelionėj, tai sau 
mąstau: “Mes dabar tik 
skrendam per tą garsųjį jū- 
?ų karaliaus Neptūno kara- 

y s t ė s rubežių.” Žiūriu į 
laikrodėlį — lygiai šešios. 
Tikrai Ekvatorius.

Ilgabarzdžio dievo Nep
tūno nemačiau. Jokių ce
remonijų orlaivyje, kaip 
kad daroma jūrlaiviuose, 
nebuvo. Tik orlaivio patar
nautoja paklausė, ko noriu 
gerti pusryčiaujant. “Na, 
tai ką gi,” atsakiau, “jei ne 
šampano, tai nors kavos.”

Lygiai kaip devynios ry
te nusileidžiam Limoj, or- 
laukyje Limatambo. Ne
jauku, net ir baugu. N. gy
vos dūšios čia nepažįstu.

Kuomet Panamoj palikau 
90 laipsnių šilumos^ čia tik 
60 laipsnių. Keista, ar ne?

Na, kaipgi čia dabar su
sitvarkius su ta peruviėčjų 
valiuta? Jie savo pinigą 
vadina Sol, kas ispaniškai 
reiškia saulę. Už Jungti
nių Valstijų dolęrį gauni 
27 saules. Žmogus, kuris 
davė peruvi-ečių pinigui

kų namuose ir mūsų komi
sija pavedė man ir V. Zen
kevičiui susižinoti, kas vai
kams reikalinga. Sužinojo
me, kad patys vaikai daro
si baldus ir kitokius daly
kus ir labai pravartu jiems 
staklės (amerikoniškai va
dinasi “drill press”). Tad 
mes ir užsakėme stakles už 
4,000 rublių. O už 450 rub
lių nuvežėme vaikams sal
dainių.

Niekad nepamiršiu tos 
dienos, kada aš su V. Zen
kevičium ir T. Rotomskie- 
ne nuvykome aplanky t i 
Kuršėnų Vaikų namus. Tos 
jų mūs priimtuvės pasiliks 
mano mintyse ant visados.

Pavyzdingumas tų namų 
puikiausias. Vaikai gražiai 
sugyvena šu mokytojomis ir 
direktore Teofile Berlins- 
kiene, labai draugiškai. Vai
kai mus susitiko su dekla
macijomis ir gėlėmis iš sa
vo darželio, apvedžiojo mus 
po savo namus, po darželį, 
po sodą, parodė ką jie nu
veikė, kur ir ką mokosi.

Iki šiol aš nerašiau apie 
šį dalyką, nes vis laukiau 
diena iš dienos laiškučio, 
pranešant, kad jau staklės 
gautos. Bet, kadangi daly
kas užsitęsė, o manau, kad 
mūsų turistai nori žinoti, 
kas įvyko su jų dovana, tai 
ir rašau apie šį reikalą.

Kaip greit ateis laiškas, 
taip greit įdėsime jį į spau
dą.

IEVA T. MIZARIENĖ

vardą, turėjo, būti juokda
rys, kadangi šis miestas vi- 

ki-

70 
40. 
65-

ruviečiai saulę nešiojasi 
senėse..

Geri pietūs kainuoja 
saulių, vidutiniai — 
Darbininko dienos alga 
os saulės. Mano kambario 
renda 80 saulių į dieną. 
Gal kur darbo žmonės gy
vena ir pigiau. Nežinau.

Limos miestą įkūrė Fran
cisco Pizaro, ispanas, 1535 
m. Lima yra 12-toje para
lelėje Pietuose ir 77-ame 
meridiane Vakaruose. Li
ma turi virš milijono gy
ventojų. Du trečdaliai jų— 
indėnų kilmės. Negrų čia 
mažai. Kiek dar teteko ma
tyti miesto, jis atrodo šva
rus. Šlavikai visur rankioja 
nuorūkas. . Policistai pra
šmatniai aprengti.

Bet man čia nepatinka 
dėl to, kad visuomet apsi
niaukę ir šaltoka. Tropiška 
šalis — turėtų būti šilta. 
Bet rugsėjo mėnesis, o tem
peratūra žemiau 60/ laips
nių.

Manau sau, kad orlaivis 
atvežė mane ir užtupdė ant 
labai aukšto kalno, dėl to 
taip vėsu. Bet ne. Bušą 
paėmęs nuvažiuoju kokią 
porą mylių į pajūrį lygiu 
kaip stalas vieškeliu. Ma
tau jūrą gal 3 ar 4 šimtai 
pėdų žemiau kranto. Tai 
kodėl taip vėsu? Gamtos 
paslaptis. N u v a ž iuoju į 
knygyną, pažiūriu į Enci
klopediją Britanicą. Ten 
šako: Lima 500 pėdų virš 
jūros. Ten paduota ir dau
giau faktų apie Peru vals
tybę ir Limos miestą. Bet 
aš tingiu rašyti apie tai, 
kas jau buvo parašyta. 
Jei kas Peru sostine Lima 
domisi, nuėję į knygyną pa
tys gali apie tai plačiau1 pa
siskaityti. Man daug įdo
miau parašyti apie tai, ką

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 7, 1960

Pittsburgh, Pa.
Per 3 dienas filmai 

iš Lietuvos
Visiems mums rūpi kaip 

gyvena Lietuvoje mūsų gi
minės. Štai bus gera proga 
pamatyti filmus, pagamin
tus Lietuvoje, kuriuose ma
tysite Lietuvos pasiekimus 
industrijoje, žemdirbystėje, 
kultūroje, miestus, fabri
kus, jaunimą, o gal ir savo 
gimtąjį miestą ar kaimą.

Filmus rodys Jonas Gry
bas, iš New Yorko, kuris 
su turistais lankėsi Lietu
voje. Filmai bus rodomi per 
tris dienas. Jų rodymas 
įvyks:

Penktadienį, spalio (Oct.) 
14 d., 7 vai. vakare, LDS 
142 kuopos svetainėje, 3351 
W. Carson St., Pittsburgh.

šeštadienį, spalio 15 d., 7 
vai. vakare, LDS 160 kuo
pos name, 1024 Beaver 
Ave., N. S. Pittsburgh.

Sekmadienį, spalio 16 d., 2 
vai. po pietų, LDS 160 ktio- 
pos name, 1024 Beaver 
Ave.

Visi ir visos prašomi at
eiti. Daug pamatysite, ilgai 
atsiminsite. Dovana vienam 
vakarui $1, o į visus tris 
tik $2.

Kviečia LDS Apsk.
Komitetas

Hartford, Conn.
Mūsų žinios

Atėjus rudeniui prasidėjo 
ir veik imas svetainėse. 
Laisvės choras rengia narių 
vaišių pietus, kurie įvyks 
sekmadienį, spalio 9 dieną, 
1 vai., pietų metu. Visi cho- ■ 
ro nariai bus vaišinami vel
tui, o svečiai pasimokęs pri
einamą kainą. Kviečiamėr 
narius ir svečius dalyvau
ti. cĮvyks schoroA ųąme, 157 
HungePford HtJ i A

Laisvės choro nariai susi
tarė dalyvauti Waterbury- .. 
je ir pamatyti operetę “Išei
vis”. Yra dedama pastangų, 
kad kuo daugiau nuvyktų 
choriečių ir hartfordiečių>

Frank Bacis ir Antanas 
Laurance, Laisvės choro 
nariai, pasidavė į ligonihę 
savo sveikatos patikrini
mui. Linkiu jiems, kad vis
kas būtų gerai.

Moterų klubas turėjo pir
mą susirinkimą po vakaci- 
jų. Narių atsilankė viduti
niškai ir nutarė pagal išga
lę darbuotis.

Nutarė surengti “Lais
vės” Jubiliejaus paminėji
mui banketą su programa, 
o jeigu tam nebūtų jėg^g, 
parodymą filmų iš Lietu
vos. Bet iš pasikalbėjimų 
patyriau, kad bus galima 
surengti banketą lapkričio 
6 d., 1 vai. po pietų, 157 
Hungerford St. Apie tai 
bus vėliau plačiau parašyta.

Moterys išrinko delega
tes į LLD 3-čios apskrities 
konferenciją.

L. Žemaitienė, ligonių 
lankytoja, pranešė, kad ser
ga klubietės 0. Rudzinskie- 
nė ir Morta Johnson. Joms 
buvo padaryta operacija. M . 
Barnatt nuo seniau nesvėi- 
kavo, o dabar dar prisidėjo 
žoiinė liga, kas ją atitrau
kia ir nuo veikimo. Visoms 
linkiu pasveikti. V; EL 

I

matau, girdžiu, jaučiu. Ne
žinau kaip aš čia ilgai bū
siu. Bet jei čia būdainas 
užeisiu ką įdomesnio ir 
daugiau susipažinsiu- su 
šiuo tolimu tolimu nuo ma
no namų miestu, tai gal ir 
daugiau ką parašysiu.

Bevardis 
Lama, Peru, 9-26-60 ii ■ ■■
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LIETUVOS KAIME Kode! žmones skambina

sodo

nusi- 
šiame

Ten, kur puotavo 
Mongirdas

Didžiulio ir vešlaus 
pakraščiuose stūkso šimta
metės liepos ir baltakamie
niai gluosniai — ištikimie
ji mūsų sodų, parkų ir pa
kelių palydovai. Šis sodas 
—Jiezno rajone, aukštadva- 
ryje, buvusiame Mongirdo 
dvaro centre.

Nebėra kadaise gyvenu
sių čia bajorų Leckaus, Mo- 
levskio. Darbo žmonės, Ta
rybų valdžios dėka, 
kratę ir Mongirdų, 
gražiame kampelyje
tuberkuliozinę ligoninę. Ji 
atidaryta nuo 1955 metų. 
Ligoninėje — 50 lovų, čia 
gydytis atvyksta ligonys iš 
visos respublikos. Nuo pat 
įsikūrimo dienų ligoninei 
vadovauja gydy t o j a s K. 
Jončys. Be jo dirba dar de
vyni medicinos darbuotojai.

Besigydantiems, žinoma, 
nereikia nieko mokėti nei 
už gydymą, nei už vaistus, 
nei už maistą. O prieš 20 
metų? Dvare irgi buvo gy- 
o.ytojas, bet apylinkės gy
ventojai apie jį kitaip atsi
liepia. Vien už apžiūrėjimą 
ji<? imdavo 5 litus. Vargu ar 
kiekvienas valstietis galėjo 
sau leisti tokią “prabangą”.

Naujas kultūros židinys
Žmonės patraukė iš Ro

kų, Kalvių, Lynežerio, 
Krokšlio, Maniotų, Stopų, 
Padubyčių kaimų. Visi 
linksmi, šventiškai pasipuo
šę. O įvykis tikrai ne eili
nis. Dubyčiuose atidaromi 
nauji kultūros namai.

Paklausykime Duby č i ų 
apylinkės vykdomojo komi
teto pirmininko Kavaliaus
ko žodžių:

—Kasmet Dubyčių veidas

4

APIE LOTYNŲ AMERIKĄ
Lotynų Amerika — tai 

kontinentas, kuris pasta
ruoju metu vis labiau ir la
biau prikausto viso pasau
lio žmonių dėmesį. Galin
gas liaudies masių judėji
mas. kuris ypač ryškiai at
sispindi Kubos revoliucijo
je, vis auga ir plečiasi.

Kas gi ta Lotynų Ameri
ka? Tai bendras pavadi
nimas grupės šalių, uži
mančių petinę Šiaurės Ame
rikos dalį ir visą Pietų A- 
meriką.

Visos Europos šalys (be 
TSRS europinės dalies) 
lengvai išsidėstytų tik vie
nos Brazilijos teritorijoje. 
Lotynų Amerikoje — 175 
milijonai gyventojų. Šioje 
pasaulio dalyje pats di
džiausias gyventojų priau
gimo procentas (keturis 
kartus didesnis, negu Eu
ropoje ir du kartus — ne
gu Azijoje). Po 20 metų 
Lotynų Amerikos gyvento
jų skaičius padidės 100 mi
lijonų žmonių. Dvidešimties 
milijonų kvadratinių kilo
metrų teritorijoje, kuri tę
siasi nuo Rako tropikų iki 
Horno iškyšulio, išsidėstė 
20 valstybių. Ket u r i o s e 
penktosiose visos teritorijos 
—tropkių klimatas, dyku
mų beveik nėra, nors daž- 

_rtai gana dideli plotai ken
čia dėl drėgmės stokos. Gy
ventojai — daugiausia vie
tiniai indėnai (Paragvaju
je, Čilėje, Venecueloje, 25 
milijonai negrų (Brazilijo
je ir Antilų salose), yra 
europiečių: ispanų, italų, 

• portugalų, prancūzų ir kt.
Šiose šalyse ryškus kon

trastas tarp nepaprastos 
prabangos ir skurdo: šalia 
puošniausių, ištaigingiau
sių Karakaso, Buenos Aires, 

I keičiasi. Jei buržuazijai val
dant čia buvo tik pradinė 
mokykla, tai dabar septyn
metė, pieninė, medicinos 
punktas, biblioteka. Šian
dien kolūkiečiams perduo
dami nauji kultūros namai.

Kiek čia bus galima reng
ti įvairių programų, įdo
miai praleisti laisvalaikį. 
Jau pirmąją dieną “Ūlos” 
kolūkio saviveiklininkai pa
rodė A. Olšauskio pjesę 
“Obelaitė”. Turės kur repe
tuoti šokėjai, choristai, or
kestrantai. Be to, čia bus 
šaškių ir šachmatų klubas, 
skaitykla, technikos mėgėjų 
kampelis.

Tai dar vienas kultūros 
žiburėlis kadaise buvusia
me tamsiame Varėnos rajo
no užkampyje.

Sodas — kiekvienam 
kolūkiečiui

Alytaus rajono “Raudo
nikių” kolūkyje vaisius no
kina 40 hektarų sodas. Bet 
to maža. Pirmininkas V. 
Rutkauskas pasiūlė kiekvie
nam kolūkiečiui užsiveisti 
po sodą. Šis pasiūlymas pri
imtas. Dabar tuo pat metu, 
kai kolūkietis statosi gy
venvietėje nauią namą, kol
ūkis jam pasodina 15 arų 
sodą. Praeis keleri metai, ir 
prie kiekvieno kolūkiečio 
sodybos žydės obelys.

Dviese — 30 hektarų
Broliai Baubliai — Leni

no vardo kolūkio traktori- < 
ninkai. Leipalingyje jie spė- , 
jo pagarsėti. Mat, dviese jie 
augina kukurūzus —30 hek
tarų plote. Visi sėjos ir prie
žiūros darbai pilnai mecha
nizuoti. Nors šiemet vasara < 
ir vėsi, Baublių prižiūrimi 
kukurūzai gražiausi visame 
Lazdijų rajone. Jie pasiry-

A. Kežys

San Paulo dangoraižių pri
siglaudė sukrypusios lūš
nos—“vilas mizerias.” Kas 
antras- kūdikis Venezueloje 
neragauja pieno, kiaušinių, 
mėsos...

Žinomas ekon o m i s t a s 
de Kastro rašo: “Pietų A- 
merikoje nėra nei vienos 
šalies, kurioje viena ar ki
ta gyventojų grupę neba
dautų !”

O tuo tarpu tai turtin
giausia žemė: Brazilija tu
ri didžiausias paša u 1 y j e 
medienos atsargas, Meksi
ka užima pirmąją vietą pa
saulyje sidabro gavyba, Či
lė —■ antrąją vario, Kolum
bija — antrąją platinos, 
Venecuela — trečiąją naf
tos, Bolivija—trečiąją ala
vo gamyba; Čilėje, Meksi
koje, Argentinoje, Brazili
joje yra turtingi urano 
klodai.

Bet visi šie turtai nepri
klauso šių šalių liaudžiai. 
Štai, pavyzdžiui, Venecuelo- 
je 75 procentai naftos kon
cesijų priklauso amerikie
čiams, o 25 — anglo-olan- 
dų monopolijoms. Panaši 
padėtis visose šio kontinen
to šalyse. Įvairiausios JAV 
kompanijos tartum didžiu
lis voras apraizgė Lotynų 
Amerikos šalis ir nasiglem- 
žė jų turtus. JAV magna
tai, išnaudodami šių šalių 
darbo liaudį, kraunasi sau 
milžiniškus pelnus.

Ir, svarbiausia, kad pas
kutiniu metu šių šalių liau
dis vis labiau pradeda su
prasti, kas jų draugai ir 
kas priešai, jir drąsiai sto
ja i kovą už nacionaline ne
priklausomybę, prieš išnau
dotojus.

KOVA, KOVA!
Revoliucija Kuboje aiškiai 

parodė visam pasauliui, kad

Lotyhų Ąmerikos šalyse pa
pūtė nauji, gaivūs vėjai.

Septynerius metus tęsėsi 
kubiečių kova prieš kruvi
nąjį diktatorių Batistą. Ir 
niekas negalėjo išgelbėti su
puvusio režimo: nei armija, 
nei karinė, finansinė bei 
diplomatinė JAV pagalba. 
Juk Kuba beveik niekada 
nepriklausė kubiečiams. Iš 
ispanų kolonijos ji pavirto 
JAV pusiaukolonija. Ame
rikiečiams Kuboje priklau
sė visos pagrindinės sritys: 
ryšiai, transportas, elektra, 
cukrinių švendrių plantaci
jos, šachtos, bankai... Ku
bos revoliucija visa tai grą
žino liaudžiai, smogdama 
tiek vidaus, tiek ir užsienio 
reakcinėms jėgoms. Žino
ma, JAV magnatai nenori 
susitaikyti su šiuo pralai
mėjimu. Prasidėjo įvairios 
provokacijos. Tačiau šian
dien Kuba ne vieniša. Su 
ja visų Lotynų Amerikos 
šalių liaudis, jaunimas, nes

įkvėpimas pasiaukojančios, 
pergalingos kovos pavyzdys 
kitoms šalims.

Panamos teritorją kerta 
Panamos kanalas, kuris yra 
JAV nuosavybė. Paskuti
niuoju laiku panamiečiai 
pradėjo sprendžimą kovą už 
tai, kad jų nacionalinė vė
liava suplevėsuotų ir šioje 
respublikos terito r i j b j e . 
Jaunimo demonstracijos 
plaukia viena po kitos. Jau
nuoliai ir merginos žygiuo
ja miestų gatvėmis, rengia 
boikoto kampanijas, apmė
to akmenimis kolonizatorių 
įstaigas.

Bolivijoje darbininkai ir 
studentai atvirai stojo į ko
vą už tai, kad alavo kasyk
los liktų nacionaline nuosa
vybe; Venecuelos jaunimas 
vieningai pradėjo kovą už 
naftos monopolistų išguji-

varpais
Yra sukurta nemaža pa

ir legendų apie 
i” varpus, kaž

kada, neva,’ nuskendusius ir 
vis neiškylančius. Tos le
gendos žmones ragina tikė
ti ir melstis, kad išvaduotų 
varpus iš piktųjų dvasių 
karalystės.

Legendomis grindžiamas 
ir pats varpų atsiradimas. 
Vienoje jų pasakojama, jog 
V amžiuje Nolo miesto 
(Italija) vyskupas poilsio 
metu lauke pradėjo prašy
ti dievo įvykdyti “stebuk
lą-” Ir staiga jis išgirdęs 
malonų garsą, bet negalė
jęs suprasti, iš kur jis sklin
da. Pagaliau pastebėjo, kad 
skamba melsvos laukų gė- 

nieii kolūkiečiai pasiryžę i lės-varpeliai. Šio “stebuklo” 
tęsti mokslą aukštosiose' atminimui vyskupas liepęs 
mokyklose neakivaizdiniu 
būdu.

žę gauti iš kiekvieno hekta
ro po 600 centnerių stiebų 
su burbuolėmis. Kolūkio 
dirvos smėlėtos, todėl kuku
rūzai — savotiški dobilai.

Broliai Baubliai mechani
zavo taip pa,t bulvių, cukri- sakoj imu 
nių runkelių ir kitų kaupia-1 ‘‘stebuklingu'š 
mųjų kultūrų priežiūrą.

Namai — jaunimui
Prienų rajono Juliaus Ja

nonio vardo kolūkyje, pa
čiame centre, pastatyti trys 
nauji gyvenamieji namai. 
Čia bus įrengti bendrabu
čiai jauniesiems kolūkio na
riams — Prienų antrosios 
vidurinės mokyklos abitu
rientams, kurie visa klase, 
baigę mokyklą, atvyksta 
dirbti i kolūki.

Abiturientai dirbs įvai
riuose gamybos baruose: 
vieni valdys traktorius, kiti 
eis į gyvulių fermas, treti— 
i kolūkio buhalteriją. Jau

nulieti didžiulį varinį var
pą ir pakabinti jį bažny
čioje. Tai ir buvęs pirma
sis pasaulyje varpas. Ta
čiau ar iš tikrųjų taip bu
vo?

Iškasenos rodo, kad seno
vės tautos varpus žinojo jau 
prieš daugelį šimtų metų iki 
krikščionybės. Buvo rastas 
asirų varpas su pi k t ų j ų 
dvasių atvaizdais. Jis yra

TSRS daktaru nauji 
patyrimai apie vėžį

New Yorke, Memorial 
Sloan - Kettering Cancer 
centre, lankėsi penki Tary
bų Sąjungos vėžio ir kitų 
ligų specialistai. Jų tarne' apie 3 tūkstančius metų 

senumo.
Senovės Egipte, Graikijo-

buvo Dr. L. Larinovas, Dr.
M. Majevskis ir kiti.

Jie sakė, kad TSRS Me-’je ir Romoje daugelis pago- 
dicinos Mokslų Akademijo-1 niškų šventyklų turėjo var- 
je atidengta naujos priežas-! pus. Mūsų dienomis Kinijo- 
tys pilvo vėžio ligų.

Žymūs mūsų šalies gydy-! varpai puošia daugeli pago- 
tojai ruošiasi vykti į Tary- į niškų šventyklų. Visa tai 
bų Sąjungą platesniam su-įleidžia tvirtinti, jog apie 
sipažinimui su tais atiden- varpų “stebuklingumą” ne- 

Tarpe kitų vyks ir gali būti jokios kalbos, ka- __________ TA.. r 4-i Ir

' je, Japonijoje didžiuliai 

gimais. '
įstaigos prezidentas Dr. J. I dangi jie,yra tik pagoniškų
R. Heller. i kultų liekana. Žinoma, su

mą, iš. šalįes. , Sujudo. ir ki
tos šalys.

Čilėje' 'pagrindinė jauni
mo gyvenimo problema—ne
darbas. :i’Bedarbių skaičius 
čia grėsmingai auga die- vis labiau įtempta. Spalio 
na iš dienos. Daugiau kaip 17-tos rytą Leono miesto 
250 tūkstančių žmonių—be- gatvėse pasirodė 
darbiai. Ir didesnioji jų da- mašinos su nacion alinės 
lis — jaunimas. Todėl ko- gvardijos kareiviais — grė- 
va už darbą, už elementą- sė naujas kruvinas susido- 
rias pragyvenimo sąlygas rojimas. Tačiau studentai 

stengėsi laikytis ramiai, ne
pasiduoti provokaci joms. 
Apie šį naują studentų ko
vos aktą plačiai pasklido 
žinia po visą pasaulį.

Praėjusių metų pabaigo
je, gruodžio 12 dienos naktį, 
į Paragvajų įžengė 3 tūks
tančiai emigrantų, kurie 
persekiojami kruvinojo dik
tatoriaus Štresnerio, buvo 
pabėgę į Argentiną ir Bra- 

Jie žygiavo su šū- 
“Tegyvuoja laisvasis

vis plačiau apima ne tik 
jaunimą, bet ir plačias liau
dies mases. Čilės jaunimas 
drąsiai išreiškė savo solida
rumą su Kubos revoliuciniu 
jaunimu.

Jau antri metai Nikarag- 
uos studentai atvirai kovoja 
prieš šalies tironą Samozą, 
prieš jo kruvinąjį režimą ir 
parsidavelišką užsienio po
litiką. 1959 metų liepos mė
nesį įvyko didžiulis studen
tų susidūrimas su diktato
riaus policija. Daug žmo
nių buvo sužeista, užmušta.

Policiją, kruvinai susido
rojusi su studentais, tikėjo
si, kad jie daugiau nedrįs 
kelti balso. Tačiau šie kru
vini įvykiai sukėlė dar di
desnį ne tik besimokančių
jų, bet ir visos liaudies pa
sipiktinimą. P r o t estų ir 
naujos kovos banga nusiri
to per šalį. 1959 metų spa
lio 13 dieną Leono univer
siteto studentai pask eibė 
protesto prieš kruvinąjį su
sidorojimą streiką. 800 stu
dentų užsibarikadavo uni
versiteto rūmuose. Nacio
nalinė gvardija tuoj pat ap
supo universiteto rūmus, 
norėdama atkirsti juos nuo 
aplinkinių gyventojų, kad 
šie negalėtų perduoti stu
dentams maisto. Po trijų 
streiko dienų valdžia įsakė 
uždaryti vandentiekį, kad 
studentai universitete netu
rėtų vandens. Tačiau ir ši 
priemonė, nepalaužė atkak- 

tuo nenori sutikti bažnyčia. 
Ji ir toliau apgaudinėja ti
kinčiuosius.

Antai, dvasininkai var
pus krikštija. Juos šlaksto 
vandeniu, tepa aliejais, kal
ba maldas. Vienoje tų mal
dų per varpų balsą dievas 
prašomas nukreipti audras, 
perkūnus į pragaišti n g a s 
vietas. Visa tai daroma tik 
lengvatikiams apgaudinėtų 
kadangi ir patys dvasinin
kai nuo perkūno ginasi ne 
maldomis ir varpais. Pačio
je aukščiausioje vietoje — 
virš bažnyčių kryžių — jie 
iškelia perkūnsargius, kad 
šie sutramdytų visagalį.-.

Per krikštą varpas, pa
prastai, gauna kurio nors 
“šventojo” vardą. Tuo bū
du norima įrodyti, kad kaž
kada egzistavę, o gal išgal
voti fanatikai ir šiandien 
tvarko visus žemiškus rei
kalus, kad varpų skambėji
mas turi magišką, papras
tiems žmonėms nesupran
tamą jėgą.

Tačiau kaip gali tvarkyti 
žemiškus reikalus tie, ku
rie, dar gyvi būdami, viso
kiais būdais šalindavosi 
žmonių, vadindami šį pa
saulį “pragaro karalyste,” 
praleisdami visą gyvenimą 
dykumose arba, kad visi 
matytų, ant stulpo. Tiesą 
sakant, visos šios bažnyčios 
apeigos nėra naujos ir ori
ginalios.

Jau senų senovėje žmonės 
suteikdavo metalui antgam
tišką jėgą, sugebančią iš
vyti velnius ar kitas piktą
sias dvasias. Jauno mėnu
lio šviesoje daugelis genčių, 
atlikdavo apeigas, kad iš- 

lių- kovotojų. Nežiūrint ’visų 
uždraudimų, žmonės veržė
si į universitetą, nešė stu
dentams maistą, vandenį...

Padėtis kaskart darėsi

karinės

kiu:
Paragvajus! Šalin karinę 
kliką!” Juk generolo Štres- 
nerio režimas — tai pats 
kruviniausias režimas iš vi
sų, kokius tik žino Lotynų 
Amerikos šalys. 

N

Vienas sukilėlių dalinys, 
kuriame vadovavo 26 metų 
studentas Chose Rotelis, 
perplaukė Panamos upę ties 
Enkarnasono miestu ir, pra
siskverbęs į šalies gilumą, 
paskelbė karą diktatoriui.

Tironas Štresneris įsakė 
visomis turimomis priemo
nėmis negailestingai susi
doroti su sukilėliais. Ta
čiau veltui. Kova tęsiasi. 
Paragvajaus liaudis deda 
daug vilčių į prasidėjusią 
išivadavimo iš tironijos ko
vą.

Taip! Sujudo, subruzdo 
Lotynų Amerikos šalys. Vi
sur kova prieš diktatorius, 
prieš tironus.

~ • R. Stongaila 

gelbėtų mėnulį nuo piktų 
dvasių užpuolimo. Tokių 
apeigų metu žmonės rink
davo visa, ką turėdavo pa
gaminta iš metalo, ir barš
kindavo, stengdamiesi įbau
ginti piktas dvasias.

Kad šį pagonišką tikėji
mą krikščionybė pasisavino, 
liudija ir sutinkami ant ka
talikų bažnyčių varpų užra
šai: “Aš skambinu, nuvy
damas griausmus, žaibus, 
velnius, piktą žmogų, ’ ’ 
“Šaukiu gyvuosius, raudu 
numirėlių, perkūnus lau
žau,” ir t-t.

Norima įtikinti, kad var
pai gali turėti įtakos gam
tos jėgoms. Bet juk visa tai 
yra tušti žodžiai. Žmonės, 
vis daugiau pajungdami 
sau gamtos jėgas, supranta, 
kokiomis priemonėmis baž
nyčia visą laiką stengėsi 
juos išlaikyti tamsos 
prietarų vergovėje.

J. Lazauskas 
(Iš “Pumieriazis” )

ir

Ar tą žinai?
Didžiausias Šveicarijos 

ežeras yra Genevos (Žene
vos). Jis yra 55 mylių ilgio, 
6 mylių pločio, 1,100 pėdų 
gylio ir randasi 1,230 pėdų 
virš jūrų paviršiaus.

činčiberas auga tik šil
tuose kraštuose. Jo šaknis 
vartoja kvaps n i u i prie 
maisto ir medicinoje.

Žirafa, ilgu kaklu ir ilgo
mis kojomis, — Afrikos gy
vulys. Nuo kojų iki ausų 
tari apie 20 pėdų. Labai 
greitas. Apsigindamas spar
do ir muša galva.

Mokslininkai tvirtina, kad 
pasaulyje yra 4,700 įvai
riausių rūšių žolių. Ant žo
lių auga uęgos, kai kurias 
žmonės valgo prieskoniams, 
o daugelį jų ėda galvijais, 1 • • T ■

Bambukai yra šiltų kraš
tų nendrės. Jų yra virš. 200 
rūšių. Daugumų jų valgo, 
kol jaunučiai. Kai kurie iš
auga iki 120 pėdų aukščio. 
Tokių stiebas labai tvirtas 
ir kietas.

AGENTO vardas paeina 
iš lotynų kalbos. Jis varto
jamas valstybių ir biznio 
įstaigų įgaliotinių pavadi
nimui.

ADVOKATAS žodis paei
na iš lotynų kalbos.

AKADEMIJA paeina iš 
graikų kalbos. Tai buvo 
sodo pavadinimas, kuriame 
Platonas tardavosi su sa
vo mokiniais, kuriame jis 
juos mokė. Dabar šis pa
vadinimas pritaikytas 
mokslų įstaigoms.

AKUMULIATORIUS — 
prietaisas elektros ir šilu
mos energijai rinkti; žodis 
paeina iš lotynų kalbos.

AKSIOMA — mokslinis 
teiginys, kuris priima- 
m a s be tolimesnių įro
dymų kaip savaime aiškus. 
Jis paeina iš graikų kalbos.

AKTORIUS—teatro vai
dintojas, artistas, žodis pa
eina iš francūzų kalbos.

AKVARIUMAS—patalpa 
arba namas patalpų, kurio
se jūriniai gyvūnai laikomi 
tokioje padėtyje, kaip jie 
gyventų laisvėje. Žodis pa
imtas iš lotynų kalbos.

AKCENTAS—kalboje ant 
tam tikrų raidžių kirtis, 
garsesnis jų ištarimas. Žo
dis paeina iš lotynų kalbos.
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Miami, Fla.
Ne tik žiemos laiku, bet ir 

vasarą atvažiuoja Čionai 
svečių pamatyti kaip atro
do garsioji Miami.

Rugpjūčio 21 d. mus ap
lankė žymi ilgametė • dar
buotoja A. Bernotienė iš 
Los Angeles, Cal. Tikrai 
malonu buvo pasimatyti ir 
pasikalbėti su malonia vieš
nia. Neilgai svečiavosi,- tik 
vieną savaitę. Viešnia sa
kė, kad apsilankymu Mia- 
mėj yra pasitenkinus.

Pirmą kartą teko susi
tikti su Anna Bernotiene, 
bet kai pradėjom kalbėti, 
tai, rodos, kad esame senos 
pažįstamos, tiek daug turė
jome kalbos.

Rugpjūčio 28 d. turėjome 
kitą malonią viešnią, tai 
Mildred Stensler iš New 
Jersey. Ši viešnia taipgi 
plačiai žinoma po visas pa
žangiųjų lietuvių kolonijas 
visoje šalyje. Mildred kartu 
atsivežė savo sūnų ir dūk-, 
rą, taipgi ir jauną giminai
tę. Buvo malonu pasima
tyt su talentinga žymia vi
suomenės veikėja.

Kadangi Mildred turi 
Miamėj tetą, tai jos tetulė 
Cvirkienė surengė gražų 
pokylį priėmimui malonių 
svečių. O kadangi svečių 
buvo sukviestas didelis bū
rys, tai, suprantama, tetu
lė turėjo daug darbo, kad 
prirengti maistą ir aptar
nauti svečius. Prie to dide
lio darbo daug prisidėjo su 
pagalba šie draugai: Paukš- 
taičiai, Birštonai, Urbonai, 
Bovinai ir kitos kelios mo
terys prie stalo patarnavo 
laike pietų, bet jų pavar
džių neteko sužinoti.

Sueiga buvo surengta 
Crendon Parke, labai pato-

Kadangi Mildred yra gra
žiai išauklėta ir išmokslin
ta muzikoj ir abelnai žymi 
chorų vedėja, žodžiu sakant, 
talentinga visuomenininke, 
gražiai užsilaikanti, pavyz
dinga moteris ir motina, 
tai būtų labai malonu ma
tyti kad Mildredos sūnus 
ir dukra paimtų pavyzdį iš 
savo brangios motinos ir ei
tų tuo keliu, dirbdami kul
tūrinį ir visuomenei nau
dingą darbą. Tai būtų bran
gi dovana pažangiajai lietu
vių visuomenei.

Šiuo tarpu naujų svarbių 
žinių nėra, nes šiuo tarpu 
visur tos pačios žinios, kaip 
politinės, taip ir ekonomi
nės. Tik tiek reikia pasa
kyt, kad Kubos Batistes 
galvariezai sugužėjo į Mia
mi. Gal bėga jie ir j kitus 
šios šalies miestus, bet Mia- 
mėj jų daugiausia. Castro 
valdžia, matomai, nori pa
daryti šiokią tokią žmoniš
ką lygybę, tai Batistes bru- 
talams nepatinka, nes ponų 
viešpatavimą panaiki nūs, 
vergai bus skaitomi lygiais 
žmonėmis. Visur nevido
nams ateina galas.

Miamietė

PIRMASIS LAIKRODIS

Per šimtus ir tūkstan
čius metų žmonės dienos il
gį bandė matuoti žiūrėdarpi 
į dangų. Taip ir atsirado 
pirmasis šešėlio laikrodi^ 
Apie 300 metų pirm, dabar
tinės eros jau buvo paga
mintas apvalas šešėlio laik
rodis, kuris dieną dalino į 
12 “valandų.” Bet jo “va
landos” nebuvo lygios, nes 
diena tai trumpėja, tai il
gėja.

Mechaniški laikrodžiai 
pradėti gaminti tik 13-ta- 
me šimtmetyje.



Af. B altuizonyte

Iš kelionės po mieląją Lietuvą Philadelphia, Pa.
Liepos 5 d. gerieji V. ir 

B. Sutkai savo automobiliu 
atvežė mane į San Francis
co aerouostą. Dėkoju jiems! 
Didžiulis sprausminis Ame
rican linijos lėktuvas tuoj 
pakilo į padanges ir didžiu 
greičiu lėkė į rytus, į Niu
jorką. Keleivių buvo 118.

taip noriu, kad greičiau iš- prie lėktuvo langų žiūrėti 
vysčiau auštantį rytą. La- miesto. Ak, tas mūsų Vil- 
bai noriu Maskvą pamatyti 
ir rūpi tas • mūsų Vilnius, 
nes rytoj tikrai vyksime į 
Vilnių.

Pagaliau po gerų pusry
čių mūsų dokumentus, bi
lietus ima tikrinti. Paaiš-

Atvykusi į Niujorką, tuoj 
susisiekiau su Sonia (Ksa
vera) Karosiene, apsistoju
sia pas savo dukrą ir žen
tą Cranford, N. J. Aplan
kiau juos. Vaišingi Stane- 
liai gerai pavaišino. Pasi
kalbėjome. Liepos 6 d. da
lyvavome mums išleistuvių 
vakare, įvykusiame “Lais
vės” salėje, Ozone Parke. 
Mums linki draugai laimin
gai pasiekti Lietuvą, o mes 
apie kelionę galvojame.

Liepos 7 d. jau -esame ae
rouoste (Idlewild). Koks 
susijaudinimas. Visi turis
tai, o jų 27, skuba, bėgioja 
su savo čemodanais prie 
d o k u m e ntų patikrinimo.

' Daug bro o k 1 y n i š k i ų 
ir iš k i t u r atvykusių-
jų. Mūsiškis d i d ž i u 1 i s 
Skandinavų linijos spraus
minis lėktuvas pasivėlino. 
Reikia laukti iki pirmos 
valandos ryto. Tačiau visi 
atvykusieji išleisti turistus 
draugai bei giminės neju
da, laukia.

Tikrai jaudinantis mo
mentas ir džiaugsmas ligi 
ašarų. Tik pagalvokime, 
kokia brangi proga, kokia 
bus maloni, miela kelionė į 
Lietuvą su tokiu gražiu 
gerų žmonių būriu! Sunku 
žmogui įsivaizduoti tą visą 
malonų, jaudinantį jausmą!

Pagaliau mūsų didžiulis 
lėktuvas pakyla ir mes ta
riame sudie draugams, gi
minėms ir Niujorkui.

SAS lėktuvas greit skren
da per Atlantą. Rodos, tik 
pradėjome skristi ir jau 
matome auštant rytą, nes 
skrendant į rytų pusę, į 
Lietuvą, laikas keičiasi. 
Tarpe Niujorko ir Lietuvos 
laiko skirtumas yra apie 7 
valandos.

Nudžiugome, pamatę že
mę, kadangi skrendant 
virš vandenyno darosi kaž
kaip nejauku. Va, jau ir 
Kopenhagenas. Mažai teko 
matyti, nes iš aerouosto ne
buvo galima niekur išeiti. 
Greit gavome nedidelį suo
mių lėktuvą į Helsinkį, Suo
mijos (Finlandijos) sosti
nę.

1939 m., man vykstant į 
Lietuvą, čia teko porą nak
tų nakvoti ir truputį susi
pažinti su Helsinkiu . Įdo
mus miestas.

Pasiekę Helsinkį, tik apie 
valandą laiko laukėme lėk
tuvo į Maskvą. Liepos 8 
dienos pavakarėj pasiekėme 
didžiąją Maskvą. Kol patik
rino mūsų dokumentus ir 
čemodanus, tai ir naktis at
ėjo. Maskvoje nakvosime, 
o dar geras kelio galas nuo 
aerouosto iki Maskvos.

MASKVOJE
•. j

Viešbutyje į kambarį pa
skyrė mus abi su Sonia.’ 
Kambarys švarus, viešbutis 
didelis, gražus. Mano drau
gė greit užmigo, nes didelė 
kelionė ją išvargino. Bet 
mano miegas kažkodėl din
go.

Galvoju sau. Kyla kvai
las noras išeiti po Maskvą 
pasivaikščioti. Bet kur ir 
kaip išeiti iš šio didelio pa
stato? Antra, labai vėlus 
laikas. Žiūriu pro langą. 
Aplink matosi šis viešbutis, 
o viduje aikštė. Taip ne
kantriai laukiu rytdienos,

kėjo, kad turime dar visi 
pridėti po $22 prie bilietų. 
Klaida kur nors įvyko, nes 
mums buvo sakyta, kad 
viskas bus užmokėta, nes 
mes visi iš anksto sumokė
jome visus pinigus už visą 
kelionę į Lietuvą ir atgal. 
Tačiau mūsų gabioji Ievu
te M izarienė nepasidavė. 
Po ilgų aiškinimų, jinai 
viską sutvarkė ir mums ne
reikėjo primokėti po $22. 
Už tai didelis ačiū Mizarie- 
nei.

Tą dieną mus po Maskvą 
autobusu pavežiojo ir jau
nutė daili mergaitė anglų 
kalba apibūdino įdomesnes 
Maskovs vietas, pastatus, 
jų reikšmę ir kas juose ran
dasi.

Maskva didelė ir pilna 
įdomybių. Važinėjant po
Maskvą su šia jauna ener
ginga vadove, neįstengiu 
akiu atitraukti nuo autobu
so lango—taip labai norisi 
pažvelgti į kiekvieną pra
eivį. Daug teko girdėti ir 
laikraščiuose skaityti, kad 
būk rusai pusbadžiai gyve
ną, kad jie labai prastai ap
sirengę, kad jie toki ir ki
tokį, ir tt. Tuo būdu, kur 
čia nesidomėsi! Tik įsi
vaizduokite: pirmą kartą 
Maskvą matau. Ieškau 
“pusbadžių veidų ir pras
tai a p s i r engusių.” Ne
matau to, ko ieškau. Žmo
nės atrodo pilnai pavalgę, 
sveiki ir nesudžiūvę. Apsi
rengę švariai, vidutiniškai. 
Maskvietės moterys daugu
moje su plonomis margomis 
suknelėmis, ir daug matosi 
spalvotais megstinukais dė
vinčios. Jų plaukų šukuose
na taip pat man krinta į 
akį, nes tai mano specialy
bė.

Dauguma maskviečių mo
terų matyt su ‘permanenti
niais” plaukais. Daug gel
tonplaukių; atrodo, daugu
mos jų plaukai natūralios 
spavos, nedažyti.

Tame pačiame viešbuty
je, kur apsistojome, yra 
moterims grožio salionas ir 
vyrams kirpykla. Įsiskubi
nau į vidų apžiūrėti, kaip 
čia viskas atliekama. Deja, 
negaliu susikalbėti.

Moterims salionas pusė
tinai didelis, dirba kelios 
darbininkės, ir visos užim
tos. Pasirodo, kad maskvie
tės taip pat gražinasi, kaip 
ir amerikietės moterys. Žiū
riu, vienos darbininkės dir
ba ant pusmetinių,
šaltus šukavimus (shampoo 
and sets) daro. Pasirodo, 
kad maskvietės chemikališ- 
kų pusmetinių (cold 
waves) dar nevartoja arba 
mažai joms dar tai žinoma. 
Tačiau plaukų mados tokios 
pačios, kaip ir pas mus A- 
merikoje. Moterys visur 
nori būti gražios. Tiesa, 
čia matyti truputį trūksta 
technikinių pagerinimų, ta
čiau maskvietės greit mus 
pasivys.

Jau esame lėktuve, kuris 
lėks į Vilnių. Visi jaudina
mos. Kuo greičiausiai nori
me pasiekti Lietuvos sosti
nę.

VILNIUJE
Už dviejų ir pusės va

landos, na, ir gražusis Vil
nius matosi. Spaudžiamės

niųs, Vilnius! Kiek daug 
jis gilių jausmų sukelia. 
Širdis, rodos, iššoks iš krū
tinės. Jau matosi žmonių 
būrys aerouoste.

Einant iš lėktuvo nėra 
žodžių tą jausmą apsakyti. 
Žmonių matosi daug su gė
lių puokštėmis. Tai drau
gai, giminės pasitinka sa
vuosius.

Draugė Mizarienė pasakė 
gerą kalbą, pasveikindama 
vilniečius visų turistų var
du. Sonia Karosiene, susi
jaudinusi, irgi gražiai pa
sveikino vilnečius. Taip pat 
S. Večkys, P. Venta, J. 
Grybas susijaudinę tarė po 
kelis žodžius. Tikrai, žmo
gui nepergyvenus to viso 
jautraus momento, sunku 
visa tai įsivaizduoti. Tie 
sveikinimai, kalbos, ašaros! 
Viskas, rodos, maišėsi. Ne
gali susivokti. Akys skren
da į visas puses, lyg vis ko 
daugiau ieškodamos.

Pribėgo prie mūsų su Ka
rosiene sanfranci skiečių 
Sutkų giminaitė Elenutė, 
kaunietė. Jai ašaros per 
veidelius rieda... Labai lau
kia ji savo giminių Sutkų, 
atvykstant į Lietuvą. Mes 
ją raminame, kad jie tikrai 
bus Vilniuje su sekančia 
grupe.

Prieina prie manęs jau
nas, aukštas, dailus, inteli
gentiškas vyras. Klausia 
mano vardo, bet kažkaip 
apie save negalvoju. Ver
žiasi į galvą klausimas: Kas 
jis — gal Oliukas Kvara- 
ciejus, sesers sūnus, kuris 
Vilniuje universitetą lan
ko? Bet ne! Tai Vitas Bal
čiūnas, . mano sesutės duk
ros vyras. Jis sake atvykęs 
iš Kauno dainų šventės rei
kalais, nes jis yra talentin
gas muzikantas. Jis toks 
draugiškas, toks kalbus.

Autobusu atvykome į Vil
niaus viešbutį. Paskirstė 
mums kambarius. Mane ap
gyvendino su Nastute Būk- 
niene, brooklyniete.

Kambarys didelis, gra
žus, su dviem lovom. Lovos 
švarios. Kambaryje yra 
telefonas, spinta drabu
žiams, pora staliukų, prau
sykla ir sofa, žodžiu, vis
kas tvarkoje! Nuėjome j! 
restoraną. Čia stalai ap
krauti įvairiu maistu.

Sekančią dieną einame 
link Gedimino kalno. Lipa
me. aukštyn mes, lipa su 
muinis ir Justas Paleckis, 
Prezidiumo pirmini n k a s . 
Na, galvoju, kaip dabar jis 
čia su mumis kartu lipa 
aukštyn; jis yra didelis Lie

Spalio 21-mą bus rodomi 
paveikslai iš Lietuvos. Pa
veikslai nėra judami, bet 
įvairių Lietuvos gyvenimo 
nuotraukų. Daktaras Sta- 
nislovaitis lankėsi Lietuvo
je ir ta proga nutraukė kol
ūkius, bažnyčias, dirbtuves, 
kaimus ir daug paveikslų iš 
pirmos turistų grupės vie
šėjimo Lietuvoje.

Šiose nuotraukose gal už
tiksite savo tėviškę. Gal 
matysite savus gimines, 
tuos laukus, prisimindami 
praleistą savo jaunystę. Na, 
ir daktaro žmona Kristyna 
Stanislovai tienė aiškina 
kiekvieno paveikslo vertę, 
kurioje vietoje jisai nu
trauktas. Tai bus pirmą 
kartą mūsų kolonijoje tokie 
vertingi rodomi paveikslai. 
Tėmykite, kurioje svetainė
je paveikslai bus rodomi, 
bus pranešta vėliau.

Spalio 23-čią įvyks 
6-tos apskrities 
konferencija. Kuopos, 
klausančios prie 6-tos

tuvos pareigūnas, o mes— 
tik turistai. Bet jis lipa dar 

kitos' paduodamas mums, mote
rims, ranką. Tiesiog ste
biuosi! Koks didelis skirtu
mas tarp buvusių Smetonos 
pareigūnų, kada buvau su
grįžusi į Lietuvą 1939 me-
tais, ir tarybinių!..

Nuo Gedimino kalno ma
tosi visas medžiuose pa
skendęs gražusis Vilnius., 
Taip seniai svajojau matyti 
jį, tai dabar galiu žvalgy-, 
tis ir džiaugtis.

Tą pačią dieną aplankė
me kelias Viniaus labai įdo
mias bažnyčias.

Sekančią dieną vykstame 
pas gimines..

(Bus daugiau)
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Maskva. — Dedama pa
stangų, kad visi javai būtų 
suvalyti, o ypatingai Kaza
chų respublikoje, kur 1959 
metais nemažai jų pasiliko

7, 1960 ant laukų, ' į

skrities, dalyvaukite. Kon
ferencijos būna tik kartą į 
metus. Per metus įvyksta 
daug svarbių gyvenime įvy
kių, ir šioje konferencijoje 
turėsime padaryti savo apy
linkės mūsų judėjimo per
žvalgą. Kuopos prisiųskite 
po gerą atstovybę. Philadel- 
phijos LLD 10-ta kuopa iš
rinko skaitlingą delegaciją.

Ir kaip Apskrities komi
tetas praneša, tai, pasibai
gus konferencijai, bus va
karienė. Komitetas kviečia 
ir svečius, nesančius delega
tais, dalyvauti vakarienėje. 
Vakarienės pradžia 5-tą 
valandą. Vieta: 339 E. 4 th 
St., Chester, Pa.

Ir reikia priminti, kad 
Chesteryje bus pirmas pa
rengimas, pažintis su apy
linkės veikėjais. Rudeninį 
veikimą pradedame su ro
dymu iš Lietuvis paveikslų

būtų apleista per žieminį 
sezoną.

Gaila draugų Lipčių, ne
tekusių savo mylimos ir 
jaunos dukrelės, kuri išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo. Tai 
skaudi šeimoje nelaimė. 
Duktė buvo pačiame gyve
nimo žydėjime ir buvo tėvų 
viltis ateityje. Bet kągi gali 
daryti, kad toks gyvenimo 
likimas. Bet drg. A. Lip- 
čius, nors paliestas skau
džios nelaimės, dirba, kad 
LLD 6-tos apskrities konfe
rencija ir po konferencijos 
vakarienė pavyktų

LLD ir su konferencija ir vaka
ru e t i n ė riene. Pradžia gera. 'Žiema

pri- ilga, turėsime surasti' bū- 
ap- dus, kad veikimo dirva ne-

I Jetuva paveiksluose

Gražiamaje Lietuvos turizmo kampelyje — Nidoje. Vasarą 
čia lankėsi gau^io^ jaunųjų turistų grupes. Nuotraukoje ma
tome Anykščių rajono Viešintų vidurines mokyklos turistes

Šešiolika tūkstančių pro
dukcijos darbinikų, priklau
sančių lokalui 1717, Inter
national Associat i o n of 
Machinists, paskelbė boiko
tą, neidami į darbą, užjaus
dami 136 savų unijistų ir 
dirbtuvės lokalo pareigūną, 
kuriuos Philadelphia Yale & 
Town Manufacturing kom
panija suspendavo.

Lokalo sekretorius sako, 
kad nesutikimai eina seniai, 

. bet kompanijos pasielgi
mas, suspendavimas 130 
darbininkų ir unijos lokalo 
sekretoriaus, peržengė ri- 
ribas, ir darbininkai negryš 
prie darbo, kolei kompani
ja pašalintuosius nepriims 
atgal į darbą.

A. Kulbokaitę (kairėje) ir S. Bernatavičiūtę puošiant 
savo palapinę Nidoje.

Kino mechanikas Jonas Strimaitis gerai pažjstaipas zvisame 
Šakių rajone. Myli ir gerbia jj kolūkiečiai, nes Jonai;

sąžiningai atlieka jam patikėtas pareigas.,, 
NUOTRAUKOJE: Jonas Strimaitis filmo demujjAtravimo.metu.

Aukštai viršum kitų Skaudvilės miesto pastatų iškilo naujos 
vidurinės mokyklos pastatas. Jo teritorijoje mokinių ir kitų 

sporto mėgėjų rankomis buvo pastatytas puikus stadionas.
NUOTRAUKOJE; naujo stadiono projekto autorius mokytojas 

Marcelinas Zelba ;(kairėje) ir aštuntokas7 į
* Milašius prie nivelyro/ ’ y'

4.- »■

Trylika didžiųjų Philadel- 
phijos viešbučių tikisi strei
ko, taip sako lokalo 568 Ho- 

itel, Motei darbininkai, pri- 
' klausanti prie AFL-CIO. 
Unijos prezidentas Lawren
ce A. Steltz sako, kad dery
bos su viešbučių savininkais 
neduoda jokių pasekmių. 
Unija turi 4,500 narių ir 
reikalauja pakėlimo nuo. 12 
iki 18-kos nuošimčių algos.

Unijos pareigūnai sako, 
kad Philadęlphijos viešbu
čių darbininkų mažesnis už
darbis, negu kitų miestų tos 
pačios rūšies viešbučių dar
bininkų. Ir jeigu streikas 

I prasidės, tai bus paliesti vi
si darbininkai, kurie dirba 

i bet kokį darbą prie viešbu
čių. Unija sako, kad bus su
laikytas bent koks judėji
mas, darbas viešbučiuose.

Pennsylvanijos valstijoje 
bedarbių skaičius didėja. 
Anglies kasyklos, plieno in
dustrija, na, ir namų staty
ba sumažėjo.

Valstija panaikino lojalu
mo prisieką dėl Vocational 
Rehabilitation. Tas suteiks 
galimybę trims dešimtims 
tūkstančių aplikantų per 
metus pasinaudoti Vocatio
nal Rehabilitation mokykla.

Pilietis

Paryžius. — NATO virši
ninkai nutarė dar didinti 
karo orlaivyno jėgas.

STATEMENT REQUIRED BY THE
ACT OF AUGUST 24, 1912, AS
AMENDED BY THE ACTS OI 
MARCH 3, 1983, AND JULY 2
1946 (Title 89, United States Code, 

Section 238) SHOWING THE 
OWNERSHIP, MANAGEMENT 

AND CIRCULATION
OF LAISVE, Lithuanian Semi
Weekly, published Tuesdays and 
Fridays, except in case of Holidays, 
at Jamaica, N. Y., for October 1st, 
1960.

1. The names and addresses of 
the publisher, editor, managing edi
tor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 102,02 Li
berty Ave., Ozone Park 17, N. Y.

Editor Roy Mizara, 102-02 Liberty 
Ave., Ozone Park 17, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 
102-0? Liberty Ave., Ozone Park 17, 
N. Y.

Business manager Frank P. Buck, 
102-02 Liberty Ave.. Ozone Park 17, 
N. Y.

2. The owner is: (If owned by a 
corporation, its name and address 
must be stated and also immediate
ly thereunder the names and ad
dresses of stockholders owning or . 
holding 1 percent or more of total '• 
amount of stock. If not owned by a 
corporation, the names and addres
ses of the individual owners must 
be given.)

Laisve, Inc., 102-02 Liberty Ave., 
Ozone Park 17, N. Y. <

George Wares, Pres., 104 No. 8th 
St., Brooklyn, N. Y.

Frank P. Buck, Business Man
ager, 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park 17, N. Y.

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

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

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park 17, N. Y.

Wm. Chapels, 442 Chuunux S< 
Brooklyn, N. Y.

Paul Rainis, 88 Miller Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Constance Karpavich, 110 Wyona 
Street, Brooklyn, N. Y.

William Baltrušaitis, 13 Logan 
St., Brooklyn, N. Y.

Paul Venta, 63-09—108 St..Forest 
Hills, N. Y.

Chas Milen, 415-36th St., Brook- J, ’ 
lyn, N. Y.

Anthony Mureika, 102-02 Libeity 
Ave., Ozone Park 17 N- Y.

Geo. 'Wares, 104 No. 8th Strct, 
Brooklyn, N.’ Y. _ i

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

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

5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, to paid subscribers du
ring the 12 months preceding the 
date shown above was: (This infor
mation ir required by the Act of 
June 11, 1960, to be included in all 
statements regardless of frequency
of issue.) 5,160 ,

FRANK P. BUCK, Bus. Mgr. 
Sworn to and subscribed before me | 
20th day of September, 1960.

(SEAL)
LILLIAN BELTE

Notary Public, State of New York.
No. 41-0235050 Quee: š County

Term Expires March 30, 1961 /

Montello, Mass.
Kadangi kitas korespondentas aprašė Pocių banke

tą, tai aš linkių Pociam ve ko: Laimingai praleidote 
dvidešimt penkis metus vedybinio gyvenimo, tai kad 
dar laimingiau sulauktumėte auksinio jubiliejaus!

Jūsų atminčiai aš aukoju šias eilutes:
DAINUOK, POCIAU!

Dainuok, Pociau, tu dar garsiau dainuok’!
Tu dainuoji liaudžiai ir dainuoti nenustok.

Šaukia įsisiūbavus, einanti kovon minia,
Jos sunkioj kelionėj palengvins tavoji daina.

Trūko plieno retežiai, paliko laisvi vergai.
Ir jau pradėjo tirpti tamsybės ledai.

Ar gali miegoti dainius sau ramiai,
Kai vergus drasko įšėlę auksiniai vilkai?

. Privalo kelti gaidą dainius aukščiau,
Kad sunkiąją kovą laimėtų masės greičiau.

Norint laimėti kovą, reikia nerti ranką su ranka, 
Bet Tu eik pirma liaudies su savo dama.

Saulė patekėjo, mėnuo visai netoli,
.Dainuokie .dainiau, nes dar dainuoti gali.

Dėkos tau liaudis, k^d iškėlei gaida aukčtai 
Ir pasiliks tavo dainos liaudies š;rdyse amžinai.

JAUNUTIS



Ludington, Michigan EEzabetfi,«. I
ŽUKŲ SUKAKTIS IR 

MŪSŲ SPAUDA
Gavus pakivetimą daly

vauti F. A. Žuku 50 me
tų ženybinio gyvenimo su
kaktyje nusidžiaugiau, kad 
bus proga su jais ir kitais 
draugais susitikti. Žukai 
seniau ūkininkavo, bet jau 
geras metų skaičius, kaip 
ji-e gyvena Ludingtone, kur 
turi kuklų namelį.

Graži rudens diena, va
žiuoju automobiliu, prieša
kyje vingiuotas kelias, ku
ris veda į šiaurę. Paežerys 
pilnas smėlio kalnelių, ke
lias tai priartėja prie Mi- 
chigano ežere, tai vėl atsito
lina. Gamta neapsakomai 
graži. Lapuočiai medžiai 
jau pasipuošę rudens spal
vomis, o tarp jų kyšo ža
lios eglaitės ir sudaro labai 

/gražų vaizdą. Pačiu paeže
rių driekiasi kurortai, į ku
riuos didmiesčių žmonės at
vyksta.

Galvojau, kaip yra gražu 
ir koks gražus mūsų kraš
tas, būtų gerai gyven
ti, jeigu kiekvienas bū
tų tinkamai aprūpintas 
senatvėje, 1 i g o j -e , jeigu 
sveikiems būtų užtikrin
tas darbas ir nereikė
tų bijotis rytojaus. Bet 
prie kapitalistinės santvar
kos dar masės žmonių to ne
turi, o kas jau atsiekta, tai 
buvo tik sunkiai iškovota. 
Ir dabar kas reikalauja ge
resnių darbo sąlygų, geres
nio gyvenimo, tas yra ap
šaukiamas komunistu ir 
persekiojamas. Kaip žino
me, tai net žmonės, kurie 
trokšta taikos, yra perse
kiojami ir kalinami.

A t Reakcininkai šūkauja už 
naują karą, grasina atomi- 
n ė m i s bombomis, ryžtasi 
užkurti naują karą. Gi 
naujas karas būtų žmoni
jos katastrofa, net pamisly- 
ti baisu! Jeigu būtų nu
mesta kelios atominės bom
bos, jos padarytų baisius 
nuostolius. O dabar jau ir 
Amerika nebūtų karo nepa
liesta; tai nė pirmesni lai
kai, ji jau yra pasiekiama, 
nes greitieji lėktuvai ir ra
ketos vieną žemyną priarti
no prie kito. Galvoju, kad 
dabartiniu laiku taikos iš
laikymas yra patsai svar
biausias užd a v i n y s visų 
žmonių ir kad kultūros pa
siekimai nebūtų sunaikinti.

Per tris ir pusę valandos 
nuvažiavau 180 mylių kelio.

kad jas mokė ir nelepino

mių ir ilgų metų, sulaukti 
deimantinės sukakties. Ir 
visi susirinkę to linkėjo.

Žukienė padėkojo duk
roms už suruošimą pares, o 
svečiams už atsilankymą.

Susirinkusieji, sk a n i a i 
pasivalgę ir išsigėrę, nepa
sitenkino vien tuo, bet atsi
minė, kad greta kitokio 
maisto, dar reikalingas ir 
dvasinis penas, o jį mums 
suteikia mūsų spauda — 
“Vilnis” ir ‘Laisvė,” taipgi 
literatūra. Susirinkę sakė, 
kad jie laukia “Vilnies” ir 
Laisvės,” ir kad ta spau
da galėtų toliau gyvuoti, 
mielai sutiko ją paremti 
aukomis. Beje, “Laisvė” 
taip pat mini savo auksinį 
jubiliejų—50-ties metų su
kaktį. Aukojo sekamai:

F. A. Žukai $10, J. W. 
Puodžiūnai $5. Po $2: C. 
Rimkus, P. M. Smalsčiai, 
J. A. Žemaitis, L. M. Sta- 
kėnai, W. A. Stakėnai, P. 
M. šiškai, ir R. Stakėnas. 
Po $1: W. Braun, A. F. 
Lapenai, D. P. Mileriąi, ir 
Lena Stakėnas. Viso aukų 
surinkta $33. Aukos paskir
tos p u.s i a u “Vilnies” ir 
“Laisvės” paramai.

Visi svečiai dar ilgai ir 
nuoširdžiai paviešėjo, o va
kare skirstėsi linkėdami Žu
kų šeimai dar daug laimių.

C. R.

Philadelphia, Pa.
MIRĖ JER. BULAUKA
Spalio 1 d. mirė Jeroni

mas Bulauka, sulaukęs apie 
78 metų amžiaus. Palai
dotas spalio 5 d. Ilgai sir
go širdies negalavimu.

Jeronimas buvo per dau
gelį metų nuoširdus darbi
ninkų judėjimo naiys. Jau
nesnis būdamas energingai 
veikė. Nuolatos skaitė 
“Laisvę” ir prigulėjo prie 
pažangiečių organizacijų.

Paliko liūdesy brolį Dami- 
miniką, g y v e n antį Law
rence, Mass., savo sūnų, 
dukrą ir daug draugų ir 
draugių-

Šią žinią pranešė brolis 
Damininkas. “L.” Redakci
ja reiškia velionio broliui, 
sūnui, dukrai ir visiems ar- 
timiesems užuojautą.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

PASTABA
Ukrino buvo 

rašyta, kad iš mūsų koloni
jos du lietuviai lankėsi tu
ristais Lietuvoj-e — K. Po
ciūnas ir K. Čiurlis. Mes 
norime paklausti Ukriną, o 
kur dar du draugai prapuo
lė — draugas B. Barkaus
kas ir A. Stripeika, kurie 
gyvena nuo Ukrino kokie 4 
blokai tolumo? Draugai K. 
Pociūnas ir K Čiurlis buvo 
pakviesti pakai bėti apie 
Lietuvą, o mums dviem 
nieko nesakė. Tai mudu su 
draugu Beniu Barkausku 
ten ir nebuvome.

Aš prie klubo priklausau 
daugiau kaip 20 metų. Ka
da du klubiečiai mirė, tai 
kiti —■ prie tų kišenių. Vie
nas buvo pagautas, ir man 
reikėjo būti dėl to teisme. 
Tai matote, kokie klubo 
draugai! Tokiu būdu aš 
jiems ne košer. Draugas K. 
Čiurlis jau 2 metai, kai gy
vena ant ūkio 50 mylių1 nuo 
Elizabetho, o Ukrinas pri
skaitė jį prie Elizabetho ko
lonijos...

Rašant reikia rašyti tei
singai. A. Stripeika

Brockton, Mass.
Susirgimai ir mirimai

Sunkiai susirgo “Laisvės” 
skaitytojų Orintų duktė 
A tyli j a Andriutis. Serga 
namie, 234 Ames St. Jai ne
paprastai skauda koją. Yra 
po daktaro priežiūra.

Vis dar tebeserga W. Ge- 
čius. Jis negali iš lovos atsi
kelti. Jį prižiūri M; Potsie- 
nė ir jos marti.

Rugsėjo 17 d. mirė Pat
ricia Zabarauskienė (Urbo
naitė). Palaidota rugs. 20 d. 
Melrose kapinėse. Priklau
sė prie Birutės pašalpos 
draugijos. Prieš daugelį 
metų skaitė “Laisvę”. Pali
ko nuliūdime savo vyrą 
Praną Zabarauską, dvi duk
ras, žentus, anūkus. Vy
riausia dukra buvo gera 
pianistė ir patarnaudavo 
mūsų parengimuose.

Rugsėjo 25 d. Pandville 
ligoninėje mirė Anthony 
Tautkus, lietuvis, Brockto- 
no policijos kapitonas. Lai
dotuvės buvo skaitlingos. 
Paliko nuliūdime savo šei
mą. Buvo pusamžis žmogus.

Geo. Shimaitis
111

Rochester, N. Y.
Rugsėjo 24 d. turėjom 

puikią vakarienę, šią suei
gą surengė LLD moterų 
110 kp. ir vyrų 50 kp. Pub
likos buvo gražus būrelis.

Baigiant vakarieniauti, 
publika vėl pakvietė mūsų 
draugę L. Bekešienę, kad 
jinai dar pakalbėtų apie 
Tarybų Lietuvą. Draugė 
mielu noru sutiko pakalbėti 
ir visus klausimus manda
giai atsakinėjo. Lusilia la
bai didžiuojasi aplankiusi 
Tarybų Lietuvą. Sako, ne- 
užmiršiUj kol gyva būsiu, 
tokio draugiškumo ir man
dagumo, kokį parodė Lietu
vos žmonės, ypač Lietuvos 
jaunimas. Neužmirštamas 
ir tas grožybės festivalis 
Vilniuje, Vingio parke, ku
ris įvyko turistams xbūnant 
Lietuvoje. Sako, kaip dirb
tuvėse, taip ir kolūkiuose 
visur žmonės dirba, kruta, 
kiek kas išgali. Jaunimas 
mokosi, pilnas energijos ir 
pasišventimo, žodžiu sa
kant, gyvenimas eina kas
dien gražyn ir šiuos visus 
Visų prakilnius ir naudin
gus darbus puošia, kaip žy
dinti rožė, raudona vėliava.

Draugė Bekešienė taip
gi parodė daugybę gražių 
nuotraukų ir vis iš Lietu
vos: miestus ir visokių iš- 
dirbysčių įstaigas. Mūsų 
kartos lietuviams buvo ma
lonu dar kartą išgirsti apie 
mūsų tėvynę.

Parengime darbavosi A. 
Usevič, G. Labeikienš, V. 
Bullienė, A. Gužauskienė, 
K. Žemaitienė, J. Labeika, 
S. Gendrėnas ir Totorius.

Nuo parengimo pelnas 
bus skirtas^ geriems tiks
lams. Drg. 'V. Bullienė do
vanojo bonką. brangaus gė
rimo. Kiti aukojo:

Po $2: F.'Martelis ir P. E. 
Čereškai; A. L. Bekešiai 
$1. 50.

Po $1: O. Gricienė, J. V. 
Greibai, G. Daukas, A. Duo- 
bienė, R. ■ Barauskas, S. 
Gendrėnas, J. Totorius.

Po 50 c.: O. Balzar, J. 
Vaitas, D. Naujelienė, Se
reika, J. Vilimaitis. Viso $15

Kitas aukas Laisvei jos 
50 metų sukaktyje pasvei
kinti prisiusime vėliau, kiek 
nutarsime susirinkimuose.

Atsimenu, kaip prieš 25 
metus šiuo keliu važiavau 

<su J. Juodaičiu, tai tą atstą 
nuvažiuoti mums truko visą 
dieną. O dabar į tris ir pu
sę valandos! Štai kaip vis
kas keičiasi. Automobiliai 

' geriau įrengiami, keliai ge
resni ir patogesni, techni
ka daro didelį progresą.

Parę rengė Žukų dukros 
F. Lapėnienė ir P. Milerie
nė. Pas pastarąją ir parė 
įvyko jų gražiame ūkyje. 
Atvykus jau radau pusėti
nai svečių. Tuojau buvome 
pakviesti prie stalo, kuris 
buvo apkrautas įvairiausiu 
maistu ir gėrimais.

Svečiams pasivaišinus, V. 
Puodžiūnienė paėmė parei
gą pirmininkauti. Pasvei- 
kinus jubiliatus, ji iš
šaukė pakalbėti C. Rimkus, 
M. Smalstis, na, ir jubiliatą 
F. Žuką.

Žukas, prisimindamas gy
venimą, sakė, kad jų gyve- 

4 ųimo kelias nebuvo rožėmis 
klotas. Buvo sunkus, jie 
abu sunkiai dirbo ir dar 
jaunas dukrel-es prie to ver- 

\ te. Jis sakė, kad gal joms 
ir “nusikalto.” Bet dukte
rys, gavę balsą, padėkojo tė
vams už tokį auklėjimą,

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETU I U.S.S.R.
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, 
j-eigu 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!

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArkėt 3-1968
390 W. Broadway ,

1991 Broadway
NEW YORK 28, N. Y.

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

5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 7, 1960

Spalio (Oct.) 22 bus pui
ki vištienos vakarienė, ku
rią rengia Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 11 kp., 
Gedemino svetainėje. Prasi
dės 6:30 vakaro.

K, ž.

Ar važiuosiihe Detroitan?
Detroitiečiai jau skelbia, 

kad jie vėl tubės didelį pa
rengimą “Best of Music” 
lapkričio (Nov.) 6d., 1960 
m. Iš Chicagos pas juos at
važiuos K&rtklių Choras, 
vadovaujamas J. Kenstavi- 
čiaus, ir duos muzikalinę 
programą. 1959 metais vė
lai rudenį rochestėriečiai, 
priešakyje su d-gu B. Čer- 
nausku, buvo pasirengę va
žiuot Detroitan pamatyt 
operą “Zaporožietis už Du
nojaus,” bet blogas oras, 
sniego audros. sutrukdė va
žiavimą. Šiais metais pa
rengimas “Best of Music” 
bus anksčiau, taigi ir snie
go audrų dar nebus, bus 
geras važiaVimas. Ką sako
te, draugai bdehosteriečiai, 
ypatingai d-gai černaus- 
kai? Ar susiorganizuosite 
būrys rochesteriečių ir at
važiuosite Detroitan? Iš 
vakaro (Nov. 5 d.) bus ban
ketas pasitikimui chicagie- 
čių, o ant rytojaus (Nov. 
6 d. bus parengimas “Best 
of Music.”

Mikas Detroitietis

Binghamton, N. Y.
SVEČIAI

Mūsų mieste lankėsi E. 
Van Berger, J. ir A. Že
maičių dukra. Svečiavosi 
pas tėvus. Ji ir jos vyras 
gyvena New Yorko mieste. 
Tėvai ir kartu mes džiau
giamės susilaukę viešnios.

Spalio 2 d. mus aplankė 
Stanley ir Luce Rauduvės 
iš Pittstono ir Ig. Klevins- 
kas iš Scrantono. L. Rau- 
duvi-enė ir Klevinskas šią 
vasarą lankėsi Lietuvoje, 
tai jie labai daug naujo pa
pasakojo. Didelis jiems 
ačiū! Dėkui Rauduvįenei 
ir už gražias dovanas, ku
rias parvežė iš Lietuvos-' 
LIGONIAI IR MIRIMAI

General ligoninėje Yanda- 
si St. Bagdonas., jam nu
pjovė koją. Mirė M. Zub- 
rickienė, M. Sadauskienės 
motina. Zubrickienė gyve
no Scrantone, ten rugsėjo 
28 d. ji ir palaidota. Reiš
kiu Mrs. Sadauskienei ir jos 
seimai užuojautą.

AUKOS
Į “Laisvės” 50-ties metų 

jubiliejaus fondą daugiau 
prisidėjo su aukomis. P. ir 
K. Juozapaičiai paaukojo $5, 
o pirmiau buvo aukoję $5, 
tai nuo jų bus $10. V. Ka- 
pičiauskienė aukojo $5, F. 
ir Milleriai $5 ir V. Gai- 
dis $1. Tai jau turime į 
fondą $34.

Ačiū už aukas, prašome 
visų prisidėti. Nemažai 
skaitytojų pasižadėjo auko
ti atsinaujinant savo pre
numeratą už “Laisvę.” Pa
sitikiu,, kad greitai atsinau
jins ir paaukos.

J. K- Navalinskienė 
“Laisvės” agentė

Waterbury, Conn.
Kapinių naudai p’arengimas 

pavyko; susirgimai
Rugsėjo 25 d. buvo su

ruošta draugiški pietūs dėl 
Lietuvių kapinių naudos. 
Parengimas žmonėmis buvo 
skaitlingas ir visi buvo ge
rai pavaišinti mūsų gerųjų 
moterų pagamintomis vai
šėmis. Reikia pasakyti, kad 
stebėtinai buvo gražių žmo
nių prisirinkę ir atrodė, kad 
visi parengimu buvo paten
kinti. Taipgi atrodo, kad 
pasiliks keletas dolerių ka
pinėms papuošti.

Taigi, rengimo komisija 
dėkoja visiems, kurie pa
rengime dalyvavote, kurie 
platinote įžangos tikietus, 
kurie parengime dirbote, 
kurie aukavote. M. Ulozienė 
aukojo rašomą plunksną, K. 
Kryviskis keisa “maenijos”. 
Gaspadinės, kurios dirbo 
prie valgių pagaminimo ir 
išdavimo: M- Strižauskie- 
flė, Ramanaūsk i e n ė, M. 
Ulozienė, Radžiūnienė, Ja- 
sulaitytė, Kalinauskienė ir 
jos dukra. Parengimo komi
sija Visiems taria širdingai 
ačiū.

rėjo operaciją ir randasi 
Waterburio ligoninėje, 
Room no. 252. Taipgi Pet
ras B okas irgi randasi ligo
ninėj. Buvau atlankyti, sa
kė, kad daktaras atsiuntė 
dėl sveikatos ištyrimo.

J. Strižauskas

Kingsport, Tenn. — Įvy
ko sprogimas Eastmano 
chemikališkame fabrike ir 
užmušė 10 žmonių.

Guatemala. — Guatema- 
los lėktuvas apšaudė Kubos 
laivelį

Lietuvoje gamintų filmų 
rodymas

SO. BOSTON, MASS. — Spalio 7-tą,7tą vai. vakare 
Lietuvių Piliečių Klube, 318 Broadway.

BROCKTON, MASS, -u- Spalio 8-tą, 7-tą vai. vaka
re Lietuvių Tautiško Namo Salėje, Main ir Vine St.

LAWRENCE-METHUEN, MASS. — Spalio 9-tą, 
2-rą vai. po pietų Maple Parke.

PITTSBURGH, PA. — Spalio 14-tą 7-tą vai. vaka
re LDS 142 kp. salėje, 3351 W. Carson St.

Spalio 15-tą 7-tą vai. vakare LDS 160 kp. salėje.
Spalio 16-tą 2-rą vai. po pietų LDS 160 kp. salėje.
BINGHAMTON, N. Y. — Spalio 22 d. 7-tą valandą 

vakare Sokolovna salėje.
SCRANTON, PA. — Spalio 23 d. 3-čią vai. po pietų 

Lietuvių Piliečių Klubo patalpose, 1810 Jackson St., 
West Side.

OZONE PARK, N. Y. — Spalio 29 d. 7-tą vai. va
kare, Kultūriniame Centre, 102nd St. ir Liberty Avė.

NEW HAVEN, CONN. — Spalio 30 d. 2-rą vai. po 
pietų, Lietuvių Klubo salėje, 243 Front St.

Filmus rodys Jonas Grybas ir Klemensas Briedis 
iš Ozone Park, N. Y.

Draugė Tamusaitienė tu

“IŠEIVIS”
Trijų Aktų Operetė

Paraše Stasys Šimkus
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos II Apskritis

Suvaidins Worcesterio Aido Choras,
Vadovaujamas muziko, Jono Dirvelio

Pianistė Helen Smith-Janulyte
•

BUS SUVAIDINTA SEKAMOSĖ VIETOSE:

Waterbury, Conn.

Sekniad.. Spalio 23 Oct.
Venta Salėje, 103 Green St.

Pradžia 2:30 vai. popiet

Worcester, Mass.

Sekmad., Spalio 30 Oct.
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.

Pradžia 2:30 vai. popiet

Lawrence, Mass.
t........ - - - - - ..........  -

Sekmad., Lapkričio 6 Nov.
J. Stopyra Post Hali, 23 Monmouth St.

Pradžia 2:30 vai. popiet

Kviečiame vietos ir apylinkės meno mėgėjus atsilankyti 
ir pamatyti vaidinant operetę “Išeivį,” nes tai labai įspū
dingas Veikalas. Nepraleiskite progos, nes negreit kitos 
tokios sulauksite. Rengėjai

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine
(Laisniuota per Intourist)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS ŽAKETUS
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo & iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New Yolk City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadiėniais 9-4.
MCSŪ SKYRIŲ RASTlNfcS:

859 West Broadway
South Boston 27, Ma,ss.
Telephone; ANdrew 8-5040

11339 Jos. Campau i
Detroit 12, Mich. , 1
Tel. TOwnsend 9-8980 Tek WAlnut 5-8878

1855 West 47th Street 
Chicago 9, Jill.
Tel. Dickens 3-8282

39 Raymond Plaza W. 
Newark, N. J. 
tel. MAtket 2-2877

182 Franklin Ave. 
Hartford. Conn.

, CHapel 6-4724

882 Fllmore Ave.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674* >

632 W. Girard Aye. 
Philadelphia 28, Pa.

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

3216 Sunset Boulevard, LOS ANGELES 26, Calif. NOrmandy 5-9887
217 E. kennepin Ave., MINNEAPOLIS 14, MINNESOTA. Tel. FEderal 2-4908 

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pafeitenkinushi klijėntU. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. ISsiunčiame | 48 valandas.

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

Klauskit! pllnc katalogo,, rodančio kalnas <161 muito Ir patarnavimo. Katalogas veltai.



Laiškas iš Lietuvos I
Gerbiamas Dėde!

EASTON, PA.
MIRIMAI

K. Menkeliūnaitės laiškas 
laisviečiamsGeorge Varesonas, brook-! Mirė Marijona Tilwikiene, 

lynietis, gavo savo giminai-, mano vyriausio sūnaus mo
čio laišką iš Linkuvos, Pa-1 tevis. Velionė sulaukė tik 
kruojo rajono. Paduodame j 50 metų amžiaus. Po tėvais 
kai kurias jo ištraukas. — Richard. Apie metus lai- 
Redakcija. i sjrg0 vėžio liga.

Aš tebeguliu Linkuvos Ii- ' Pašarvota buvo pas jos 
goninėje ir geriu tuos tams-, motiną Stroudsburg mieste, 
tos vaistus ir dar gaunu. kur ji paliko ir daugiau gi- 
daug kitų vaistų, bet, žino-1 minių, bet palaidota Easto- 
te, jaučiuosi prastai, nes! no kapinėse.
beveik visą laiką esti per; Paliko liūdesy motiną, sa-
aukšta temperatūra, 
riu nekokį apetitą.
temperatūra dar labiau 
silpnina ir jaučiuosi silp
nai, ir beveik visą laiką gu
liu, nes kai atsikeliu, tai 
svaigsta galva ir tempera
tūra dar labiau pakyla. 
Taigi nors dabar ir gaunu 
visus vaistus, kokie tik yra, 
bet geryn neinu.

Toliau, kaip tamsta klau
siate apie ligoninę. Ligoni
nė yra ant tos gatvės, kur 
nuo bažnyčios -eina į kelias 
į Joniškėlį, taigi ligoninė yra 
miesto pakraštyje ir jokio 
parko bei miško prie jos 
nėra. Dabar ligoninė yra 
sename name ir mūsų ligai 
yra tik 6 lovos, o daugiau 
toje pat ligoninėje guli apie 
20 ligonių kitomis ligomis. 
Ant žiemos žada ligoninę 
perkelti į kitas patalpas ir 
ten mūsų ligai gydyti bus 
apie 20 lovų. Ligoninėje 
daktarai labai geri ir labai 
nuoširdūs. Mūsų ligos spe
cialistė daktarė moteris, 
labai gera, nuoširdi, kaip 
motina rūpinasi visais sa
vo ligoniais. Tik dabar jos 
nėra namuose, išvažiavus į 
Vilnių į seminarą ir negrįš 
per dvi savaites, tai mus 
prižiūri kiti daktarai, irgi 
geri, nuoširdūs žmonės.

Tamsta klausiate apie 
mūsiškį orą. Žinote, oras 
šiemet pas mus nekoks, va
sara buvo lietinga ir šalia 
taip, kad maudytis tegalėjo 
žmonės tik po kelias dienas 
per vasarą, nes buvo šalti 
orai. Ruduo labai lietin
gas ir turės kolūkiai ir ta
rybiniai ūkiai nuostolių, 
nes beveik kasdien lyja, tai
gi daug javų laukuose su
pūva, ir taip prilyta, kad 
ant lauko sunku užvažiuo
ti ir su javų vežimu visai 
negalima užvažiuoti.

Bloga su žiemkenčių sė
ja, dirvos labai šlapios, 
traktoriai klimpsta. Kurio
se vietose ir pasėja, bet jau 
gero derliaus tai nebus, nes 
daigai išmirksta ir daug 
daigų supūva, žūsta.

Pūva bulvės ir bloga jas 
nukasti, nes dirva šlapia. 
Žinoma, visoj Lietuvoj nė
ra taip bloga, kaip pas mus, 
nes ten, kur žemė prie smė
lio ir nuotaki, tai lietus ne
toks baisus, ten greitai iš
džiūsta. Blogiausia tai mū
sų rajonuose — Pakruojo, 
Joniškio, Biržų, Pasvalio, 
nes čia žemė daugiausia 
prie molio ir laukai dau
giausia lygūs, nenuotakūs, 
taigi tų rajonų kolūkiai 
šiemet turės nuostolių.

Juozas

APLANKYK TSRS /
Specialiai Žemos Kainos 

17-kos dienų Ekskursijoms 
tiesioginiai jetu j Maskva

COSMOS GRUPeS 
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

ir tu-1 vo vyrą ir tris sūnūs- Su- 
Taigi | nūs jau visi yra vedę ir gy-

vena su šeimomis.

Kiek anksčiau netikėtai 
mirė Albina Urbantz (Gel- 
žiniūtė), sulaukus 5.1 metų 
amžiaus. Iš po nakties vy
ras rado ją negyvą. Dak
tarai nustatė, kad mirė nuo 
miego tablečių.

Albina paliko liūdesy sa
vo vyrą, motiną, brolį J. 
Gelžini. Palaidota Eastono 
kapinėse. Abidvi buvo gi
musios ir augusios Ameri
koje. L. Tilwick

So. Boston, Mass.
IŠ LIETUVIŲ KLUBO

Lietuvių piliečių klubo 
susirinkimas buvo skaitlin
gas ir geras- Tarp naujų 
nutarimų nutarta: kiekvie
ną šeštadienį, vakarais, tu
rėti klube žaislų pares. 
Pirmoji parė įvyks spalių 
8 d., 7 vai. vakare, o pas
kui per visą žiemą busrseš- 
tadienių vakarais. Prašome 
tą įsitėmyti ir. atsilankyti. 
Kurie geriausiai pasižymės 
žaidimuose, tai gaus dova
nas. Moterys pag a m i n s 
skanaus maisto. Visi ir vi
sos smagiai laiką praleisi
mo.

Antras geras tarimas, tai 
nutarta paminėti “Laisvės” 
50-ties metų auksinį jubi
liejų. Tam reikalui išrink
ta komisija, kuri atsikreips 
į LLD ir LDS kuopas, kad 
“Laisvės” jubiliejų visi ben
drai atžymėtume.

Spalių 2 d. mirė L- P. klu
bo užrašų raštininkas J. 
Gustaitis. Aš draugą pa
žinojau, bet nežinau jo veik
los praeityje. Kurie iš drau
gų tą žino, tai raginami pa
rašyti. Reiškiu jo šeimai ir 
giminėms užuojautą.

J. Skliutas

New Yorko policininkai 
reikalauja, kad jiems mokė
tų laiką ir pusę už tas virš
laikių valandas, kurias jie 
išbūna tarnyboje apsaugo
dami užsienio diplomatus, 
atvykusius į Jungtinių 
Tautų Asamblėją.

Reidsville, Ga. — Georgia 
valstijos kalėjime peiliais 
susibadė kaliniai. G. And
rews ir G. Frost tuojau mi
rė

LIŪDNA SUKAKTIS

Šių metų spalio 2 dieną sukanka 10 metų, 
kai mirė mano mylimas vyras

Vincas Jakelevičius
Paėjo iš Lietuvos, Varėnos parapijos

Mums buvo labai liūdnas tas įvykis spalio 2 dieną, 
ir ta diena niekados neišnyks mūsų atmintyje.

Liūdime: dukros, sūnus, anūkai, anūkės J 1 IIMW—
ir artimi giminės.

Liūdinti Julijona Jakelevičienė
I

East St. Louis, Ill.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 7, 1960

Neseniai dainininkę K. 
Menkeliūnaitę Milane (Ita
lijoj) aplankė amerikietė 
lietuvaitė Kristina Cardey- 
Gužinskienė. Per šią vieš
nią Konstancija įteikė 
“Laisvei” daugiau kaip de- 
sėtką dolerių dovanų.

Kitais keliais Konstanci
ja Menkeliūnaitė prisiuntė 
laisviečiams tokį laiškutį:
Brangūs draugai ir 
draugės laisviečiai!

Nors gyvenu nuo jūsų to
li, bet labai dažnai jus vi
sus prisimenu. Ir šį kartą 
noriu jus visus nuoširdžiai 
pasveikinti, palinkėti geros 
sveikatos ir daug sėkmės 
jūsų darbuose.

Sveikinu visus “Laisvės” 
skaitytojus ir rėmėjus, taip
gi savo asmeninius drau

Lankėsi A. Stripeika
Praėjusį . pirmadi e n į 

“Laisvės” pastogėje lankėsi i 
eiizabethietis A. Stripeika, 
kuris praėjusią vasarą su 

j pirmąja JAV lietuvių turis
tų grupe buvo Tarybų Lie
tuvoje.

A. Stripeika pasakojo, 
kad jam kelionė labai pati
ko. Jis suėjo su savo vai
kais, su giminėmis. Susitiko 
savo giminaitį rašytoją A. 
Gricių, taipgi jo vaikus. 
Pas, Gricių šeimą jis ir sve
čiavosi.

—Lietuvoje smarkiai ky
la pramonė; žmonių gyveni
mas vis gerėja,—sakė Stri
peika.

Great Neck, N. Y.
L.A.P. Klubas rengia ban

ketą pagerjjirųui F. Klaston 
ir jo gyvenimo draugės 5b 
metų; ženybinio ' gyvenimo | 
proga ir jp darbuotės pa-| 
žangiame lietuvių judėjime. 
Draugai ■ Klastatiskai seni 
Great Necko gyventojai, ir 
per tą ilgą laiką priklausė 
prie įvairių draugijų ir gra
žiai jose dirbo. Gyvenant 
mažoje kolonijoje, kad iš
laikyti draugijas, kad jos 
gyvuotų ir veiktų, reikia 
veiklesnių, daugiau pasiau
kojančių draugų. Draugas 
F. Klaston buvo ir yra vie
nas iš tų, kuris turėjo drau
gijose svarbia ir atsakomin- 
gesnę vietą. Dar viena gera 
ypatybė pas F. Klaston, tai 
jo geras ir linksmas būdas. 
Jis su visais sugyvena gra
žiai.

Todėl mes kviečiam visus 
atsilankyti į šį banketą ir 
pagerbti draugus KlaStaus
kus.

Banketas įvyks šeštadie
nį, spalio 15, A. J. Kasmo- 
čiūtės svet., Steamboat 
Rd. Pradžia 6 vai. popiet.

P. B.

gus, išsimėčiusius po visą 
plačią Ameriką.

Sveikinu visus daininin
kus, teatrų artistus-vaidin- 
tojus ir mano numylėtus 
chorus. Visiems jums lin
kiu sėkmingai darb u o t i s 
meno ir kultūros srityje. 
Choramms linkiu, kad būtu
mėt skaitlingi ir energingi, 
kad dainuotumėte liaudis-? 
kas ir darbininkiškas dai
nas, kad. žadintumėte žmo
nes prie susipratimo, prie 
meilės dainai, menui ir 
įkvėptumėte žmonėms di
desnę meilės kibirkštį savo 
tautai, savo gimtajam kraš
tui, Lietuvai!

Esu labai Jūsų visų pa
siilgusi...

Konstancija
Menkehūnaitė-Campa

Teatruose
VISI BUVO LINKSMI
Tai įvyko Cort Teatre, 

kur vaidinamas Brendan 
Behan’o naujas veikalas 
The Hostage; direktorius 
Joan Littlewood.

Tik buvęs revoliucionie
rius, buvęs kalinys ir refor
muotas vėtytasis ir mėtyta
sis galėjo tokią nepagarbią, 
nenuolankiai - išdykėlišką, 
pilną dainų ir šokių, kaip 
“The Hostage”, dramą su
kurti.

Keista būna girdėti cha
rakterius, kurie galėtų bū
ti tiesiog iš Sean O’Casey, 
dainuojant ir kalbant apie 
TV, Miss . Rheingold, Ei- 
senhowerj, H-bombą. Šios 
dramos vaidmenyse įvesta 
gatvinės panelės, lytiniai 
prasiradėliai, buvusieji ai
rių į herojai ir norintieji 
jais būti, visi apkiužusiame 
Dublino name,•; kurį valdo 
languotomis kelnėmis dėvįs 
savininkas, turįs kariškį 
vaikiną kaip .užstatą (“hos
tage”).

Jeigu skaitėte laikraščius, 
suprasite, kad 1 airiai neuž- 
miršo “nesusipratimų”: 
1917 metų Velykų savaitės, 
Dublino Generalinio pašto, 
pilietinio karo ir neatgautų 
rajonų. Tūliems airiams 
LR.A. (Airijos Respublijos 
Armija) niekad nebuvo nu
stojusi gyvuoti.

O’Casey’o didvyriai yra 
pasiaukojančiai rimti, po
etiški, pasišventę asmenys; 
Borstal’io vyrukų charak^' 
teriai apgailėtini menkys
tos, jų jausmai atmiešiami 
dainuškomis, straksėjimais 
ir šiurkščiu linksmavimu.

Vienu tarpu, publikai įsi- 
kvatojus, charakteris išeina 
priekin ir rimtai pareiškia: 
“Šis yra rimtas veikalas!” 
Tūloje dainuškoje sakoma: 
“Nemesk akmeniu į savo 
motiną, — sviesk plytas į 
savo tėvą!”

Šie aktoriai,; kurie jau 
vaidino šį veikalą Londone, 
Paryžiuje ir Maskvoje, yra 
gerai parinkti ir puikiai 
įgyvendina kūrinį. Papras
tai pirmieji aktai daugumo
je veikalų parodo per daug, 
gi šis tik paruošia sceną ir 
pristato kitus du aktus la
bai linksmai, įdomiai ir vik
riai.

“Hostage” turi pranešimą 
norintiems jo ieškoti. Vai
kus palikite namie (būti
nai) ir nueikite pažiūrėti 
šio veržlaus satiriko neap
rėžto veikalo.

V. G.
I - - - . ■ -

New Yorkas. — Jugosla
vijos prežidentas Tito ir 
Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentas Nasseris 
jau išvyko namo.

Niujorkiečiai sveikino 
N. Chruščiovą

Praėjusį pirmadienį prie 
Tarybų Sąjungos atstovy
bės, Park Avenue ir 68th 
St., susirinko šimtai Niu
jorko darbo žmonių Nikitai 
Chruščiovui ir visai tarybi
nei delegacijai JT asamblė
joje pasveikinti.

Sveikintojų tarpe dalyva
vo daugiausia unijistai dar
bininkai, bet jų tarpe buvo 
daug ir inteligentijos, buvo 
mokytojų, intelektualų, ra
šytojų, ir kitų profesijų 
žmonių.

Sveikintojai įteikė delega
cijai nemaža gėlių bu ketų, 
įteikė ir raštą. Rašte reiš
kiama padėka N. Chruščio
vui ir jo vyriausybei už tai, 
kad Tarybų Sąjunga didvyx 
riškai kovoja už nusiginkla
vimą, už taiką, už taikų 
sambūvį tarp kapitalistinio 
ir socialistinio pasaulių.

Dar viena dovanėlė 
“Darbui”

Niujorkietės Pr. Kazo- 
kienė ir Suzanna įteikė $4 
dovanėlę urugvajiečių laik
raščiui “Darbui” jo sidabri
nio jubiliejaus proga.

Galima priminti, kad ir 
kai kurios kitos JAV lietu
vių kolonijos taip pat dar
bavosi urugvajiečių laikraš
čiui pasveikinti.

Gražu!
M.

BROOKLYN-OZONE PK.
LLD 1 kp. mitingas įvyks 

spalio 14 d., 7:30 vai, 102 
St. ir Liberty Avė. Turime 
svarbių reikalų svarstyti. 
Gausite antrą knygą. Lauk
sime visų. Valdyba

Crestline, Calif. — Mirė 
generolas H. F. Hazlett. 
,, « . -. ... r. - ■■■’»■ -—■ ■■ ■»■■■- ... ......
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PARSIDUODA NAMAS

Queens Village parsiduoda 7 rū
mų namas, 4 miegrūmiai, field stone 
frontas, alumino storm iangai, nau
jos beržo šėpukės virtuvėje, par
quet grindys ištisai visą namą, ga- 
su šildomas. Lengvai pertaisomas 
ant 2 šeimų. Ištaisytas atikas. Mir
tis šeimoje priežastis pardavimo. 
Greit norime parduoti, todėl kaina 
tik $18,990.

Telefonas HO. 4-8491. (81-84)

“LAISVĖS” METINIS

KONCERTAS
Jau laikas žinoti visiems, kad “Laisves” 

metinis Koncertas įvyks sekmadienį

Lapkričio 6 November
Pradžia 3-čią valandą popiet

Schwaben Hali
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus iš anksto prisirengti atsilankymui į 
koncertą, prašome pasikviesti įr savo draugus 

ir pažįstamus atsilankyti į šį kofticertą.
(^3 IrnmimmimutnmCTrrniuiimnniunimmniiinnTTpmiminnnii mTinnrtrmninuimiHiKuumnHliuniiiiiiniiiniiiiiiiiĮiiiiiiiiuuuuj

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

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

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298
N. J. Tel. CLiford 7-6820 

Tel.: HEmlock 5-0415
2240 Professor, CLEVELAND 13, OHIO, Phone: Superior 1-1164 

1409 W. GENESSE STREET, SYRACUSE, N. Y. Phone HARRISON 2-5386

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

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

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

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

CLEVELAND 13, OHIO,

Pagerbsime Praną 
Balevičių

L.M. Sąjungos Centro Ko
mitetas rengia iškilmę pa
gerbimui kompozitoriaus 
Prano Balevičiaus. Įvyks 
sekmadienį, spalio 16 dieną, 
2*30 po pietų, 102-02 Liber
ty Avė, Ozone Park, Kultū
rinio Centro svetainėje.

Nors Pranas Balevičius 
jau treji metai kai yra mi
ręs, bet L.M.S. Komitetas 
pastatė jam paminklą tik 
dabar.

Taigi, prašom visą publi
ką. sueiti į svetainę 2:30 po
piet ir iš ten važiuosime į 
kapines atidengti Balevičiui 
paminklą. Prie kapo Jonas 
Juška pasakys keletą žo
džių ir paskaitys trumpą ei
lėraštį, o Jurgis Klimas 
trauks paveikslus.

Taip pat kalbės Rojus 
Mizara.

Po to grįšime atgal į sve
tainę ir turėsime pro
gramą, kurioje dai n u o s 
Amelia Jeskevičiūtė, Elena 
Brazauskienė, Aido Moterų 
kvartetas ir pats Aido cho
ras.

Beje, katrie turite auto
mobilius, tai prašom atva
žiuoti prie salės ir padėt 
nuvežti publiką į Cypress 
Hills kapines, kurios randa
si netoli.

Kviečia LMS Komitetas

Žmonės, skaitą
Laisvę” per 50 metą

Pobūvyje, kuris įvyko 
“Laisvės” salėje, pradedant 
laikrašičo jubiliejinį vajų, 
buvo viešai užklausta, kiek 
čia yra žmonių, kurie “Lais
vę pradėjo skaityti su jos 
1-uojų numeriu. Tuojau 
atsiliepė sekami asmenys:

O. Cibulškienė, Ch. Alek
synas, S., Večkys, K. Če- 
kauskienė, R. Mizara, M. 
Tamelienė, J. Kalvaitis, J. 
Juška ir S. Titenis.

Iš nedidelio, palyginti, I 
žmonių skaičiaus atsirado 
devyni, kurie mūsų laikraš
tį skaito per 50 metų!

Turime kuo pasidžiaugti!

Kas radote?
Prajusio šeštadienio va

karą “Laisvės” salėj pames
ta ar kam paskolinta ir ųą-4 
sugrąžinta plunksna su ini
cialais A C. Jei kas rado
te, malonėkite priduo
ti “Laisvės” raštinei.

Peter Eulo vairuodamas 
automobilį pravažiavo rau
doną šviesą ant Flatbush ir 
Schermerhorn gatvės. Poli
cininkai F. V i vėlo ir V. Va
lentino jį sulaikė. Tada Eu
lo ir automobilyje buvę N. 
Cirillo ir D- Faggiolo už
puolė policininkus mušti. 
Tik kada daugiau policinin
kų atvyko, tai tuos “smar
kuolius” įveikė ir suėmė.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia vaišes, 
įvyks spalio (Oct.) 9 d. (sekmadie
nį), 1-mą vai. dieną, 157 Hunger
ford St. ■ įėjimas svečiam už priei- 
nomą kainą, o nariams veltui.

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai, V. K.

-------- -jį
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalio (Oct. 12 d., 7:30 
vai. vak., Laisvės svetainėj.

Kurie dar negavote antros kny
gos, būkite susirinkime ir pasiim
kite knygą. Valdyba (81-82)

WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, spalio 
(Oct.) 10 d., pradžia 7:30 vai. vak., 
Lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Visi nariai atsilankykite, nes yra 
daug reikalų aptarimui, būtent: 
“Laisvės” vajus jau prasidėjo, tu
rime išrinkti vajininkus, o antra, 
atžymėjimas “Laisvės” auksinio ju
biliejaus, nes greit sukaks 50 metų, 
kai “Laisvė" leidžiama. Šiame su
sirinkime turėsime tuo reikalu pa
sitarti.

Kuopos sekretorius jau dalina na
riams naują knygą: “Eikite, mišios 
pasibaigė.” Taipgi jau atėjo ir kita 
knyga, parašyta Rojaus Mizaros. 
Jis ją parašė būdamas Lietuvoje, 
pasiimsite ir ją.

J. Jaskevičius, Org.

PHILADELPHIA, PA.
Prašau visas Lietuvių Literatū

ros Draugijos 6-tos apskrities kuo
pas pilnai pasiruošti vykimui į ap
skrities konferenciją, kuri įvyks 
spalio (Oct.) 23 d.. 12 vai. dienią, 
Lietuvių klubo salėje, 339 E. 4th 
St., Chester, Pa. Po konferencijos 
bus draugiška vakarienė 5 valandą.

Pastaba: šiai konferenciijai pa-' 
tartina pamiršti senojo papročio 
formalumus kas link išrinkimo de
legatų, pagal kuopos narių skaičių. 
Kviečiami atvykti ištisų kuopų na
riai, be jokių ceremonijų... Kviečia
mi atvykti ir LDS nariai, kaip sve
čiai... Užtikrinu, kad visi būsite 
patenkinti šioje konferencijoje. Tad 
kviečiama visa pažangioji bendruo
menė atsilankyti.

LLD 6 Apskr. sekr.
J. Kazlauskas (81-82)

BROCKTON, MASS.
Paskutinis pakivetimas ateiti ir 

pamatyti naujus filmus iš Lietuvos. 
Rodymas įvyks spalio (Oct.) 8 d., 
Liet. Taut. Namo žemutinėje salėje, 
8 Vine St. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Kviečiame vietinius ir iŠ apylinkės 
atsilankyti ir pamatyti, naujus fil
mus iš Lietuvos. LLD 6kp. Komi
sija. (80-81)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 7-tos Apskrities metinė 

konferencija įvyks spalio (Oct.) 
d., 318 Broadway, pradžia 11 vai. 
ryto.

Visos kuopos išrinkite delegatus 
į konferenciją. Taipgi ir kuopų val
dybos galite dalyvauti konferenci
ją. Kviečiame ir veikėjus atsilan
kyti. J'

Yra svarbių reikalų aptarti, bū
tent spaudos vajai, kiti reikalai, ir 
bus išduoti raportai iš įvykusių pik
nikų.

Geo. Shimaitis, pirm.
J. Jaskevičlus, prot. rašt.
S. Penkauskas, iždininkas

(80-81)

1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, m. 
HUmboldt 6-2818

107 S, Vermont St. 
Loa Angeles. Calif. 
Dūnkirk 5-6550
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