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Žiauri reakcija Argentinoje 
Uždarė klubus.
Apie Lietuvos sostinę.
“Wilno naszej.”

— Rašo R. Mizara —

Šiomis dienomis gavau lai 
ką iš Argentines. Baisu 
net skaityti. Pasirodo. Argei 
Laos reakcionieriai ir vėl^ pra-Į jos p. ra(]įj0 tinklus.

kores-
Chruš-

“Tarybų Sąjunga nepradės Niujorko laisviečių žygis
karo.” — sako Chruščiovas

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos premjeras Chruš- 

s. čiovas turėjo kelis pasikal- 
jįĮbėjimus su korespondentais 

■ ir kartą kalbėjo per televizi-
dėjo žiaur.ai pulti sveturgimių < - jungtinių Tautl

;.o! pondentų bankete 
senas veikėjas, “vokiečiu or-! čiovas sakė, kad sudary- 
g a n i z aciją Worwaerts.’ Ji. mas iš trijų asmenų J. Tau- 
huvr. suorganizuota 1379 me-! tu sekretariato yra būti-

“Tik įsivaizduokite

J tą sekretariato 
tais vokiečių socialdemokratų j nas Pasaulis yra SUSlSkirS- 

vėliau pradėjo |tęs j lagerlus; socialjs.
j tini, kapitalistinį ir trečią 
i m utrališkų valstybių, ku- 
! rios neremia nei socialisti- 
|nių šalių politikos, nei ka- 

------ ‘ I pitalistiniu. Todėl Jungti-
- ir septynias jų IneS rilut0S tlk ^da ®aleS

Suareštuota 10 as-! sėkmingai veiktu kada
i žmonės iš visų trijų politi- 
'mų grupių sudarys sekre-

ar paminėto- j tariatą.
Kalbėdamas per televizi

ją ir radiją Chruščiovas sa- 
Tiek aišku, kad Lietuviui1^ kad Tarybų Sąjunga 

Kultūros klube užpuolikai ne- ; 
rado nieko įtartino, bet jie 
klubą visvien uždarė!

.Šitaip veikia “libe r a 1 o ’ 
prondizio valdžia!

Argentinos Komunistų parti-i 
ja jau seniai pavaryta pogrin-: 
din. Valdžia persekioja, puo- į 
la kiekvieną pažangesnį žmo- j 
gų. Tuo būdu ji turbūt mano 
pašalinti krizę, kurion šalį 
įbugdė išnaudotojų klasė. Ji 
klysta!

veikėju, kurie
organizuoti Argentinos darbi
ninkus j profesines sąjungas... 
Reakcionieriai šitą organiza
ciją dabar uždarė L.

“Uždarė ir Lietuviu Kultū
ros Klubą, t 
Užpuolė i----
crganizacijy, 
uždarė- L- 
menų-..”

Dar nežinia.
sio.s organizacijos bei klubai 
buvo uždarytos visam, ar 
laikinai.

niekados nepradės karo, 
bet yra ir bus pasirengus 
atmušti bent kokį užpuoli
mą.v

Jis kietai kritikavo JAV 
vyriausybę už siuntinėjimą 
šnipavimui lėktuvų “U-2” 
ir “RB-47”. Jis sakė, kad 
tokie siuntinėjimai lėktuvų 
gali atvesti prie karo.

Chruščiovas išreiškė vil
tį.^ kad Jungtinėse Tautose 
gal paims viršų tos valsty
bės, kurios stoja už nusi
ginklavimą, Kinijos priėmi
mą ir pavertimą organi
zacijos į aparatą kovai už 
taikos reikalus.

Jis sakė, kad jeigu J. Tau
tos neatsisakys sekusios 
Jungtinių Valstijų politiką, 
jeigu jos Ir toliau bandys 
eiti dabartiniu keliu, tai 
nustos pasitikėjimo ir pa
kriks.

pradedant auksinį 
“L.” jubiliejų

Spalio 1 d. Brooklyne įvyko sueiga “Laisvės” auk
sinio jubiliejaus pradėjimui. Ji nebuvo labai skaitlinga, 
tačiau susirinkusieji visi atėjo pasirengę padaryti gerą 
pradžią sukėlimui “Laisvei” $10,000 jubiliejinio fondo.

Jau laikraštyje buvo minėta, kad yra entuziazmas 
jubiliejaus apvaikščiojimo proga aukoti “Laisvei” po 
dolerį už išgyventus metus—$50 auksinio jubiliejaus 
dovaną. Brooklyniečių atsiliepimas į tą obalsį buvo la
bai gražus, rezultatai tokie:

Aukojo:

'’‘‘Pastokime kelią karui,” 
sako socialistinės šalys

j Už pakaitas Jiin«jiiis. 
Tautų i sekretariate

New Yorkas. — Vakarų; Valstijų ir Tarybų Sąjun- 
! delegatai piktai pasitiko | gos.
larybų Sąjungos premjero i Kwame Nkrumahas, Ga- r* \ yv. __ _ • — 1  I _ VA <-1 1 -77 1

W. ir E. Brazauskai .............................
Jonas, Jr...................................................
R. ir Ieva Mizarai .................................
S. Sasna .................................................
Valys ir Vera Bunkai ...........................
ALDLD 1 kuopa (nėr K. Rušinskienę) 
Motiejus Klimas (Fairlawn, N. J.) .... 
A. ir Use Bimbai ...................................
A. Bičiulis ............................................
K. Petrikienė ........................................
S. Večkys ..............................................
K. Balčiūnas ........................................
ALDLD 185 kp. (per J. Grybą) ...........
K. Depsas (Mastic Beach) ..................
W. Keršulis ..........................................

P. Bečis (Great Neck, N. Y.) . 
K. Briedis .................................
S. Radusis (Bayonne, N. J.) .. 
Sophie Petkus ..........................
M. Kreivėnienė ........................
Maspethietė .............................

šį mėnesį sukako 40 metų, 
kai generolas Želigovskis bu
vo užgrobęs Vilnių. Aišku, tai 
nebuvo vieno Želigovskio su
manymas — jis tai padarė su 
centrinės poniškosios Lenkijos 
žinia. Lenkijos liaudis dėl to 
nekalta.

Būdamas lenkiškų ponų 
okupuotas, Vilnius labai skur
do ekonomiškai ir kultūriškai. 
Per apie 20 metų nebuvo ten 
jokios žymesnės statybos. Vi
same Vilniaus krašte lietuviš
kos mokyklos buvo uždarytos 
—• tai juodžiausia žymė ant 
lenkiškų ponų okupacijos!

Lietuves sostinė ir visas Vil-
niaus kraštas suklestėjo tik ta
rybiniais metais.
/.Daugelis atvykstančių j Lie

tuvos sostinę buvusių vilniečių, 
kurie po karo pasitraukė Len
kijon, stebisi Vilniumi, jo sta
tyba, jo grožiu, jo mokslinių 
ir, kultūrinių įstaigų gausumu-

Tačiau dar atsiranda ir to
kių, kurie įkalbėti savo tėvų 
ar kitų, galvoja, jog Vilnius 
esąs lenkų ! Man būvant Vil
niuje girdėjau tokį anekdotą:

Prieš metus ar dvejus Vil
niun buvo atvykę grupelė len
kų bene sportininkų. Jie bu
vo apgyvendinti “Vilniaus” 
viešbuty; viešbučio restorane 
svečiai ir valgė.

Jiems išvykus, restorano 
tarnautojai vienoje staltiesėje 
surado ružavu moterų lūpų 
dažytuvu (“lipstiku”) užrašy
ta: “Wilno naszej’’ (Vilnius 
mūsų)

Tai padariusi, tarnautojų 
nuomone, jauna, daili mer
gaičiukė.

Jonas Skliutas mano, kad 
mes padarėme klaidą paskelb
dami jubiliejinio vajaus fondą.

mano: reikėjo ne $10,000, 
bet $50,000 fondą skelbti.

Galiu pasakyti, kad ir pas 
mus tuo klausimu buvo dve
jopa nuomonė: vieni stojo už 
skelbimą $10,000, kiti siūlė 
skelbti daug didesnę jam su
mą.

$100.00
.. 50.00
. 50.00
.. 50.00

. 50.00
. 50.00
. 50.00
. 50.00
. 50.00
. 50.00
. 50.00!
. 50.00
.. 50.00 j
.. 50.00
. 30.00 |
. 25.00
. 25.00

junga, Čekoslovakija, Len
kija ir Vokiečių Demokrati
nė- Respublika išleido bend
rą pareiškimą taikos reika
le su Vokietijomis. Pareiš
kimas yra ne tik atsišauki
mas į tas valstybes, kurios 
kariavo prieš hitlerišką 
Vokietiją, bet ir į jų žmo
nes. Jis tarpe kitko sako:

“Dabar, daug daugiau ir 
skubiau yra reikalinga 
veikti visiems žmonėms,! 
trokštantiems taikos, negu 
bent kada pirmiau, kad 
baigti kriminali žaisi a 
Vakarų Vokietijos k 
provokacijomis”.

.Šios valstybės nurodo, 
kad Vakarų Vokietija, pa-

I dedama Jungtinių Valstijų,

tų 
pa- 
Če-

ir
teritori-

Vokietijos, atėmimui 
plotų, kurie po Antrojo 
saulinio karo perėjo į 
ko slovakijos, Lenkijos 
Tarybų Sąjungos 
j$.

“Vakarų Vokietija yra 
padarius slaptą sutartį su 
NATO komanda panaudoti 
provokacijas vakariniame 
Berlyne naujo karo pradė
jimui1”; — sako tas pareiš
kimas. Socialistinės šalys 

(nurodo, kad Vakaru Vo- 
kieti j os vyriausybė su Ade- 
naueriu priešakyje, viešai 

I skelbia, kad imsis ginklų jė
gos prieš Rytų Vokietiją, 
Čekoslovakiją ir Lenkiją 
pi įjungimui jų plotų prie 
bendros Vakarų Vokietijos, 
o Vakarų Valstybės, atsisa- 
kydamos pasirašyti taikos 

siekia skubiai apsiginkluoti sutartį su abiejomis Vokie- 
atominiais ginklais ir pra- tijomis, kaip tik padeda ka- 
dėti karą pavergimui Rytų I ro kurstytojams.

SU

Iš Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesijos

New Yorkas. — Jungti- dar nereiškia, kad tos tau- 
nių Tautų Asamblėjoje įdo- tos jau gavo pilną laisvę, 
mią kalbą, pasakė Sekou Jis sakė, kad kol Afrikos 
Toure, Gvinėjos preziden- (gamtiniai turtai dar mažai

Jis kritikavo Jungt.! pajudinti, kol esami fabri- 
Tautų sekretorių Ham-lkai yra užsienio kapitalistų 
marskjoldą ir Vakarų kolo
nizatorius, kurie sudarė ne
tvarką Kongo respublikoje 
ir nuvertė šalies legališką 
Lumumbos valdžią. Jis rei
kalavo, kad tatai būtų baig
ta ir Lumumbos vyriausy
bė vėl tvarkytų Kongo rei
kalus. Jis reikalavo, kad 
Lumumbos delegacija būtųtreikalavimų. 
tuojau priimta į J. T. Asam
blėjos sesiją.

Toliau Toure sakė, kad vimą, kad leistų areštuoti 
suteikimas Afrikos tautoms Kongo premjerą 
politinės nepriklausomybės

25.00 |
20.00
20.00
20.00
15.00
11.00pasiūlė,

J.T. sekretoraus 
pridėta penki pa

neš prezidentas, 
kad prie 
dar būtų 
galbiniai visagaliai sekre
toriai.

Nehru, Indijos premje
ras siūlė, kad prie Jungti
nių Tautų generalio sekre
toriaus būtų prijungia nuo 
dviejų iki penkių politinių 
patarėjų iš skirtingų pa
saulio geografinių vietų.

Visa eilė kitų valstybinių 
veikėjų ir delegatų pasisa- 

vienbalsio kė už tai, kad Jungtinių 
sutikimo Anglijos Francu- Tautų sekretariate yra rei- 
zijos, Kinijos, Jungtinių; kalingos pakaitos.

Chruščiovo pasiūlymą pa
daryti pakaitų Jungtinių 
Tautų sekretariate. Bet da
bar vis daugiau delegatų 
išsi reiškia, kad pakaitos 
būtinai reikalingos.

Chruščiovas siūlė, 
sekretariatą sudarytų 
vieną žmogų nuo Vakarų, 
Rytų politikos valstybių ir 
vienas nuo neutrališkų. To
kiam pakeitimui Jungt. 
Tautų sekretariato reika
linga dviejų trečdalių balsų 
Asamblėjoje ir

Tąsa 5-tame pusi. tas.

kad
po

Pakistanas užpuolė 
Afganistaną

Kabulas. —Pakistano ar
mija, palaikoma Jungtinių 
Valstijų išdirbystės lėktu
vų, visu žiaurumu užpuolė 
Afganistano pasienio sar
gybas. Pakistaniečiai iš ka- 
nuolių apšaudė išilgai 50 
mylių Afganistano plotus, 
o jų lėktuvai bombardavo 
kaimus ir miestelius Ut- 
man Khel srityje. Pakista
niečiai sako, kad jie užmu
šė apie 600 afganistaniečių.

Pakistano ir Afganista
ne siena yra per virš 1,000 
mylių ilgio. Pakistanas yra 
pagrobęs didelį plotą, ku
riame gyvena apie 5,000,- 
000 afganistaniečių. Pakis
tanas priklauso prie Vaka
rų karo sąjungos, o Afgan
istanas laikosi neutrališkos 
politikos.

Kubiečiai sunaikino 
priešų gaują

Havana. — Kubos armi
jos dalinys ir apie 1,000 
v;etos valstiečių milicinin
kų apsupo priešų gaujas 
Escambray kainuose ir su
naikino. Tris priešininkus 
užmušė, keturis sužeidė ir 
102 suėmė.

Priešininkai buvo a p- 
ginkluoti Jungtinių Valsti
jų gamybos ginklais ir gau
siai aprūpinti amunicija. 
Kai tik jie iš laivelių išsi
kėlė į sausumą, kubiečiai 
valstiečiai juos apsupo, pri
buvo milicija ir suvarė gau
ją į kalnus. Tuo taępu atvy
ko armijos dalinys ir gauja 
buvo sunaikinta.

Na, bet nieko tokio: dar
buokimės visomis j ė g o m i s , 
kad sukeltume kiek galint 
daugiau. Būtų labai gražu, 
jei mes sudėtume ne $10,000, 
o $20,000, arba ir daugiau!..

Tulsa. — P. L. Smith, 
Douglas Aircraft Co. prezi
dentas pareiškė, kad didėja 
reikalavimas prekinių lėk
tuvų. Pasirodo, kad žiemos 
laiku lėktuvais greitai ga
benama daržovės, vaisiai ir 
kitoki maisto produktai iš 
šiltesnių į šiaurės valstijas.

“Atominio karo pavojus jau 
čia pat,”- sako Chruščiovas 
New Yorkas. — Tarybų laimėtojais, daugelio iš čia

Sąjungos premjeras Chruš- dabar sėdinčių — neliks, 
čiovas kvietė Jungtinių 
Tautų Asamblėją imtis 
žingsnių pastojimui kelio 
atominiam karui. Jis siūlė, 
kad Asamblėjos sesija 
svarstytų nusiginklavimo 
reikalus. Vakarų delegatai, 
vadovaujant JAV delegaci
jos pirmininkui J. J. Wads- 
wortui, pasiūlymą atmetė 
54 balsais prieš 13, prie 31 
susilaikiusio. Asamb 1 ė j a 
nutarė, kad tą klausimą 
svarstytų tik Politinis ko
mitetas.

Chruščiovas, nurodęs į 
karo pavojų ir Vakarų už
sispyrimą neleisti Jungti
nių Tautų Asamblėjos sesi- kartotas toks užpuolimas, 
jai svarstyti nusiginklavi
mo reikalus, tarpe kitko, 
sakė:

‘Mūsų viltys ir kantrybė 
jau baigiasi... Vakarų poli
tika stumia pasaulį į baisų 
karą... Ir jeigu karas prasi
dės todėl, kad Jungtinių 
Tautų Asamblėja nieko ne
daro, tai jis bus visapasau- 
linis... Mes nesibijome ka
ro. Jeigu mums karas bus 
užkartas, tai mes kariau
sime ir laimėsime... Jus bū
site už tai atsakomingi... 
Jus gal sakysite, kad Chruš
čiovas grąsina. Ne, aš ne- 
grąsinu, bet tik numatau 
ateitį, numatau besiarti
nantį karą, todėl, kad jus 
nesutinkate svarstyti nusi
ginklavimo reikalų... Jeigu 
karas prasidės^ jis bus labai 
baisus ir jūs būsite jo pra

“Jus neišgąsdinsite mus, 
— sakė Chruščiovas. —Jei
gu bus tęsiamas apsiginkla
vimas, tai mes jus pralenk
sime... Mes perspėjame, kad 
pasaulis yra prie karo ka
tastrofos... Dabartiniu lai
ku raketomis galima pa
siekti bile vietą pasaulyje... 
Naujo karo ruošėjai tikisi 
sunaikinti mus, socializmo 
šalis, bet jie jau tą išban
dė po 1917 metų revoliuci
jos Rusijoje... Tada mus už
puolė Amerika, Anglija, 
Francūzija, Vokietija ir ki
ti. Bet mes užpuolikus su- 
mušėme. Jeigu vėl bus pa-

j . „„ r

tai pasikartos lekcija, tik 
su daug skaudesnėmis pa
sekmėmis... Nesigirkite ir 
negąsdinkite mus! Mes, ko
munistai, esame galingi ir 
jeigu užpulsite, tai mes nu- 
šluosime visus darbo klasės 
priešus...

“Jus, kurie remiate Jung
tinių Valstijų poziciją, ati- 
dedate į šalį nusiginklavi
mo reikalų svarstymą, da
bar džiaugiatės savo laimė
jimais, tai artinate karo 
katastrofą.”

Washingtonas. — Greitu 
laiku Jungtinės Valstijos 
Afrikoje jau turės 20 am
basadorių.

, Dar es Sala'am. — Mirė 
Zanzibar© sultonas Thwai- 
nas.

rankose, tol afrikiečiai ne
turi pilnos laisvės.

Jis sakė, kad Vakarų 
valstybės turėtų imti pa
vyzdį iš Tarybų Sąjungos, 
nes ji, teikdama pagalbą, 
arba pastatydama kitose 
šalyse fabrikus, tuo pat lai
ku nestato jokių politinių

Asamblėja atmetė Kongo 
pulkininko Mobutu reikala-

Ir vėl masės sujudo 
Pietinėje Korėjoje
Seulas. — Masines de

monstracijos prasidėjo vi
soje Pietinėje Korėjoje. 
Masano, Taegu ir kituose 
miestuose įvyko protestai 
prieš dabartinę čiango vy
riausybę.

Seule 150 verkiančių mo
tinų demonstravo prie par
lamento rūmų, kurios suki
lime prieš Rhee režimą ne
teko šunų.

Demonstrantai nešė vė
liavas, reikalaudami, kad 
Čiango vyriausybė pasi
trauktų, nes ji pataikauja 
Rhee šalininkams. Iš 49 
Rhee kriminalistų tik poli
cijos viršininką Yoo 
Choong Yulą nuteisė mir
tim.

Maskva. — Nikolajeve, 
prie Juodosios jūros, jau 
baigtas statyti banginių 
medžioklei laivas, kuris yra 
46,000 tonų įtalpos. Tai di
džiausias tos rūšies laivas 
pasaulyje.

P. Lu- 
mumbą, kurį dabar apsau
goja Jungt. Tautų kariai.

Indijos premjeras J. Neh- 
ir Albanijos premjeras 
Shehu jau išvyko namo.

r u 
M.

Ekstra
TOKIO. — Jaunuolis sa

murajų kardu nužudė So
cialistų partijos pirmininką 
Inejirą Asanumą, Tuojau 
sostinėje prasidėjo masinės 
demonstracijos. Socialistai 
kaltina, kad As’anuma yra 
auka JAV ir Japonijos ka
ro sąjungos šalininkų.

HAVANA. — Kubos re
voliucinis tribunalas nutei
sė sušaudyti septynis ku
biečius ir vieną JAV pilietį 
už suokalbi nuversti Kubos 
valdžią. Amerikietis yra 
Anthony Zarba iš Bostono.

NEW YORKAS. —Times 
Square požeminio traukinio 
stotyje sprogo bomba ir 
sužeidė 34 žmones. Tai jau 
trečioji bomba New Yorke 
bėgyje 11 dienų.

Washingtonas. — Žymiai 
padidėjo prekyba su Azijos 
šalimis.
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Žygis, išjudinęs visą žmoniją
KAI SKAITYTOJAS ŠIUOS žodžius skaitys, Tary- 

bu Sąjungos premjeras N. Chruščiovas jau veikiausiai 
bus Maskvoje.

Dabar jau kiekvienam aišku, jog Chruščiovo žygis 
—atvykimas į Jungtinių Tautų asamblėją,—išjudino 
visą žmoniją, labai suįdomino didžiausias ir mažiausias 
tautas bei valstybes visame pasaulyje.

Kai prieš kurį laiką N. Chruščiovas pakvietė pa
saulio valstybių vadovus, kad jie dalyvautų šioje asam
blėjoje, kad jie su vyktų spręsti patį svarbiausią, labiau
siai rūpimą visai žmonijai klausimą—nusiginklavimo 
klausimą—tūli bukapročiai tai bandė juokais praleisti. 
Sakė: nieko iš to neišeis.

Bet išėjo! Į JT asamblėją suvyko svarbiausių šalių 
vadovai—prezidentai bei ministrų pirmininkai, ir jie 
klausė, ką sakė Chruščiovas; jie patys kalbėjo iš JT 
tribūnos, jie tarėsi su pačiu Tarybų Sąjungos premjeru.

Prezidentas Eisenhoweris, kuris iš karto sakė, ne
būsiąs asamblėjoje—buvo ir sakė kalbą. Į Niujorką jis 
buvo atvykęs dviem atvejais ir čia tarėsi su daugelio ša
lių vadovais. Vadinas, ir prezidentas turėjo pasiduoti 
tai idėjai, tam tikslui, kurį buvo iškėlęs N. Chruščiovas!

Pačių didžiausių valstybių vadovai — Indijos, In
donezijos ir kitų, atvyko į asamblėją ir čia šiltai parė
mė N. Chruščiovo siūlymą, kad pasaulis turis nusigink
luoti, jei nori, kad būtų taika.

Naująsias Afrikos valstybes taipgi čia atstovavo 
patys įžymiausieji tų šalių vyrai. Tos valstybės, tiesa, 
kai kuriais svarbiais klausimais (pav. Kinijos priėmi
mo klausiniu) susilaikė nuo balsavimo, gal “dėl kuklu
mo” ar dėl kurių kitų priežasčių. Tačiau naujoji Afri
ka mielai sutinka su Chruščiovo pareiškimu, kad pasau
lis turi nusiginkluoti ir kad kolonializmui visame Pa
saulyje turi būti padarytas galas.

KELETĄ SAVAIČIŲ praleidęs Manhattane, kur 
jis buvo priverstas gyventi, Chruščiovas nesueikvojo 
veltui nė vienos valandos. Jis arba buvo asamblėjoje, 
arba turėjo pasikalbėjimus su spaudos bei radijo atsto
vais, arba tarėsi su kitų valstybių vadovais ir diploma
tais. Kiekviena valanda jo čia buvimo buvo užimta svar
biais reikalais.

N. Chruščiovas parodė tiek energijos ir ryžto 
darbuotis taikos reikalui, kiek neparodė nei vienas ki
tas valstybių vadovų. Tokios energijos, tokio dinamiz
mo, kokį parodė Tarybų Sąjungos premjeras, gali jam 
pavydėti kiekvienas žmogus.

Ir šis jo žygis nenuėjo veltui. Visa taiką mylinčioji 
žmonija Chruščiovą už tai gerbia ir gerbs, kaip ryžtin
giausią kovotoją už taikų sambūvį tarp tautų, kaip at
einančios šviesesnės visoms tautoms, visiems darbo 
žmonėms buities pranašą!

PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ N. Chruščiovas kalbė
jo per televiziją. Jį matė, jo atidžiai klausė keletas mili
jonų amerikiečių; jį matė ir girdėjo ir daugelio kitų 
Šalių—pav., Kanados—piliečių.

Čia Chruščiovo kalbos tema taipgi lietė tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos taikų sambūvį. Jis dar ir dar 

“kartojo: “Mes nenorime karo, mums nereikalingas ka
ras, mes niekad karo nepradėsime!..”

Tarytum savo ausims netikėdamas, David Susskind, 
su kuriuo Chruščiovas per televiziją kalbėjosi, dar kar
tą kreipiasi į Tarybų Sąjungos premjerą:

^Klausiu kategoriškai: ar jūs tikrai sakote, kad 
nepradėsite karo?”

N. Chruščiovas:
“Kategoriškai atsakau: mes niekad nepradėsime 

karo, del to jūs galite sau ramiai miegoti. Mes norime 
su JAV ne kariauti, o taikoje gyventi...”

Tenka priminti, kad tie, kurie ruošė su Chruščiovu 
pasikalbėjimą per televiziją, turėjo šelmiškus tikslus, 
jie manė pasiimsią Chruščiovą ir jį į dulkes sumalsią.

Bet jiems teko dėl to skaudžiai nusivilti. Jie apsi
gavo. N. Chruščiovas pastatė savo “oponentą” į jam 
tinkamą vietą ir pats iš tikrųjų paėmė to vakaro vado
vybę į savo rankas.

Jis trumpai, aiškiai išdėstė Tarybų Sąjungos vy
riausybės poziciją santykių tarp JAV ir TSRS klausimu. 
Jis kietai pabrėžė, kad Tarybų Sąjunga nori su Ameri
ka gyventi geriausiuose santykiuose, tačiau, pakartojo 

-• jis, jei Amerika ir ateityje siųs ant Tarybų Sąjungos 
•- žemės savo šnipiškus lėktuvus (kaip U-2), tai jie bus 

nušauti, ir tai gali privesti prie karo.
Nekorektiškai, tiesiog bjauriai elgėsi šito pasikal

bėjimo ruošėjai, kai jie“tarpakčiuose”, kur rodomos vi
sokių produktų reklamos, įkišo šlykščią anti-tarybinę 
propagandą.

Bet tai nesumažino N. Chruščiovo aiškios, blaivios 
pozicijos, išdėstytos prieš daugelio milijonų amerikie- 
čių akis.

N. Chruščiovas, išvykdamas iš JAV, gali didžiuotis, 
atlikęs milžinišką taikiajai žmonijai darbą.

O . jo nepaprastu žygiu, vizitu į New Yoi’ką, džiau
giasi visa taika m vikrioji žmonija!

Perskaitęs d. Pr. Buknio 
straipsnį reikalu “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus atžy- 
mėjimo, labai . nust e b a u , 
kad jis ir “Laisvės” direk
toriai iškelia tokį prastą 
obalsį atžymėjimui “Lais
vės” auksinių jubiliejaus. 
Pr. Buknys rašo:

Pradėsim vajų su spalio 
1 d. ir baigsim su 1961 m. 
sausio paskutinė diena.

Reiškia, pradėsim dar šiais 
metais., dar nesulaukę 50 
metų “Laisvės” auksinio ju
biliejaus, ir baigsim pra
džioj 1961 m., dar ir nesu
laukę 1961 metų balandžio 
1 dienos.

Pr. Buknys iškelia obalsį:
Per šitą vajų mes turim 

sukelti $10,000.
Toks obalsis, tai nėra pa

kėlimas skaitytojų ūpo. Juk 
mes turėjom per daug metų 
tokius vajus ir sukeldavom 
daugiau kaip po $10,000. 
Mūsų obalsis turėtu būti ne 
$10,000, bet $50,000, po 
$1,000 nuo išgyvuotų metų. 
Tąsyk tai būtų gražus obal
sis, ypatingai tiems, kurie 
skaitome “Laisvę” nuo pir
mų jos pasirodymo metų, 
džiaugdamiesi sulaukę auk
sinio jubiliejaus- Paauko
dami po $50, atliktume sa
vo pareigą, įrašytume savo 
vardą auksinėmis raidė
mis į “Laisvės” auksinį ju
biliejų.

Žinau, kad ne visi mes 
galėsime paaukoti po $50, 
bet dauguma galėtume tai 
padaryti. Yra daug pensi
ninkų, kurie gauna geras 
pensijas, ypatingai kufie 
gauna iš dirbtuvių, o dar 
prie to turi savo namukus. 
Man teko pervažiuoti daug 
kolonijų. Daug mūsų draų- 
g ų gražiai gyvena. K o 
mums reikia, tai gerų no
rų.

Mes jau visi sulaukėm 
senyvo amžiaus. Man pa
čiam jau persirito 70 metų, 
nesulauksime kito “Lais
vės” jubiliejaus. Todėl mes 
visi atlikime savo pareigą, 
pagal savo išgalę aukokime 
iš gilumos širdies, kad mū
sų sąžinė vėliau nekankin
tų. Aš pats prižadu savo 
auką išpildyti, aukosiu $50. 
Tikiu, kad dauguma mūsų 
gerų patriotų padarys tą 
patį.

Mes visi gerai žinome, 
kad mūsų laikra š č i a m s 
sunkūs laikai gyvuoti. To
kio jaunimo, kuris skaitytų 
mūsų spaudą, daug neturi
me, mūsų eilės greitai re
tėja. Pasitaiko, kad iš va
karo su draugu kalbi, o ant 
rytojaus jis jau negyvas- 
Tai vis toji nelaboji širdies 
liga. O taip, rodos., dar no
rėtųsi gyventi. Toks dabar 
gyvenimas įdomus. Taip 
greitai pasauly dalykai kei
čiasi. Liaudis smarkiai ko

Maskvos srities Kuncevo raj'ono Usovo gyvenvieteje pastaty
tas dviejų aukštų gyvenamasis namas iŠ gelžbetoninių vibro- 
plokščių. Specialiai kaimo vietovei suprojektuotas namas 
skiriamas keturioms šeimoms. Kiekviename iš keturių butų 
yra trys šviesūs kambariai, veranda, virtuve, Vonia, koridorius.

NUOTRAUKOJE: bandomasis dviejų aukštų namas 
Usovo gyvenvietėje.
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voja už laisvę, už taiką pa
sauly. O mūsų mylimas 
laikraštis “Laisvė’’ padeda 
liaudžiai tose kovose. Todėl 
mes dėki m visas pastangas, 
kad “Laisvė” gyvuotų, kol 
mes gyvi esame.

“Vilnis” atžymėjo savo 40 
metų jubiliejų. Mes, lais- 
viečiai, pagelbejome stam
biomis aukomis. Tikiu, kad 
vilniečiai atsimokės mūsų 
“Laisvei” irgi stambiomis 
aukomis.

Naujųjų ateivių (dipukų) 
nuomonės irgi pradėjo 
keistis. Viena dipuke, atė
jus pas mane į klubą, pra
šo, ar negalėtų parsinešti 
“Laisvės” namo. Surinkę 
“Laisvės” ir “Vilnies” ko
pijas sakom: skaityk, gal 
vėliau užsirašysi- Reikėtų 
stengtis tiemsf. kurie pažįs
ta dipukus, užrašyti “Laisz 
vę.” Kai kurie dipukai pra
deda susiprasti. Reikėtų su 
jais pradėti draugiškus po
kalbius.

Mano nuomone, vajus tu
rėtų būti per visus metus, 
o ne per keturis mėnesius-

J. Skliutas

Laiškas Redakcijai
Gerbiamieji:

Aš taip džiaugiuosi, kaip 
niekad pirmiau, belaukda
mas savo gimtadienio artė
jant. Tai, žinoma, mano 
asmeninis džiaugsmas.

Bet kitas mano džiaugs
mas, kad mesyįsi “Laisvės” 
skaitytojai, kitaip sakant, 
“Laisvės” bendruomenė, tu
rėsime džiaugsmo švęsti se
kamais metais auksinį laik
raščio jubiliejų^ Šis spalio 
mėnuo yra tos šventės pra
džia.

Šia proga su dideliu 
džiaugsmu syeikmu mūsų 
“Laisvę,” darbininkų švie
tėją, su $50 ir linkiu jai iš 
tikros širdies ilgai gyvuoti! 
Happy birthday to you!..

Na, jei man reikėtų per
siimti lažybose, galiu ga
rantuoti, kad Hart fordo 
laisviečiai ekonomiškai lai
kosi geriau už kitų miestų 
laisviečius, nepaisant, kad 
yra daug pensininkų.

Galima pasitikėti, kad ko
lektyviniu darbu mūsų kvo
ta bus užpildyta su kaupu.

Na, ką sakote, vyrai?!
Girdėjau, kad hartfor- 

diečiai rengiasi tam darbui 
gerai. Savo $b0 įduosiu O. 
Giraitienei. ■

H. Svečias 
Hartford, Cohn.

Washing tonas. — Jungti
nės Valstijos sulaiko mili- 
tarinę ir kitokią pagalbą 
Laoso karalystei.

Cape Canaveral, Fla. — 
Aviacijos viršininkai vėl iš-, 
šovė į erdvę satelitą.

M. * * • • 'Mir M *• K. Čiurlionis
85-ūjų GIMIMO METINIŲ PROGA

“Kur svajonė, fantazija, 
klausiu aš ? Dėl ko pas mus 
nėra Čiurlioniu? Juk tai 
muzikinė tapyba...” — sa
vo metu kalbėjo dailininkui 
F. Bogorodskiui Maksimas 
Gorkis.

Šiandien tarybinės dailės 
jau nebūtų galima apkal
tinti fantazijos, svajonės, 
romantikos stoka. Mūsų 
vaizduojamasis menas kaip 
niekad kupinas kūrybinio 
polėkio, veržimosi į gyveni
me sūkurį; tarybinių daili
ninkų drobės, skulptūros 
kūriniai, grafika alsuoja, 
herojinio darbo patosu, ro
mantika, jie verčia žiūrovą 
susimąstyti, svajoti, žvelg
ti į naujus ateities horizon
tus. Bet Čiurlionis mums ir 
šiandien brangus, kaip di
dis menininkas, praturtinęs 
lietuvių muziką ir dailę la
bai originaliais, minties pri
sodrintais kūriniais.

Suėjo 85 metai nuo šio 
menininko gimimo dienos. 
Palyginti anksti mirė M. K. 
Čiurlionis (1911 m.), nespė
jo pilnai išsiskleisti jo įvai
riapusiškas talentas, bet ir 
tai, ką paliko menininkas, 
neabejotinai įeina į lietuvių 
kultūros aukso fondą.

Savo apybraižoje “Grei
čio vėjas” rašytojas Kon
stantinas Paustowskis, da
lindamasis savo įspūdžiais 
iš kelionės po Tarybų Lie
tuvą, rašo: “Vienoje Kau
no parduotuvėje aš mačiau 
nežinomo vietos dailininko 
paveikslą — mergaitės par- 
tretą. Paveikslas pavergė 
spalvų tyrumu ir ramumu, 
išbalusiu ir labai rimtu ma
žos mergaitės veidu. Tačiau 
paveikslo fonas buvo keis
tas. Jį sūdarė didėli apskri
timai, išmarginti1 blyškio
mis spalvomis. Ir aš pagal
vojau, ar tik ne Čiurlionio 
mokinys nutapė šį paveiks
lą?”

Nežinia, kokio mūsų dai
lininko paveikslą matė ra
šytojas; gal tai buvo Šimo
nio ar kurio kito tapytojo 
kūrinys. Gi užsukęs į M. K. 
Čiurlionio vardo dailės mu-

Milžinų ir nykštukų šalis
Atogrąžų Afrika!.. Mil

žiniška Kongo upė... Nepa
prastai turtinga augmeni
ja... Kalnai pilni sidabro ir 
kitokių metalų gyslų... Eu
ropos kolonizatoriai apie 
tai sužinojo jau XV amžiu
je. Pasakiška šalis pir
miausia patraukė portuga
lus. Lankėsi ten prancūzai.

Slinko amžiai. Kongo 
upės baseine pabuvojo įžy- Į 
mūs keliautojai Livingsto- 
nas, Stenlis. Jų pasakojimai 
apie lobiais pertekusias že
mes aptemdė protą ne tik 
eiliniams nuotykių ieškoto
jams, bet ir stambiems Eu
ropos piniguočiams bei val
stybių valdovams. Ypač 
Kongu susidomėjo Belgijos 
karalius Leopoldas H. Jis 
sugebėjo į savo tarnybą 
pritraukti ir Kongo basei
no tyrinėtoją Stenlį. Ir štai 
įžymusis keliautojas vėl at
sidūrė Kongo pakrantėse. 
Tačiau dabar Stenlį domi
no jau ne taikūs susitiki
mai su pigmėjais, savo 
ūgiu pačiais žemiausiais 
gyventojais Žemėje... Ne
kreipė jis dėmesio ir į pa
čius aukščiausius pasauly
je žmones — va tutsius.

Stenliui rūpėjo dalykai, 
susiję su šalies kolonizaci
ja: tvirtovių statyba, papir
kimai, apgavystės. Ir jam 
sekėsi. Apgauti vietinių gi
minių vadai milžinišką teri- 

ziejų Kaune, K. Paustovs- 
kis turėjo progos susipažin
ti su šio ‘nepaprastai pui
kaus tapytojo” (taip rašy
tojas apibūdina Čiurlionį) 
kūrinių originalais, beveik 
pastoviai eksponuojamais 
galerijoje. Tarybiniaz žmo
nės gerbia Čiurlionio atmi
nimą, stropiai saugo jo me
ninį palikimą. Eilė respub
likos miestų gatvių pava
dinta jo vardu. Čiurlionio 
vardas suteiktas stambiam 
Tarybų Lietuvos menožidi- 
niui — Kauno dailės mu
ziejui. Druskininkuose, kur 
prabėgo Čiurlionio vaikys
tės metai, netrukus bus ati
dą rytas M. K. Čiurlionio 
namas-muziejus, čia jo var
du bus pavadinta gatvė.

M. K. Čiurlionio niekad 
neužmiršta mūsų koncertų 
rengėjai: jo kūriniai — 
simfoninės poemos “miš
kas” ir ‘Jūra” skamba kon
certų salėse, per radiją. 
Štai ir šiomis dienomis, pa
gerbiant didžiojo meninin
ko atminimą, respublikos 
radijas ir televizija davė 
laidas apie Čiurlionį — įžy
mųjį lietuvių muziką ir dai
lininką.

Meno mylėtojai, be anks
čiau išleistų Čiurlionio kū
rinių fortepijonui, chorams, 
preliudų ir-fugų, šiais me
tais gavo naują vertingą 
dovaną — knygą ‘M. K. 
Čiurlionis”, kurioje surink
ti jo įdomūs laiškai, užra
šai, straipsniai. Jau paruoš
tas spaudai Lietuvos Moks
lų akademijos leidinys—“Iš 
mūsų kultūros Istorijos” 
III t., kuriame doc. Vyt. 
Kairiūkštis plačiai . kalba 
apie Čiurlionį - dailininką. 
Laukiama taip pat pasiro
dant M.; K.; Čiurlionio spal
votų reprodukcijų aplanko 
su rašytojo Antano Venclo
vos įvadiniu straipsniu.

Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio — didžio lietu
vių menininko — kūrybinis 
palikimas Tarybų Lietuvp- 
je yra gerbiamas ir saugo
mas.

A. Bačiulis

toriją, didesnę už visą Va
karų Europą, atidavė Leo-I 
poldo II nuosavybėn. Tarp
tautinė konferencija ato
grąžų Afrikos dalybų klau
simams, susirinkusi 1885 
metais Berlyne, šį faktą 
patvirtino. Kongas tapo 
Belgijos karaliaus II asme
nine nuosavybe, kuri buvo 
net 77 kartus didesnė už jo 
valdomą šalį! 1908 metais 
šią “nuosavybę” jis parda
vė...savo paties valdomai 
karalystei! Taip gimė Bel
gų Kongo kolonija.

Belgų kapitalistai greitai 
pajuto, kad pagrindiniai 
kolonijos turtai slepiasi že
mės gelmėse.

Pasirodė, kad Konge ne
paprastai gausu sidabro, 
deimantų, Vario, kobalto, 
aukso, cinko ir kitų labai 
brangių iškasenų. Šalyje 
ėmė augti kasyklos, aukš
čiausius atogrąžų džiung
lių medžius pralenkė fabri
kų kaminai...

...20 kilometrų į vakarus 
nuo Žadovilio miesto veikia 
didžiulės urano rūdos ka
syklos. Visa teritorija ap
tverta spygliuota viela. Čia 
sava tvarka, savi įstatymai. 
Tik naktimis atsidaro ka
syklos vartai. Po metalo 
laužo priedanga išvežamas 
gautasis uranas. Jis keliau
ja į Jungtines Ameriko 
valstijas, Angliją, Belgiją... 

■~Iš urano/gauto šioje ka
sykloje, buvo pagamintos 
bombos, kurios atnešė bai
sias nelaimes Hirosimai ir 
Nagasakiui... Tokių bombi| 
gamybai buvo skirtas visas 
Čia iškasamas uranas. O tai 
negalėjo nejaudinti visų 
pirma taikiųjų Kongo gy
ventojų, pradedant nykš
tukais pigmėjais, baigiant 
aukštaūgiais milžinais va- 
tutsiais. Pragaištingas ka
pitalistų išn a u d o j i m a s 
tapo nepakenčiamas.

Tiesa, buržuazinė belgų 
spauda mėgo Kongą vaiz
duoti kaip koloniją — rojų. 
Deja, ši jų sukurta pasaka 
staiga subyrėjo.

1959 metų sausio mėnesį 
visas pasaulis sužinojo apie 
Konge prasidėjusius aud
ringus įvykius. Kongo liau
dis ryžtingai stojo prieš ko
lonizatorių įvestą tvarką. 
Belgijos vyriausybė buvo 
priversta Kongui suteikti 
nepriklausomybę. Didžio
sios atogrąžų Afrikos upės 
kran tuose prasidėjo 
džiaugsmo dienos. Tačiau 
greit jas užtemdė nauji 
audros debesys. Briuselio, 
Niujorko bei Londono ka
pitalistai ryžosi po nepri
klausomybės skraiste išsau
goti teisę grobti šios šalies 
turtus.

Įvairūs kapitalistų staty
tiniai, kaip čiombė, Koton- 
žis, Mobutu, ir šiandien te- 
bev aro sąmokslininkišką 
veiklą prieš teisėtąją šalies 
vyriausybę su Patriu Lu
mumba priešakyje. Ar pa
siseks kapitalistams v ė 1 
suleisti nagus į Kongo že
mę? Niekuomet. Kongo 
liaudis kartą tars paskuti
nį ir lemiamą žodį. . *

(•“Pioriieriūš”)»
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Binghamton, N. Y.
Iš Lietuvos Judamuįs 

Paveikslus rodys
LDS 6-ta kuopa ir LLD 

20 kuopos moterų ’skyrius 
bendrai rengia šį puikų pa
silinksminimo vakarą. Jis 
bus puikus tuomi, kad bus 
parodyti nauji, puikūs ju
dami paveikslai iš mūsų 
gimtosios tėvynės Tarybų 
Lietuvos. Draugas Jonas 
Grybas iš Brooklyn, N. Y., 
atsiveš vėliausius Tarybų 
Lietuvoje gamintus juda
mus paveikslus-filmus. O 
mums, vietos ir apylinkės 
lietuviams tiktai reikia pa
sinaudoti ta proga: patiems 
dalyvauti ir draugus atsi
vesti pamatyti vaizdus da
bartinės, tarybinės Lietu
vos. -

Šis puikus, linksmas va
karas įvyks šeštadienį, spa
lio 22 dieną, Sokolovna 
Hali, 226 Clinton St. Pra
džia 6:30 vai. vakare. Dp- 
vana tiktai $1.

Vakaras bus linksmas ir 
tuom, kad, pabaigus pa
veikslus rodyti, dar bus ir 
vakarienė, o vakarieniau
dami turėsime gražaus lai
ko ir draugingiems pasikal
bėjimams. Mūsų veikliosios 
šeimininkės bus pilnai pri
sirengusios visus svečius 
širdingai priimti ir paten
kinti skaniais valgiais, pri
taikytais rudens sezonui. 
Vakarienės įžanga labai že
ma — tiktai $1 ypatai.

Rengimo komisija krei
piasi Į vietos ir plačios 
apylinkės lietuvius ir šir
dingai prašo įsigyti tikėtus 
is anksto. Tas didžiai pa
lengvins mūsų pasiruošimoj 
darbą. *

Širdingai užprašome vi
sus dalyvauti. Iki laimingo 
pasimatymo spalio 22 die
ną.

Varde rengimo komisijos
Onyte Vėlius



Kodei skauda galvą?
Nemalonus, varginantis 

galvos skausmas kiekvieną 
verčia susirūpinti ir ieško
ti priemonių jį apraminti. 
Vieni galvoja, kad šio 
skausmo priežastis yra su
sinervinimas, nemiegota 
naktis, nepa k a n k a m a s 
maistas, pervargimas. Kiti 
gi, jausdami įkyresnius ir 
dažniau pasikartojanč i u s 
galvos skausmus, stengiasi 
patys šaltais ar šiltais kom
presais, piramidono, analgi
no ar aspirino tabletėlėmis 
išsigydyti. Ir tik tada, kai 
skausmai įkyriai kartojasi,

bū-
vos

Galvos skausmai gali 
ti labai stiprūs arba 
jaučiami ir pasireikšti įvai
riose vietose — tai priklau
so nuo priežasties, kuri juos 
sukelia. Kartais skauda aki
duobių, smilkinių ar viršu
galvio srityje, o kartais pa
kaušyje arba ir visame gal
vos plote.

Dažniausiai galvos skau
dėjimu skundžiasi jautrių 
nervų žmonės: jiems galvą 
ima skaudėti po mažiausio 
susieržinimo. Stiprus spau
dimas galvos srityje, galvos 
odos skausmingumas ar

o tabletės nebepadeda, žmo- stiprūs visos galvos skaus- 
nės kreipiasi į gydytoją

Toks savarankiškas gy
dymasis yra i 
Mūsų šalyje yra visiems 
prieinama medicininė pa
galba, kurios pagrindinis 
uždavinys — profilakt i k a 
—kelio užkirtimas susirgi- 

* n?ams. Kuo anksčiau gydy- f 
tojas nustatys ligos diagno-1 
zę, tuo sėkmingesnis bus I 
gydymas.

Galvos skausmai nėra li
ga, bet vienas iš pagrindi
nės ligos simptomų. Jais 
prasideda užkrečiamos li- 

uždegimas, 
' J or-I

sutrikimas. I nustatyti ankstyvos hiper- 
Ūžimas ausyse, mirgėjimas | toninės ligos stadijas bei 

svaigimas, inkstų pakenkimus. Inkstų 
virškinamojo aparato veik- uždegimas vystosi labai ne
les (vėmimas, pykinimas, I pastebimai, ir tik galvos 
vidurių užkietėjimas) bei skausmai gali nuvesti ligonį 
širdies darbo sutrikimai į gydymo įstaigą, kur, siste- 
dažniausiai yra lydimi gal- mingai tiriant kraują, šla- 
vos skausmų.

mai dažnai yra nerviniai. 
Bet nereikia pamiršti, kad 

neteisingas, padidėjęs nervų jautrumas

kraujo ligos ir įvairių 
ganų veiklos t

ii galvos skauusmai gali 
būti iššauukti kurio nors 
rimto organizmo susirgimo 
(tuberkuliozės, bruceliozės, 
kraujo ligų ir kt.).

Dažnai skauda galvą su
silpnėjus regėjimui ar klau
sai. Kai po ilgesnio skaity
mo, siuvinėjimo ar kito var
ginančio darbo ima skaudė
ti galvą, būtinai reikia pa
tikrinti pas akių gydytoją 
ne tik regėjimo aštrumą, 
bet ir akių dugno pakiti
mus. šie pakitimai padeda

akyse, galvos

plmą ir kt., nustatoma tik-

roji galvos skausmo prie- 
. zastis.

Vaikai, o kartais ir suau
gusieji, galvos skausmus 
jaučia, jei apsikrečia kirmė
lėmis arba kaspinuočiais. 
Turint kirmėlių, gana greit 
vystosi mažakraujystė, gi 
sergant mažakraujyste, ne 
tik skauda, bet ir svaigsta 
galva, mirga akyse, ypač 
palenkus galvą žemyn.

Kai kurioms moterims 
aštrūs, migrenos pobūdžio 
galvos skausmai pasireiškia 
prieš menstruacijų ciklą. 
Migrenos arba priepuoliais 
užeinančių galvos skausmų 
tikroji priežastis dar nėra 
tiksliai išaiškinta, tačiau 
manoma, kad šie skausmai 
susiję su protiniu pervargi
mu arba vidinės sekreci
jos liaukų veiklos sutriki
mu.

Infekcijos židiniai burno
je — prakiuręs skaudantis 
ar neskaudantis dantis, pa
didėjusios tonsilės taip pat 
gali sukelti galvos skaus
mus. Pašalinus arba užgy- 
džius nesveika dantį ar iš
operavus tonsilės, tokie 
skausmai pranyksta. J e i 
persirgus gripu ar viršuti
nių kvėpavimo takų kataru, 
ilgesnį laiką skauda galvą, 
reikia rūpestingai patikrin
ti, ar nėra uždegiminių pro
cesų. Persirgus gripu ar ki
tomis infekcinėmis ligomis, 
dažniausiai skauda viena 
galvos pusę kaktos ar pa
kaušio srityje. Vienos pusės 
skausmai gali būti susiję 
su nervų ar stuburo slanks
telių pakenkimu.

Galvos skausmų priežas
timi gali būti ir galvos, 
kraujagyslės ar smegenyse 
augantis auglys. Sutrikus 
galvos smegenų kranu jo a- 
pytakai, galvos skausmai di
dėja, galva darosi sunki, 
svaigsta, darbingumas ma
žėja, pasireiškia pykinimas, 
vėmimas.

Kartais, kai liga sudėtin
gesnė, pavyzdžiui, širdies 
nepakankamumas ar plau
čių emfizema, sunku nusta
tyti tikrąją skausmų prie
žastį. šiuo atveju galvos 
skausmai intensyviai didė
ja, o kraujas nepkankamai 
prisisotina deguonimi. Pa
našūs reiškiniai pastebimi 
apsinuodijus alkoholiu, ni
kotinu ir kitais nuodais.

Tad, jei dažnai skauda 
galvą, reikia nuodugniai iš
tirti sveikatos būklę. Ne
reikia pamiršti, kad svei
kam žmogui galvos neskau
da. Patariama visados rū
pintis savo sveikata, prisi
laikyti režimo: nustatytu 
laiku normaliai pavalgyti 
ir išsimiegoti. Nereguliarus 
sausas maistas skatina ma
žakraujystę, avitaminozę, 
virškinimo organų susirgi
mus, o taip pat ir galvos 
skausmus. Nešvara yra pla
čiausias užkrečiamų ligų 
šaltinis, o užkrečiamas li
gas visuomet lydi stiprūs 
galvos skausmai.

Retkarčiais, pavyzdžiui, 
kelionėje, kur nėra galimy
bes pasitarti su gydytoju, 
įkyrius galvos skausmus 
galima raminti citramono, 
analgino ar piramidono tab-

letėmis. Tačiau, dažnai nau
dojant vaistus,. organizmas 
prie jų pripranta ir nebere- 
aguoja. Kiekvienas dažnai 
naudojamas medikamentas 
veikia neigiamai, todėl vais
tus reikia vartoti saikingai 
ir tik esant būtinam reika
lui. Ypač nepatariama var
toti vaistų, nepasitarus su 
gydytoju, nėštumo metu. 
Jeigu nėščiai moteriai skau
da galvą, reikia būtinai pa
tikrinti sveikatą, nes gali 
prasidėti inkstų ar kita li-

S. Gruodytė
Medicinos mokslu 

daktarė
Tarybinės Moters”)

UODEGA ILGESNĖ 
Už ŽVĖRELĮ

Šiaurės Amerikoje, Afri
koje, Pietų Azijoje ir pie
tinėse dalyse TSRS veisiasi 
nedideli žvėreliai, anglų va
dinami “jerboa,” rusų—il
gakojais. Jie panašūs į 
kralikučius arba peles.

Ypatybė ta, kad jų uode
ga ilgesnė už patį žvėrelį, 
taipgi labai ilgos paskutnės

Žinios-iš Lie iii vos
“RAUDONOJI STRĖLĖ” 

KELIONĖJE
Beveik kas mėnesį Vil

niaus dizelinių traukinių 
depo kolektyvas išleidžia po 
vieną suremontuotą dizelinį 
traukinį. Pastaruoju metu 
ctepo darbininkai remonta
vo šešių vagonų dizelį, pa
vadintą “Raudonąja strė
le”. Šis traukinys vežioja 
keleivius ruože Maskva — 
Leningradas. Depo remon
tininkai, kurie kovoja už 
komunistinio darbo kolek
tyvo vardą, vykdydami šią 
užduotį, pasiekė naują ga
mybinę pergalę. Traukinys 
suremontuotas gerai ir 
anksčiau nustatyto laiko. 
Brigadai, vadovaujamai I. 
Fiepio ir V. činčiko, suteik
tas komunistinio darbo ko
lektyvo vardas.

Vytautas Stoškus

Janulionytė ir kt. O kaista- 
tvbininkai užbaigs statyti 
10,090 tūkstančiu vietų vi
siškai mechanizuotą paukš- 
t;dę ir 25 tūkstančių vietų 
paukščių nupenėjimo cechą, 
ir prie šių pastatų atsiras 
gėlynai bei skverai.

VILNIUJE TARĖSI 
MATEMATIKAI

Rugsėjo 10 d. Vilniuje 
pasibaigė visasąjung i n i s 
matematikų pasitarim as, 
kuriame buvo apsvarstyti 
tikimybių teorijos bei ma
tematikos klausimai. Per 
šešias pasitarimo dienas jo 
dalyviai — Maskvos, Lenin
grado, Taškento, Kijevo ir 
kitų šalies stambiausių 
moksliniu centru matemati
kai, o taip pat didelė Lietu
vos mokslininkų grupė — 
išklausė daugiau kaip 90 
pranešimų.

Priimtas nutarimas iš-PAUKŠČIŲ FERMOJE Ieisti pasitarim0 ^bus. Se- 
Panevėžys. — Kam anks- kautis, VII tikimybių teori- 

Čiau teko lankytis Staniūnų jos bei matematinės statis- 
tarybinio ūkio paukščių fer-i tikos pasitarimas, Gruzijos 

tikro mokslininkams pasiūli u s, 
neatpa- bus sukviestas 1963 metais 

svaru, jauku, 'Tbilisyje.
žaliuoja alyvų (-r—-—■ .............................-......................- -

moje, tas dabar šio 
paukščių fabriko 
žins. VisurNYKSTA INDĖNAI

Kada Kolumbas atrado žydi gėlės, 
Ameriką, tai manoma, kad, rumaL 
dabartiniame Jun g t i n i ų | Paukščių fermos darbi- 
Valstijų plote gyveno viršininkai patys taip susitvar- 
milijono indėnų. Prieš 300 I kė_. Paukštininkė drg. Se- 
metų dar jų buvo 850.000.I menaitė įsirengė prie paukš-j

1950 metais užsiregistrą- tides skverelį. Sutvarkant 
vo indėnais, kurie skaitosi fermos teritariją, daug pa- 
indėnų kilmės, mažiau 400 dirbėjo ir pensininkas Kar-; 
tūkstančių žmonių. neckas, namų šeimininke

G. ZIMANAS

Leonas Prūseika—k ovolo|asr publicistas, žmogus
Perspausdiname šj straipsnį iš 

Vilniaus “Tiesos." kad parodyti, 
kaip Lietuvos žmonės įvertina L. 
Prūseikos knygą. Straipsnio auto
rius ,— “Tiesos" vyriausias redak
torius. “Atsiminimai ir dabartis,” 
kaip žinia, buvo išleista prieš tre
jetą metų Amerikoje ir visi ALDLD 
nariai ją gavo. Dabar šį L. Prū
seikos veikalą išleido Tarybų Lie
tuvoje.—Redakcija.)

Čikagoje sykį įsikalbėjau 
su seniai Amerikoje gyve
nančiu lietuviu apie Leoną 
Prūseiką. Buvau girdėjęs, 
kad Prūseika serga ir klau
sinėjau, ar jisai turi pakan
kamai lėšų gydytis.

— Žinoma, kad jisai pats 
neturi. Bet jeigu reikėtų 
surinkti, tai būtų, matyti, 
galima tai padaryti. Lietu
viškose kolonijose žmonės 
sudėtų, kiek tik reikia. 
Retas lietuvis Ame riko- 
je nėra girdėjęs Prūsei
kos kalbant arba nėra skai- 

I tęs jojo raštų. O kas jį gir
dėjo kalbant arba skaitė jo 
straipsnius, tas dažniausiai 
jį gerbia. Tai galima pa
sakyti ir apie daugelį tų, 

č kurie yra priešingi jo įsiti
kinimams.

Kitą kartą viename susi
rinkime kalbėtojas gerai ir 
sąmoningai pakalbėjo. Jo 
kalba, matyti, žmonėms pa
tiko, ir vienas draugas, sė
dėjęs šalia manęs, su pasi
tenkinimu pasakė:

— Drožia, kaip Prūseika, 
jaunas būdamas.

Tai, matyti, buvo jam 
aukščiausias pagyrimas.

Tas nuotrupas prisimi
niau, paėmęs skaityti nese
niai Tarybų Lietuvoje iš
leistą knygą “Atsiminimai 
ir dabartis”.

at-

giųjų organizacijų. Tai nie
kaip nesiderina su jųjų 
skelbiamais teigimais. Jie 
įrodinėja,, kad pažangiosios 
idėjos svetimos “tautos dva
siai”. O čia štai tūkstan
čiai lietuvių, dargi žymiai 
daugiau, negu kitos tautos, 
dedasi į pažangias organi
zacijas. Ligi šios dienos jie 
dar stovi ties šia neišspren
džiama jiems mįslė.

Leono Prūseikos atsimi
nimai daug čia paaiškina.

Tūkstančiai lietuvių ne
truko įsitikinti, jog ir Ame
rikoje ne mažesnė vergovė, 
negu ta, kurią jie paliko. 
Milžiniški monopolijų pel
nai, žmogaus pažemimas, 
dolerio viešpatavimas, neg
rų diskriminavimas — visa 
tai greit įtikindavo iš Lie
tuvos atvykusius žmones, 
kad jie bėgo nuo vilko, o už
bėgo ant lokio. Greit išga
ruodavo visos iliuzijos, ir 
žmonės vėl stodavo į kovą.

Apie ką žmogus berašytų 
savo atsiminimuose, jisai 
rašo apie save. Žinoma, vi- 

, sada žmogus rašydamas 
tuo ar kitu mastu atsklei
džia save. Bet jeigu kituo
se žurnaluose dar galima 
kartais slėpti savo prigim
tį, tai rašant atsiminimus,

tatai padaryti labai sunku. 
Labai būdinga, ką žmogus 
atsimena ir ką jisai laiko 
svarbiu papasakoti iš tų 
įvykių, kurių amžininkas 
ir liudininkas jisai buvo. 
Dar labiau būdinga būna 
tai, ką žmogus užmiršta iš 
to, ką, rodos, atsiminti pri
valėtų. Yra žmonių, kurie 
savo atsiminimuose turi 
tiktai vieną temą — savo 
smulkutę ambiciją, kurią 
jie ir siekia patenkinti. Ir 
yra atsiminimų, kurie 
spindi ištisą epochą.

Toke yra ir Leono Prū
seikos (Alberto Vabalo) at
siminimai. Skaitytojui at
siveria ištisas laikotarpis 
Lietuvos darbo žmonių gy- 
v e n i m e . Audringi 1905 
metų revoliucijos įvykiai 
Lietuvoje, kalėjimas, teis
mas, Sibiras. Susitikimai 
su kovos draugais, su Kap
suku ir kitais, carinių biu
rokratų ir kalintojų paveik
slai, dramatiškos pabėgimo Ir Prūseika nuo pat pirmų- 
iš Sibiro scenos, šykščiais jų žingsnių stojo į eiles tų, 
bruožais, bet labai išraiš- kurie tęsė toliau prancūzų 
kingai ir įsimenančiai skai
tytojui nupieštas laikotar
pio paveikslas.

O štai Amerika, kur au
torius pabėgo iš Sibiro. 
Daugeliui., siekiančių jos 
krantų, tatai buvo šalis, 
kur galima pralobti, pra
bangiai gyventi. Prūseika, 
plaukdamas Lamanšo kana
lu, girdi didžiosios prancū
zų revoliucijos aidus, jo 
fantazija regi Kromvelį, 
pilgrimus, Baironą, čartis- 
tus ir Haigeto kapines, kur 
palaidotas Karlas Marksas, 
Jis ir Amerikoje stoja į ko
vą. Ir šiuo atžvilgiu jo as
meninis kelias yra didžiai 
būdingas.

Buržuaziniai nacionalis
tai, atsidūrę dabar, po ka
ro, Amerikoje, daug popie
riaus sugadino, nagrinėda
mi, kodėl Jungtinėse Ame
rikos Valstijose tiek daug 
lietuvių dedasi prie pažan-

revoliucionierių, čartistų ir 
marksistų tradicijas.

Savo atsiminimuose Leo
nas Prūseika yra be galo 
kuklus. Jis niekur nekiša 
savo asmens, ypatingai ne
sikapsto savo asmeniškuo
se pergyvenimuose, nėra į- 
simylėjęs savęs ir savo min
čių, kaip tai kartais būna 
kai kurių atsiminimų auto
riams, kurie yra tikri, kad 
niekam nėra įdomesnės te
mos už jų asmenį. Bet ne
paisant to, o galimas daik
tas, kaip tik dėl to, skaity
tojui labai ryškiai iškyla jo 
būdas, jo pažiūros.

Idėjinis tvirtumas, pasiry
žimas nenuilstamai kovoti 
prieš bet kokią priespaudą, 
aštrus protas, pasiaukoji
mas ir drąsa kovoje — štai 
kokį skaitytojas pamato Le
oną Prūseiką.

Kai jis pirmą kartą buvo 
suimtas ir teisiamas, jį vi-

liojo tardytojas, įkalbinėjo, 
kad jis jaunas ir, parašęs 
carui malonės prašymą, lai
mėtų. ’ •

“Ši melodija man buvo 
biauri”, — rašo Prūseika. 
Vėliau, jau po teismo, jį 
kalbino prokuroras., bet 
Prūseika ir jo pasiūlymus 
atmetė sū pasipiktinimu. 
Įtikinėjo jį tėvai, giminės, 
bet ir čia jis buvo nepalen
kiamas. Jeigu Sibiras, tai 
tegu būna Sibiras, bet ran
kų Prūseika, ir jaunas bū
damas, nepakėlė. Ir lygiai 
tokį; pat tvirtumą jisai ro
do visą savo gyvenimą.

Šaltojo karo metais, siau
tėjant makartizmui, pažan
giam žmogui Amerikoje bu
vo nelengva. Bet Prūseika 
buvo vienas tų, kurie nepa
būgo. “Mes, — rašo L. 
Prūseika, — nesubėgome į 
slėptuves. Mes gynėme gar
bingas laisvės tradicijas, 
nes laikėme tai savo parei
ga”. Ir dabar Leonui Prū- 
seikai nelengva. Makartiz- 
mas yra apdaužytas, bet 
būtų klaidinga galvoti, jog 
jisai yra sutriuškintas. Ji
sai naudingas valdantie
siems JAV sluoksniams ir, 
sumuštas vi-enu pavydalu, 
jų atgaivinimas kitu, ma
žiau ryškiu, dar nesukom
promituotu, bet ne mažiau 
pavojingu pavidalu.

Bet ir dabar, būdamas 
silpnos sveikatos, sunkiai 
sirgdamas, Prūseika nepa
sitraukia iš kovos posto. Ir 
šiandien “Vilnies” skaityto
jas dažnai džiaugiasi. Nors 
ir paliegęs, Prūseika — ko
vos lauke.

Ne be reikalo savo kny
gą L. Prūseika pavadinio 
“Atsiminimai ir dabartis.” 
Į praeitį jis žiūri šių dienų 
kovotojo akimis. Jaunystės 
kovos įkvepia jį šiandien, ir 
jis jas iš esmės ir tęsia 
šiandien. Tai jaučia ir 
skaitytojas. Prūseikos ap
rašyta praeitis ne tik isto-

rija. Puslapiai, smerkian
tieji carinius budelius, kal
tina ir dolerinius viešpa
čius bei jų klapčiukus.

Bet ir dabarties temoms 
jis skirią nemaža dėmesio.

Kas nežino, kaip įvairūs 
darbo žmonių priešai puolė 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų partiją po to, kai ji 
atskleidė ir iškritikavo kai 
kurias asmenybės kulto 
klaidas. Susidarė bendras 
šmeižikų choras, į kurį su
sijungė fašistai ir revizio- 
nistai, renegatai ir visokie 
kitokie darbo žmonių prie
šai. Tuo mom-entu daug kas 
suklydo, susvyravo. Bet ne 
toks buvo L. Prūseika. Įdo
mu skaityti tuos knygos 
puslapius, kurie liečia ano 
meto laikotarpį. Jis su
pranta ir aiškina skaityto
jams, jog asmenybės kulto 
Idaidų demaskavimas yra 
ne silpnumo, o jėgos požy
mis, ir visiškai teisingai 
pabrėžia, jog tokia stiprybe 
negali pasigirti jokia kapi
talistinė partija,, joks kapi
talistinės santvarkos pavi
dalas. i

Anomis sunkiomis revizio- 
nistų siautėjimo dienomis 
su ypatinga jėga pasireiškė 
idėjinis L. Prūseikos tvir
tumas ir nuoseklumas.

Ir dar vienas Prūseikos 
bruožas išryškėja skaitant 
jo knygą, jo reiklumas, prin
cipingumas pačiam sau. 
Prūseika savo laiku buvo 
nadaręs klaidą ir pasmerkia 
ją. Griežtai ir atvirai pri
pažįsta jis tą klaidą ir pa
smerkia ją. Teisingai rašo 
jisai, jog: /‘savikritika yra 
valios' stiprumas prisipažin
ti klydus. Tik silpnavaliai 
savęs nekritikuoja.”

Tęsdamas toliau geriau
sias rusų ir lietuvių revo
liucionierių tradicijas, Prū
seika yra nuoseklus inter- , 
nacionalistas. Dar būdamas ’ 
Sibire,' jisai supranta, jog 
žmones vienija jų klasinė ir 
idėjinė kova, šiltai atsilie- :

pia jisai apie tremtinį Or
lovą — totorių, kuris jį pri
glaudė ir padėjo.

Jisai piktinasi negrų per-
• sekiojimais JAV, nuolat ir
• nuolat sugrį ž d a m a s prie
• šios Amerikai ypatingai 

skaudžios problemos.
1 Būdamas internaciona-, 

listas, L. Prūseika negali 
nekovoti žūtbūtinės kovos 
su buržuaziniais nacionalis
tais. Puikus polemistas, ji
sai moka juos sugauti, iš
traukti į dienos šviesą ir 
parodyti. Galimas daiktas, 
dėl to jie irgi jo taip pat 
nekenčia ir nuolat puola. 
Tačiau Leonas Prūseika dėl 
to nesijaudina. Priešingai, 
jisai su širdgėla prisimeni, 
kad buvo laikas, kada jie jį 
gyrė.

Mūsų jaunimui bus ypač 
naudinga susipažinti su aš
tria ir įtikinama Prūseikos 
kritika prieš nacionalistus.

Nagrinėjamoji knyga jau 
šiek tiek žinoma mūsų skai
tytojui iš to laiko, kai ji 
išėjo JAV. Tačiau tada 
Lietuvoje vis dėlto, maža 
kas galėjo su ja susipažinti, 
ir Politinės ir mokslinės li
teratūros leidykla gerai pa
darė., išleisdama ją. Gaila 
tik, kad tai užėmė leidyk
lai tiek daug laiko — kone 
ketverius metus. Tai tie
siog nedovanotinas neopera- 
tyvumas.

Prūseikos knyga yra gra
žus indėlis į mūsų dar kol 
kas negausią publicistiką. 
Kaip publicistas Prūseika 
originalus ir įdomus.

Jo publicistika iš tolo ne
panaši į tuos kūrinius, ku
rie parašyti skambia fra
ze, su daugybe aforizmų ir 
visokių “dzinguliukų,” su 
įmantriais stilistiniais pa
gražinimais, kur dažnai 
forma nustelbia turinį, kur 
daug skambių žodžių, bet 
maža minties ir įtikinamu
mo. Praciurleno u toks pub
licistas, jį gana malonu 
skaityti, bet per skaitęs 
skaitytojas neretai klausia 

(Tąsa 4-tame pusi.)

pradėtas statyti 
mokyk- 

Abi-

Taip buvo
Skaudvilės vidurines 
los naujas stadionas, 
turientas V. Butkus ir aštun
tokas A. Novickas kloja bėgi
mo taku cementinius bortelius.

-.•x<

Knygos Bronei Bukauskaitei 
pats artimiausias draugas. Pa
milo ji jas dar visai mažutė. 
Nepamiršo ją ir vėliau, vidu
rinėje besimokydama. Čia ir 
gimė jos didžioji svajonė — 
tapti bibliotekos vedėja.

Mergaitės svajonės išsipildė. 
Bronė dabar bibliotekos vedė
ja, Vilniaus kultūros-švietimo 
technikumo neakivai z d i n i o 
skyriaus studentė. Kolūkie
čiai ją juokais turtinga nuo
taka vadina. O kaipgi neva
dinsi, jei bibliotekos lentyno
se guli daugiau kaip 6,000 
knygą. Pamilo turtingąją nuo
taką ir jos knygas Kupiškio 
rajono M. J/elnikaitės vardo 
kolūkio kolūkiečiai.

3 pusi. Laisve (Liberty). Penktad., spalio (Oct.) 14, 1960
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Iš kelionės po mieląją Lietimu

jausmas
Sesers

Užpakalyje turi 
žemės bulvėms ir

rių ligų, ypatingai nuo šir
dies ir vėžio ligų.

IX-as fortas mus visus 
turistus tiesiog suk r ė t ė . 
Ten tūkstančiai nekaltų 
žmonių buvo žiauriai nužu
dyti. Ten baisūs, baisūs re
giniai.

Kaune viešint, vaikščiojo
me ir po krautuves. Mo
terys įdomaujasi prekėmis. 
Pasirodė, kad krautuvės 
pilnos prekių ir kainos nė
ra aukštos, kaip daug ame
rikiečių įsivaizduoja.

Išbuvę tris dienas, turėjo
me atsisveikinit

EILINIAI Iš LIETUVOS
SUŽAVĖJO PUBLIKĄ

ROCHESTER, N. Y

Tu-
Aldo- 
gabi

šian-

(Tąsa)
Štai ir kolūkio gatvė. Ma

tau, visa šeima atbėga prie 
mašinos. Koks džiaugsmas, 
koks jaudinantis 
krūtinę užlieja! 
namelis jaukus, 
barelių, 
truputį
daržovėms.

Sesuo ir šeima pirmiau 
gyveno Česukų kaime, prie 
N -e m u no ir Merkio. Bet 
prieš trejetą metų ten įvy
ko didelis potvynis, tuo bū
du jiems prisiėjo parduoti 
tą savo gražią sodybėlę ir 
nusipirkti Druskininkuose 
šį namuką. Žiemos metu 
jie gyvena su vaikais Kau
ne. Apsukrus sesers vyras 
vis susiranda šiokį tokį dar
belį. Gaila, šiuo laiku jis tu
ri bėdos su savo kojomis. 
Teks pasiduoti operacijai. 
Jie išauklėjo dvi dukteris ir 
sūnų. Vyresnė duktė, Lio- 
nytė, baigus medicinos 
mokslą ir dirba Kauno vais
tinėje už vedėją. Antra, 
Danutė, šiemet išlaikė vals
tybinius -egzaminus ir yra 
pilna gydytoja. Sūnus OI i ti
kas šiemet baigs Vilniaus 
Universitetą; jis pasirinko 
archeologijos mokslą, 
re j o vyriausią dukrą, 
ną, kuri mirė; buvo 
mokytoja.

Tai pasirodo, kaip
dien Tarybų Lietuvoje pri
einamas mokslas visiems, 
kurie tik įvertina mokslą ir 
turi norą ir gabumus mo
kytis. Kadangi mano sesuo 
ir jos vyras nebuvo turtin
gi, bet mažažemiai, jie sun
kiai dirbdavo.

Atsimenu, kada pas juos 
buvau 1939 m., tada jie gy
veno Česukų kaimev prie 
Merkinės. Jų namelis, ro
dos, buvo tik dviejų kam
barėlių, o turėjo keturis 
vaikučius. Vaikai dar buvo 
maži. Vyriausia, mergaitė, 
mirusi, buvo apie 13 metų; 
jauniausias berniukas 10 
mėnesiu. Tai buvo Smeto
nos laikais. Tuomet man 
buvo tiesiog skurdu į juos 
žiūrėti, nes tas jų namelis 
buvo ne vien mažas, bet ir 
senas, aplūžęs. Todėl, jei 
ne šiandieninė tarybinė val
džia, šie visi vaikai būtų li
kę bemoksliais, nepaisant 
to, kaip jie būtų norėję mo
kytis bei turėję gabumus į 
mokslą.

Prisiminiau čia savo se
serį ir jos šeimos gyvenimą 
ne todėl, kad jie savieji, bet 
todėl, kad šiandien yra 
tūkstančiai tokių š e i m ų 
Lietuvoje, kurių vaikai pa
siekia ir pasieks aukštus 
mokslus.

Veikiausia niekur kitur 
pasaulyje nerastum šalies, 
kur mokslas būtų taip pri
einamas, taip įvertinamas, 
taip branginamas, kaip Ta
rybų Lietuvoje.

Po visų pokalbių palieka
me seserį ir jos vyrą prie 
mažyčio jų anūko Dainiaus, 
o Lionė, Vitas Balčiūnas ir 
aš pasileidome (Vitas Bal
čiūnas ir jo žmona Lionė 
čia atostogauja) apžvalgy
ti nors truputį Druskinin
kus. Jie nori man parody
ti sanatorijas, poilsio na- 
tnus, žavinčias aikštes, par
kus ir tuos stebuklingus 
mineralinius vandenis.

Vaikščiojant po Druski
ninkus, jautiesi, kad esi, ot, 
pav., kokiame nors gražia
me parke, sode. Nenuosta
bu, kad čia ir privažiuoja tai gali juos išgydyti nuo 
galybės atostogautojų svei- visokių ligų. Bet mes žino- 
katai pataisyti. Man taip me, kad Amerikoje miršta 
pat labai labai norėtųsi pa- labai daug žmonių nuo įvai-

silikti čia nors porai savai
čių. Deja, rytoj turiu palik
ti šį grožį. Galvoju, ban
dau surasti, ar pas mus, 
Jungtinėse Valstijose, ran
dasi toks kurortinis mies
tas, kurį būtų galima paly
ginti su Druskininkais. Ro
dos, esu gerokai pavažinė
jus po JAV, bet niekaip ne
surandu lygaus Druskinin
kams jo grožiu ir kitais 
žvilgsniais.

SKIRIAMĖS
Atėjo laikas skirtis su sa

vaisiais. Skaudu, gaila. Ma
no šoferis jau laukia.

Varėnoje vėl susitiksime 
su Večkiu, Gaidžiu ir kartu 
trauksime tiesiai į Kauną. 
Aš pirmiausia pasiekiau 
Varėną. Gerieji varėniečiai 
aprodė man vaikų darželį ir 
lopšelį. Vaikučių, mažesnių 
ir truputį didesnių, randasi j vykome į uostą, kur stovi 

laivas “Tarybų Lietuva.” 
Einame grupėmis į laivą. 
Apžiūrėjome denius, gyve
namąsias patalpas ir visą 
laivą. Apžiūrėjus, pavaiši
no mus skaniais pietumis.

Po pietų paėmė visą mūsų 
grupę į mažesnį laivelį, kad 

j p a p 1 a u ktum link Laivų 
statyklos už apie dviejų ki
lometrų..

Sekančią dieną plaukiame 
į Nidą. Kaip puiku...

Nidoje daug vasarotojų, 
atostogautojų, nes čia oras 
geras ir maudynės bei Bal- 

sakė, įsigys didesnes. Na,į tijos jūra žavėjanti. Pui- 
jau ir laukiamieji Varėnoj, i kiai pasimaudėme, apžiūrė- 

KATTNF ijome nuostabias Neringos
į kopas, “Lietuvos Sacharą,” 

Pusryčių metu pamačiau I gražių smėlių kalnus.
Juozą Jurginį. Jis mums, PALANGOJE 
vadovaus, aiškins Lietuvos! Pagaliau esame Palango- 
įdomybes, kur tik eisime ar 
važiuosime.

Į • Katinas feipgi gražus 
miestas. Žmonių g a t v ė se 
matosi daug. Gražiai apsi
rengę, gyvi. Kaunas kaž
kaip man atrodo savas, ži
nomas, kadangi 1939 - ais 
m. čia pabuvau virš dviejų 
savaičių. Atsimenu, Kaune 
tuomet buvo didelis sąmy- 

Išis, nes jau buvo Vokieti
jos fašistai užpuolę Lenki
ją, karo pradžia. Prie agen
tūrų dėl išvažiavimo iš Lie
tuvos buvo sunku prieiti, 
nes daug amerikonų ir kitų 
skubėjo, bėgo, kur kas ga
lėjo.

Pirmą dieną Kaune ap
lankėme nuostabią tarybi
nio žmogaus padarytą Kau
no jūrą. Savo akimis nema
čiusiam sunku įsivaizduo
ti šios jūros dydį ir įdomu
mą. Ot, žiūri ir negali sa
vo akims tikėti, tiesiog ste
buklas. z

Aplankėme “Pergalės” 
kolūkį, kuris randasi už 25 
kilometrų nuo Kauno. Kol
ūkis turtingas, skaitomas 
milijonieriumi. Didelis, že
mė gera, tvarka gera ir 
žmonės čia gyvena gerai.

Aplankėme Kauno Res
publikinę klinikinę ligoni
nę, Politechnikos direkto
rius gydytojas Jašinskas 
aprodė įvairius klinikos 
skyrius, ypatingai vaikų li
gų skyrių. Ši didelė ligoni
nė mus visus tiesiog stebi
no savo tvarka, švara, gy
dytojų ir visų nuoširdumu. 
Direktorius Jašinskas aiški
no, kad pas juos yra įvai
rių vaistų ir jų vaistai to
kie pat, kaip ir amerikoniš
ki vaistai. Tačiau Lietuvoje 
yrą dar tokių žmonių, kurie 
galvoja, kad Amerikos vais-

nemažai šiose patalpose. 
Vaikučiai labai gražiai ap
žiūrėti, švarūs ir visi sveiki 
atrodo. Šių vaikučių mo
tinos daugumoje dirba ir 
joms rūpintis apie juos ne
tenka, nes jos pilnai žino, 
kad jie puikiausiai prižiū
rimi.

Mano kompanijonų d a r 
nesimato, tai pasiūlė aplan
kyti jų knygynus. Varėnie- 
čiai sakė, kad jie turi labai 
daug knygų ir daug skaity
tojų, tik patalpos per ma
žos. Bet laikui bėgant, jie • • i • i -v-r
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Spalio 7-tą Lietuvių Pi
liečių Klube, So. Boston, 
Mass., buvo rodomi Lietu
voj padaryti filmai. Filmus 
atvežė J. Grybas ir Cl. 
Briedis.

Pirmas filmas buvo apie 
Tarybų Lietuvos jūrinin- 
kus-žuvautojus. Antras: 
“Lietuvos Menininkų-lite- 
ratų Dekada Maskvoj”. Čia 
matė įvairias ištraukas iš 
operų ir daug įdomių vaiz
dų, taipgi Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirminin-

su mielu k0 jusį0 Paleckio kalbą. 
Kaunu ir jo maloniais gy- trečiam filme “Tarybų Lie-
ventojais.

KLAIPĖDOJE
Atvykome į garsiąją' 

Klaipėdą. Taip seniai norė
josi ją pamatyti, bet nesiti
kėjau, kad kada nors to
kia proga pasitaikys. Nu-

je. Čia taip pat daug va
sarotojų. Oras gražus, šil
tas. Žmonės visi vasariškai 

i apsirengę ir gerai nusitei
kę, draugiški. Aplankėme 
Palangos gintaro krautu
ves, nes čia jų nemažai.

Apžiūrėjome Birutės kal
ną ir paminklą vokiečių su
šaudytiems pionie r i a m s . 
Šiurpus priminimas.

Pietavome Palangoje su 
miesto majoru, kuris mus 
labai šiltai priėmė ir vai
šino.

Gaila buvo atsisveikinti 
su žavinga Palanga ir jos 
maloniais gyventojais. Jau 
5:30 vai. popiet. Šiandien 
turime pasiekti Vilnių. Juo
zas Jurginis sako: Jeigu 
viskas eisis gerai su mūsų 
važiavimu, tai Vilnių pa
sieksime apie 11 vai. naktį. 
Bet pasiekėme 1:30 vai. ry
to, nes mūsų autobusas ke
lyje truputį sušlubavo.

Sugrįžę į Vilnių, dar ra
dome mūsų rūpestingąjį P. 
Rotomskį vaikštinėjant po 
viešbutį. Laukė jis mūs 
sugrįžtant. Jis pakvietė 
visus prie arbatos.

Sakau, tie Lietuvos parei
gūnai tokie simp a t i š k i, 
draugiški žmonės. Nesima
to pas juos mažiausio iš
didumo, net dažnai pasida
ro gaila jų. Nekurie mūsų 
turistai apipildavo juos ne
labai taktiškais klausimais 
ir net kartais sudarkyta 
mūsų amerikonų kalba. Ta
čiau jiems viskas gerai. Pa
aiškina, visiems patarnau
ja. Dažnai pagalvodavau, 
koks milžiniškas skirtumas 
tarp Tarybinės Lietuvos 
pareigūnų ir buvusių sme
toninių — kaip tarp dienos 
ir nakties.

Pavyzdžiui, Justas Pa
leckis ir kiti. Ateina į būrį 
žmonių, sveikinasi, kalbasi 
su visais. Ot, žiūri,, matai, 
ir netiki savo akimis, kad 
taip yra.

(Bus daugiau)

Grybas ir Briedis su šiais 
, ir kitais filmais spalio 14 d. 
• vyksta Pittsburghan. Ten 
; rodys filmus spalio 14, 15 ir 
. 16 dd. i

Wilmerdingo ir apylinkės 
, lietuviai galės matyti fil- 
’ mus spalio 16 d, kaip 7:30 

vai. vakare, LDS 37 kp. sa
lėje, 110 State St.

Spalio 22 d. jie bus Bing
hamton, N. Y., o spalio 23 
Scranton, Pa.

Spalio 29 d. filmus rodys 
Ozone Park, N. Y., o spalio 
30 d. — New Haven, Conn.

Abu filmų rodytojai šią 
žiemą žada pasiekti ir Flo
ridą ir ten gyvenantiems 
lietuviams žavėjančiuš , fil
mus parodyti.

Filmų turinį Grybas 
trumpai paaiškina, taipgi 
aiškina, ką jis matė perei
tą vasarą keliaudamas po 
Lietuvą.

Tos lietuvių kolonijos, 
I kurios nor ė t ų Lietuvoje 
gamintų filmų rodymą su-

tava” labai daug gražių 
vaizdų iš statybos, iš kolū
kiečių veiklos ir iš savi
veiklininkų. Ketvirtame fil
me “Danų šventė” matė 
dainuojantį chorą iš dešimt 
tūkstančių dainininkų ir 
Lietuvos liaudies šokius šo
kant keturis tūkstančius 
šokėjų vienu sykiu.

žodžiu, filmai nepapras
tai įdomūs ir meniškai grą- £ VJ. . - • . . ..
žiai padaryti, spalvoti. Pub-W°.stl> tai., padaryti 
lika tiesiog, žavėjosi juos susitarusios .Su J. -. Grybu, 
matydama | rašant jam . sekamų adresu:

Tų pačių filmų rodymą y Avė., • Ozone
surengė ir Brocktono, ir 
Lawrence lietuviai. . Visur 
susirinko žmonių skaitlin
gai ir visur buvo gražaus 
atsiliepimo. > ■

Rep.

Havana. —- Bus. teisiamas 
tėvąs ir trys’broliai 'kari-

Garbė Lietuvos meniniu- ninko P. Diaz Lanza,. kuris 
kams - filmininkams už to- pabėgo į JAV. Kratos metu 
kių žavingų filmų padary- pas juos surasta ginklų ir 
n?ą, o Grybui ir Briedžiui priešvaldiškos propagan- 
už parodymą. idos.

i ieftuva paveiksluose

Atidengiant paminklą poetui Vytautui Montvilai dalyvavo ir 
jo artimieji. Nuotaraukoje matome V. Montvilos biusto au

toriui skullptorią K. Narkevičių (kairėje), poeto žmoną 
K. Montvilienę ir dukterį S. Montvilaitę.

■ W <

Vilniuje pokario metais, buvo pastatyta Salomėjos Nėries vardo 
vidurine mokykla. Šią mokyklą numatyta kone iš pagrindų 
remontuoti, pristatyti sportinį kompleksą. Statybos darbai 

bus pradėti ateinančių metų pavasarį.
NUOTRAUKOJE: taip atrodys S. Nėries vardo 

vidurine mokykla Vilniuje.

Vasara Lietuvoje. Ežero baųgos aprimo. Kąųpiasi pajuodę 
debesys, pradės gausti perkūnija/ L

IŠ LLD 50 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Spalio 7 d. vakare turė
jome skaitlingą ir pasek
mingą susirinkimą. N a - 
riai gavo po dvi knygas už 
šiuos metus:' J. Ragausko 
(buvusiojo kunigo) “Eikite, 
mišios pasibaigė” ir R. Mi- 
zaros “Pažvelgus į praeitį.”

Raportuota, kad buvo pa
sekmingas parengimėlis 24 
d. rugsėjo. Čia L. Bekešie- 
nė, tik ką- sugrįžus iš Lie
tuvos, padarė pranešimą, 
ką patyrė, kaip dabar žmo
nės gyvena Lietuvoje.

Nutarta paruošti pra
šmatnesnį “Laisvės” auksi
nio jubiliejaus parengimą. 
Jeigu tik bus galimybės, tai 
bus stengtasi turėti meni
nę programą ir bus pakvies
tas svečias kalbėtojas. Lai
ką nustatyti palikta rengi
mo komisijai.

Į parengimo komisiją ap-( 
siėmė J. Vaivada, G. Dau- 
kas, P. Malinauskas, R. Ba
rauskas ir B. Černiauskas.

Diskusuotas mūsų lakraš- 
čių vajus. Dabartinis LLD 
kuopos vajįninkąs J. Stan
čikas pasiskundė, kad netu
rįs automašinos ir tas suda
ro sunkumus. Pasak Stan
čiko, busais važinėjant vos 
vieną žmogų gali aplankyti 
į vakarą. Patalkininkauti 
jam apsiėmė S. Gendrėnas 
ir Černiauskas, o R. Ba
rauskas sakės dar b u o s i s 
‘Liaudies Balso” užrašinėji- 
mui. Geros sėkmės, vyru
čiai.

Kalbant apie laikraščių 
užrašinėj imą, mes visi turi
me giminių Lietuvoje ir, ra
šančiojo supratimu, užrašy
mas “Laisvės,” “Vilnies” 
arba “Liaudies Balso” būtų 
didžiausia Naujų metų do
vana giminėms^ Užrašyki
te.

draugystė rengia metinę 
vakarienę. Nariams priva
loma. '

Lapkričio 19 d. vaizdai 
iš Lietuvos. Rodys Dr. J. 
Stanislovaitis. Rengia LLD 
abi kuopos.

Lapkričio 20 d. Gedimino 
draugystė rengia bazarą. 
Prasidės popiet.

“Laisves” skaitytojas

Waterbury, Conn.
Žmonės sako: “Einan

čiam yra vienas kelias, o 
ieškantiems daug”. Birželio 
25 d. Viktoras Želvys pali
ko namus, išėjo į vaistinę 
ir kaž kur pradingo. Buvo 
ieškomas.

Spalio 3 d. miške jo kūną 
rado Juozas Mikėną. Spalio 
5. d. palaidotas su kunigo 
Edwarto patarnavimu Mt. 
Olive kapinėse, Watertown> 
Daktaras nustatė, kad V. 
Želvys nusižudė.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų, mylėjo apšvietą, 
skaitė “Laisvę” ir remdavo 
darbininkišką judėjimą pa-

Veikimo kalendorius 
šių metų pabaigai

Spalio 22 d. LDS 11-tos 
kuopos vakarienė.

Lapkričio 12 d. Gedimino

Iš Lietuvos buvo kilęs 
nuo Pajavonio, Vilkaviškio 
apskrities. Jis sulaukė apie 
70 m. amžiaus. Prieš 50 me
tų atvyko į šią šalį ir visą 
laiką gyveno Waterburyje. 
1957 m. išėjo ant pensijos.

Paliko nuliūdime žmoną, 
dvi dukras, sesutę Magdę, 
brolį Juozą, kuris gyvena 
Lietuvoje, du anūkus. Reiš
kiu visiems giminėms gilią 
užuojautą!

Dar kartą noriu primin
ti visiems meno mylėtojams, 
kad sekmadieni, spalio 23 
d., 2—20 vai. po pietų, • Lie-* v 
tuvių svetainėje, 103 Green 
St., bus suvaidinta graži 
operetė “Išeivis”. Ją suval
do ns Aido choras, vadovys
tėje Jono Dirvelio, iš Wor- 
cesterio. Visus ir visas pra- 

išome dalyvauti.
J. Strižauskas

t

LEONAS PRŪSEIKA
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

save: o kokią naują mintį 
šis publicistas įrodė, ką ji
sai įtikino, su kuo jisai su
tinka ar nesutinka?

Leono Prūseikos publicis
tika nieko bendro neturi su 
tokiais kūriniais. Papras
tumas, aiškumas—štai bū
dingi jo rašymo manieros 
bruožai. Visos jo pastangos 
nukreiptos, kad rašinys įti
kintų, kad jis kovotų. Sa
koma, kad geroje publicisti
koje kiekvienas žodis turi 
šaudyti. Tokia yra tikrai 
Prūsei kos knygutė; kur 
kiekvienas kūrinys, kiekvie- į 
nas- straipsnis yra šūvis į 
priešą. Jo straipsniuose ne
rasi nė vieno nereikalingo 
žodžio, bet jie įsimena il
gam.

Jis rašo ne taip, kaip 
paprastai rašo žmonės, ku
rie publicistikos imasi vie
ną sykį per ilgą laiko tarp- 
pą, o taip, kaip žmonės, ku
riems ji yra duona kasdie
ninė ir kurie neturi labai 
daug laiko savo “instumen- 
tui derinti” ir rašo papras
tai, bet taip, kad iš kiekvie
nos pastraipos būtų nauda.

Prūseikos knyga daug ga
li padėti augti mūsų jau
niems publicistams.

Leidykla iš viso gana rū
pestingai parengė spaudai 
knygą. Ji išlaikė autoriaus 
stiliaus ypatumus ir gana 
santūriai redagavo. Tačiau 
vis dėlto visiškai negalėjo 
išvengti- to kai kuriems re
daktoriams būdingo noro

būtinai taisyti, kad tiktai 
būtų taisoma. Jeigu Prū- 
seika rašo, “ima už pakar
pos,” tai kodėl reikia tai
syti “stveria už pakarpos”?, 
(60 psl.). Juk čia, beje, vi
sai kita^ atspalvis. Prūsei- 
ka rašo gana vaizdingai: 
“Mažiausia tekrinta nuo
žiūros tiems...,” o redakto
rius pataiso: “Mažiausia 
teįtaria tuos...” (60 psl.). 
Kitaip sakant, vaizdingą, j, 
originalų posakį pakeičia 
nublukusiu ir šabloniniu, 
beje, taip pat pakeisdamas * 
kiek ir patį atspalvį. Ta
čiau, laimei, tokių vietų nė-^ 
ra jau tiek daug.

Gaila taip pat, kad kai 
kur yra labai nemalonių 
klaidų klaidelių. Ne vienas 
Amerikos lietuvis labai su
sirauks, kad vietoj Dembs- 
kio pamatys Dembakį (225 
psl.) ir pan. Tačiau, reikia 
pripažinti, jog ir tokių klai
dų. ne taip jau daug, nors 
būtų geriau, kad jų iš viso 
nebūtų.

‘Atsiminimai ir dabartis” 
yra labai gera dovana Ta^ 
rybų Lietuvos skaitytojui. 
Ji. turi didelę pažintinę ir 
auklėjamąją reikšmę. La
bai karštai galima ją reko
menduoti mūsų skaityaojui, 
ypač jaunajam skaitytojui, v 
kuris nežino daugelio auto- 
riaus liečiamų klausimų. 
Toli nuo mūsų gyvena Leo
nas Prūseika, bet jo knyga 
padės Lietuvos darbo žmo
nėms kuriant naują gyve- - * 
nimą. . i



Philadelphia, Pa.
Rodymas paveik s 1 ų iš 

Lietuvos įvyks penktadie
ni. spalio 21, Republikonų 
klubo svetainėje, 2530 N. 
4th St. Rodys daktaras 
Stanislovaitis, o jo žmona 
aiškins jų reikšmę.

Šie paveikslai pirmu kar
tu bus rodomi mūsų koloni
joje. Atvykę gal matysite 
savo tėviškę. Mat, daktaras 
pereitais metais lankėsi 
Lietuvoje ir plačiai susipa
žino su Lietuvos gyvenimu 
ir yra nutraukęs daug ir 
vertingų vietų, nutraukė 
bažnyčių, kolūkių, sodybų 
ir pasitinkančius amerikie
čius.

Pradžia 7:30 vakare. Bū
kite “Laisvės” skaitytojai 
patys ir pasakykite savo 
kaimynams, kad ir jie bū
tų. Į.,
4 *Gaila geros, darbščios 
draugės U. Šapranauskie- 
nės. Ji buvo nuolatinė 
‘Laisvės” vajininkė per ei

lę metų. Ji turi plačią pa
žintį su vietos lietuviais ir 
yra šios kolonijos progre
syvių lietuvių gerbiama.

Bet štai, kaip tik darby- 
metės laiku, kuomet eina 
mūsų spaudos vajus, drau
gės sveikata pašlijo. Dėl li
gos ji jau negalės eiti savo 
pareigų, kokias ėjo per ei
lę metų. Kolonija plati, vei
kėjų trūkumas, ypatingai 
spaudos platinime, rinkime 
senų prenumeratų ir gavi
me naujų “Laisvei” skaity
tojų. Vietos veikėjai turi 
tuomi susirūpinti.

Draugei U. Šapranaus- 
k:enei linkiu pilnai pa
sveikti ir vėl būti sveikųjų

Gerą darbą atlieka drau
gai philadelphiečiai. Susi
tarę, pakvietė Dr. Stanislo- 
vaitį su savo nuotraukomis 
į PhiladeĮphiją irElizabeth- 
port, N. J. Philadelphijoje 
rengia LLD 10—ta kuopa 
spalio 21 d., Elizabethpor- 
te—LLD 54-ta kuopa spa
lio 22-rą, svetainėje 408 
Court St. Abiejose vietose 
pradžia 7:30 vakare. Dviem 
kolonijom pasidaro mažes
ni iškaščiai.

Philadelphiečiai tikisi tu
rėti tik ką parvykusių sve
čių iš Lietuvos, keliavusių 
trečiojoje turistų grupėje. 
Vienas jų čia gimęs jau
nuolis Banys, kuris turi 
gražių įspūdžių mums pa
sakyti. Tad nepamirškite 
spalio 21-mos ir būkite Re- 
1... • • - -...-...  — 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onos Deltuvienės

Spalio 17 dieną, 1959 metais, staiga atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo mano mylima žmona. Nors 

jau prabėgo vieneri metai nuo tos liūdnos 
dienos, tačiau jos kilnumo atmintis 

pasilieka mano širdyje amžinai.
Lai būna Tau, manoj/rangioji, amžina ramybė.

JUOZAS DELTUVA 
Baltimore, Md.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 14, 1960

publikonų klubo svetainėje, 
2530 North 4th St.

Viešbučių savininkai su 
unijos 568-tu lokalu susitai
kė. Streiko nebus, lokalo 
darbininkai sutartį užgyrė. 
Darbininkai iškovojo 40 va
landų savaitę, pakėlimą už
darbio, su dirbamųjų šven
tadienių aukštesniu atlygi
nimu.

Ši sutartis paliečia 13 
didžiųjų Phiiadel p h i j o s 
viešbučių.

Mainierių unija turi įves
dinus 85 milijonus dolerių į 
kelias pramonės šakas. Uni
jos pareigūnai sako, kad jie 
gavo 14-ką milijonų dole
rių nuošimčių. Tai neblogas 
pelnas.

Bet mainierių senatvės 
pensija yra maža. Iš jos 
pragyventi negalima. Nesu 
mainierys ir nesinorėtų 
apie tai ką sakyti, Bet ar 
nebūtų gerai, jei eiliniai na
riai pakeltų klausimą, kad 
iš tų 83-kių milijonų dole
rių nors po kelis dolerius 
pridėti prie jų senatvės ap- 
draudos?.

Taip, jų buvęs preziden
tas John L. Lewis 80 metų 
senis. Jam unija, rodosi, 
moka 50 tūkstančiu dole- v 
rių metinės senatvės pensi
jos. Bet eiliniam nariam tik 
trupiniai nuo likučių stalo.

PhiladeĮphiją aplankė 
respublikonų kandida tas 
prezidento vietai Nixon. 
Spauda nesigaili padidinti 
publiką jo pasitikimui. Rin
kimai tik už kelių savaičių. 
Republikonai sako, kad jie 
laimės. Bet prieš-rinkimi- 
niai balsavimai rodo, kad 
abi pusės stovi lygiomis.

Būtų labai geras dalykas, 
kad seni “Laisvės” skaityto
jai, kurių prenumeratos pa- 

| sibaigia, matytumėt bent 
; vieną iš LLD 10-tos kuopos 
veikėjų ir atsinaujintumėt 
savo laikraštį. Tai daryda
mi sutaupytumėt laiką. Ge
riausia spalio 21-mą Repub
likonų klube, kur bus rodo
mi paveikslai iš Lietuvos. 
Matykite R. Merkį, Kaz
lauską, Puodį ar Žalnierai- 
tienę.

Pilietis

Kopenhaga. — Sustrei
kavo 7,000 jūrininkų, reika
laudami 40 valandų darbo 
savaitės ir aukštesnio už
mokėjimo už viršlaikius.

Waterbufy, Conn.
Atvažiuoja “Išeivis”

Sekmadienį, spalio 23 d. 
bus didelė, graži meno die
na Venta salėje. Pribus vi
sas Aido choras ir visi va- 
viveiklininkąi iš Worcester, 
Mass., suvaidinti operetę 
“išeivis”, vadovybėje Jono 
Dirvelio. Programa prasi
dės 2:30 vai. po pietų.

Šios dienos laukia ne vien 
waterburieciai, bet ir visos 
apylinkės meno mylėtojai. 
Ne tankiai tenka grožėtis 
operečių grožiu šioje valsti
joje, o rečiausiai Waterbu- 
ryje. Tad šia proga norės 
visi pasinaudoti, pasiklau
syti gražių dainų ir gyvos 
vaidybos. Gyvenimas nesto
vi ant vietos, senysta palie
čia ir meno šakoje darbuo
tojus, tad gali atsitikti,kad 
ši operetė bus suvaidinta 
paskutinį kartą Waterbu- 
ryje. Worcesterieciai yra 
gražiai pakopę dainavime 
ir vaidinime, dėl to juo la
biau norime visus sukviesti 
šių svečių menininkų gra
žiu dainavimu pasigrožėti.

Waterburys laimiu g a s. 
Keletas lankėsi Lietuvoje 
pas saviškius ir pavažinėjo 
po plačias Lietuvos apylin
kes. Kai kurie šių turistų 
turėtų operetės pertrauko
se duoti trumpus praneši
mus, kaip jiems pavyko ke
lionė ir kokius įgavo įspū
džius Lietuvoje. Kaip ma
note?

LLD Apskrities konfe
rencija įvyks sekmadienį, 
spalio 16 d., Venta salėje 
10:30 ryto. Būt malonu ma
tyt visus delegatus pribū- 
nant laiku, anksčiau baig
tųsi svarstymai.

r-------------- >

Laikraščio “Laisvės” va
jus už gavimą naujų prenu
meratų ir atnaujinimą senų 
prasidėjo. ‘Laisvės” skai
tytojai pagalbėkite vajinin- 
kam prevesti šį vajų sėk
mingai, kol oras palankus, 
kol dienos ilgesnės, švieses
nės.

Nekantrus

Elizabeth, N. J.
Įsitėmykite elizabethie- 

čiai ir apylinkės lietuviai, 
kad spalio 22-rą, 7:30 vaka
re, svetainėje 408 Court St 
įvyks rodymas įdomių pa
veikslų iš Lietuvos gyvenk 
mo. Paveikslus rodys dak
taras Stanislovaitis ir jo 
žmona aiškins jų prasmę ir 
vietą.

Šie paveikslai bus pirmu 
kartu mūsų kolonijoje ir 
gal nebus kitos progos juos 
matyti šioje apylinkėje.

Na ir kuomet yra šešta
dienio vakaras, tai galite 
atvykti iš arti ir toli. Nėra 
baimės dėl nuovargio, bus 
sekmadienis liuosas. P a- 
veikslų rodymą rengia LLD 
54-ta kuopa.

Mūsų apylinkės kolonijų 
veikėjai kviečiami ir prašo
mi mūsų gerą veiklą dar 
pagyvinti savo atsilanky
mu.

^Daktaras Stanislovaitis 
pereitais metais lankėsi 
Lietuvoje. Jisai parsivežė 
daug ir vertingų nuotraukų 
iš įvairių Lietuvos vietų. 
Šia proga gal užtiksite sa
vo jaunų dienų vietas. Ga
lėsite palyginti dabartį su 
pirmiau pergyventais lai
kais. Tad pasižym ė k i t e 
dieną ir laiką ir pasakyki
te savo pažįstamiems, kad 
ir jie dalyvautų.

Kviečia LLD 54-ta kuopa

Tokio. — Jau 42,651 ko
rėjietis išvyko į Šiaurės 
Korėją. .

Worcester, Mass.
G. Žilinskais (Susirinku 

Jurgis) ligoninėje
George Žilinskas (Sus- 

ninkų Jurgis) pasidavė į 
ligoninę jau prieš tris sa
vaites. Šiomis dienomis jis 
bus operuotas, na, ir atro
do, jam ten teks dar pabūti 
po operacijos ilgokai.

G. Žilinskas yra Rutland 
V e t e vans Hospital, Rzct- 
land, Mass. Jis ten vadina
si George Zalinsky.

Suprantu, kad “Laisvės” 
skaitytojai gerai žino Sus- 
ninkų Jurgį iš jo raštų, tel
pančių mūsų spaudoje. Jis 
yra ne tik uolus spaudos 
bendradarbis, o ir jos rėmė
jas.

Raginu skaitytojus, kurie 
gali, pasiųsti jam į ligoni
nę atviruką ar laiškelį, lin
kint sėkmingo pasveikimo. 
Rašyti reikia viršuj pami
nėtu vardu ir adresu.

Linkiu Susninkų Jurgiui 
sėkmingai ir greitai pa
sveikti ir vėl darbuotis, kaip 
darbavosi ligi šiol!

Draugas

Brockton, Mass.
ALDLD 6 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyko spalio 3 
d. Gavome vieną naują na
rę, Verą Stasienę. Išrinkti 
5 delegatai dalyvauti 
ALDLD 7 Apskr. konferen
cijoje spalio 16 d., A. L. 
Klubo patalpose, 218,B road
way, S. Bostone. Prasidės 
11 vai.

Nutarta turėti draugišką 
vakarą “Laisvės” vajaus 
reikalams. Įvyks gruodžio 
10 d., Lieta Taut. Namo 
kambariuose. Turėsime už
kandžių, gėrimų ir drau
giškai pasikalbėsime apie 
mūsų pažangią spaudą, 
kaip ja dar-geriau sustipri
nus.

Susirgo LDS 67 kp. fin. 
sekretorius . T. Bartkus ir 
tapo nuvežtas į Phaneuf li
goninę. Turės ten pabūti 
keletą dienų sveikatai iš
tirti.

Jis priklauso prie Šv. Ro
ko' pašalpines draugijos ir 
buvo ten antro skyriaus fi
nansų raštininku.

Linkėtina ligoniui lai
mingai pasveikti.

Geo. Shimaitis

Haledon, N. J.
Buvo sunkiai susirgęs se

nas darbininkiškos spaudos 
rėmėjas, “Laisves” skaity
tojas, Petras Augutis. Ant 
greitųjų buvo išveš tas į Ii- 
gonbutį ir buvo operuotas. 
Dabar po operacijos jau
čiasi geriau, ir kuomet ši 
žinia pasieks skaitytojus, 
veikiausiai ligonis bus jau 
namie.

Linkiu draugui Augučiui 
laimingai pasveikti ir vėl 
būti stipriam ir linksmam.

J. Bimba

Redakcijos Atsakymai
W. J.z MASILAN, Ellens

burg, Wash. — Ačiū už at
sinaujinimą prenumeratos 
ir auką, bet jūsų pastabos 
apie atėmimą paramos Lou- 
sianos valstijos neištekėju
sių motinų vaikams nesude
rinamos su žmon i š k u m o 
principais. Jos ir žiaurios 
ir neteisingos. Todėl joms 
pažangiame laikraštyje vie
tos negali būti. Atleiskite.

Paryžius. Izraelio val
stybė Franeūzijoje užsakė 
pastatyti 22,000 tonų įtal
pos keleivinį laivą. Laivas 
bus baigtas 1963 metais ir 
galės vežti l-,100 keliaunin
ku. v ... - — __

įvairios Žinios
TSRS suareštavo du 

angly diplomatus
Maskva. — Tarybų Są

jungoje areštavo du Angli
jos ambasados narius, M. G. 
F. Duncaną ir D.C. Thoma- 
są. Pirmasis yra ambasa
dos antruoju sekretoriumi, 
o antrasis — trečiuoju.

JAU KIMBA PRIE 
JOSEPH CURRANO

Washingtonas. — Fede
ralinė JAV vyriausybė kal
tina Joseph Curraną, Na
tional Maritime unijos pre
zidentą, ir dar kelis jo arti
mus pagalbininkus, būk jie 
buvo “nelegališkai išrink
ti”. Kaip žinia, J. Curranas,

Juos areštavo Odesos sri
tyje, kur jie vaikštinėdami 
pamariais ir prieplaukoje 
traukė paveikslus. Tarybų 
Sąjungos spaudoje ir diplo
matai specialiais laiškais 
yra perspėta prieš trauki
mą paveikslų.

“Pravda” apie JAV 
ir Chruščiovą

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad nors 
JAV reakcininkai puolė 
TSRS premjerą Chruščiovą 
pirm jis kalbėjo per televi
ziją, bet žmonių susidomė
jimas buvo didelis.

Anglijoje televizija ir ra
dijas jo atsakymus perdavė 
pilnai. Žmonės labai įdoma
vo.

“Pravda” pastebėjo ir 
tai, kad JAV reakcininkai 
pertraukose kišo antitary- 
rybinę propagandą.

Sako, kad bedarbiy 
skaičius sumažėjo

Washingtonas. — S. L. 
Wolfbein, Darbo sekreto
riaus pavaduotojas, sako, 
kad rugsėjo mėnesį bedar
bių skaičius sumažėjo, būk 
jų dabar yra tik 3,388,000 
Jis pasakojo, kad dabarti
niu. laikų Jungtinėse Vals
tijose yra 67,767,000 dir
bančių žmonių, o iš jų 53,- 
238,000 industrijoje.

Bedarbių skaičiaus reika
le su Darbo departamentu 
nesutinka ne tik darbo uni
jos, bet net Demokratų 
partijos kandidatas į prezi
dentus Kennedy.

JAU NUMATO KINIJOS 
PRIĖMIMĄ Į J. TAUTAS

Poolesville, Md. — Ore
gono valstijos senatorius 
Wayne Morse, kuris yra 
tarp Jungtinių Valstijų de
legatų Jungtinėse Tautose, 
numato, kad 1961 metais 
Kinija bus priimta. Dabar 
jis, balsavo prieš Kinijos 
priėmimą, bet pataria tar
tis kokiomis sąlygomis ji 
galėtų būti priimta.

IZRAELIS ŽVEJOS 
RAUDONOJOJ JŪROJE
Tel Avivas.—Izraelis jau 

turi 2 žvejybos laivus Rau
donoje jūroje. Dabar dar 
du laivai ‘Lamerčev” ir “Ni- 
zan”, po 150 tonų įtalpos, 
nuplaukė aplink Afriką į 
Raudonąją jūrą. Plaukia 
aplink Afriką, nes Egiptas1 
nepraleidžia Izraelio laivų 
per Suezo kanalą. Raudonė
je jūroje laivai veiks iš 
Izraelio uosto Elatha.

Panama. — Roberto Ari
as, kuris prieš pusantrų 
metų bandė nuversti Pana
mos valdžią, jau sugrįžo į 
Panamą.

Albany, N. Y. —1960 me
tais per aštuonis mėnesius 
buvo atimta arba suspen
duota 41,256 automobiiių 
vairuotojų leidimai.

Paryžius. — Naujos ne
priklausomos valstybės Af
rikoje prašo Francūzijos 
pagalbos.

prieš AEL-CIO vadų valią, 
neseniai lankėsi Tarybų Są
jungoje.

Washingtonas. — Karo 
laivynas už $71,000,000 už
sakė lėktuvų pas Douglas 
Aircraft Co.

Dublinas, Airija. — B. 
McGuire yra dar tik 51 
metų amžiaus, o jau pa
gimdė 20-tą kūdikį.
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“LAISVES” METINIS

KONCERTAS
Jau laikas žinoti visiems, kad “Laisves” 

metinis Koncertas įvyks sekmadienį

Lapkričio 6 November
Pradžia 3-čią valandą popiet

Schwaken 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 koncertą.

FILMAI IŠ LIETUVOS
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.
WILMERDING, PA. — Spalio 16 d. 7,:30 vakare, 

L.D.S. 37 kp. salėje, 110 State St.
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 Centrė, 102nd St. ir Liberty Avė. ..

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

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

*

“IŠEIVIS”
Trijų Aktų Operetė

Paraše Stasys Šimkus
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 11 Apskritis

Suvaidins Worcesterio Aido Choras,
Vadovaujamas muziko, Jono Dirvelio

Pianistė Helen Smith-Janulytė
•

BUS SUVAIDINTA SEKAMOSE VIETOSE:

Waterbury, Conn.

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

Pradžia 2:30 vai. popiet e
Worcester, Mass.

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

Pradžia 2:30 vai. popiet

Lawrence, Mass.

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



Prakalbos! Motery atydai
Sekmadienio popietį, spa- i 

lio 23 d., Kultūrinio Namo! 
.patalpoje, 102-02 Liberty, 
Avė., Ozone Park, vietosi 
Moterų Klubas rengia svar-. 
bias prakalbas.

Lapkričio mėn. pradžioj į 
Amerikos piliečiai rinks ; 
ši lies prezidentą. Du kan-! 
didatai Į prezidentus. Kož-į 
nas jų kas dieną sako pra
kalbas, siūlo daug gražių 
pažadų ir prašo balsuoti už 
jo partiją. Lietuviams bal-' 
suotojams reikia pasitarti ! 
del šalies rinkimų. Apie rin-1 
kimus kalbės A. Bimba.
; Praeitą vasarą Lietuve- > 
je lankėsi daug ekskursam į 
tu, ir kiekvienas nori dau-1 
giau išgirsti apie senąją tė-, 
vynę. Trumpų pranešimų , 
girdėta.
- Moterų klubas paprašė i 
buvusių ekskursančių, kad i 
jos kiek plačiau papasako-1 
tų. ypač apie moterų gyve-| 
mma Lietuvoje. Kalbės Ie
va Mizariene ir Naste Buk- 
nienė.

Aido Choras, Mildred

Vietos Moterų Klubo su
sirinkimas įvyks spalio 19 
d., Kultūrinio Namo patal
poje. Yra keli labai svar
būs organizaciniai reikalai 
aptarti. Kurios narės pra
eitame susirinkime nepasi
ėmė knygos “Eikite, mišios 
pasibaigė“, ateikite pasiim
ti. Bus narėms išduota ir 
kita knyga — “Žvilgsnis į 
praeitį“.

Susirinkimas prasidės 
7:30 v.v. Valdyba

Iš LDS 13-tos kuopos 
susirinkimo

Kuopos susirinkimas įvy
ko spalio 5 d., Liet. Kult. 
Centre, Ozone Park, N. Y. 
Narių nedaug tedalyvavo. 
Mat beveik visi kuopos na
riai jau pasimokė j ę už šius 
metus, tai ir nepaiso atsi
lankyti į susirinkimą.

Kp. valdybos raportai ro
do, kad kuopos reikalai ge
roje tvarkoje. Ligonių visai 
šiuo laiku nėra. Tai puiku.

Stensler vadovystėje, suti
ko padainuoti.

Kaip visuomet, klubietės 
išvirs kavos, prikeps pyra
go ir. orogramai pasibai
gus. dalyviai galės pasivai
šinti. Pradžia 2:30 v.

Kviečia Klubietčs

Brooklvne, laivyno ba
zėje, baigė statyti naują 
lėktuvnešį, kuriam davė 
“Constellation” vardą. Lai
vas yra 60,000 tonų įtalpos. 
Jo pastatymui išleido virš 
$200,000,000. ,

Parengimo komisija ra
portavo, kad jau susitarta 
su J. Grybu dėl filmų rody
mo. Iš Lietuvos filmų rody
mas įvyks spalio 29 d., šeš
tadienio vakare. Visi pra- 

I šomi tai pasižymėti.
Sekamas susirinkimas 

įvyks lapkričio 2 d. Būtų 
gerai, kad šis susirinkimas 
būtų skaitlingesnis.

Kuopietis

Havana. — Mirė Dr. Car
los Mendieta, buvęs Kubos 
prezidentas.

JUBILIEJINIS VAJUS
(Tąsa iš Lmo misi.)

Petras Babarskas .......................................... 10.00
A. ir D. Veličkai ............................................. 10.00
Ona Čepulienė ................ ............................... 10.00
W. Baltrušaitis ............................................... 10.00
T. Repšys .........................................  10.00
Juozas Kairys ...........................................   10.00
P. Višniauskas ...............................................   10.00
E. ir M. Liepai ................................................. 10.00
S. Titenis ........................................................ 10.00
C. Aleksynas .....................   10.00
J. Rušinskas ................................................... 10.00
P. ir N. Bukniai .............................................  10.00
M. Tamelienė ..................................................... 5.00
Amerikone ........................................................... 5.00
XX ...................................................................... 5.00
Povilas Rainys ................................................. 5.00
Petras Gustaitis ..............................................   5.00
M. Jakštienė ..................................................... 5.00
D. ir K. Šolomskai .............................................  5.00
A. Daugėlienė ...............................................  5.00
K. ir I. Levanai .. . ..............................       5.00
N. Kisielius ....................................................... 5.00
M. Adams ........................................................ 5.00
J. ir M. Juškai ................................................... 5.00
K. Dzevetskas ................................................... 5.00
A. Bepirštis ..................................................... 5.00
Ch. Nečiunskas ....................................  5.00
V. Kazlauskas ................................................... 5.00
Brooklynietė .....................................................  5.00
Kazė Čekauskienė ............................................ 5.00
M. Krunglienė ................................................... 5.00
J. ir E. Kasmočiai .............................................  5.00
Jonas Barkus ................................................... 2.00
Prisižadėjusių duoti $50 yra sekami: Moterų klu

bas, Brooklyn, N. Y.; K. Depsas, Mastic Beach, N. Y.; 
Sophie Petkus, Brooklyn, N^ Y.; M. Kreivėnienė, Brook
lyn, N. Y.; P. ir N. Ventai, Forest Hills, N. Y.; P. ir N. 
Bukniai, Brooklyn, N. Y.; Maspethietė; XX, Brooklyn, 
N. Y.; ir S. Radušis, Bayonne, N J.

Nekurie iš čia suminėtų asmenų jau davė dalį pini
gų, pažymėti prie viršminėtų aukotojų.

BROOKLYN, N. Y.

KONSTANTAS ANSKIS 
t 

Mirė Spalio 8 d.

Sekanti velionio draugai 
jautą —

B. ir V. Keršuliai
A. Mikniaus
M. Jakštiene
A. Meškiai
A. ir O. Gilmanai
S. ir J. Vilkaičiai
W. ir B.‘Stasiūnai
Bieliauskų šeima
J. Zajankauskas
K. Sukaskienė
F. ir M. Krungliai
A. Balčiūnas
W. Baltrušaitis
L. Kavaliauskaitė
V. ir O. Čepuliai
J. Gužas
S. V.

išreiškia šeimai užuo-

F. ir M. Krungliai 
A. Balčiūnas
J. Kairys 
Ch. Balčiūnas 
M. Simon
A. Vildžius 
Amelia Jeskevičiūtė 
Helen Jeskevičiūtė 
V. ir V. Bunkai 
M. Vitkauskas 
11. ir R. Feiferiai
K. ir V. Misiūnai 
M. Klimas
A. Bimba 
S. Sasna
G. M. Grigas 
J. Gasiūnas

. LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Kazokevičius
Mirė Spalio 17, 1940

Jo palaikai ilsisi Freshpond Krematorijoj.
Jau dvidešimts metų kai mirė mūsų mylimas tė

vas ir vyras. Jo niekad nepamiršime. Ilsėkis ra
miai.

Pranė Kazokienė, žmona
Suzanna Kazokaitė, duktė 
Aldona Gray, duktė.

Jamaica, N. Y.

Nors aukotojų sąraše nepažymėta vieno gero rė
mėjo auka, bet čia pranešame mūsų skaitytojams, kad 
plačiai žinomas veikėjas, Brooklynietis Jonas Gasiūnas 
aukoja Laisvės Auksinio Jubiliejaus proga—į auksinį 
fondą, dviejų savaičių algą. Jis laikinai i dirbo Laisvės 
redakcijoj, ir savo algą aukoja. Tai didelis‘ačiū Jonui 
už gražią auką. ■■ .

Viso sukelta $957.00. Daugelis pasižadėjo perijodi- 
niai aukoti iki sudės $50.

Gražią pradžią padarė brooklyniečiai!‘širdingiausiai 
dėkojame už taip gausią paramą. Prašome kitų koloni- 

i jų nesivėlinti vajaus reikalu. : ' r
“Laisvės” Administracija

MIRĖ
New Glasgow, N. S., Ca

nada. — Ilgametis Laisvės 
skaitytojas Mikolas Bud- 
reskis (Michael Budrick) 
mirė rugsėjo 6 d. Velionio 
duktė Mrs. Jessie Kilburn 
pranešė Laisvės Admini
stracijai apie tėvo mirtį ir 
prašė sulaikyt siuntinėjimą 
laikraščio.

Laisvės personalas išreiš
kia užuojautą velionio 
dukteriai.

Paskutinis pakvietimas
L.A.P. Klubo rengiamas 

banketas pagerbimui F.J. 
Klastauskų jų 50 m. ženy- 
binio gyvenimo proga ir jo 
veikimo pažangiame liet, ju
dėjime įvyks šį šeštadienį, 
spalio 15 d., A. J. Kasmo- 
čiūtes svetainėje, 91 Steam
boat Rd., Great Neck, N.Y. 
Pradžia 6 vai. vakare. Ska
nus maistas, įvairūs gėri
mai, muzikantai šokiams, 
viskas yra prirengta.

Tad mes kviečiame visus 
atsilankyti į šį banketą ir 
pagerbti draugą F. Klaston 
kaip- veikėją mūsų judėji
me.

P. B.

NEW YORKAS. —Jung
tinių Tautų Asamblėjos se
sijoje buvo š tu įmingi de
batai kolonializmo klausi
mu. Vakarų delegatai pa
teisinimui savo koloniales 
pozicijos kartojo seniai nu
dėvėtą pas'aką apie ųTSRS 
kolonijas”, jomis parkaity
dama ne vien pilnateises ta
rybines respublikas, bet ir 
liaudiškas respublikas.

Atsidaro marksistinė 
mokykla

Spalio 14 d. Niujorke at
sidaro marksistinės mo
kyklos rudeninis semestras. 
Mokykloje bus kursai jau
niems darbininkams ir stu
dentams,> taipgi suaugu
siems, kurie trokšta studi
juoti.

Kursai apims daug šakų. 
Pavyzdžiui: Psichologija ir 
visuomenė; Naujoji Afrika 
ir kolonializmo pabaiga; 
Kubos revoliucija; JAV Pi
lietinis karas; marksizmo 
teorijos nūdienės proble
mos; dailės filozofija.

Instruktoriais, tarp kitų, 
bus: Jonah Gluck, William 
L. Patterson, Jesus Colon, 
Herbert Aptheker, Joseph 
Lane, Sidney Finkelstein, 
Henry Lumer, James S. 
Allen.

Mokyklos adresas: The 
New York School for Marx
ist Studies, 853 Broadway 
(prie 14-tos gatvės), Man- 
hattane. Kambarys 1922. 
Telefonas GP 3-1560.

Norintieji informac i j u 
kreipkitės, reikalau darni 
katalogų.

Industrial Union of Ma
rine ir Shipbuilding Work
ers unijos vadai raportavo, 
kad prieš Bethlehem Steel 
Co. streikavo per penkis 
mėnesius 17,000 laivų staty
bos darbininkų. Jie streiką 
laimėjo, nes gavo pakelti 
algą po 25 centus per va
landą. Bet streiko metu 
unija streikieriams išmokė
jo $800,000. Todėl reikalin
ga, kad ateityje turėtų spe
cialų streikierių pagalbai 
fondą. ‘i

Konstantino Anskio 
laidotuvės

“Laisvėje“ jau buvo ra
šyta, kad spalio 8 d. Žydų 
ligoninėje, Brooklyne, mirė 
ilgametis brooklynietis 
Konstantinas Anskis. Jis 
buvo pašarvotas Šalinsko , 
(Shallins) šermeninėje.! 
Lankytojų buvo daug, taip
gi daug buvo gėlių vainikų 
prie velionio karsto.

Spalio 11 d. įvyko laido
tuvės, dalyvaujant gero
kam velionio giminių, drau
gų ir bičiulių būriui.

Šermeninėje prie karsto 
kalbėjo R. Mizara, o kapi
nėse prie duobės — J. Siur- 
ba.

Palaidotas Cypress Hills 
kapinėse, ant aukšto kalno.

J. Anskienės vardu laido
tuvių direktorius Šulins
kas, kuris gražiai patarna
vo velioni laidojant, pakvie
tė visus palydovus pietų.

Velionis Konstantinas 
Anskis gimė ir augo Kalva
rijos apskrity, Suvalkijoje. 
Į Ameriką atvyko 1912 me
tais. Pirmiausia apsigyve
no Brooklyne, bet paskui 
persikėlė į Ansonia, Conn. 
Ten jis ir susituokė su Juli
ja Liutvinaite, su kuria 
gražiai gyveno iki mirties.

Iš Ansonijos Anskiai grį
žo atgal į Brooklyną. čia 
jis ir pradėjo dirbti šoferio 
darbą — per 27 metus vai
ravo taksį Niujorko mieste. 
Darbas nelengvas, gadina 
nervus. Po 27 šoferiavimo 
metų, velionis, prieš dvejus 
metus, pasitraukė iš darbo 
ir nusitarė pasilsėti. Deja, 
mirtis greit jį ištraukė iš 
gyvųjų tarpo...

Per visą gyvenimą Ame
rikoje Anskis buvo pažan
gus žmogus, priklausė pa
žangiosioms lietuvių .orga
nizacijoms, rėmė, mūsų 
spaudą, bet aktyviai nega
lėjo daug veikti — darbas 
neleido.

Dabar, kai pasitraukė iš 
darbo, velionis pradėjo ak
tyviai dalyvauti pažangia
jame lietuvių judėjime. Bu
vo ALDLD 185 kuopos pir
mininkas, buvo “Laisvės“ 
b-vės direktorių tarybos 
narys.

Velionis K. Anskis labai 
džiaugėsi “Laisvės” auksi
nio jubiliejaus artėjimu, ža
dėjo smarkiai darbuotis, 
gauti ‘Laisvei” naujų skai
tytojų. Deja!..

Ilsėkis, Konstan tinai, 
gražiajame Cypress Hills 
kapinių kalnelyje!

O Julijai Anskienei, ve
lionio giminėms ir drau
gams, liūdesio valandą, 
reiškiu nuoširdžią užuojau
tą !

Draugas.

Filmai
Kolumbo dieną ir kiek 

pirmiau Manhattano cent
riniuose teatruose pradėjo 
rodyti naujus filmus. Pir
mauja pažangaus rašyto
jo Howard Fast’o novele 
pagrįstas filmas, kuriam 
scenarijų parašė įžymus 
dramaturgas Dalton Trum- 
bo. Tas filmas, —

“Spartacus”
Filmo legenda sukasi 

apie senosios Romos vergų 
sukilimą prieš tironus val
dovus ir vergų vadą Spar
taką.

Technirama metodu ga
mintas filmas prieš akis 
atidengia išnaudotojų gy
venimo ištaigingumą, ver
gai baisų skurdą ir kančias, 
liaudies kovą už laisve. Pro
tarpiais žavingi gamtovaiz
džiai nuskaidrina nuotaiką.

Vaidina Kirk Douglas,

Kviečiame ir prašome
Amerikinio s v e t u r g i- 

miams Ginti Komiteto pa
ramai yra rengiamas įdo
mus koncertaš. Jį rengia ir 
jo programoje dalyvaus 
daugelio tautų menininkai, 
tarpe jų ir lietuvių Aido 
choras. Įvyks spalio 28-tos 
vakarą, Fraternal Club
house, 110 W. 48 St., Man- 
hattane.

Kviečiame visus dalyvau
ti. Prašome įsigyti bilietus 
iš anksto. Kaina tik $1.50.

Organizacijas ir asmenis 
prašome nerengti tą dieną 
savų pramogų.

Rengėjai

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskį dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING 
1556 St. Nicholas Ave. (187-188) 

NYC., IRT 191st.

Pagerbsime Praną

Tony Curtis. Laurence Oli
vier, Jean Simmons ir kiti 
įžymūs aktoriai, o liaudies 
kovotojų gretose — tūks
tančiai žmonių. Gamino 
Edward Lewis, direktorius 
Stanley Kubrick.

Rodo DeMille teatre prie 
47th St. ir 7th Avė., vaka
rais. Popietinis rodymas 
tik trečiadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį.

“The World of Apu”
Ši drama iš mažiausiai 

mums pažįstamos Indijos 
V ra paekutine iš trijų, tai
kytų pavaizduoti liaudies 
vaikų ir jaunimo gyvenimą.

Jaunuolis Apu nori tapti 
rašytoju, bet nedarbas ir 
alkis yra jo valdovas. Ieš
kojimų keliu jis pateko į 
mokyklos draugo gerus na
mus.

—Turbut čia gyvena lai
mė. — mąstė jis. Argi?

t Jjs pamatė kad tamsa, j 
prįetarai net ir nealkanuo- 
se namuose žudo laimę. Ten 
kūdikystėje sužadėta mer
gaitė verčiama tekėti už 
bepročio arba liktis visų pa
niekinta. ,

Seka intriguojantis, jau
dinantis romansas ir tra
giška išvada. !

“Hell to Eternity”
Tuo pavadinimu filmas 

(rodomas Capitol teatre) 
remiasi JAV marininkų 
veiksmais Pacifike praėju
siojo karo metu.

Atrodo, jog šis filmas 
taikytas mums, eiliniams 
amerikiečiams, parod y t i, 
kad karas nesąs toks blo
gas, kokiu mes jį laikome.

Štai nuvažiuoja keli sunk
vežimiai mūsų marinų kur 
ant salos. Juos puola japo
nų minios. Matosi mūšis. 
Rytmetį kalnelis nuklotas 
lavonais. Baisu... Bet mums 

-“ne taip bloga”—tų sugul
dytųjų dauguma . po japo
niškomis kepurėmis...

Yra ir kitų vaizdų, kurie 
tartum sako, jog amerikie
čiams laimėti karą esą 
lengva. S.

Balevičiu
L.M. Sąjungos Centro Ęoį 

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.

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. x.

Balevičiaus kapo vieta
Frank Balevičiaus kipo 

numeris 444, Section 18.
Katrie neturite automo

bilių, galit važiuoti BMT 
Jamaica traukiniu ir išlip
ti Cypress Hills stotyje. Ten 
ir kapinės. Kapinėse palau
kit prie raštinės tų, kurie 
žino kelią nueiti prie kapo. 
Ceremonijos prie kapo 
įvyks 3-čią vai. popiet.

Kviečia LMS Komitetas

Madison, Wis. — A. Ste- 
vensonas kritikavo R. Nik- 
soną, kad jis iškraipo fak
tus teisindamas Eisenhowe- 
rio vyriausybę.

Paieškojimai
Ieškau Knygos, Vardu
BARBORA URBIKA Ay

Teų aprašytas* tūlos mergaitės 
gyvenimas vienuolyne. Knyga buvo 
lietuvių kalboj išleista, rodos, 1920 
metais. Jei dar kas tą knygą, turi
te,—malonėkite prisiųsti ją žemiai! 
paduotu adresu. Siuntimo lėšas at
lyginsiu. Knyga turi būti visa ir 
galimai švariame stovyje.

J. A. Barkus, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park 17, N. Y.

Kaunietis Smilgys Stasys ieškau 
savo tėvo Smilgio Vincento, 1929 
metais gyvenusio Brooklyne ir turė
jusio savo siuvyklą, dirbusio kaip 
siuvėjas. Apart manęs, jis turėjo 
dar du vaikus; vieno vardas Anta
nas, į Ameriką išvykęs 1909 metais. 
Kiek žinau, dar 1949 metais buvo 
gyvas ir turėjo savo namus.

Prašau atsiliepti sekamu adresu.
Lithuania, USSR
Kaunas—8
Panerių g-vė, Nr. 17-2
Smilgys Stasys, Vinco

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ra kuopa turės susirin
kimą spalio 14 d. LDS klubo sve
tainėj, 9305 St. Clair Ave., 7:30 
vai. vakare.

Gerbiami kuopos nariai, esate 
kviečiami j susirinkimą. čia 
proga pasimokėti į Centrą duokles, 
kurie dar nesate pasimokėję, taipgi 
ir knygą pasiimti už šiuos 1960 
metus. Greitu laiku bus kuopos 
parengimas. Komitetas

PARSIDUODA NAMAS
Queens Village parsiduoda 7 rū

mų namas, 4 miegrūmiai, field stone 
frontas, alumino storm langai, 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)

■ MALĖ & FEMALE

PARDAVĖJAI

Vyrai ir moterys. Gerai žinoma 
laisniuota firma, išdirba amerikoniš
kus reikmenis. Mokame aukštą nuo
šimtį už pilną laiką ar nepilną. Nė
ra skirtumo amžiuje. Išmokiname 
kaip būti pardavėjais. Proga greitai 
pakilti darbe. Kreipkitės:
INDUSTRIAL INCOMES, Inc.

OF NORTH AMERICA
505 5th Ave., N. Y. 17, MU. 7-4161

MONTELLO, MASS.
Pažangiųjų Organizacijų Parengimai

Montello Vyrų Dailės Grupė ren-' 
gia “šurum - būram" spalio (Oct.) 
22 d., 7 vai. vak.. Liet. Taut. Namo 
apatinėje salėje, 8 Vine St.

Montello Moterų Apšvietos Klu
bas rengia silkių vakarienę lapkri
čio (Nov.) 12 d., Liet. Taut., Name.

"Laisvės” naudai vakarienė įvyks 
gruodžio (Dec.) 10 d.

Kviečiame visus atsilankyti į šiuos 
parengimus pasilinksminti, užkąsti, 
pasivaišinti. (84-85)

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. dieną, 
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 ęve-r 
čiai... Užtikrinu, kad visi būsite ' 
patenkinti šioje konferencijoje. Tad 
kviečiama visa pažangioji bendruo
menė atsilankyti.

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

« p.—LaisvK (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 14, 1960




