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KRISLAI
Rudens darbai pas mus. 
“Aušra” Lenkijoje. 
“Liberalė“ graužiasi. 
Liliputai prieš milžiną.

— Rašo R. Mizara —

i Baigti kolonializmo 
ir "globi?" politiką

Nauji nesutikimai 
tarp NATO vadų.

Tar. Sąjunga traukia aliejų 
iš Kaspijos jūros dugno

Baku. —šešiasdešims my-1 Didžiojo teatro skyrius 
lių nuo Baku miesto Kas- j įrengtas ant didelės laivo 

platformos,filmų teatras,
klubai, biblioteka, pašto 
skyrius ir žaismavi etc. 
Miestelis su Baku miestu 
jungiasi 75 mylių ilgio vieš
keliu, kuris taip pat įtaisy
tas ant plieno stulpų. Vieš
keliu kursuoja automobiliai 
ir sunkvežimiai, o šalimai 
nutiesta geležinkelio bėgiai.

Washingtonas. — Nors:teikti jam galią tvarkytiNew Yorkas. — Jungti- 
i nių Tautų Asamblėjoje Ta- 

ruduo. o su juo prasi-1 rybų Sąjungos delegacija 
mūsų kultūriniai dar-Į vėl aiškino svarbą baigimo 

kolonializmo ir “globų” po
litikos. TSRS delegatai, 
tarp kitko, sakė:

(1) Niekas rimtai nega-
Veikėjai rūpinasi jubilieji-! Ii kalbėti, kad Tolimųjų Ry- 

niu “Laisvės“ vajumi, sukeli- | tų, Afrikos, Al timųju Rytų 
mu atsarginio laikraščiui leisti j 
fondo. I

vijimas jaučiamas visur. Sena- j 
gu skaityti mūsų laikrašty ko- ■

kolLni.ju !

it Lotynų Amerikos žmo
nės patys jau “negali valdy

Veiklusis Worcesterio Aidoj 
Choras, vadovaujamas Jono' 
Dirvelių, pradeda gastroles su I 
St. Šimkaus operete “Išeiviu.” j

Dr. J. Stanislav aitis su Kris-i .• ... . . itina važinėja po kolonijas, ro-1

šalių teritorijos visokias 
karo bazes ir tokias privile
gijas, kaip JAV Panamoje 
—“Kanalo zoną”, Kuboje— 
Guantanamo laivyno bazę 
ir kitas.

(5) Panaikinti kitose ša
lyse tam tikrų tautų privi
legijas.

TSRS delegatai tatai aiš
kindami įvardino ir koloni
jas bei tas globojamas” ša
lis. Jie sakė, kad nepaisant 
gražių kalbų apie tautų

vos, kuriuos pats pernai trau
kė. Tokių paveikslų jis turi 
šimtus, ir kiekvienas, juos ma
tęs, sako, jog tai labai vertingi 
vaizdai, rodą mūsų gimtosios 
šalies žmonių buitį.

Spalio 21 d. J. ir K. Sta- 
nislovaičiai demonstruos pa- 

' veikslus Philadelphia, Pa., o

(4.) IteiKlcl LUUJclU UctlJJLl . . J , ,. . \kolonializmo politika ir ati-j demokratij^pasau- 
duoti vietos žmonėms visą I V’e dar 100’00o>000 žmonių 
galią, kaip politinę, taip ir 
ekonominę.

(3) Panaikinti 
kitų tautų.

(4) Panaikinti

yra kolonijinėje vergijoje, 
o kelis kart tiek neturi 
žmoniško gyvenimo, nes jų 

‘ globą j šaiySe kitų šalių kapitalis- 
j tai valdo žaliadaikčius ir 

ant kitų gamybos priemones.

Laoso vyriausybė ir 
Liaudies armija

Vientiane. — Vakarų di
plomatai daro viską, kad

Tik žinias rinko” 
apie TSRS gynybą

J. Grybas su K. Briedžiu ro- : 
do lietuviškus filmus. Nose-i 
nXai jiedu grįžo iš Pittsburgho ■ 
hr apylinkės; spalio 22 d. jiedu i Laoso karalystė atsisakytų 
bus Binghamtone, o spalio 23' 
d.—Serą n to ne.

Veikėjai prašomi nepamirš
ti, kad visokiuose pobūviuose 
bei sambūriuose reikia turėti 
galvoje besiartinantį “Lais
vės“ auksinį jubiliejų!

Lenkijos lietuviai jau pra-

vi e n- 
susi-

man

ra. Kol kas jis bus 
kartinis, bet kai viskas 
tvarkys, eis reguliariai.

Praėjusiais metais, 
esant Lenkijoje, kalbėjausi su
daugeliu žmonių apie tai, kad 
lietuviui kalba laikraštis Lenki
jos lietuviams būtinai reika
lingas. Man buvo sakyta, kad 
laikraštis bus pradėtas leisti, 
kai tik atsiras žmonės, kurie 
jį pajėgs redaguoti.

Smagu, kad tas gražus ir 
reikalingas darbas jau pradė
tas !

Prieš porą savaičių buvau 
Massachusetts valstijoje., žmo
nės juokiasi, kad “liberalė’’ M. 

/ ’imbutienė - Alseikaitė labai V, < 
negardžiai čiaudi dėl savo 
šmeižikiško rašinio, išspaus
dinto klerikalų “Drauge.“ Jos 
“traktatas“ — pletkai apie 
Tarybų Lietuvą, apie jos žmo
nes.

South Bostono “Keleivio’’ 
. redaktorius pasimojo “sukriti

kuoti“ L. Prūseiką. Kokia pro
ga? Tokia: G. Zimanas pa
rašė puikią L. Prūsei kos kny
gos “Atsiminimai ir dabartis“ 
recenziją.

Ka> liliputas puola milžiną, 
tai iŠ to nauda tik ta, kad ga
lima gerai pasijuokti!..

tūlas P. Janulis (gal 
kunigėlis), komentuoda- 

“Ponas Amerikonas 
recenziją, kurią

O 
koks 
mas “Ponas Amerikonas“ pje
sių recenziją, kurią parašė 
Ant. Bieliauskas Lietuvos 
spaudoje, sušunka: “Tai taip 
gražiai niekina Ameriką Mi
zara...“

Kaip gi jis ją “gražiai nie
kina’’? Kodėl P. Janulis, kaip 

L «|^ras katalikas, to “niekini
mo” nepacituoja? Kodėl jis, 
nieko nežinodamas, taip ra
šo?..

Mes jau buvome minėję, 
kad spalio 9 d., N. Chruščio
vui besikalbant su David Sus-

pijos jūroje ant plieno stul
pų yra naujas Neftianyje 
kamni (Naftos akmenys) 
miestelis su 4,500 gyvento- 

I jų. Ten jau veikia 350 alie
jaus traukimo šulinių, ku
rie jį traukia iš jūros dug
no.

“The New York Times 
korespondentas S. 
pings apsilankė ir 
meniškai aprašo i 
gyventojus ir aliejaus 
tinių svarbą.

M

Top-
smulk- i gyventojai su sausuma tu- 

miestplio 'ri susisiekimą ir lai- 
k šal I vėliais, taipgi telefono lai-

dais.
Miestelyje gyvena 750

1949 metais tarybiniai in- j moterų ir apie tiek vaikų, 
žinieriai ėmėsi darbo staty-1 1959 metais Baku sritis 
ti miestelį. Jis dabar užima davė 17,000,000 tonų 
10 ketvirtainiškų mylių plo-! 
tą. šioje vietoje jūra yra 

I negili, tai plieno stulpai su
varyti į žemę, ant jų įtaisy
ta plieno-cemento platfor
ma, o ant jos pastatyti gy
venimo ir kitoki namai.
Darbininkai, kurie čia gy-

Vakarai džiaugiasi savoMAV karo bazių veikimą iš 
“pergalėmis” Jung t i n i ų, Francūzijos, tai jis parei- 
Tautų Asamblėjos sesijoje, jkalavo, kad jos ištrauktų 
bet tarp Vakarų viršūnių i savo atominių jėgų lėktu-
iškilo naujų nesutikimų. 
“Francūzijos prezident a s ' 
De Gaulle yra uola, į kurią | 
gali susidaužyti NATO lai-■ 
vas”, — rašo P. Audrems. I

i
Jis nurodo, kad Anglijos I 

valdininkai jau susitaikė su 
antro partnerio role: užleis 
darni pirmenybę Jungtinių

vus.
Dabar De Gaulle reika

lauja, kad NATO komando
je, o ypatingai pradžiai ka
ro veiksmų, jis turėtų veto 
galią, tai yra, kad be jo su
tikimo NATO nesiimtų jo
kių karo žingsnių.

Valstijų ir Vakarų Vokie
tijos vadams politikoje ir Budapeštas. — Sugrįžęs 
NATO komandoje. Bet iš Jungtinių Tautų Asamb- 
Francūzijos prezidentas De Jojos vengrų vadas Janos 
Gaulle su tokia role nesu- Kadaras sakė, kad kėlimas

alie
jaus; 4,000,000 tonų paga
mino šio miestelio darbinin
kai.

Pirmoji aliejaus trauki
mo svirtis buvo įrengta 25 
pėdos po vandeniu jūros 
dugne, o kitos iki 88 pėdų 
po vandeniu. TSRS inžinie
riai yra pasiruošę įrengti 
svirtis net iki 130 pėdų gi
lumoje. Pagal Septy nerių 
metų planą, tai šis mieste
lis 1965 metais duos 4,800,- 
000 tonų aliejaus.

tinka. Vengrijos klausimo Jungti-
Kaip jau yra žinia, kad nėse Tautose nedaro gero 

kuomet JAV atsisakė su- nei JAV, nei Vengrijai.

Indijai nepatinka
JAV politika

Bombėjus. —Indijoje jau
čiamas nepasitenkinimas ir 
atšalimas linkui Jungtinių 
Valstijų po Nehru vizito 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje.

Neutrališkos šalys, prieš
akyje su Nehru, siūlė, kad 
Eisenhoweris ir Chruščio
vas susieitų ir išlygintų ne
sutikimus. Šį pasiūlymą 
pirmasis atmetė preziden
tas Eisenhoweris.

Kada buvo neutrališku 
šalių rezoliucija pateikta J. 
Tautų Asamblėjos svarsty
mui, tai Australija ir Ar
gentina davė pataisymus 
ir to rezultate neutrališku 
šalių rezoliucija nupuolė. 
Indijoje numato, kad Aust
ralija ir Argentina veikė 
susitarę su JAV delegacija.

500 BRIEDŽIŲ PABĖGO 
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ 
Vadso, Norvegija. —Apie 

500 briedžių iš Norvegijos 
pabėgo į Tarybų Sąjungą. 
Jų ganytojai sako: “Jau se
niai mes prašome valdžios, 
kad ji pastatytų prie sienos 
vielų tvorą, bet valdžia vis 
neprisirengia”.

Susitarė dėl atomy 
bandymy kontrolės

Geneva. —Anglijos, Jung
tinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos delegatai po dvie
jų metų pasitarimų priėjo 
prie sutikimo ir sudarė pa
matus kontrolės organiza
cijai, kuri prižiūrėtų atomi
nių ginklų bandymų už
draudimą.

Kaip žinia, šios trys val
stybės turi atominių gink
lų. Jos laikinai visos nuo jų 
bandymų susilaiko, bet da
bar tas susilaikymas yra 
tik jų pačių elgesys. Kada 
bus sudaryta organizacinis 
aparatas, tai jis prižiūrės, 
kad nebūtų daroma slaptų 
bandymų.

Italija vis nepaiso 
Tyrelio gyventoją

New Yorkas. — Austri
ja reikalavo, kad jai būtų 
grąžinta Tyrolio platai, bet 
Italija reikalavimą atmetė. 
I-o to Tyrolio gyventojai 
reikalavo, kad Italija leistų 
tų jiems nusibalsuoti, arba 
duotų kraštui autonomiją. 
Bet ir tą Italija atmetė.

Tyrolio plotas užima 
4,882 ketv. mylių ir turi 
325,000 gyventojų, iš kurių 
250,000 kalba vokiškai. Ty
rolio plotai priklausė Aust
ro-Vengrijai, bet po Pirmo
jo pasaulinio karo, 1919 me
tais, jie buvo perduoti Ita
lijai.

Viena. — čionai atvyko Į vena, tai gauna prie algos 
' dar 50 procentų bonuso. 
Daugumos darbininkų al
gos siekia 3,000 rublių per 
mėnesį.

Miestelyje yra ’ligoninė,

ty!. I. Kaminsky ir H. C. 
Bennett, buvę turistai Ta
rybų Sąjungoje. Jie ten būnuo neutrališkos politikos.

To sėkmėje premjeras Pho- vo suimti, kaltinami šnipa- 
ma 15-kai dienų uždėjo na- vime ir nuteisti 
mų areštą prieš kapitoną Į riems 
Kong Le, parašiūtinikų va
dą, kaltindamas, kad ka
pitonas sauvališkai pasitiko 
TSRS ambasadorių Abra- 
movą. Phouma išleido ir 
pareiškimą, kad “komuniz
mas ir budistų religija ne
sutaikomi”.

Bet kapitono užnugaryje 
stovi svarbiausios šalies ar
mijos jėgos. Taipgi Laose 
yra ralinga Liaudies armi
ja. ’

metams 
Bet vėliau TSRS 
bė išvijo, juos

TSRS turi labai gero 
pasisekimo 1960 m

Maskva. — Per 1960 
metų devynis mėnesius Ta
rybų Sąjungoje daug dau
giau pagaminta reikmenų, 
negu 1959 metais per tą pa
tį laikotarpį. Roliuoto me
talo pagamino 37,700,000 to
nų, anglies — 387,000,000 
t., naftos — 109,000,000 to
nu.

Odinių apavų pagamino 
24,000,000 porų daugiau, 
kaip 1959 m., konservuoto 
maisto 273,000,000 dėžučių 
ir žuvies 384,000 tonų dau
giau už 1959 m.

Daug daugiau pagamino 
sviesto, sūrių ir kitokio pie
niško maisto.

septyne- 
kalėjimo. 
vyriausy- 
įspėdama, 

kad jeigu jie pasirodys jos
teritorijoje, tai turės atbū
ti skirtą bausmę.

Kaminsky moka rusų 
kalbą. Jis sako, kad pirm 
jie nuvyko i TSRS, tai 
jiems, tam tikras fondas, 
davė $2,000. Jie už tuos pi
nigus įsigijo automobilį, va
žinėjo Tarybų Sąjungoje ir 
“rinko žinias anie TSRS 
militarines jėgas”. Kamins
ky sako, kad jis būtų para
šęs knygą apie TSRS “pri
sirengimą prie karo”.

RINKIMAI IR NIKSONO 
GRĄSINIMAI

Miami, Fla. — American 
Legion konvencijoje kalbė
jo abiejų partijų kandida
tai. R. Niksonas 
Kubai.

grąsino 
Jis sakė, kad Kuba 
susilauks JAV smū-

gi y.
Tuo 

ž i nė j a 
publikonų partijų kandida
tai, veikėjai ir sako karš
tas kalbas.

kartu po visą šalį va- 
Demokratų ir Res

kindu,” “tarpakčiuoš’e” buvo 
įkišta šlykšti anti-tarybinė 
propaganda.

Tai buvo, sakyčiau, gengste- 
riška “taktika.“ ,

Dėl to praėjusį sekmadienį 
minėtos programos ruošėjai 
National Telefilm Associates, 
Ine., atsiprašė N. Chruščiovo 
ir publikos.

Gerai, kad taip padarė! Ir 
aš galvoju: kada “veiksnių“ 
vadovai atsiprašys savo pase
kėjų dėl tų melų, kuriuos jie 
nuolat spausdina apie Lietu
vą ?

J. VALSTIJOS TURI 
180,402,000 ŽMONIŲ

Washingtaias. — Census 
Bureau paskelbė, kad Jung
tinės Valstijos dabar jau 
turi 180,402,000 gyventojų. 
Biuras prie 1959 metų gy
ventojų surašinėjimo skai
čiaus prideda 2,831,000 gy
ventojų prieauglį, kuris po 
surašinėjimo įvyko.

Maskva. — Iškrito trys 
coliai sniego. Numatoma 
ankstyva žiema.

Budapeštas. — Vengri
jos ir Ceilono respublikos 
pasikeitė ambasadoriais.

Iš Jungtiniai Tautų 
Asamblėjos sesijos

New Yorkas. — V. K. 
Krishna Menon, Indijos gy
nybos ministras, varde 28 
valstybių pasiūlė rezoliuci
ją, kad visos šalys pasiža
dėtų laikytis taikos politi
kos. Rezoliucijos pasiūlyto- 
jomis buvo Afrikos, Azijos 
ir Lotynų Amerikos šalys. 
Asamblėja vienbalsiai ją 
priėmė.

Pirm balsavimų V. A. Zo
rinas, TSRS delegatas, pa
reiškė, kad jo atstovauja
ma šalis buvo ir yra kietai 
už taiką. Jis sakė, kad jei
gu ne “U-2” lėktuvo inci
dentas, tai viršūnių konfe
rencija Paryžiuje būtų 
daug padarius taikos gero
vei.

Krishna Menon kalbėjo 
už būtiną reikalą panaujin
ti didžiųjų valstybių pasita
rimą pašalinimui nesutiki
mų. Taipgi jis reikalavo,kad 
daugiau būtų teikiama pa
galbos atsilikusioms šalims, 
ir, kad nei viena šalis su 
militarine “pagalba” nesi
kištų į Laoso karalystės vi
daus reikalus.

Kubos kaltinimai
Dr. Raul Roa, Kubos už

sienio reikalų ministras, 
įteikė kaltinimą prieš 
Jungtines Valstijas. Sako, 
kad rugsėjo 29 dieną lėktu
vas, su JAV ženklais, skrai
dė virš Escambre miesto. 
Ųas Vilias provincijoje jis 
nuleido parašiutais daug 
šautuvų, kulkosva i d ž i ų, 
amunicijos, granatų ir že
mėlapių sukilėliams. Kalti
na, kad ir kitose Kubos da
lyse skraidė JAV lėktuvai,

kurie nuleido ginklų ir 
žmonių.

Taipgi Kuba kaltina JAV 
už ekonominę blokadą, atsi
sakymą parduoti jai ekono
minių reikmenų ir pastan
gas pakenkti aliejaus pri
statymui iš TSRS.

Iš Havanos pranešė, kad 
Kuba pasitraukė iš Inter
national Bank of Recon
struction and Develope- 
ment, kuris sudarytas prie 
J. Tautų.

Visur panaikinti 
kolonializmą

Caba Šory, Gvinėjos de
legatas, įnešė, kad visame 
pasaulyje, iki 1961 metų 
pabaigos būtų panaikintas 
kolonializmas ir kitų šalių 
“globa”. Jis įvardino 44 ša
lis ir teritorijas, kurios vis 
dar neturi tautinės laisvės.

Jo įnešimą parėmė L. Y. 
Kizia, Tarybų Ukrainos de
legatas. Už įnešimą kalbėjo 
Baltarusijos, Rumunijos ir 
Irako respublikų delegatai.

Atomų ginklai ir 
nusiginklavim’as

Jungt. Tautų Politinis 
Komitetas nutarė, kad 
Asamblėjoje būtų svarsto
ma atominių ginklų ir nusi
ginklavimo reikalai. Disku
sijoms taipgi yra įnešta 
svarstyti: tuojau eiti prie 
visiško nusiginklavimo, — 
ši įnešimą davė TSRS; su
laikyti tolimesnį atominių 
ginklų gaminimą; uždraus
ti atominių ginklų bandy
mus, ir panaujinti nusi
ginklavimo reikalais konfe
renciją.

Dacca. — Pietrytiniame 
Pakistane nuo ciklono aud
rų žuvo virš 5,000 žmonių.

Sekretorius grąsino
Dag Hammarskjo Idas 

grasino, kad jeigu Jungt. 
Tautų Asamblėja darys ko
kių nors pakaitų sekr e ta
ri ate, tai “geriausi jo veikė
jai pasitrauks”. Kitais žo
džiais, pastatė ultimatumą: 
palikti taip, kaip buvo, ka
da sekretariato visą galią 
jis turi savo rankose.

Socialistinių šalių ir dau
gelio neutrališkos politikos 
šalių delegatai sako, kad 
jeigu nebus padaryta pa
kaitų, tai Jungtinės Tau
tos negalės atlikti savo ro
lės, nes tos šalys nerems 
Vakarų politikos, kurios 
laikosi Hammarskjoldas.

Atlanta, Ga. — Negrai, 
priešakyje su kunigu Dr. 
Martin Luther King, pikie- 
tavo krautuves protestuo
dami prieš diskriminaciją. 
Policija areštavo 51 negrą, 
jų tarpe ir kunigą. Kunigas 
ir dar 13 pikietininkų atsi
sakė užsistatyti kauciją ir 
laikomi kalėjime.

Maskva. — Chruščiovas 
pasitenkinęs savo buvimu 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje. Jis mano, kad daug at
siekta taikos gerovei.
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Sveikiname “Darbą”
SPALIO 20 DIENĄ sukako 25 metai, kai Montevi- 

dejuje, Urugvajaus sostinėje, pasirodė pirmas numeris 
“Darbo”. Iš karto “Darbas” buvo silpnas laikraštukas, 
tačiau palaipsniui jis vis augo, tvirtėjo, nuolat gauda
mas paspirties iš platesnės pažangiosios lietuvių visuo
menės.

Montevidejuje gyvena, palyginti, nedaug pažangių
jų lietuvių ir ant jų pečių gulė ir tebegula pati sunkiau
sia laikraščio palaikymo našta. Lengviau buvo, kai lie
tuviai nebuvo pradėję grįžti atgal į savo tėvynę, į Tary
bų Lietuvą. Pradėjus jiems reemigruoti, laikraščio iš
leidimo problemos pasunkėjo. Grįžo juk išsilavinę žur
nalistai, tokie, kaip Ant. Vaivutskas, ir kt. Jiems grįžus 
gimtojon šalin, sumažėjo “Darbo” bendradarbių skai- 
skaičius ir tai, be abejojimo, neigiamai atsiliepė į visą 
reikalą, v-

Tačiau pasilikusieji, sutelkę visas jėgas, tebeleidžia 
laikraštį, taip reikalingą Urugvajaus ir kitų Pietų Ame
rikos respublikų lietuviams. Didelė jiems už tai pagar
ba!

“Darbas” gimė varge, jis ir tebeina vargingomis są
lygomis, rodydamas kelią darbo žmonėms į šviesesnį 
rytojų.

Urugvajiečiai pažangieji lietuviai paskutiniais pe
sais dalijasi su laikraščiu, kad tik jis eitų, kad tik jis 
tvirtėtų!

“Darbas” ryžtingai kovoja su Tarybų Lietuvos prie- 
šais-šmeižikais. Jis kovoja už taiką. Jis kovoja už dar
bo žmonių kasdieninius buitinius reikalus. Jis rodo ke
lią, kuriuo eidami darbo žmonės gyvens be išnaudotojų, 
gyvens taikoje.

Kai urugvajiečių “Darbas” pasirodė, mūsų laikraš
tis “Laisvė” jatt.bū^oi apie 25 metų amžiaus. Taigi,; kai 
darbieČiai švenčia savo laikraščio sidabrinį jubiliejų, 
iaisviečiai veda savo laikraščio auksinio jubiliejaus va-

• jų; neužilgo “Laisvė” įstos į 51-uosius savo gyvavimo 
metus.

Nelengvas buvo “Darbo” nueitas kelias, nelengvas 
ir mūsų laikraščio. Bet darbininkų klasės spauda, lei
džiama buržuaziniuose kraštuose, lengvatų nesitikėjo ir 
nesitiki.

Sveikiname urugvajiečių “Darbą” jo sidabrinio ju
biliejaus proga!

Tegyvuoja “Darbas” dar ilgus metus! Tegyvuoja 
kolektyvas, kuris laikraštį leidžia ir redaguoja! Tegy
vuoja “Darbo” skaitytojai ir visa pažangioji Pietų Ame
rikos lietuvių visuomenė!

Tegyvuoja taika!

Kolonijinių tautų 
išlaisvinimo klausimas

JUNGTINIŲ TAUTŲ asamblėja sutiko savo pilno
je sesijoje svarstyti N. Chruščiovo siūlymą dėl koloniji
nių tautų išlaisvinimo.

Yra žmonių, kurie mano, būk po to, kai keliolika 
Afrikos tautų patapo nepriklausomomis valstybėmis, tai 
kolonijinis klausimas jau ir išsisprendė. Toli gražu nuo 
tiesos!

Tarybų Sąjunga sako, šiandien pasaulyje dar tebė
ra kolonijinėje padėtyje, — pavergtų, žiauriai išnaudo
jamų,—apie 100,000,000 žmonių!

Tarp kitų, Tarybų Sąjungos vyriausybė įvardija 
šiuos kraštus: Tanganyika valdomą Britanijos; Vakari
nę Samoa—Naujosios Zelandijos; Nauru—valdomą Au
stralijos, Naujosios Zelandijos ir Britanijos; Naująją 
Gvinėją—Australijos; Ruanda-Urundi —Belgijos; Šiau
rės Camerroon—Britanijos ir kai kurias salas, pavestas 
JAV valdyti Ramiajame Okeane.

Kai kurie mano, kad, einant N. Chruščiovo siūly
mu, JAV turėtų palikti Panamai Panamos Kanalo Zoną.

Yra tokių, ką sako: Chruščiovo siūlymas tik blogo 
padarysiąs, kadangi dar daugelis kolonijinėse teritorijo
se žmonių tebėra laukiniai.

Bet Tarybų Sąjunga tokį jų samprotavimą atmeta. 
Ji nurodo, kad imperialistai žmonių nešviečia, nemoko, 
o tik juos išnaudoja, plėšia. Žmonės tik tuomet apsišvies,

• kai jie turės geresnes gyvenimo sąlygas, kai nusimes 
.imperialistinės priespaudos naštą.

Imperialistai priplepa visokių nesąmonių apie žmo
nių nesugebėjimus, kai pastarieji kovoja už savo teises. 
Tik imkime įvykį su Suezo kanalu. Atsimename, kai Iz
raelis, Britanija ir Prancūzija pradėjo prieš Egiptą ka
rą, skelbdami, kad jie nori “išlaisvinti” Suezo kanalą, 

.kadangi Egiptas negalėsiąs to kanalo valdyti...
Kas gi iš tikrųjų pasirodė? Pasirodė, kad Egiptas 

Suezo kanalą valdo geriau negu jį valdė anglų ir francū- 
•zų ekspertai!
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Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

MRS. ROOSEVELT 
ATKERTA ŠMEIŽIKAMS 

Kuomet N. Chruščiovas
buvo Niujorke, Mrs. Elea- 
iior Rooseveltienė, buvusio
jo prezidento našlė, pakvie
tė jį pas save užkandžių,
kurių proga jiedu pasitarė 
apie daug svarbių tarptau
tinių dalykų.

Dėl to, kad ji Chruščiovą 
pasikvietė užkandžių, viso
kio plauko reakcionieriai 
pradėjo ją pulti, šmeižti, 
niekinti. Moteriškė jiems 
gerai atkerta savo kolum- 
noje (“New York Post” 
spalio 14 d.). Ji rašo:

Man sako, kad Chruščiovas 
užgavo mūsų prezidentą. Su 
tuo aš nesutinku, kadangi ne
manau, kad JAV prezidentą 
galėtų kas nors užgauti, ap
šmeižti. Jo postas stovi viso 
to aukščiau.

Norėčiau paklausti, ar mūsų 
žmonės įsivaizduoja tai, kad, 
patinka mums ar nepatinka, 
didelė pasaulio dalis yra ko
munistinė, ir ji tuo yra labai 
karštai Įsitikinusi. Jei mes 
nenorime matyti pasaulį su
naikintą, tai privalome iš
mokti su tuo pasauliu kartu 
gyventi...

ANGLIAKASIAI STOVI 
NUOŠALIAI

Angliakasių unija — The 
United Mine Workers Uni
on — savo suvažiavime, lai
kytame Cincinnati mieste, 
atsisakė užgirti bet kurį 
kandidatą prezidento vietai. 
Bet suvažiavimas nutarė 
užgirti kai kuriuos kandi
datus į Kongresą.

Kaip mainieriai, taip ir 
daugelis JAV žmonių šian
dien “neutraliai” žiūri į 
abudu kandidatus preziden
to vietai. Jiems atrodo, jog 
tiek Kennedy, ! tiek Nikšo- 
nas, abudu sukirpti iš tos 
pačios medžiagos. Abudu 
pastatyti grupių kapitalis
tų; abudu juodu stambioji 
kapitalistų spauda lygiai ir 
traktuoja.

GAL ATEIS Į “RAZUMĄ”
Kanadiškis “Liaudies bal

sas” rašo:
Al. Gimantas Tėviškės žibu

riuose stato klausimą, ar gerai 
yra daroma, kuomet viskas, 
kas tik Tarybų Lietuvoje da
roma, yra smerkiama?

Jis paima net ir filmą “Ado
mas nori būti žmogum,’’ kuri 
buvo parodyta Stratforde, On
tarijo.]. Tas filmas veiksnių 
spaudoj buvo baisiai išpeik
tas, bet blaiviau pasižiūrėjus 
į tą Lietuvos menininkų kūri
nį buvo pastebėta, kad filmas 
visai neblogas. “Ir pastaty
mas ir režisūra, muzika, vai
dyba, techniškas darbas, vien 
tik lietuviškųjų rankų kūrinys. 
Rankų, kurios filmų pramonė
je dar turi labai ribotą pa
tyrimą ir priemones...“ O kaip 
vienas daktaras pasakęs Ado
mas yra Visiškai vykęs filmas.

Tarybų Lietuvai, kaip ir jos 
draugams užsienyje, be abe
jonės, toks neigiamas veiksnių 
atsinešimas į viską nesudaro 
jokios bėdos. Tik darosi gaila, 
kad mūsų tautiečiai taip žiop
lai elgiasi. Gerai, kad jie pra
deda praregėti ir susiprasti, 
kokiai pajuokai jie išsistatė 
su tokia savo “politika.’’

ADV. ZIGMO
TOLIUŠIO BĖDOS

Vilniaus “Tiesoje” telpa 
EI dūkio korespondencija iš 
Kauno apie buvusį Lietuvos 
liaudininkų lyderį adv. Zig
mą Toliušį ir jo bėdas. Pa
sirodo, kad Z. Toliušis nie
kur nedirba ir ištaigingai 
sau gyvena. Kokiu būdu, 
kuriais keliais jis gauna pi
nigus? Korespondentas pa
duoda vieną pavyzdį, kaip 
Toliušis Verčiasi. Skaito
me:

...Prieš porą metų kažkoks 
Antanas Vainauskas atsidūrė 

mirties patale. Gera Z- To- 
liušio pažįstama, A. Vainaus
ko buto šeimininkė Kazimie
ra Mickevičienė ne be paslėp
tos minties painformavo apie 
tai buvusį advokatą.

Z. Toliušis išvystė energingą 
veiklą. Ir tą pat dieną, kai 
A. Vainausko palaikai buvo 
palaidoti, Z. Tolusis ašaroda
mas pranešė velionio artimie
siems, kad jis paskirtas mi
rusiojo testamento vykdytoju.

—Tokia buvo mano amžiną 
atilsį bičiulio Antano paskuti
nė valia, — įtikinėjo Toliušis. 
— Jis pavedė man paskirstyti 
visą jo turtą taip, kaip surašy
ta štai šiame testamente.

Ir jis ėmė skaityti jo paties 
ranka surašytą popierių.

Iš pirmo žvilgsnio susidarė 
įspūdis, kad Toliušio sąžinin
gumu negalima abejoti. Jis 
skaitė tai, ką “išreiškė” prieš 
mirtį velionis. O velionis bu
vo dosnus ir turtingas. Jis 
nepamiršo savo giminaičių, 
kiekvienam paskyrė po kuklią 
dalelę turto. Bet kai eilė at
ėjo Mickevičienei ir Toliušio 
giminančiams, velionis paliko 
dar dosnesnis. Nemažą dalį 
daiktų jis paskyrė buto šeimi
ninkei. Bet giminaičiai ge
rokai nustebo, kai, vykdyda
mas velionio “valią,“ Z. To
liušis ėmė gausiai dalinti ver
tybes savo broliui, seseriai, ki
tokiems giminaičiams ir... sau. 
Čia jau kai kurie suabejojo 
testamento vykdytojo teisin
gumu ir sąžiningumu.

Paskirstęs tokiu būdu miru
siojo turtą, Z. Toliušis liepė 
kiekvienam pasirašyti testa
mente, kad gavo skirtą dalį, 
ir kukliai pasišalino. Jo funk
cijos buvo baigtos: juk velio
nio valia įvykdyta... Niekas 
nenuskriaustas, visiems pada
lyta...

Praėjus dvejiems metams 
dalykas atsiduria teisme. 
Galtinamųjų suole sėdi To
liušis ir K. Mickevičienė. 
Teismo eigoje paaiškėjo kas 
kita.' E. Eldukis rašo:

Pajutę, kad pasiturinčiai 
gyvenantis Mickevičienės nuo
mininkas A. Vainauskas greit 
mirs, buto šeimininkė ir Z. 
Toliušis apgulė jo pastogę. Vi
sų pirma Z. Toliušis padarė A. 
Vainausko įgaliojimą, pagal 
kurį K. Mickevičienė paėmė iš 
taupomosios kasos 2*3 tūkstan
čius rublių, kuriuos ir pasisa
vino. Savęs Toliušis irgi ne
nuskriaudė. Jis įsidėjo į ki
šenę 30 tūkstančių rublių ver
tės brangenybių.

Tai buvo tik pradžia.
Svarstant bylą išaiškėjo To- 

liušo machinacijos,- kurių jis 
griebėsi pasipelnymo tikslu. 
Jis skirstė mirusiojo turtą pa
gal testamentą, kurio nebuvo. 
Buvo tik Toliušio ranka su
rašytas popierius su grafomis, 
kas kam skiriama, ir vieta 
gavusiojo palikimą parašui. 
Kadangi testamento nebuvo, 
tai ir jokio testamento vykdy
tojo negalėjo būti. Z. Toliušis 
apsišauke testamento vykdyto
ju ir paskirstė turtą taip, kad 
didžioji jo dalis atsidūrė To
liušio ir jo giminaičių bei 
Mickevičienės kišenėje. Tik 
tanų kad velionio giminaičiai 
nesumanytų triukšmauti, To
liušis nedidelę dalelę turto 
kyštelėjo jiems. Tiesa, sau 
jis paėmė tik 3 tūkstančius. 
Tai irgi buvo manevras. Juk 
niekas nežinojo, kad jį šildo 
30 tūkstančių rublių vertės 
brangenybės.

Sukčiai gerai pasipelnė. To
liušis padarė puikų biznį: kar
tu su Mickevičiene ir savo gi
minaičiais jis per keletą Va
landų pasiglemžė turto beveik 
už 75 tūkstančius rublių. Mic
kevičienei atiteko 23 tūkstan
čiai, o likusius pasiėmė Toliu
šis ir jo giminės...

Teismo posėdyje, gelbėda
mas savo kišenę, Toliušis ran
gėsi kaip ungurys. Kalbėti jis 
moka. Ir klausantis jo atro
do, kad jis nekaltas kaip avi
nėlis. Bet... faktai — atkak
lus dalykas. Veltui Toliušis 
gražbyliavo, veltui rėmėsi, gin
damas save, buržuazinių laikų 
ir netgi caro laikų teismo mo
rale. Jį teisė tarybinis teis
mas — Kauno miesto liaudies 
teisėjas Vacys Čtlmuliauskas, 
liaudies tarėjai—Kauno gelž
betoninių dirbinių gamyklos 

darbininkas Jonas Tamošiū- 
yas ir artelės “Mada” meist
ras Jonas Andriejauskas. Ta
rybinis teismas rėmėsi tarybi
nių žmonių morale,' jis įro
dė, kad tai, ką buržuaziniai 
advokatai išdarinėjo praeity
je, mulkindami žmones, mums 
svetima ir nepriimtina...

O Toliušis? Ką gi—Toliušis 
suktybių meistras. Jis nesu
pras tarybinių žmonių mora
lės, kaip nesupras jos ir buvu
sio advokato bendrininkė K. 
Mickevičienė, kuri, stengda
masi įrodyti, jog teisėtai pasi
glemžė stambią sumą, patei
kė teismui paminklo, pastaty
to ant vyro kapo, nuotraukas. 
Tame paminkle po jos teisėto 
vyro pavarde iškalta ir... A. 
Vainausko pavardė. Mat, ji 
net nesigailėjo pažeisti miru
sio vyro atminimą, kad tik ga
lėtų pasipelnyti.

Toliušis bandė padaryti su 
ieškove E. Jurevičiene sandėrį. 
Bijodamas, kad jo nešvarūs 
darbeliai iškils aikštėn, jis pa
siūlė moteriškei 10 tūkstančių 
rublių ir auksinį portsigarą, 
kurį pasiglemžė pas jos miru
sį giminaitį, kad tik byla bū
tų nutraukta...

O ir Jurevičienė neturėjo 
teisės į šį palikimą. Savo dalį 
ji jau buvo gavusi...

Liaudies teismas nusprendė 
atiteisti valstybės naudai iš 
Zigmo Toliušio 48,500 rublių 
ir iš Kazimieros Mickevičienės 
23,308 rublius, kuriuos jie pa
siglemžė, mirus A. Vainaus
kui.

Vadinasi, buvusiam liau
dininkų lyderiui šį kartą 
biznis nepavyko!

LMS 2 Apskr. pradeda 
sezono veiklą

Worcesterieciai, vadovau
jant Jonui Dirveliuį su 
“Išeiviu” leidžiasi gastro
liuoti po kolonijas. Pir
miausiai pasirodys spalio 
23 d., Waterbury, Conn. 
Antru sykiu p a k artos 
Worcestery spalio 30 d., o 
Lawrence, Mass., lapkričio 
30 d.

Šis veikalas yra labai gra
žus, muzikalus, ir neklysiu 
pasakęs, jog tai pirma ki
birkštis, kuri uždegė revo
liuciją. Žiūrint į veikalą, 
kyla mintis, koks tai buvo 
drąsumas saujelei kovūnų 
išdrįsti su ginklu rankoje 
pasipriešinti prieš išnatfao- 
tojus, kurie valdo milijoni
nes armijas. O vis dėl to 
jie buvo teisūs., ir ačiū mū
sų pirmtakūnams, šiandien 
ne tik yra laisva mūsų tė
vynė, bet jau tuos pirmta- 
kūnus pasekė trečdalis pa
saulio žmonijos.

Kas liečia vaidintojus, tai 
jie visi savo užduotis atliks, 
kitais žodžiais tariant, visi 
savo vietoj — publika bus 
pilnai patenkinta.

Kas lieka kolonijų drau
gams ir draugėm, tai kuo 
plačiausiai išgarsinti šį vei
kalą. Reikia turėti omeny
je, kad dabar tik prasidėjo 
“Laisvės”' auksinis vajus. 
Mes turime dėti visas pa
stangas, kad per šį va
jų laikraštį taip sustiprin
tume materialiai, jog ilgai 
jam nereikėtų rūpintis 
finansų sukėlimu. O pa
rengimai kaip tik ir su
traukia mūsų draugus ir 
simpatikus. Praktiškiausiai 
būtų, kad per parengimą 
vienas iš draugų ar draugių 
specialiai būtų paskirtas, 
kuris atsilankiusius sve
čius pakalbintų pris i d ė t i 
prie šio vajaus. O mes, ku
rie skaitome “Laisvę” ir 
bendradarbiaujame, tai ne- 
nusiskriausime, jeigu paau
kosime po $50! Tik pagal
vokime, kiek tai įneš gavo
me apšvietos per tuos pen
kiasdešimt metų! Mes be
skaitydami apsišvietėm, su

Šioje nuotraukoje matome iKiduliu (Šakių rajonas) vidurinės 
mokyklos auklėtinius—brigadininką iP. Keruotj ir V Povilaitį. 

Prieš rugiapjūtės darbus jie patikrina kombainą.

Žmonija kryžkelėje
Miestas St. Pierre ant 

salos Martinique 1902 me
tų gegv.T's 8 d. pasitiko 
gražų, tykų, saulėtą rytą su 
įprasta gera nuotaika. Žmo
nės triūsėsi kiekvienas prie 
savo darbo. Prieplaukoje 
suposi ant lengvų bangų po
ra garlaivių. Netolimai iš 
vulkaniško kalno Pelee vir
šūnės kilo dūmų kamuoliai, 
bet niekas į tai nekreipė dė
mesio, nes tai žmonėms bu
vo įprastas reginys. Dešimt 
minučių po aštuntos staiga, 
it perkūnija, trenkė iš kal
no.

Visas kalnas paskendo 
liepsnose, sykiu paskandin
damas jose ir miestą St. 
Pierre, dunksnantį kalno 
papėdėje. Ugnies išsiverži
mas truko keturias minu
tes, bet per tas keturias mi
nutes degančios dujos ir la
va pavertė miestą su virš 
keturiasdešimt tūkstančių 
gyventojų.į pelenus. Laivai 
prieplaukoje liko sutraišky
ti ir susukti lyg popieriaus 
gniūžtės. Iš visų ten gyve
nusių žmonių ; tik vienas, 
Auguste Ciparis, negras, 
išliko gyvas, nes jis buvo 
kalinys, uždarytas giliame 
senovinio kalėjimo urve, 
kur karštis ir lava jo ne
pasiekė.

Vėliau tūkstančiai žmonių 
buvo rasti: stovinti, sėdin
ti, gulinti natūraliose pozo
se, kiekvienas prie savo už
siėmimo, bet dasilytėjus, 
visi subyrėjo į pelenų krū
veles. Toji liepsna ir karš
tis ant tiek buvo intensy
vus, kad ant syk viską su
degino.

Baisus nuotykis, baisi 
tragedija, baisi gamtos 
rykštė!

Dabar gi, palyginus tai 
su žmonių pagamintomis 
branduolinėmis bombomis, 
ta katastrofa—tik menknie
kis. Viena ar ' dvi tokios 
bombos lengvai gali pavers
ti į pelenus tokius miestus 
kaip: New Yorkas, Londo
nas, Paryžius, Roma, Mask
va, Tokio ir kt. kelių seku- 
džių laikotarpiu. Tokių gi 
bombų Amerika ir Tarybų 
Sąjunga jau šimtais skai
čiuoja savo arsenaluose ir 
abi šalys turi galimybes ir 
priemones numesti jas ten, 
kur pageidauja.

Akivaizdoje to, čia jau 
nėra klausimas tik miestų, 
bet klausimas ištisų šalių, 
visos žmonijos likimo klau
simas.

Mes gi žinome, kad vi
sose tautose yra idiotų ir 
kad dažnai tokie idiotai 

sipažinome su visuomenės 
klasėmis ir išmokome už sa
vo klasę kovoti, o ant galo, 
m u m s pasaulis pasidarė 
daug mažesnis negu tamsus 
žmogus vaizduojasi. Kiek 
“Laisvė” per 50 metų su
teikė apšvietos, tai mūsų 
auka $50—tik lašas kibire!

Jaunutis 

p r a s įveržia į atsakingas, 
sprendžiamas vietas val
džioje, kurie, paveikti kokių 
nors aplinkybių, nė mi
nutei nesidrovėtų užkurti 
niūklinį pasaulinį karą. 
Pasėka to, va, kelių valan
dų ar kelių dienų laikotar
piu į pelenus pavirstų ne 
tik patys žmonės, bet ir jų 
su tokiu pasiaukojimu, su 
tokiu triūsu sukurtoji ir iš
auklėta kultūra ir taip 
aukštai vertinamoji civili
zacija. Po tokios katastro
fos, jeigu vienur kitur dar 
išliktų grupelės gyvų žmo
nių, visas žemės paviršius 
užterštas nuodingomis dujo
mis, vargiai galėtų auklėti 
ir palaikyti sveikus žmones, 
sugebančius atkurti tai, kas 
per kelių neatsakingų žmo
nių užsispyrimą būtų su
naikinta.

Kad pastoti galimam 
gresiančiam pavojui kelią, 
jau dabar laikas ir pareiga 
kiekvieno sveikai protajj- 
jančio žmogaus visur ir vi-* 
sada veikti už mažiniiną 
karinio ginklavimosi ir ’ už 
susitarimą panaiki n i m U i 
masinio žudymo pabūklų, 
kokie jie bebūtų: niūkliniai, 
bakteriniai ar kitokie, nes 
gaminimas ir tobulinimas 
tų pabūklų veda žmoniją 
į pražūtį. ' Arėjas

■ ............................. .... Ai ■

Waterbury, Conn.
IŠ LLD APSKRITIES 

KONFERENCIJOS
Sekmadienį, spalių 16 d., 

įvyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos Connecticut vals
tijos apskrities konferenci
ja. Dalyvavo 19 delegatų 
nuo 4 kuopų, o su apskrities 
komiteto valdyba—25.

Kol mandatus patikrino,' 
tai buvo iššaukta K. Janke- 
liūnienė pakalbėti. Ji tiki 
sugrįžo iš Lietuvos. Ji 
trumpai kalbėjo, bet daug 
pasakė. Kalbėdama apie 
faktus padarė ir juokų. Jai 
gerai sekasi kalbėti. #

Kalbėjo ir Vincas Joku- 
bonis, kuris Lietuvoje lan
kėsi su Antrąja turistų 
grupe. Jis taip pat daug 
pasakė iš savo įspūdžių. 
Būtų galima labai daug pa
rašyti iš'jų kalbų, bet aš 
nesu gabus rašytojas, kad 
galėčiau tą apbiūdinti, tai 
palieku kitiems.

Girdėjau, kad sekmadie
nį, spalio 30-ą dieną, New 
Ha ve ne, Lietuvių svetainė
je, 243 Front St.,. bus ro
domi filmai iš Lietuvos. Šie 
filmai dar nebuvo mūsų 
apylinkėje rodomi. Pradžia 
2 vai. popiet.

Tie patys filmai bus ro
domi ir Hartforde, sekma*, 
dienį, lapkričio 6 d., 155 < 
Hungerford St. svetainėje, 
laike moterų parengimo; Iš 
mūsų kolonijos daug lietu
vių ketina vykti į abu pa
rengimus.

J. Strižauskas



i

Garbinga sukaktis
Lietuvių emigrantų Urug

vajuje — tik keli tūkstan- 
AČiai. Dauguma jų beviltiš- 
rkai blaškėsi, ieškodami duo
nos ir darbo. Vieni pėsti 
keliavo į šiaurę, į Braziliją. 
Kiti, taip pat pėsti, ėjo savo 
rankų siūlyti Argentinos 
dvarininkams ir fabrikan
tams. Tuo pat metu į U- 
rugvajų keliavo bedarbiai 
iš Brazilijos ir Argentinos. 
Šis tarpvalstybinis alkanų 
žmonių judėjimas tęsėsi ga
na ilgai. Todėl lietuvių dar
bininkų organizacija Mon
tevideo mieste negreit su-

Pirmasis komunistinis 
laikraštis Urugvajuje buvo 
“Proletaras.” U r ugvajie- 
čiai bandė atgaivinti patį 
pirmąjį laikraštį, pasiro
džiusį Boriso mieste (Ar
gentinoje)' 1920 metais. Ar- 

Proletaro” bu- 
numeriai.

Juozas Donkus, Juozas Zu- 
zevičius.

Palyginti greitai “Dar
bas” išpopuliarėjo. Jis pa
laikė glaudžius ryšius su 
kone viso pasaulio lietuvių 
kolonijomis. Jį skaitė Ar
gentinos ir Brazilijos, JAV 
ir Kanados, Anglijos ir Pa
ragvajaus lietuviai darbo 
žmonės. Savo bendradarbių 
tarpe laikraštis turėjo 
Tarptautinė brigados kovė
toj ų-savanorių Ispanijoje, 
‘Darbui rašė JAV pažangie
ji rašytojai Rojus Mizara, 
Jonas Kaškaitis, poetas Sta
sys Jasilionis, publicistas 
Leonas Prūseika.

Per šį amžiaus ketvirtį 
urugvajiečių “Darbas” nuė
jo didį ir garbingą kelią. 
Nuo pat pirmojo savo nu
merio kovojo už darbo žmo
nių interesus, skleidė pažan
giąsias idėjas, aktyviai pri
sidėjo prie kovos už lietu
vių tautos išsivadavimą iš 
buržuazijos jungo. Laikraš
tis entuziastingai sveikino 
sudarytąją Liaudies vyriau
sybę, o vėliau — Tarybų 
valdžią Lietuvoje. (Ta pro
ga “Darbas” net specialų 
biuletinį išleido). Didžiojo 
Tėvynės karo metais “Dar
bas” karštai rėmė tarybinių 
tautų kovą prieš hitlerinius 
įsibrovėlius, teikė moralinę 
ir materialinę paramą ko
vojančiai T a r y b ų šalies 
liaudžiai.

i

“Darbas” ir toliau stovi 
teisingose pozicijose. Jis at
kakliai grumiasi už taikos 
išlaikymą p a s a ti 1 yje, de
maskuoja šmeižikiškus bur
žuazinių nacionalistų išpuo
lius. plačiai informuoja sa
vo skaitytojus apie Tarybų 
Lietuvos pasiekimus.

Smagu konstatuot, kad į 
i “Darbą” ateina nauja pa-

Upinė žuvėdra
Upinė žuvėdra Lietuvoje 

ir kaimyniniuose kraštuose 
labiausiai paplitęs vandeni
nis paukštis. Jų sutinkame 
paupiuose, paežerėse. Upinė 
žuvėdra labai graktšus sa
vo bendru pavidalu į kregž
dę panašus <

Puodelis, kuris apsaugo . 
žmogų nuo nuodų

Philadelphia, Pa

Po pirmojo kryžiuočių už
puolimo ant Palestinos dar 
jie ne kartą buvo ten Įsi
brovę. Įkandin riterių Eu-

dv r__ šv<o didelio strado fGP0S ph'kliai ėmė gabenti
didumo paukštis. Plunksnų i Europą emu gamintus m-
spalva įvairi: viršugalvis 
juodas, sudaro lyg kepurę, 
viršutinė kūno dalis ir 
sparnai sidabriškai pilki, 
kūno apačia balta, tik krū
tinės ir pilvo srityje pilkš
vas atspalvis. Uodega ilga, 
giliai skeltą, balta, sparnai 
ilgi, galva didelė, snapas 

Taigi, vi- 
tinka ore

gyvena vi-

gentiniečių 
vo išėję tik du 
Panašaus likimo susilaukė 
ir Monte video išleistasis 
“Proletaras.” Jis labai kuk
liai atrodė, buvo spausdi
namas namudiniu rotato
riumi ir netrukus sustojo.

Tada imta galvoti tvirtes
niais pagrindais įkurti pa
žangų laikraštį. Urugvajie- 
čiams į pagalbą atėjo Ar
gentinos vienminčiai. Jie 
p e r d a v ė dalį “Rytojaus” 
spaustuvės lietuviškų rai
džių. Taip buvo organizuo
ta naujo Urugvajaus lietu
vių laikraščio “Raudonoji 
vėliava” spaustuvė. Visa ši 
spaustuvė sutilpo į virtuvi
nę stalo aukščio spintelę. 
Buvo 3-4 šrifto kasos ir 
prietaisas spausdinti — me
dinis volas, rankomis perri- 
denamas per popierių, uždė
tą ant surinkto puslapio.
'“Raudonosios vėliavos” | 
spaustuvę žinojo tik keli 
žmonės. Mat, Urugvajuje I majna —- ten gimę lietuvių 
tuo metu buvo persekioja-, vaikai stengiasi tęsti šlo

vingąsias mūsų išeivių pa
žangiosios spaudos tradici
jas. Štai jau kelinti metai 
“Darbą” redaguoja sumani 
ir darbšti jaunuolė R-e n ė 
Diktoraitė.

Urugvajaus pažan gaus 
laikraščio “Darbas” 25-ųjų 
metinių proga visiems jo 
d a r b u otojams, rėmėjams, 
skaitytojams nuošir džiai 
linkime sėkmės, naujų vai
singų laimėjimų!

A. VAIVUTSKAS, 
buvęs “Darbo” redaktorius

mas d e m o kratinis judėji
mas.

Abiejų laikraščių—“Pro-
vė-
ir 

bu-

iš

letaro” ir “Raudonosios 
liavos” — iniciatorius 
faktiškasis redaktorius 
vo Brazilijos policijos į 
rugvajų 1930 metais
tremtas “Garso” redakto
rius Alfonsas Marma. Čia 
jis įstojo į Komunistų par
tiją ir išvystė labai plačią 
veiklą. Kartu su juo akty
viai bendradarbiavo Stasys 
Gužauskas, Jonas Kirstu
kas, Juozas Lekavičius, 
Bronius Vedrickas ir eilė 
kitų draugų.

Pagaliau reakcinės Urug
vajaus jėgos kuriam laikui 

. buvo išstumtos iš valstybės 
* valdymo, ir šalyje padvel

kė laisvesni vėjai. Slaptai 
leisti “Raudonąją vėliavą” 
nebebuvo reikalo.

Mintis išleisti naują, le
galų laikraštį, skirtą pla
čiosioms lietuvių emigrantų 
masėms, susilaukė karšto 
pritarimo. Taip 1935 me
tais spalio 20 dieną gimė 
“Darbas,” kuris šiemet 
švenčia savo 25-ąsias su
kaktuves.

Pirmuoju jo redaktorium 
buvo Juozas Čiurkinas, re
dakcinės kolegijos sudėtyje 
Petras Jasinskas, Ju o z a s 
Lekavičius, Jonas Kirstu
kas, Stasys Rasikas, Juozas 
Dijokas, Bronius Vedrickas 
ir kiti.

Po keleto mėnesių per
traukos “Darbas” vėl buvo 
atgaivintas. Nuo tada jis 
reguliariai ėjo dukart per 

. mėnesį, o antrojo pasaulinio 
* karo metais kurį laiką išei

dinėjo savaitraščiu. Laik
raštį atgaivinant ir jį su
tvirtinant, didelį indėlį įne
šė draugai Jurgis Janulio- 
nis, Bronius Šabrinskas,

neilgas, tvirtas, 
sas kūnas labai 
skraidyti.

Upinė žuvėdra
soje Europoje, Š. Afrikoje, 
Š. Azijoje ir kitur. Lietuvos 
vandeningose vietose žuvėd
ra yra labai dažnas paukš
tis. Žuvėdros mėgsta dides
nes upes su lėkštais, smil
tingais kraštais ir tokius 
pat, tik negilius skaidraus 
vandens ežerus.

Svarbiausias žu v ė d r o s 
maistas yra smulkios žu
vys; ypač jos mėgsta aukš
les, kurios laikosi dažniau
siai vandens paviršiuje. 
Be žuvų, jos sulesa daug 
vandeninių vabdžių ir j” 
vikšrų, prie vandens skren- j 
dančių skėčių ir kit. Turi

dus. Europa pradėjo pre
kybą su Azija. Jūrininkai 
— portugalai ir genujie
čiai — lengvais buriniais 
laivais vykdavo rytų prekių 
į Trepezundą ir Aleksand
riją ir iš ten atgabendavo 
ne tik baltų, bet ir šviesiai 
žalių kinų produktų ir lėkš
čių.

Pasklido g a n d a s , kad 
šviesiai žalieji kinų indai 
tučtuojau patamsėja, jeigu 
į juos patenka nuodų. Švie
siai žalieji indai tuo metu 
Europoje b u v o vadinami 
“seladonais.” Karaliai ir 
k u n i g aikščiai vienas per 
kitą stengėsi įsigyti selado- 
nų. Kiekvienas bijojo,, kad 
nebūtų nunuodytas.

Šį penktadienį, spalio 21 i tarpo. Velionio brolis, ro- 
d. Respublikonų klube, 2530 į dosi, gyvena North Ando- 
North 4 St., įvyks rodymas ver, Mass. Užuojauta jo li- 
paveikslų iš Lietuvos. Dak- kušiam broliui, 
taras Stanislovaitis su savo ---------
žmona parsivežė daug iri Štai gaunu laišką iš Lie- 
įdomių nuotraukų iš įvairių j tuvos, rašytą 14 rugsėjo, 
Lietuvos vietų. Įdomu, kad | nuo Marytės Baltulionytės 
daktaro žmona aiškins vie-1 brolio. Laiške prašo pra
tus, kaimus, miestus, kolū- įnešti, kas atsitiko ir nuo ko 
kius ir matysite, kaip Lie-i mirė Mary Baltulionytė, jo 
tuvos gyventojai pasitinka I sesuo. Jie gavo pranešimą, 
atvykusius iš Amerikos lie-1 kad ji staigia mirčia mirė, 
tuvius turistus. Tikimės tu-j Na, skaitau ir galvoju, 
rėti ir šių metų trečios tu-j Mary mano kaiminka. Šią 
ristų grupės įgytus įspū- ■ vasarą su pirma turistų 
džius. Nesivėluokite ir bū-i grupe buvo nuvykusi į Lie- 
kite 7:30 valandą vakare.; tuvą, aplankė savuosius.

_____  i Nuo jos laiškutį gavau tik
LLD 6-tos apskrities de-j kelios dienos iš San Fran- 

legatai būkite visi laiku i cisco, Calif. Jos įgyti įspū- 
spalio 23-ią svetainėje,339 į džiai eina per “Laisvę”. Ji 
E. 4 St., Chester, Pa. Čia yra sveika ir gyva, bet

Šeimininkui iš baimės 
’ plaukai ant galsos pasi-
■ šiaušė. Kautis su svečiu,
■ kai taurelė patamsės, jis 

neturėjo noro. Jis mirkte
lėjo vyno pilstytojui, kad 
tas atimtų nuodus. Puota 
baigėsi laimingai. Svečiui 
išvažiuojant, šeimini n k a s 
prisiekė jam amžiną drau
gystę ir išprašė iš jo “atmi
nimui” žaliąją taurelę.

“Dabar ir aš nebebijau 
nuodų,” — pagalvojo jis. 
Deja, taurelė nepadėjo. Jį 
nunuodijo tas pats vyno 
pilstytojas, atkeršyd amas 
už žiaurų elgesį. Ir nunuo
dijo iš tos pat žaliosios tau
relės.

Tais laikais prie stalo 
niekas neturėdavo atskiro 
valgomojo komplekto. Visi 
valgydavo iš bendro dubens 
tiesiog pirštais, o taurė su 
vynu neretai buvo perduo- 

I dama iš eilės, nuo vienų lū- 
Neturtėliai 

valgydavo iš medinių lėkš
čių, o turtingesnieji įsitai
sydavo alavinius arba si
dabrinius indus.

Puodžiai mokėdavo ga
minti molinius dubenis ir 
lėkštes, padengdavo juos 
glazūra ir išdegdavo kros
nyse, bet šie indai buvo ne
dailūs, sunkūs ir grublėti. 
Tokių, kokie buvo kinų in
dai, Europoje niekas ne
mokėjo gaminti.

Kinų indai neišgelbėdavo 
nuo nuodų — tai buvo iš
galvotos pasakos, bet nuo 
nešvarumo ir infekcijos jie 
galėjo apsaugoti. Jie buvo 
švaresni už metalinius ir 
medinius indus. Nuo jų ly
gaus, žvilgančio paviršiaus 
lengvai nusiplaudavo visoks 
purvas. . Tačiau šių indų 
buvo taip maža Europoje, 
kad, išskyrus kunigaikš
čius, bijojusius nuodų, iš jų 
niekas nevalgydavo. Šiuos 
indus aptaisydavo auksu ir 
kartu su brangeny b ė m i s 
saugodavo lobynuose. Ispa
nijos karalienė Izabela, ka
talikė, Alkazaro lobyne tu
rėjo baltą kinų stiklinėlę. 
Stiklinėlės auksinis aptai
sas kainavo daugiau, negu 
keli kaimai.

Kilmingos damos ant 
kaklo nešiodavo suvertas 
ant auksinių grandinėlių 
sudaužytų kinų indų šukes.

Kai koks nors Rytų val
dovas norėdavo dovanoti 
Europos kunigaikščiui gerą 
dovaną, tai jo pasiuntiniai 
nuveždavo į Europą gražių 
kinų indų. Antai sultonas 
Abulsetas Gamelis pasiun
tė Venecijos dožui Malipje- 
rui dvidešimt kinų indų, o 
Florencijos valdytojas Lo
rencas, pramintas Šauniuo
ju, tokią pat dovaną gavo 
iš Egiptd sultono. Kinų in
dai taip patiko Lorencui, 
kad jis pasikvietė italų puo
džius ir paprašė juos pa
gaminti tokių pat. Tačiau, 
kad ir kaip stengėsi puo
džiai, jiems tai padaryti ne
pavyko.

Europa tada buvo suskal- P^e ^įtų.
dyta į daugybę smulkių ka
ralysčių ir kunigaikštysčių. 
Visa žemė priklausė kuni
gaikščiams ir baronams, ki
taip tariant — feodalams. 
Vergai - valstiečiai maitino, 
girdė, rengė savo ponus, jų 

U1 tarnus ir būrius karių.-

laksto viršum vandens ir, 
pastebėjusios žuvelę ar ką 
kitą, truputėlį stabteli ore, 
paskui staiga krinta į van
denį ir, sučiupusios grobį, 
vėl pakyla.

Vienos upines žuvėdros 
lizdus darosi upių pakran
tėse, smėlyje iškastose duo
butėse, kitos suka lizdus iš 
ilgų meldų ir kitokių stie
belių. Patelės deda po 2 ar 
3 kiaušinius. Peri abudu 
seniai, bet daugiausia pate
lė, ypač naktį; m ė g s t a 
draugystę.

Upinės žuvėdros nereikia 
sumaišyti su jūrų pakraš
čių žuvėdromis. Bendrai, 

I pasaulyje yra virš 50 rūšių 
žuvėdrų. Jūrų pakraščių 
žuvėdros savo dydžiu yra 
arti žąsies.

lėktu-Ilgoms kelionėm 
vuose įrengia robotus—me
chaniškus vairuotojus. Re
public Aviation Corp., 
Farmingdale, N. Y., gami
na karinius greitus sprūs- 
minius lėktuvus “F-105.” 
Du iš jų robotų vairuoja
mi nuskrido į Kaliforniją 
1,600 mylių ir sugrįžo ro-

Lakūnai

Mumijomis vadinami nuo 
puvimo apsaugoti kūnai iš- 
džiovinimo būdu arba iš- 
balzamojimo.

Daugiausia mumijų yra
Egipte, kur prieš 3,000 botų vairuojami, 
metų plačiai buvo prakti- rankas pridėjo tik lėktu- 
kuojamas kūnų balzamavi- vams pakylant ir nusilei- 
mas. ■ į^SI džiant. " 1

Feodalai rinkdavo iš vals
tiečių mokesčius javais, me
dumi, vilna. Jie rengdavosi 
namie austais drabužiais, 
gerdavo namie darytą alų 
ir nuolat tarpusavyje ka
riaudavo. Kiekvienas norė
davo užgrobti silpnesnio 
kaimyno valdas. Kiekvienas 
bijodavo, kad stiprus kai
mynas neatimtų jo žemių. 
Laikai buvo neramūs: tai 
valstiečiai s u k i 1 davo, tai 
bruzdėdavo miestai, atsisa
kydami mokėti baronams 
mokesčius.

Feodalai gyveno už tvir
tų pilių sienų. Juos saugo
jo ištikimi 1 kariai. Tačiau 
prieš n u o d u s , įbertus į 
maistą ar gėralą, jie buvo 
beginkliai. Štai kodėl feo
dalai taip labai apsidžiaugė 
kinų i n d a i s , kurie neva 
gelbsti nuo nuodų.

Puota vyko aukštoje mū
rinėje salėje. Svečiai sėdė
jo ant kailiais apdengtų 
suolų. Ant stalo garavo 
baltasis šernas. Kai iš kal
tinių sidabrinių ąsočių pra
dėjo pilstyti į taures vyną, 
atvykėlis išsitraukė iš kiše
nės šviesiai žalią taurelę ir, 
pakišęs ją po čiurkšle, te
kančia iš vyno pilstytojo 
palenkto ąsočio, tarė:

—Aš geriu tiktai iš šitos 
taurelės, — ji iš karto pa
tamsėja, jeigu į ją paten
ka nuodu.I 4 I

Rugiapiūtes 
liaus nuėmimo 
los pedagogai, 
fizinio lavinimo mokytojas J. Gumbaragis kirto pradalgę po pradalges rugių lauke.

NUOTRAUKOJE: Lyduokių vidurinės mokyklos mokytojas Juozas Gumbaragis darbo 
metu.

metu didelė inteligentų dalis ateina valstiečiams j talką. Šių metų 
darbuose aktyviai dalyvavo ir Ukmergės rajono Lyduokių vidurinės mokyk-

Mokytojai J. Daunoravičius ir M. Čiuprinikovaite padėjo suvežti rugius,

der-

Tryliktame amžiuje vene
cijietis Markas Polo nuvy
ko į Kiniją ir išgyveno ten 
dvidešimt šešerius metus. 
Jis grįždamas parsivežė į 
tėvynę daug kinų indų...

Kartu jis parsivežė daug 
pasakų apie molį, iš kurio 
kinai gamina tuos indus. 
Jis parsivežė ir baltųjų 
kriauklių, kurios Kinijoje 
k u r s u o d avo lygiomis su 
smulkiais pinigais. Jos žvil
gėjo kaip Idnų indai.

Italijoje, ant jūrų kran
to, taip pat buvo tokių bal
tų kriauklelių. Jas vadino

įvyks metinė apskrities kon- Lietuvą pasiekė žinia, kad 
ferencija. Mūsų apskritis ji staiga mirė. Na ir su-
nėra kuopomis skaitlinga, 
bet jeigu kiekviena kuopa 
ims dalyvumą konferenci
joje, tai bus gražus skaičius 
delegatų. Konferenc i j o s 
pradžia 12 valandą dieną.

Ir netik delegatai, bet 
prašomi ir svečiai susi
rinkti 5-tą vai. vakare ir 

j dalyvaukite vakarienė j e.
Kartą į metus sueikime vie
ni su kitais pasidalint minti
mis, paremdami apskrities 
parengimą.

prask tu tokias skleidžia
mas žinias. Gautą iš Lietu- 
vs laišką pasiunčiau Baltu-

PattenDraugas Wm.
Philadelphijos kaimyn a s, 
padare gerą pradžią šiame 
‘Laisvės0’ vajuje. Jisai ne
tik savo koloniją Camdeną, 
bet jau gerą skaičių ir phi- 
ladelphiečių aplankė. Drg. 
Patten nėra jaunas metais, 
bet darbštus spaudos pla
tintojas.

Na ir savo laiškutyje pa
žymi, kad likusius neaplan
kytus philadel p h i e č i u s 
turės aplankyti vietiniai. 
Aš drg. Patten galiu užtik
rinti, kad philadelphiečiai 
tai padarys.

Bet drg. Patten sako, kad 
jisai yra paliuosuotas nuo 
sukėlimo 10-ties tūkstančių 
doL, kad būtų užtikrintas 
laikraščio išlaikymas per 
kitus metus. Drg. Patten 
sako, kad jo vardo nėra ju
biliejaus komisijoje.

Taip jūsų vardas, mano 
manymu, turėjo būti. Jus, 
drauge, per eilę metų daly
vaujate vajuje. Jūs prižiū
rite netik Camdeną, bet ge
rą dalį ir Philadelphijos. 
Čia yra klaida iš adminis
tracijos pusė§. Jūs, drauge, 
savo mintį pakeiskite prisi
dėdami rinkimui aukų ir iš
laikymui “Laisves” per atei
nančius metus.

Draugės ir draugai LLD 
6-tos apskrities delegatai. 
Atvykite į konferenciją šį 
sekmadienį su gerais suma
nymais. Nuo šios konferen
cijos priklausys apskrities 
ateitis. Jeigu nebus suras
ta kaip pagyvinti apskrities 
veiklą, tai apskrities ateitis 
nebus aiški.

Gi po konferencijos būtų 
gerai, kad įvyktų pasitari
mas LDS reikalais. LDS 
reikalai šioje apylinkėje 
yra apleisti. Bendro pasita
rimo, bendro veikimo, paži
nojimo vienos kolonijos su 
kita kolonija nėra. Yra 
kuopų, kurios turi po ne
mažą skaičių narių. Yra ir 
silpnesnių, su mažesniu 
skaičiumi narių. Bendro 
pasitarimo nėra per eilę 
metų. Laikas pagalvoti.

Pilietis

paprastam *

Redakcijos Atsakymai
St. Miievui, Linden, N. J. 

—Ginčytis dėl to Kauno 
parko, ar caro laikais į jį 
buvo galima
žmogui įeiti, ar nebuvo, ne
verta. Atsiprašome, bet tuo , 
rašinėliu negalėsime pasi
naudoti. Nenorime dėl to 
sukelti polemiką.

Radarai ir karas

Mirusį Jer. Bulauką pa
žinau gyvendamas Naujo
joje Anglijoje. Jeigu ne
klystu, jisai priklausė prie 
mūsų orkanizacijų gyven
damas Lawrence, Mass. Tai 
buvo pažangus žmogus ir 
progresyvio judėjimo rėmė
jas. Neseniai čia gyvenu, 
bet kartą užklausus drg. 
Mulokytės apie velionį, tai 
gavau atsakymą, kad jo 
sveikata blogoje padėtyje. 
Norėjau jį aplankyti, bet 
mirtis išskyrė jį iš gyvųjų

“porčela,” tai reiškia “kiau
lytė,” nes savo forma ir 
spalva jos primindavo par
šelius. Čia jau europiečių 
galvose viskas susimaišė. 
Kažkas nusprendė, kad ki
nų indai gaminami iš 
kriauklių. Indus pradėjo 
vadinti “porčelanu,” “por- 
celanu” arba “porselenu.” 
Taip jie vadinami Europoje 
ir dabar. J. Danko

Jungtinės Valstijos prisi
steigė karo bazių Europoje, 
Azijoje, Afrikoje ir Kana
doje. B-et politiniai vadai 
ir karo specialistai vis sa
ko, kad to dar negana.

Kanadoje ir Šiaurės did- 
jūryje, link Tarybų Sąjun
gos, jau yra įrengta kelios 
radarų ir lėktuvą bazių li
nijos.

Greenlandijoje įrengta ka
rinė bazė vardu Thule. Ten 
yra milžiniškas radaras, 
kuris siekia aplink per 3,- 
000 mylių atstos. Thule ba
zės įrengimui įdėjo $500,- 
000,000.

D. L. GEORGE SŪNUS 
IR “TeVO MORALAS”

Laike Pirmojo pasauli
nio karo pagarsėjo Anglijos 
pre m j e r a s David Lloyd' 
George. Dabar jo sūnus 
Richard Lloyd George, 70 
metų amžiaus, parašė savo 
tėvo biografiją.

Jis pasakoja, kad jo te-* 
vas D. L. George, laike 
Pirmojo pasaulinio karo, 
turėjęs net 18 meilužių. 
Jauniausioji iš jų buvo 18 
metų. Keturios iš meilužių 
susilaukė vaikų.
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Iš keltosios p© mieląją Lietuvąp-

(Pabaiga)

DAR KARTĄ 
Į DZŪKIJA

Visa mūsų grupe gavo 
progą pamatyti Druskinin
kus. Džiaugiausi, kad dar 
kartą pakeliui pamatysiu 
Merkinę ir gimines.

S. Večkys pasiliko pas 
gimines Merkinėj, o aš pa
sileidau N e m u n o link. 
Kadangi viena mano sesers 
dukra, Onytė, gyvena Mer
kinėje prie pat lemu no, tai 
ir norėjosi ją pamatyti. (Ži
nytė klausia, gal norėčiau 
užlipti ant garsiojo Merki
nės piliakalnio, nes, va, jis 
visai arti prie jos name
lio. Kur gi nenorėsi! Pi
liakalnis labai status. Ba
telius į ranką ir marš aukš
tyn !

Koks žavėjantis vaizdas 
nuo piliakalnio matosi! Vi
sa Merkinės apylinkė, Ne
munas, vingingas Merkys. 
Onytė labai džiaugiasi Ne
muno pakrantėje gyvenda
ma, nes ten graži gamta.

Su S. Večkiu sutarėme 6 
vai. vakare susitiki Merki
nėje, kartu 
Druskininkus, 
mūsų grupę.
dama kelias valandas, nu- 
sisprendžiau dar kartą pa
matyti Jonionis ir gimines. 

Sesuo Ieva nusistebėjo 
pamačius mane su jos duk
ra Onyte ateinant. Greitai 
atsirado ir brolis su šeima. 
Visi klausinėja, kur buvau 
Lietuvoje, ką mačiau ir 

važiuosime i 
kur rasime 
Laiko turė-

gi nepatiks!” atsakiau.
Užėjome pas Antano 

seserį Mikalią. Ant. Ma
tulis juk yra jonioniškis.

Mikalios namas viduti
nis, bet pati Mikalia, pra
radusi savo jauną, dailų, 
vos 21 metų sūnų (mirė vė
žio liga), labai jaudinosi. 
Jos ašaros vargiai kada jai 
ant veido nudžius.

Norėtųsi nueiti ir pas 
Antano brolį ir jo sodybą 
pamatyti, bet jis ten toliau, 
į Kibyšių pusę, o laikas jau 
trumpas, reikia skubėti į 
Merkinę.

Brolis, pasiėmęs Kibyšių 
kolūkio vežimą su arkliais, 
pavėžėjo mane su Onyte iki 
Nemuno tilto. Nuo Nemuno 
į Merkinės centrelį dar ne- 
mažas tolis. Turėjome 
bėgti, kad suspėtume. Juk 
mūsų vadovas, gerasis An
tanėlis, įsakė būtinai būti 
Druskininkuose 7 valandą 
vakare. Nuo Merkinės iki 
Druskininkų, rodos, 33 ki
lometrai.

DAR KARTĄ 
DRUSKININKUOSE
Druskininkuose pastaty

tas viešbutis “Turistas” — 
naujutėlis, gražus, moder
niškas. Gavau kambarį su 
Luce Rauduviene. Lucė — 
narė mūsų grupės — sma
gi, gyva, maloni moteris. 
Onytė taipgi su manimi va
žiavo į Druskininkus, norė
jo palydėti mane. Dabar 
abi maršuojame link mano 
sesutės Kvaraciejienės. Dar 
kartą norisi pasimatyti su 
seseria ir jos malonia šei
ma. Radau ten muzikantą 
Vitą Balčiūną. Jis išvargęs 
nuo dainų festivalio, nes 
jam teko sunkiai padirbėti 
iškilmės priruo.šimui. Ten
ka priminti, kad abu broliai 
Balčiūnai yra talentingi 
muzikantai. Vyresnysis bro
lis, Algimantas, dirba 
LTSR nusipelniusio' dainų 
ir šokių ansamblio orkest
rinės grupės vadovu. Dainų 
šventėje A. Balčiūnas kartu

su liaudies artistu J. Švedu 
diriguoja skudučių ansamb
liui ir kitiems.

Tą vakarą Druskininkuo
se buvo gražus koncertas.

Lietuvoje, kur ėjome — į 
operas, teatrus, koncertus 
ir kiną — visur mums, tu
ristams, įėjimas buvo ne
mokamas.

Matėme gražių, labai įdo
mių operų ir kitų spektak
lių. Operos “Pilėnai,” “Da
lia,” “Duktė” — ža vejan
čios. Tikrai, niekad ne
būčiau tikėjusi kitų pasa
kojimams, jei savo akimis 
nebūčiau mačiusi, kad šian
dien Tarybų Lietuva turi 
tokias meno jėgas ir bend
rai menišką kultūrą.

Patariu visiems, kurie 
dar turi kokių abejonių apie 
šiandieninę Lietuvą, nu- 
nuvykti ten ir pamatyti. 
Tiesa, rasime dar ir trūku
mų, bet kur jų nėra.

Liepos 31 d. buvome Vil
niuje, nes rytoj jau turėsi
me atsisveikinti su gražią
ja Lietuvos sostine. Tiesiog 
s k a u d u palikti Lietuvą.

smagių, malonių valandų, 
tiek daug malonių pažinčių, 
prisiminimų. Gaila palikti 
gimines ir draugus.

Vakare buvo suruošta 
mums išleistuvių vakarienė. 
Pasakyta gražių atsisveiki
nimo kalbų ir linkėjimų. 
Rugpiūčio 1 dienos rytą 
viena mūsų grupė palikome 
Vilnių truputį anksčiau.

MASKVOJE
Pasiekę Maskvą, pralei

dome ten tris dienas. Ap
gyvendino mus “Kievo” 
viešbutyje. Kambarį gavau 
su Naštų te Bukniene. Kam
barys švarus, su dviem lo
vom. Kartu’ su mumis 
Maskvoje buvo P. Rotoms- 
kis, Bronė Plučienė ir Algis 
Ročkus. Viskuo jie mus ap
rūpino.

Aplankėme Vals t y b i n į 
Maskvos universitetą. Tai 
nuostabiai didelis ir žavė
jantis pastatas. Apžiūrė
jome Kremlių, kuriame ma
tėme buvusių carų, carie- 
nių brangenybes.

Buvome TSRS didžiulėje 
ūkio parodoje. Lietuvos pa
viljonas labai gražiai, me
niškai įruoštas.

■ Man labai rūpėjo matyti 
Didįjį (Bolšoi) teatrą ir 
baletą. Deja, vasaros metu 
baleto nebuvo. Tačiau ma
tėme operą “Gylys.” Mano 
akys n e s u v a 1 d o m ai vis 
skraidė po teatro vidų. Sa
vo gyvenime nesu maičusi 
tokio gražaus, įspūdingo te
atro.

Teko matyti cirką. Buvo
me didžiojoj krautuvėj “Gu
rne.” Steb ė j o m ė s jos dy
džiu. Atrodo, ne krautuvė, 
o miestas. Reikėtų kelių 
dienų ją visą apeiti. Ma
tosi įvairių įvairiausių da
lykų, pirkinių. Pirkėjų 
daugybė.

Rugpiūčio 4 d. jau taria
me Maskvai ir mūsų gerie
siems draugams vadovams 
sudie ir ačiū už viską!..
JAU MES AMERIKOJ

Niujorke mus pasitiko 
draugai ir nekuriu giminės. 
Draugai P. ir N. Ventai 
pakvietė Karosienę ir mane 
nakvynei. Povilas Venta 
buvo kartu mūsų grupėje. 
Jis dažnai mums juokų pa
krėtė kelionėje. Draugiš
kas, širdingas žmogus. Ačiū 
Povilui ir jo maloniai žmo
nai !

Sekmadienį su Jonu Gry
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bu ir K. Briedžiu buvome 
nuvykę į Worcester^, Mass., 
dalyvauti piknike. Sutiko
me senų pažįstamų, ypatin
gai buvo smagu pamatyti 
Dr. ir Elzbietą Repšius. 
Taipgi smagu dar buvo pa
matyti Elenutę Žilinskienę 
ir Belekevičienę. Jos buvo 
mūsų grupėje Lietuvoje ir 
mes turėjome gerą pažintį. 
Smagu taip pat buvo pama
tyti Anną Barysienę, ma
no pusbrolio žmoną. Praė
jusiais metais Zigmas Ba
rysas mirė. Sutikau mon- 
tellietę Agotą Kukaitienę, 
seną pažįstamą ir malonią 
draugę.

Sonia Karosienė pasakė 
gerą kalbą iš įspūdžių Lie
tuvoje. J. Grybas taip pat. 
W o r c e steriečiai laimingi, 
turėdami tokį puikų pikni
kams parką, kaip Olympia.

Pirmadienio vakare jau 
buvome namie, San Fran- 

Iciske. Jaučiu, kad tūlą lai
ką bus nejauku po tokios 
didelės, įdomios, mielos ke
lionės. Jos' niekad nepa
miršiu !

Tariu padėkos žodį vi
siems, kurie sudarė man 
progą vykti j Lietuvą!

So. Boston, Mass.
Pirmos Jaunuolių orchest- 

ro pamokos buvo pereitą 
šeštadienį. Buvo malonu 
klausytis naujo orkestro 
grojant gryną, gražią lietu
višką muziką.

Pirmiausia Vytautas Ule
vičius grojo akordionu solo 
“Rauda našlaitė” valcą, 
“Motule mano” ir “Noriu 
miego.” Tas jaunas vaiki
nukas tikrai moka gražiai 
groti. Ypač man patiko 
“Rauda našlaitė” valcas. 
Tai nepaprastai gražus, 
melodija gili, maloniai sva
jojanti; pradeda palengva, 
lėtai, gražiai, paskui pa
laipsniui stiprėja ir gražė
ja, prisipildo kamara žavė- 
jančio grožio. Našlaitės val-

u Ne w Original Polkas” 
knygos.

Po Vytauto visas orkest
ras atliko daugiau lietuviš
kų dainų ir tautiškų šokių.

Čia noriu atiduoti tinka
mą pagarbą tėvams, kurie 
leidžia vaikus mokytis mu
zikos. Taipgi didelis valio 
priklauso muzikui Kinde- 
riui, kad jis rūpinasi jau
nuolių orkestro pamokomis, 
kurios vyks paskutinį šeš
tadienį kiekvieno mėnesio 
Kinderio muzikos studijoj, 
911 E. Broadway, So. Bos
tone.

Pereitą šeštadienį įstojo į 
orkestrą dar 4 muzikantai, sukrovėme maistą į auto ir

Havana. •—- Kubos vy
riausybė sušaudė kelis suki
lėlius, jų tarpe ir du ame
rikiečius A. D. Thompson ir 
R. O. Fulerį. Ji sako, kad 
juos suėmė su kitais sukilė- 

Nancy Milerytė pasileidome link Arrojo liais.
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Tarsi pūkų kamuoliuką meto patenkinti kolūkiečiai savo brigadininką Stasį Linkevičių. 
Tai įvyko Kalvarijos rajone “Tarybų Lietuvos” kolūkio laukuose. Šiam brigadininkui vadovau
jant užaugo brandūs rugiai — gauta po 20 centnerių grūdų iš hektaro. ' Žemdirbiaigerai pa
dirbėjo/ todėl derlių nuėmus buvo kuo pasidžiaugti. v

Los Angeles, Calif
Musų veikla

Spalio 2 įvyko pietūs ir 
prakalbos. Publikos susirin
ko daugiau negu kada. Pie
tūs buvo pagal užsakymą 
(made to order). Patarna
vo draugės M. Bušienė, A. 
Zixiene, M. Dementienė, M. 
Pukienė ir kelios kitos.

Po pietų pirmininkas M'. 
Pūkis perstatė kalbėti žy
mią visuomenininkę Ksave
rą Karosienę iš San Leand
ro, Calif, neseniai grįžusią 
iš Lietuvos. Kalbėtoja pasi
rodė turinti gilų išsilavini
mą ir platų ekonominį ir 
socialį patyrimą. Jai žo
džiai ir mintys veržiasi 
kaip iš gausos šaltinio. Ka
dangi nūdien yra pilni laik
raščiai turistų žinių iš Lie
tuvos, be abejonės, nebuvo 
galima tikėtis daug naujo 
išgirsti. Ji pavaizdavo per 
trumpą laikotarpį įvykdy
tą progresą kaip ekonomi
koj, industrijoj, taip ir kul-, 
turo j. Kai kur atrodo lyg i 
stebuklai,- 1 '
mačiusi ir atsilikimo, nea-j 
bejotina, dėl jų pačių kaltės.' 
Aptikusi dar dūminių, su 
molinėmis ir duobėtomis as
lomis (grindimis) namų, 
žinoma, kolūkiuose; bet 
žmonės visi esą gerai pa
valgę ir apsirėdę. Esą ir 
nepasitenkinusių, bet tai 
tinginiai, buožių likučiai.

Pertraukoj duota daug 
klausimų, į kuriuos kalbė
toja sugabiai atsakinėjo. 
Kaip ir visada, buvo ir be
verčių klapsimų.

Iš antro sykio kalbėjo 
apie prezidentinius rinki-1 
mus. Kalbėtoja’ pareiškė, 
kad abu kandidatai atsto
vauja privilegijuotą turčių 
klasę, kad, kaip paprastai 
prieš ' rinkimus,! paberia 
daug ir gerų ‘pažadų; liau
džiai, bet įvykdyti priža
dus pamiršta, o idarbininki- 
ją spaudžia ir persekioja 
siekdami padauginti savus 
milijonus.

Taipgi įvyko prakalbos ir 
Yucaipoj, kur susirinko 
apie 30 klaūsovų.

Po prakalbų sekė išdavi
mas dovanų, kurias suau
kojo sekančios y pa tos: M. 
Peters. N. Petrulienė, M. 
Bušienė, A. Zixiene ir M. 
Dementienė. Tuomi ir bai
gėsi sąskrydis.

Išvažiavimas - gegužinė
Spalio 9-tą turėjo įvykti 

“Laisvės” 50 m. jubiliejaus 
atžymėjimui išvažiavimas 
—gegužinė su pietumis. Ta
čiau gamta iškirto mums 
netikėtą šposą ir gal pirmą 
syk Los Angeles istorijoj 
tuo metų laiku. Minėtą die
ną, 12,vai., saulei šviečiant,

Seco Parko, kuriame 
gegužinė turėjo įvykti. Pa
važiavus pusę kelio, pradė
jo smarkiai lyti. Privažia
vus parką,h;‘jau nebelijo, 
bet kaip viedrais pylė van
denį! Daugelis auto stovėjo 
prie parko, juose nuo lie
taus pasislėpė “piknikauto
jai”, o, be abejonės, dauge
lis grįžo nuo puškelio.

Mūsų laimei, Danų salė, 
kuria naudojamės, nebuvo 
užimta, į kurią, išskyrus 
kelis karus, kui’ie nuvažia
vo namo, nuvykome'-apie 50, 
nekurie gerokai apšlapę. 
Vėl buvo saulėta ir šilta. 
Tuoj radosi paslankių drau
gų, kurie surengę stalus, 
prie kurių neužilgo “pikni- 
kavome”.

Jei ne ta gamtos “klaida”, 
būtume turėję gausų ir sėk
mingą išvažiavimą. Tačiau, 
“Laisvė” nedaug nukentėjo, 
nes radosi spaudą ir ap- 
švietą mylintis draugas, 
kuris padengė išlaidas ir

- ji sako. Tačiau j “Laisvei” liko $100 - su 
n alsilikimo npa.Į aukomis. $115. Aukojo po 

! $5: Antanas ir Domicėlė
Šatai iš Yukaipos, Chas 
Marcinkus ir K...

Pasisotinę dalyviai' sočiu 
maistu, pralinksm ė j o ir 
prie gerų lietuviškų rekor
dų muzikos —- kapelos sma
giai pasišoko ir kitaip 
linksmai su pasitenkinimu 
praledo laiką.

Buvo ir dovanų išdavi
mas, kurias aukojo: A. Gri
gaitienė 3 nosinukus ir du 
puodlaikius (pot holders); 
M. Peters savo keptą gražų 
tortą; Straleckienė 2 sva- 

! rus kavos. Smithas ir M. 
Peters prie kavos iškepė 
gardų tortą. A. Grigaitienė 
pasižymėjo ir sunkiu darbu 
darant dešras, patarnavo 
'maistą p a d u o d an t ir 
net lėkštes suit a z g o j o 
gelbstint kitam darbščiam 
d. C. Pečiuliui, kas sutaupė 
apie ■ $5. Prie darbo taipgi 
prisidėjo ir sunkiai dirbo 
A. Zixiene, M. Dementienė, 
M. Pūkis, G. Bernotas, J. 
A. Dementis, Petras, Zixas, 
Smith’as ir daugelis kitų.

Visoms ir visiems kuomi 
nors prisidėjusiems prie 
šito žygio LLD 145 kuopos 
“Laisvės” jubiliejinis komi
tetas taria nuoširdų ačiū, tokių, kurie

Gaila, kad mūsų nenuils- matyti savo mylimą gimtąjį 
tanti draugė O. Bernotienė, kraštą.
dar nesijaučia pergeriau- 
sia. Vėlinu jai greit su- 
sveikti.

šakalių žemaitis

Philadelphia, Pa.
JUOKINGAS ĮVYKIS

Netoliese nuo Schuylkill 
upės ir naujo greitojo vieš
kelio jau senokai apsigyve
nę kokios tai tautybės tam
siaveidžiai žmonės. Tie du 
kaimynai, gyvendami greto
mis, niekuomet neturėdavo 
jokių kivirčų. Sugyveno ge
riausioje santaikoje. Tačiau 
gyvenimas visai kitaip vyko 
tarp kaimyninių keturkiojų 
gyventojų... Iš vienos pu
sės vokiškasis aviganis 
šuo, o iš antros angora 
veislės katinas vedė tarpu
savinį šaltąjį karą per ke
lis mėnesius. Ypač šuo pa
sirodydavo dideliu agreso
riumi ir neduodavo katinui 
ramybės, kuomet tas, ra
miai tupėdamas ant tvoros, 
tik retkarčiais iš didelio 
pykčio suburgsdavo, paro
dydamas savo smailius dan
tukus.

Vieną nepaprastai šaltą 
rudens dieną katinui labai 
nusibodo klausytis įkyraus 
šunies lojimo. Katinas tie
siai nuo tvoros šoko šuniui 
ant nugaros, įgildamas savo 
smailius dantis ir nagus į 
nugarą. Šuo nuo tokio stai
gaus puolimo, sustaugęs šir
dį perveriančiu balsu, šuo
liais bėgo iš namų, nežiūrė
damas nė kur jis bėga. Ant 
pat Schuylkill upės krašto 
sėdėjo 3 meškeriotojai: du 
vyrai ir viena moteriškė. 
Šunelis, nebegalėdamas nu
sikratyti katiną nuo skau
damos nugaro, šokdamas į 
upę taip smarkiai užgavo 
Mrs. Margaret Shullerienę 
į petį, kad jinai su šuniu ir 
katinu įkrito į šaltą van
denį. Katinas pats pirmu
tinis išplaukė į sausumą ir 
nubėgo namo. O moteriškę 
pusgyvę ištraukė tiedu vy
rai meškeriotojai. Taip pat 
reikėjo ir šuniui pagelbėti 
išlipti į sausumą, nes upės 
krantas aukštokas ir sta
tus.

Na, tai jau ir sulaukėme 
sveiki spalio 21 dienos. Šio 
penktadienio vakare eisime 
visi pažiūrėti rodomų pa
veikslų iš Lietuvos Lietuvių 
Republikonų klube, žemuti
nėje svetainėje, 2530 North 
4th St., 7:30 vai. vakare.

Aš nemanau kad randasi 
nenorėtų pa-

“LaLws” reporteris

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito

f*

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

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

5.
6.

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

bile sekanti skvriu, nriklnn«r»nti

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 0, PA.

WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 8, OHIO 
UTah 1-0807

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

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

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

Cleveland,. Ohio
Parengimas

LLD 22 kuopa rengia 
šaunų maskaradų vakarą, 
šeštadienį, spalio 29 d., 6 
vai. vakare, LDS klube, 
9305 St. Clair Ave. Kas bus 
gražiausiai ar prašmat
niausiai apsirengę, tai gaus 
gražių dovanų.

Šokiams gras Pleikio or
kestras, tai galėsite pasi
šokti ir pasilinksminti.

Šeimininkės rūpestingai 
ruošiasi pagaminti atitin
kamo maisto. Ir vakarienės 
kaina bus tik vienas dole
ris.

Kviečiame visus ir visas 
clevelandiečius ir apylinkės 
lietuvius skaitlingiausiai at
silankyti

Rengimo Komisija

su- 
sekma- 

1 vai. 
skaity- 

lietu-

su mu

namie 
valgių,

So. Boston, Mass.
Dėl “Laisvės” jubiliejaus
Mes jau pradėsime darbą 

atžymėjimui “Laisvės” ^0 
metų sukakties jubiliejaus. 
LLD ir LDS komisijos tu
rėjo posėdį ir nutarė 
rengti gerus pietus 
dienį, lapkričio 6d., 
Prašome visus “L” 
jus ir progresyvius 
vius užsižymėti tą dieną, 
kad galėtute kartu 
mis dalyvauti.

Mūsų gaspadinės 
pagamins skanių 
kurie visiems patiks. Taip
gi kartu atžymėsime 
“Laisvės” 50—ties metų su
kaktį. Gaspadinės sako, kad 
pietūs bus iš kalakutienos, 
lietuviškos rūšies dešrų ir 
kitokių skanumynų.

Turėsime ir meninę pro
gramą. Būtų labai gerai, 
kad iš plačios apylinkės lie- 

| tuviai skaitlingai atsilan-^ 
kytų, kur visi skaniai pasi- 
valgytume, pasikalbėtume 
ir paremtume “Laisvę”.

J. Skliutas
ll

Montello, Mass.
Pasinaudokite Proga 

Nuvažiuoti į New Yorką

Spalio (Oct.) 22 d. Vyrų 
Dailės Grupė rengia “Šurum- 
Burum” Tautiško Namo žemu
tinėje salėje, 8 Vine St., 7 vai. 
vakare. Įėjimas tik 25c. Tame 
parengime vietiniai ir iš apy
linkės galės užsiregistruoti va
žiavimui į New Yorką, į “Lais
vės” koncertą busu su Vyrų 
Dailės Grupe lapkričio 6 die
ną. Koncertas prasidės 3-čią 
valandą popiet, Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave.,

I

I

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.

MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.

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

ANdrew 8-8764
346 Third Ave.

GRant 1-3712



DETROIT, MICH. Elizabeth, N. J. Ludington; Mich.
DAUGIAU ŽINIŲ 

APIE PARENGIMĄ
• "IR KANKLIŲ CHORĄ

Jau dabar po biskutį ga
liu pranešt dotroitiečiams ir 
apylinkės lietuviams, kas 
bus programoje “Best of 
Music” lapkričio (Nov.) 6 
d., I960 m.

Yra gautas laiškas nuo 
Kanklių Choro komiteto na
rės, kad kol kas yra jau su
tvarkyta, jog programoje 
dalyvaus sekančios asmeny
bės: Valeria Urbi kas ir Ro
ger Žilis, duetas; LKM 
C h o r o Vyrų Kvartetas; 
Paid Dauderis solo; Estelle 
Bogden solo; Paul Stogis 
solo; Agnes ir Connie due
tas; visas skaitlingas Kank
lių Choras su parinktomis 
gražiau šiomis dainomis, 
tarp kurių bus sudainuotos 
dainos iš operetės “Čigo
nai.” Bus ir daugiau pro
gramos dalyvių, bet apie tai 
vėliau.

LKM Choro mokytojas, 
gerb. Joseph Kenston, su 
didžiausiu pasišv e n t i m u 
darbuojasi, kad dėtroit ie
čiai žmonės būtų palinks
minti su gražiomis daino
mis—muzika. Tas viskas 
įvyks lapkričio (Nov.) 6 d., 
1 9 6 0 , buvusioje Lietuvių 
Svetainėje, W. V e r n o r 
Highway, kampas 25th St. 
Prasidės 4 vai. po pietų. 
Vėliau šokiai, alutis, užkan
džiai.

O iš vakaro, lapkričio 5 
d., bus banketas Kliube pa- 
sitikimui Kanklių Choro ir 
svečių chicagiečių. Įžangos 
bilietus dėl abiejų parengi
mų iš anksto galima gauti 
Detroito Lietuvių Kliube 
pas bartenderius, pas valdy
bos narius, ir kitus Kliubo 
darbuotojus, f banketą prie 
durų nebus duodami bilie
tai. Mikas Detroitietis

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

5 p.-Laisve (Liberty}- Penktad., spalio (Očt.) 21, 1960

Spalio 2 d. buvo atlaiky
ta trijų organizacijų susi
rinkimai, apie kuriuos ir 
pakalbėsime.

Lietuvių progresyv i s 
klubas gerai gyvuoja ir pa
darė naudingų tarimų vi
suomenės naudai. “Lais
vės” 50 metų jubiliejaus 
proga laikraščiui aukojo 
$25. Vajininkais išrinko B. 
Makutėnienę ir S. Liutkų, 
kurie rūpinsis gavimu nau
jų skaitytojų ir atnaujini
mu prenumeratų, kuriems 
pasibaigė. Linkėtina vaji- 
ninkams gero pasisekimo, o 
mūsų visų pareiga jiems 
pagalbėti.

H. Kudirkienė padovano
jo klubui naują Jungtinių 
Valstijų vėliavą. Didelis jai 
ačiū.

Įvyko LDS 33 kuopos su
sirinkimas. Iš valdybos ra
portų paaiškėjo, kad šiuo- 
mi kartu ligonių nesiranda. 
LDS 3-čios apskrities komi
teto pirmininkas pranešė, 

i kad pagerbimo banketas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 
5 d., 408 Court St. Kas bus 
pagerbta bankete, tai pra- 

! nešime vėliau.

LLD 54 kuopos susirinki
mas buvo skaitlingas. Prisi
rašė trys nauji nariai. Fi
nansų sekretorius S. Liut
kus išdalino nariams labai 
gerą knygą apie religiją, 
kurią parašė buvęs kunigas 
J Ragauskas — “Eikite, 
mišios pasibaigė”. Knyga 
įdomi.

Nutarta pakviesti Dr. 
Stanislovai tį, kad jis paro
dytų paveikslus — slidžių 
formoje, kuriuos nutraukė 
besilankydamas Lietuvoje. 
Tie paveikslai bus parodyti 
šeštadienį, spalio 22 d., 408 
Court St. Rengia LLD 54 
kuopa.

Ukrinus

PAREMTA SPAUDA
Spalio 7 d. draugai B. ir 

O. Stakėnai sukvietė drau
gus pas save,: kad atsisvei
kinti prieš išvažiavimą į 
Floridą žiemoti. Suvažiavo 
gražus būrys draugų ir 
draugių. Onutė Stakėnienė 
su pagalba kitų draugių 
apdėjo stalą puikiausiais 
valgiais, o draugas B-elukas 
mus vaišino gėrimėliu.

Besivaišinant paaiškėjo, 
kad Stakėno gimtadienis 
pripuola, jam sueina 69 me
tai. Mes visi palinkėjom 
dar daug gimtadienių su
laukti ir laimingos kelionės 
į Floridą. Draugai Stakė
nai turi ten šavo namuką 
ir kasmet važiuoja praleis
ti šalčius.

Svečiai sumanė., kad rei
kia ne tik pasivalgyt ir įsi- 
gert, bet paremt savo spau
dą. Stakėnai mielai tai 
parėmė. Sudėta $30. Su
tikom skirti “Vilniai” $20 
ir “Laisvei” $10, nes mes 
arčiau prie Chicagos, ir 
“Vilnis” daugiau skaitoma 
mūsų apylinkėje. Bet mums 
abu laikraščiai svarbu pa
laikyt. Kadangi mes nebe
turime parengimų, tai nors 
sueigose ką nors nuveikia
me.

Aukojusiųjų vardai:
B. ir O. Stakėnai '$5.00 
Ray Stakėnas 5.00 
L. ir M. Stakėnai 4.00
F. ir A. Žukai 3.00 
W. M. Braun 1.00 
J. ir V. Podžiūnai 5.00 
R ir J. Samulioniai, 

chicagiečiai 3.00
P. ir M. Smalsčiai 2.00 
U. Juodaitienė,

chicagietė 2.00
Po vaišių turėjom LLD 

218 kuopos susirinkimą, 
kuriame nariai gavo .antrą
ją knygą už šiuos 1 metus. 
Nutarėm užsimokėt duokles 
už 1961 metus, nes mūsų 
nariai gyvena toli vienas 
nuo kito ir į susirinkimus 
nebesilanko. K a i reikia 
važinėt pas kožną gaut mo
kesčius, tai sekretoriui pa
sidaro išlaidų. Kurie buvo
me, visi užsimokėjome, o 
likusius Žukas aplankys ir 
nuveš jiems knygą ir iš
rinks duokles. Kai tik visi 
užsimokės, tai pasiųsiu mo
kesčius centrui.

F. Žukas

Waterbury, Conn.
Matykite “Išeivį”

Sekmadienį, spalio 23 d., 
Venta svetainėje, 103 Green 
si., 2:30 po pietų, įvyks su- 
vaidinimas operetės “išei
vis”. Operetė’ yra trijų ak
tų. Ją parašė S. Šimkus. 
Suvaidins Aido choras iš 
Worcesterio, vadovystėje 
Jono Dirvelio. Operetė yra 
graži, įspūdinga, nei vienas 
ir nei viena nepraleiskite 
progos. Pamatykite, tai vė
liau nesigailėsite.

Teko susitikti su K lemen
ti na Yenkėliūniene, kuri 
tik grįžo iš Lietuvos. Ji la
bai daug pasakojo apie Lie
tuvą, ką ji ten mate, ką 
patyrė.

Ji dalyvaus “Išeivio” pa
rengime ir ketino savo įspū
džius papasakoti. Ateikite, 
išgirskite ir pasikalbėkite, 
patirkite, kaip dabar jūsų 
giminės gyvena Lietuvoje.

Marijos ligoninėje ran
dasi Helena Bružienė. Pet
ras Bokas jau grįžo iš ligo-. 
ninės, bet dar nėra pilnai pa
sveikęs, Vėlinu visiems 
greitai pasveikti.

J. Strižauskas

Elizabeth, N. J.
PAVEIKSLAI IŠ 

LIETUVOS
Bus rodomi šeštadienį, 

spalio 22 d., svetainėje., 408 
Court St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Paveikslus rodys Dr. 
John Stanislovaitis ir žmo
na Kristina, kuri aiškins jų 
prasmę. Tai bus pirmi to
kie paveikslai mūsų apylin
kėje. Vietiniai ir iš apy
linkės kviečiami dalyvauti.

Kviečia LLD 54 kuopa
Elizabethieči'ai turės 

puikų banketą
LDS 3-čia apskritis (N. 

J. ir N. Y. valst.) rengia 
puikų banketą šeštadienį, 
lapkričio (Nov.) 5-tą, pa
gerbimui ilgamečių LDS 
veikėjų: J. Dainiaus ir J. 
Stanelio. Šie LDS nariai 
per kelioliką metų nuolat 
darbavosi Susivienijimo 
naudai 3-čios apskr. ribo
se. Taigi, apskrities komite
tas tikisi, • kad šios apylin
kės kuopų nariai prisidės 
prie šio parengimo, atsilan
kydami smagiai praleist 
vakarą prie gardžiai sutai
sytų valgių.

Banketas bus Lietuvių 
klube, 408 Court St., Eliza
beth. Tikietai jau gatavi ir 
apskrities komitetas dar
buojasi, kad daugiau svečių 
sutraukus ir tinkamai pa
gerbus užsitarna v u s i u s 
draugus. Pradžia —6:30.

Apskr. Kom.

Lawrence, Mass.
Spalių 9 d. B. A. Marke

vičiui minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 50-ties metų su
kaktį — auksinį jubiliejų. 
Parę surengė jų duktė Ane
lė Kamporone su savo vyru. 
Smagų tėvams, k a d jų 
dukra jų nepamiršo. Buvo 
sukviesta giminės ir artimi 
draugai. .Linkiu Markevi- 
čiams ilgų metų. Jie yra 
ilgamečiai “Laisvės” skai
tytojai. ..

•
John J. McKenna, bedar

bių pašalpos reikalų direk
torius, raportavo, kad ne
dirbančių skaičius 527 žmo
nėmis pakilo rugsėjo mėne
sį, tai nedarbo apdraudą 
imančių dabar yra 2,375. 
Bet į šį skaičių įeina tik 
tie, kurie gauna apdraudą, 
o kurie jau ją išėmė, tie 
prie bedarbių nepriskaito- 
mi.

Dabar -eina “Laisvės” 
vajus už naujus skaityto
jus ir prenumeratų atnauji
nimą. Taipgi eina finansi
nis vajus proga 50-ties me
tų jos sukakties, tai yra, 
auksinio jubiliejaus vajus. 
Aš mielai patarnauju vie
tos ir apylinkės lietuviams 
prenumeratų ir aukų reika
lais.

“Laisvė” per tiek daug 
metų mums rodė kelią prie 
geresnio gyvenimo ir dabar 
jį rodo. “Laisvė” stovi už 
taiką, už visų žmonių, kaip 
tautų, taip įsitikinimų tai
kų sugyvenimą. “Laisvė” 
moko, kad atominis karas 
būtų baisi žmonijai nelai
mė, baisus visų sunaikini
mas. Baisusis karas neda
rytų skirtumų, kokio įsiti
kinimo kurie esame, bet vi
sus ir visas masiškai nai
kintų.

Todėl ir mes visi stokime 
į paramą “Laisvei.,” kurie 
dar neskaitote, tai užsira
šykite ir skaitykite, užra
šykite dovanomis “Laisvę” 
savo giminėms į Lietuvą, 
sukeikime “Laisvei“ reika
lingą fondą. Būtų gerai, 
jeigu Atnerikos lietuviai su
keltų “Laisvei” $50,000 ii’ 
užtikrintų jos gyvavimą^

S. Penkauskas

Įvairios Žinios
$10,060,000,000 DĖL 

MAŽINIMO PRODUKTŲ
Washingtonas. — Agri- 

kult ū r o s departamentas 
praneša, kad nuo 1933 me
tų JAV vyriausybė išleido 
$10,000,000,000 mažinimui 
kviečių, kukurūzų, medvil
nės auginimo ir pieninių 
produktų gaminimo. Vy
riausybė užmoka farme- 
riams, kad jie mažiau pro
duktų gamintų, idant pa
laikius jų aukštas kainas.

LENKIJOJ KAMPANIJA 
Už NAUJĄ PENKMETĮ

Varšuva. — Lenkijoje 
prasidėjo smarki kampani
ja įgyvendinti iki 1965 me
tų vasaros naują penkme
čio planą. Per tą laiką bus 
siekiama pakelti industrinę 
gamybą 50 procentų. Len
kija turi 30,000,000 gyven
tojų.

T. SĄJUNGA PERKA 
TANKERIUS

Londonas. — Tarybų Są
junga pirko 27,700 tonų 
įtalpos tankerį už $4,480,- 
000 nuo Harley Mullion 
kompanijos. Taipgi prieš 
kelias dienos ji pirko 39,- 
000 tonų įtalpos tankerį Ja
ponijoje.

Vientiane. — Jungtinių 
Valstijų diplomatai matėsi 
su Laoso karaliumi ir prem
jeru Phouma. Jie nori išsi
derėti dešiniems vietų mi
nistrų kabinete.

Maskva. —, Laikraštis 
“Literaturnaja Gazeta” ra
šo, kad kardinolas Spellma- 
nas šnipinėja Vakarų agen
tūroms.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje per 10 dietių, nuo 
lapkričio 17 iki 27 d., bus 
minima Levo Tolstojau^. 50 
metų mirties sukaktis.

Alžyras. — Alžyriečiai 
užmušė princą F. de Orle
aną, kuris save skaito įpė
diniu į Francūzijos sostą.

Tarybų Sąjunga išvarė 
du amerikierius turistus M. 
I. Kaminskį ir H. C. Ben- 
nettį. Jie buvo įėję į už
draustą militarinę zoną ir 
buvo areštuoti.

Washingtonas. — Oro ir 
jūrų tyrinėtojai sako, kad 
tokie satelitai, kaip “Tiros”, 
bus galima pavartoti seki
mui kur plaukia ledų kal
nai.

Paryžius. — Mirė baleri
na Ida Rubenstein. Ji buvo 
gimusi St. Petersburge (da
bartiniame Leningra d e ). 
Mirė sulaukusi 75 metų am
žiaus.

siųskite Dovanų paketus giminėms kalėdų ir naujų metų progai 
JEIGU NORITE, KAD JŪSŲ PAKETAS BŪTŲ PRISTATOMAS ŠVENTĖMS, 

SIŲSKITE ŠIANDIEN, NEVĖLUOKITE!
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

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

SIŲSKIT®) PAKUS DABAft
135 W. 14th St, New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583 

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

» Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MUSU SKIRIU RASTINAS:

182 Ffaflkllii Avė.
Hartford, COrin.
Ollapei 6-4724

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlhUt 5-8878

Arti subWays
859 West Broadway
Sbifth Boston 27, Mass.
Telephone: ANdrew 8-5640

900 Literacy Rd. 11889 Jos. Campau
Cleveland 13, Ohio Detroit 1Ž, Mich.
Tel. Tower 1-1461 Tel. TOwnsend 9-8980

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

Mūsų didelė ir patikima firrha yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
gafaritija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

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

Klaūsklh piltu katalogo, todanėlo kalifą* dėl mtiito ir paUmariirio. Katalogas veltui.

1855 West 47th Street 
Chicago 9, III.
Tel. FR. 6-6755

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

TURKIJOJ 1961 METAIS 
ĮVYKS RINKIMAI

Ankara. -— Turkijos nau
joji vyriausybė pranešė, 
kad 1961 metais įvyks par
lamentariniai ir kitokių 
valdininkų rinkimai. Gene
rolas Cemal Garselis, kuris 
dabar stovi valdžios prieša
kyje, kandidatuos į prezi
dento vietą.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybė, įvesdama em
bargo ant prekių išvežimo 
į Kubą kaltino Kubos val
džią.

FILMAI IŠ LIETUVOS
BINGHAMTON, N. Y. - Spalio 22 d. 7-tą valandą 

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

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

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

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

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

— .............. ...........-...................... ................................... "—""

“IŠEIVIS”
Trijų Aktų Operete

Parašė Stasys šinikus
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos II Apskritis

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, 
Vadovaujamas muziko, Jono Dirvelio

Pianistė Helen Smith-Janulytė

BUS SUVAIDINTA SEKAMOSE VIETOSE:

Waterbury, Conn.

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

Pradžia 2:30 vai. popiet

Worcester, Mass.

Sekinai!.. Spalio 30 Oct. 
Lietuvių Salėje, 29 Endicott St.

Pradžia 2:30 Vai. popiet

Lawrence, Mass.

Sekinad., 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

M

Philadelphia, Pa.
P. Valentą, gyvenantis 

Egg Harbor, N. J., susirgo 
ir buvo nuvežtas į Atlantic 
City ligoninę.

Linkiu jam greitai pa
sveikti.

A. Zalneraitienč

Quito, Ekvadoras. —Per
pildytas busas nusirito į 
pakalnę. Nelaimėje 35 žmo
nės žuvo ir 22 buvo sužeis
ti.

Tel Avivas. — Hitlerinin
ką A. Eichmanną teisme 
gins advokatas Robertas 
Servatius.

832 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. I. 
Tel. TL 6- 2974

A



Smarkiai darbuojasi 
“Laisvės” vajuje

Spalio 15 d. Klasttauskų

Sveikinu Lietuvos 
žmones ir “Laisvę”
Sveikinu Tarybų Lietuvą, i

jos visą liaudį 20 metų su-1 vedybų 50 metų sukakties
kakties proga, — p r o g a j minėjimo bankete Povilas 
laisvo, tarybinio nepriklau-1 Venta, sakydamas prakal- 
somo gyvenimo. j bėlę, primine, kad Klas-

Linkiu ten jiems visiems Į tauškų sukaktis supuola su 
stiprios sveikatos, kad ne-i “Laisvės” jubiliejine sukak- 

tęstų timi. Povilas todėl prisimi- 
savo kilmi darbą, statant ir nė, kaip šiuo metu labai 
vis gražinant mūsų gimtą-, svarbu savo laikraštį pa- 
jį kraštą, keliant jo ekono- i remti. Savo kalboje pana- 
miką ir kultūrą, tarnaujam i šiai prisiminė ir A. Bimba, 
čia liaudies reikalams. Į

Linkiu, kad pasaulyje bū- į čuiu, Povilas Venta 
tų taika ir ramybe, kad so-

nuilstama energija

Banketui baigiantis, ma- 
, eina 

i nuo vieno prie kito ir ren- 
cialistinė Lietuva galėtų ra-1 ka dolerines, dešimtines. Jis 

taipgi primena, kad “Lais
vės” metinis ir sykiu jubi
liejinis koncertas įvyks lap
kričio 6 d. Tai bus galima 
pasigarsinti programoje ir 
tuo finansiniai “Laisvę” pa
remti. Atrodo, kad jis tam 
tikslui nemažą sumą surin
ko.

Brooklyno vajininkai 
taipgi jau įtraukti į vajaus

miai dirbti ir dar gražiau 
suklestėti.

Kartu sveikinu “Laisvės” 
leidėjus ir jos skaitytojus, 
pridėdamas 20 naujų “Lais
vei” prenumeratų.

Viso geriausio!
Jonas Smalenskas

Prakalbos!
Prašomi nepamiršti, kad 

sekmadienį, spalio 23 d., 
Moterų Klubas rengia pra
kalbas. Jos įvyks “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Pradžia 2:30 
v. popiet.

Kalbės Ieva Mizarienė, 
neseniai grįžusi iš Lietu
vos, kur išbuvo du mėne
sius. Ji plačiai dėstys tai, ką 
matė, ką patyrė mūsų gim
tojoj šaly.

Taipgi kalbės Nastė Buk
li ienė, buvusi Lietuvoje su 
pirmąja JAV lietuvių turis
tu grupe.

Kalbės ir Antanas Bimba 
apie prezidentinius rinki
mus, jų svarbą, jų prasmę. 
Rinkimai, kaip žinia, įvyks 
lapkričio 8 d.

Dainuos mūsų mylimas 
Aido choras, vadovaujamas 
Mildred Stensler.

Bus ir kavutės, ir užkan
džių. Klubietės žada visus 
gražiai priimti ir gerai pa
vaišinti.

Būkite prakalbose visi, 
kurie galite!

Kviečia Khibietės

Šeštadienį kalbės 
Arnold Johnsonas

Spalio 22 d., kaip 7:45 
vai. vakare, Polonia Klube, 
201 Second Avenue, New 
Yorke, sakys kalbą žymus 
veikėjas Arnold Johnson. 
Jis kalbės apie būsimus 
prezidentinius rinki m u s. 
Esate kviečiami atvykti į 
prakalbas. Įėjimas nemo
kamas.

sąrašą. Gera pradžia pada
ryta. Tačiau jie nėra pir
moje vajininkų vietoje. 
Šiuo metu pirmauja Mia- 
mės vajininkai.

Finansiniame vajuje 
Brooklyno apylinkė pasiro
dė gana gerai. Ji stovi pir
moje vietoje. Antrą vietą 
užima Mass, valstija. Bet 
tai tik pradžia. Žiūrėsime, 
kaip vajus vystysis toliau.

Rep.

Matykime naujus 
filmus iš Lietuvos

šeštadienį, spalio 29-tą 
dieną, 7 vai. vakaro, Kultū
rinio Centro svetainėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, bus -rodomi nauji fil
mai iš Lietuvos, kaip tai: 
“Dainų šventė”, “Jūrinin
kai” “Tarybų Lietuva”, 
“Meno dekada Maskvoje” 
ir dar kiti.

Filmus rodys J. Grybas, 
rengia LDS 46-ta kuopa.

Taigi, brangūs lietuviai, 
visi matykim šiuos naujus 
filmus, tik gautus iš Lietu
vos. Jonas Grybas sako, 
kad jie yra įdomūs, gražūs, 
ir kad jis turįs gerai pri
rengęs prožektorių jų ro
dymui. Jis taipgi sako, kad 
filme “Dainų šventė” ma
tysim dainuojant net 10 
tūkstančių dainininkų.

Taigi, visus širdingai 
kviečiam ateiti ir pasigėrė
ti šiais gražiais Lietuvos 
filmais.

LDS 46-tos kuopos
Komitetas

Laukiami pasimatymai
Saulėtą spalio pirmą sek

madienį kilo mintis aplan
kyti du gerus kaimynus li
gonius: Juozą Steponaitį ir 
Stasį Poškaitį.

Pasiekęs Oxford Nursing | 
Home, kur jie randasi, ra
dau juos kambaryje šneku-1 
čiuojantissu jiems artimais. 
Supažindino ir mane.

Su Juozu turėjome asme
ninių pokalbių, tai atlikome 
salone. Juozas nemėgsta 
daug kalbėti apie savo 
sveikatą, tai pokalbį turė
jome apie pasaulinius įvy
kius, UN, mūsų spaudą, va
jų...

Paklausus, kaip sveikata, 
jis santūriai atsakė, kad, 
jo padėtyje esant, sveikata 
kitokia jau nebepasidarys. 
Turi ramintis ir grumtis su 
sunkumais.

Kiekvienam ligoniui nuo
lat būti tarpe keturių kam
bario sienų ilgu, tą ir Juo
zas jaučia. SaKė, kad per 
visą vasarą nėra buvęs į 
lauką išvežtas. Supranta
ma, kaip monotoniška to
kia būklė. Jis labai įvertin
tų, kad atsirastų kas išsi
vežti į lauką nors ir trum
pai pabūti lauke...

Stasys Poš,kaitis su sma
gumu prisiminė, kad kartą 
šią vasarą turėjęs laimės 
pabūti lauke. Jis tą įvykį 
labai šiltai prisimena. Tas 
parodo, kaip tokią permai
ną ligonis vertina, ilgai ją 
prisimena.

Juozas ilgesingai prisi
mena visus. Sveikina “Lais
vės” personalą, visus lais- 
vtočius ir su kuriais dirbo, 
bendrai už duoną kasdieni
nę grūmėsi. Dėkoja visiems 
jį atlankiusiems. Paskuti
nėmis dienomis jį buvo at
lankę: J. Kairys, Degutis, 
Meškėnas, Ulba. Jis laukia 
ir mylėtų su kitais bičiu
liais -.pasimatyti. Pasimaty
ti galima antradieniais, ket
virtadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki ,4 po pietų. 
Vieta: 144 So. Oxford St., 
Erooklyne, GG traukinio 
Fulton stotis.

Jonas, Jr.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Šių metų Spalio 22 dieną sukanka vieneri metai, 
kai mirė mano mylimas vyras ir vaikų, tėvas

Juozas Šukaitis
Lai būna jam rami amžinybė!

MARCELĖ, žmona
ALEX ir VIKTORAS, ūnūs

Woodhaven, N. Y.

JŪS GALITE TbKĖTIS SURPRIZO 
RINKIMŲ DIENOS VAKARE

Sambūryje Už Taiką ir Draugiškumą
Carnegie Hall,Lapkr.- Nov. 8

Pradžia anksti 7 va). Pabaiga anksti 10 vai. vakare
Planuokite Rinkimų Vakare Partijų Pasekmes

Rengia
NATIONAL COUNCIL of AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP

ft p.—Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 21, 1960

Filmai
“Never on Sunday”

Šis filmas kalba apie le
galizuotą prostituciją Grai
kijos uostamiestyjePiraeus. 
Parinktoji to verslo atsto
vė — graži ir vikri Uja 
(aktorė Melina Mercouri) 
—gali veikti nepriklauso
mai nuo kekšnamių savi
ninko. Ji pasirenka samdy
tojus. Ji atsisako patarnau
ti sekmadieniais.

Atsira n d a “kovotojas” 
prieš prostituciją (kas gi 
daugiau, jei ne gerutis ame
rikietis). Jis turįs Ilją iš
gelbėti. Kodėl tik ją? Juk 
kitos beveik visiškoj vergi
joj laikomos.

IIjos nenuolankumas iš
naudotojui piktina, kursto 
kitas. Jų savininkas labai 
nori, kad Uja “pasitaisytų” 
ir iš jo prekyvietės pasiša
lintų. Jis pasiūlo ir ameri
kietis (aktorius ir to filmo 
rašytojas ir direktorius 
Jules Dassin) priima nuo 
prostitutnamių savinin k o 
pinigus Iljai “taisyti”.

Poniškai apgy vendin t a, 
apstatyta menkai jai tesu
prantamomis knygomis, ji 
nuobodžiauja. Vis dėlto nuo 
praeities veiksmų atsisako 
ir kartais jau ima svajoti 
apie ateitį su šeima, namais. 
Vienok ji sužino jog jos šis 
naujasis gyvenimas užmo
kamas kitų merginų pražū
tingo gyvenimo sąskaitom 
Tai baisus išnaudojimas/

Tai aršiau prostitucijos. Ji 
išveja amerikietį, ištaško 
jo įrengtą jai pataisų gūž
ta.

Apgaulės įaudrintos kitos 
merginos sykiu su Uja at
sisako grįžti į užsiėmimą 
iki nebus numažinta už jų 
varganą pastogę nuoma,— 
streikas...

Kokia jų ateitis?
Ateities nėra. Visi mies

to vyrai yra jūreiviai arba 
laivakroviai. Retai kurio 
uždarbis leis išlaikyti šei
mą. Sugrįžusiems iš jūros 
jiems tik karčiama ir sam
dyta mergelė. Merginoms 
uždarbio nesimato jokio. 
Jos laukia laivų signalo 
kauksmo ir skrieja į pa
krantę pasitikti jūreivius 
pirm juos pasitiks karčiam- 
ninkas. Jos jau žino, kad 
jis jūreivio neišleis skolin
gu, o tada joms liks tik al
kis.

Filmas rodomas Plaza 
teatre, Manhattane.

I.

Filmy rodytojai grįžo 
patenkinti

Pirmadienio vakare iš to
limo Pittsburgho grįžo J. 
Grybas ir Kl. Briedis. Jie 
ten spalio 14, 15 ir 16 d.d. 
rodė Lietuvoje gamintus 
filmus.

Nors ilgoje kelionėje, pa
darę apie 850 mylių, kiek ir 
pavargo, bet pasitenkinę, 
kad jiems filmų rodymas 
išėjo labai gerai. Publika 
buvo pilnai patenkinta. 
Daugelis pareiškė, kad jie 
ir vėl norėtų tokius filmus 
matyti.

Šį šeštadienį jie vežasi 
minimus filmus Bingham-j 
tonam’ Vakare ten bus pa
rodyti keli filmai.

Šį įsekmadienį Scrantono 
apylinkės lietuviai įgalės 
matyti tuos filmus. Rody
mo pradžia 3 “vai. po pietų. 
Rodymas įvyks7 Lietuvių 
Piliečių Klube.

Vėliau jie aplankys su 
filmais ir kitas vietas, ku
riose filmų rodymas ruo
šiamas.

J. Grybas ir Kl. Briedis 
sako, kad jie galėtų su fil
mais aplankyti ir daugiau 
lietuvių kolonijų, jeigu tik 
kas nors tose kolonijose pa
sirūpintų paimti sales ir iš
garsinti.

Tad tie, kurie norėtų, kad 
pas juos būtų rodomi Lietu
voje gaminti filmai, lai su
sirašo su J. Grybu, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park 
17, N. Y.

Daugiau sveikinimu 
“Darbui”

Urugvajiečių laikraščiui 
“Darbui”, jo sidabrinio ju
biliejaus proga, newarkie- 
tis Tadas Kaškiaučius pa
aukojo $5 ir Ignas Karto
nas, iš Scarsdale, N. Y., 
taipgi $5. Viso sudėta $155.

Nuoširdi padėka
Reiškiu nuoširdžią pa

dėką brooklyniškiams drau
gams Baltrušaičiams, kurie 
man suteikė nakvynę ir 
gražiai pavaišino, kai aš 
vykau į Tarybų Lietuvą ir 
buvau sustojęs Niujorke. 
Niekad nepamiršiu draugų 
Baltrušaičių vaišingumo ir 
draugiškumo! Taipgi dėko
ju' visiems Niujorko laisvie- 
čiams, kurie suruošė mums 
išleistuvių pobūvį, tokį jau
kų ir gražų. Labai smagu 
buvo su gerais draugais su
sipažinti ir pasikalbėti.

Dėkoju visiems, visiems!
John Versackas, 

Rockford, Ill.

Nepaprastas koncertas, 
gražiam tikslui

Keliu tautu menininkai, c c.

tarpe tų ir lietuvių Aido 
choras dalyvaus koncerti
nėje programoje spalio 
28-tos vakaro 8 vai., Fra
ternal Clubhouse, 110 W. 
48 St., Manhattane. Įžanga 
$1.50.

Kviečiame susipažinti su 
draugingais įvairių tautų 
menininkais. Prašome pa
remti jų gražų darbą, kurį 
jie taip pat skiria gražiam 
ii svarbiam tikslui — sve- 
turgimių teisėms apginti.

Rengėjai

Merritt - Chamman & 
Scott Corp, susitaikė su 
New Yorko prieplaukos ka
sėjais. Darbininkai tam tik
rų laivų įrengimais palaiko
prieplaukoje reikalingą gi
lumą. Kompanija padarė su 
unija trejų metų sutartį, 
per tą laiką algos bus pa
keltos po 35 centus per va
landą, o tuojau pakelia po 
20 centų.

New Yoitas. — Apie 20 
valstybių reikalauju kad 
per Jungtines Tautas būtų 
sušaukta taikos reikalais 
konferecija.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Asamblėjoje Ta
rybų Sąjunga palaiko Ku
bos skundą prieš Jungtines 
Valstijas.

Prie Prano 
Balevičiaus kapo

Jono Juškos kalba prie 
Prano Ba'levičiaus kapo, 

spalio 16, 1960
Gerbiamieji
•Draugai i)’ Draugės!

čia, šitoj vietoj, Cypress 
Mills kalnely, amžinai ilsisi 
mūsų buvęs kompoz.it orius 

(Frank Balwood-Balevicius. Jis 
gimė 1904-tais metais, ir tra
giškai mirė 1957 metais, būda
mas tik 52-jų metų amžiaus.

Pranas Balevičius buvo ga
bus muzikos kūrėjas. Jo su
kurta muzika yra originališka. 
Jis sukūrė daug dainų, kurias 
dainininkai dainuoja ir tar
nauja liaudžiai. Ir taipgi jis 
sukūrė muziką operetei “Su
drumsta širdis,” kurioje yra 
12-ka dainų. Jis vienai ope

retės dainai, kuri vadinasi 
i“Mudu-du,” sukūrė muziką 
per pusę valandos laiko. Tas 

i ir parodo jo gabumą. Prie to 
[jis daug padėjo mokydamas 
dainininkus muzikos ir akom 

j panuodamas jiems. Taigi, jis 
j buvo labai vertingas žmogus 
i mūsų visuomenei.

Lietuvių Meno Są j u n g o s 
j Centro Komitetas su finansine 
i pagalba draugų pastatė šitą
antkapį pagerbimui jo kūry
bos ir prisiminimui jo vardo.

Ir mes čia šiandien susirin
kę dedam gyvų gėlių puokš
tę ant jo kapo ir apgailes- 
taujam, kad toks talentingas 
muzikos kūrėjas taip anksti iš
siskyrė iš mūsų t,arpo.

Taigį: .• t
Ilsėkis, Pranuk, šitam kalnely, 
Ilsėkis tu čia amžinai!

. • i • >•

Mes rėdom čia tavąjį kapelį 
Ir gailim, kai) mus palikai.

Prisimena mum tos tavo dainos,
Kai kūrinius kūrei dėl mūs.
Tu ilsies čia, bet tavo dainos 
Skambės dar per Ilgus metus.

Visiems mums yra džiugu ir miela, 
Kad tavo dainelės skambės, 
Bet gaila, kad tavo kilni siela 
Jų balso daugiau negirdės.
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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

Schwaben Hall
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.
n..... .......................................................................... .. ngwfeEi nnnnmriTinmnnnnnirnirnnmiiiiiiiiiiurmnimiiiunuiunpnran

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

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

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

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. 
1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, Ill. 
HUmboldt 6-2818

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

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

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

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

2240 Professor, CLEVELAND 18, OHIO,
1409 W. GENESSE STREET, SYRACUSE, N. Y. Phone HARRISON 2-5386

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164
11601 Jos. Campan Ave. 107 S. Vermont St.
Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
TOwnsend 8-0298 DUnklrk 5-6550
N. J. Tel. CLlford 7-6820 

Tel.: HEmlock 5-0415
Phone: Superior 1-1164

TH

Po miestą pasidairius
Pagal Tarybų Sąjungos 

ir Jungtinių Valstijų vy
riausybių sutartį yra apsi^ 
keičiama po lygų skaičių 
universiteto studentais. Šio
mis dienomis į Tarybų Są
jungą išvyko 19 amerikie
čių universitetų studentų. 
Iš jų 14 mokysis Maskvos 
universitete, o 5 — Lenin
grado.

Iš TSRS jau atvyko 18 
studentų, kurie išvyko į 
Indiana universitetą moky
tis.

Medallion Club patalpose, 
4215 Third Ave., Bronx, 
įvyko šokiai. Du žmonės su
siginčijo ir susipešė. Į muš
tynes įsivėlė ir kiti. Jos bai
gėsi tuo, kad penki buvo su
žeisti, M. Higgins pavojin
gai, o 19 suimta ir nuga
benta į arešto namus.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau Knygos, Vardu
BARBORA UBRIKA \

Ten aprašytas tūlos mergaitės 
gyvenimas vienuolyne. Knyga buvo 
lietuvių kalboj išleista, rodos, 1920 
metais. Jei dar kas tą knygą 
turite, — malonėkite prisiųsti ją 
žemiau paduotu adresu. Siuntimo 
lėšas atlyginsiu. Knyga turi būti 
visa ir galimai švariame stovyje.

J. A. Burkus, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park 17, N. V. (85-87)

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

LLD 87 kuopos susirinkimas jvyks 
sekmadienj, spalio (Oct.) 30 dieną, 
LDS name, 1024 Beaver Ave. Visi 
kuopos nariai malonėkite dalyvau
ti susirinkime, nes bus daug daly
kų aptarimui ir jvykdinimui. Susi
rinkimo pradža 2-rą vai. popiet.

S. O., sekr. ((85-86)

MONTELLO, MASS.
Montello Moterų Apšvietos Klu

bas rengia kopūstų vakarienę, jvyks 
šeštadienį, lapkričio (Nov.) 12 d., 
Liet. Taut. Namo salėje. Prašome 
visų jsitėmyti dieną ir kviečiame 

i atsilankyti. Rengėjos. (85-8^)^

MONTELLO, MASS.
Pažangiųjų Organizacijų Parengimai

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

“Laisvės” naudai vakarienė jvyks 
gruodžio (Dec.) 10 d.

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

MALE & 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 
_ ____ _________ —•

APLANKYK TSRS
Specialiai Žemos Kainos

17-kos dienų Ekskursijoms j 
tiesioginiai jetu j Maskvą

COSMOS GRUPĖS 
IŠVYKSTA KAS MĖNESĮ
Pavieniai Vyksta Kasdien

Lankyk Miestus 
arba

Aplankyk savo Gimines
Smulkiau informuokis

COSMOS
TRAVEL BUREAU
45 W. 45th Street

New York 36, N. Y.*

Tel. Circle 5-7711
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