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KRISLAI
Molly Jackson.
Kovinga poetė.
Varguoliu gynėja.
Graikijoje kova /erda.

Iiiu&eronai išstofo 
prieš naujus karus

JUBILIEJINIS Kinijos spauda apie 
'LAISVES'VAJUS

Atlantic City, N. J. — 
Amerikos Liuteronų Baž
nyčių Sąjunga laikė savo 
22-rą metinę konferenciją, 

darbo i kurioje dalyvavo virš 700 
. . i delegatų.

Jie priėmė rezoliuciją, 
pasisakydami prieš viso
kius karus ir šaukia visus 
krikščionis kovoti “už tai
ką, teisybę ir visų tautų su
gyvenimą”. Jie r a g i n a 
Jungtinių Valstijų ir Kana- 

Ji yra parašiusi dos vyriausybes stoti už vi- 
, kurios persige- su tautų taikų sugyvenimą- 

rusios darbo žmonių kovų dva- ma 

sia- . .. . kooperavima,
Is pat jaunų, dienų jinai įsi-į 

traukė į mainierių kovas. Ji j 
juos organizavo i uni ją, jiems j 
dainavo kovingas damas, jiems ' 
vadovavo striukuose ir kito-' 
se jų kovose. : j

— Rašo J. Gašlūnas —

Neseniai mirė garsi asmeny
bė, įžymi kovotoja už 
žmonių reikalus, ypač už mai-■ 
nierių reikalus. Bet spaudoje’ 
apie ją mažiausia buvo kasi 
noro parašyta.

Tai Molly Jackson, po tėvais! 
Mary Magdelene Garland, gi-i 
muši Kentucky valstijos kai
nuosi' prieš 80 metų.

Molly buvo talentinga or-j 
ganizaterė - agitatorė, daini- i 
ninkė, poete. <

bendradaibiavimą ir
sumažinimą

oišlaidų apsiginklavimui, 
padidinimą pagalbos atsili
kusioms šalims.

Liuteronai kietai pasisa
kė prieš atominius ginklus. 
Jie sako, kad jau pirmiau; 
daryti jų bandymai labai I 
daug žalos padarė žmonių | 
sveikatai ir pakenkė taikos j 
reikalams,

Suvažiavimas reikalauja, 
kad visos valstybės susilai
kytų nuo atominių ginklų 
bandymų ir, kad jos tuojau 
eitų prie susitarimo visiš-

Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai 
944 
636 
527 
504 
404 
344 
336 
288 
288 
276

72 
72 

. 70 
36

J. Valstijų politiką

Philadelphijos vajininkai ....................................
Miamėis vajininkai ..............................................
LLD 20 kp. Moterų skyr., Binghamton, N. Y......
Great Neck vajininkai .........................................
Brooklyno vajininkai ............................................
Worcesterid vajininkai .........................................
Chicagos vajininkai ..............................................
M. Uždavinis, Norwood, Mass................ . ..............
G ~o. Shiminitis, Brockton, Mass..............................
Elizabeth, N. J., vajininkai ...................................

Newark, N. J., Vajininkai 232 Į Kazmer, Pitsburgh, Pa...........
. , . . -ii v J. Patkus, New Haven, Conn. 144. i C. K. Urban, Hudson, Mass,kam atominių ginklų LIZ- j L Tilwick, Easton, Pa.............. 108 : J. Bimba, Paterson, N. J..........
draudimui. ■ P- J- Martin, Wexford, Pa........ 72 i A. Kuzmickas, Gidardville. Pa.

Pekinas. — Kinijos spau
da rašo, kad “Jungtinės 
Valstijos stumia socialisti
nes šalis nuo susitarimo”. 
Spauda žymi, kad ne tik 
JAV laikraščiai, bet ir vy
riausybė įžeidžiančiai buvo 
nusistačiusi prieš Chruščio
vą ir Castro.

Kas del Jungtinių Tautų, ’ 
tai “Jenmin Jih Pao” rašo:! 
“Asamblėja vis dar yra! 
Jungtinių Valstijų imperia- • 
lizmo įrankis, 1 
atliekami mašinaliai, 
palaikyti agresorių 
politiką”.

Šis kinų laikraštis 
cituoja Mao Tse-tungo pa
reiškimą, kurį jis padarė 
prieš du metus, kad “impe
rializmas buvo ir yra impe
rializmas, jis savo veido ir 
t’kslų nepakeitė”.

Toliau tas laikraštis ra
išo: “Šiandien JAV imperia- 
I lizmas yra vienas iš labiau- 
i šiai agresyvių. Jis žiauriai 
I puola socialistines šalis, o 

balsavimai j Iriausiai Tarybų Sąjun- 
kad &T- Tatai aiškiausiai pasi

karo ! tvirtino Jungtinių Tautij 
I Asamblėjoje”.

Tais metais Kentucky kal
nuose gyvenimas buvo nepa
vydėtinas. gana šiurkštus. Li
goje ar nelaimėje daktarą 
prisišaukti būdavo sunku.

Molly ir tuo rūpinosi: ser
gantiems padėdavo, motinoms 
gimdyti padėdavo. Sakoma, 

padėjusi apie 900 moti
nų tiek pat vaikų pagimdyti.

Tūlą laiką ji gyveno New 
Yorke, kur taipgi rūpinosi dar
bo žmonių reikalais, organi
zuodavo pagalbą mainierių 
kovoms padėti.

Paskutines savo d fenas pra
leido Californijoje, ten ir mi
rė.

Graikija turi 2,250 
prekybos laivų

Atėnai. — Laike Antrojo 
pasaulinio karo beveik visi 
Graikijos prekybos laivai 
žuvo. Bet dabar graikai lai
vų savininkai jau turi 2,250 
prekybos laivų, bendrai 
apie 17,500,000 tonų įtalpos.

Tūkstantis laivų su 30,- 
000 graikų jūrininkų plau
kioja po Graikijos vėliava, 
o 1,550 laivų plaukioja po 
Panamos, Liberijos, Hon
duras© ir Costa Rica vėlia
vomis.

Taikos šalininkus 
numetė į upę

Groton, Conn. — Dvylika 
žmonių, kurie priklauso 
prie pacifistų organizaci
jos, kovojančios prieš apsi
ginklavimą ir karus, buvo

Gražiai pasidarbavo vajininkas Wm. Patten, iš Glou- 
! cester Hts., N. J. Jis darbuojasi netik New Jersey vals
tijoj, bet rūpinasi ir su Philadelphijos skaitytojais 
sykį prisiuntė naują prenumeratą ir 
mų. Taipgi gražiai pasidarbavo su pirmu šūviu bing-| 
hamtonietės M. Kazlauskienė ir J. K. Navalinskienė, i 
prisiųsdamos po naują prenumeratą ir atnaujinimų. 
Jos darbuojasi kaipo LLD 20 kp. moterų skyriaus iš
rinktos vajininkės.

Newyorkieciai gali atsimin
ti, kaip ji 1931 metais kalbėjo 
ir dainavo viename masiniame 
mitinge, kuriame dalyvavo 
21,000 žmonių. Tada ji dar
bavosi, kad sukelti fondą ba
daujantiems mainierių vai
kams padėti.

Buvo griežta kovotoja prieš 
negru ir kitu rasių diskrimi-l 
naciją. Ji vadindavo visų ra-1 
šių ir tautų darbininkus ~~ 
vo broliais, 
prieteliais.

Varge užaugusi vargo žmo-| Paskutines 
nes atjautė. Jos motina dzio-l A ,
va mirė jai esant tik šešerių 
metų.

Prieš
U £ing Out”

Silber ji pasakė: 
riu beveik 
aš tebesu 
vienas už 
ną.”

?Molly mirė atlikusi garbin
gą misiją, tebenešdama darbo 
žmonių kovos vėliavą!

bu-
so-

Iškilmingai laidojo 
socialisly vadą

Tokio. — Iškilmingai 
vo palaidotas Japonijos
cialistų vadas Inejiro Asa- 
numa, kurį prieš kelias die
nas papiovė japoniškas fa- 

j šistas.
1 Laidotuvės buvo masinės, 

išnaudotojus—ne-1 Nepaisant, kad lijo, tūks-
j tančiai žmonių dalyvavo.

; tris valandas 
} Asanuma kūnas buvo padė- 
; tas ant tos platformos, ant 

pat mirtį žurnalo ! kurios jį papiovė.
redaktoriui Irvin j Dalyvavo užsienio valsty- 

: Nors jau tu-1 atstovai. Socialistu ir n t t i c* o rr i n »j ęi ** * ■
iq’ komunistų vadai sakė kal

bas.
81 metus amžiaus, 
su savo unijomis, 
visus, visi už vie-

Graikijos paviršius atrodo 
visai ramus, bet padugnės 
kunkuliuoja: antifašistinė ko
va verda, teroras siaučia.

Graikijos ambasada Londo
ne pripažįsta, kad šiuo metu 
mažame Graikijos krašte yra 
1,711 politinių kalinių, tarp 
jų randasi 35 darbo unijų vir
šininkai.

Graikijos jūrininkų unijos 
sekretorius T. Ambatielos už
darytas žiauriame Yuora ka
lėjime.

Ekonominis gyvenimas da
rosi gana sunkus. Apie trys 

• milijonai žmonių pusbadžiai 
gyvena.

Tai tokia padėtis šalyje, ku
riai mūsų krašto vyriausybė 
teikia finansinę paramą, kad 

< \įjaikyti ten fašistiniai kara-

Buenos Aires. —Šis mies
tas, Argentinos sostinė, da
bar turi 2, 824,176 gyvento
jos. Nuo 1947 metų miesto 
gyventojų kiekis sumažėjo 
virš 150,000 žmonių.

teikia finansinę param 
\£laikyti ten fašistiniai 
lišką “demokratiją.”

komunistų, unijistų, pažangių 
žmonių sugrūsta į kalėjimus, 
į koncentracijos kempes.

Šiomis dienomis vyriausybė, 
pasitarusi su militarine ko
manda, sudarė septynių žmo
nių komitetą “komunizmui 
sunaikinti.”

Pirmiau diktatorius Pero
nas tokiomis pat priemonė
mis naikino komunizmą ir ne 
tik jo nesunaikino, bet pats 
diktatorius buvo nuverstas. 
Nežinia, kaip toli ir ilgai pre
zidentas Frondisis galės tuo 
keliu keliauti.

st a ra
mti sų

Argentina — vienas 
bus Vakarų talkininkas, 
krašto vyriausybės politikos 
gynėjas.

Tūkstančiai ir tūkstančiai

Per pirmąjį šių metų pusme
tį viena statybos šaka pakilo 
175 procentais, palyginus su 
1959 metų tuo pačiu laiko
tarpiu.

Tai Amerikoje naujų kalė
jimų statyba.

Tarybų Sąjunga iki 
1965 pralenks JAV

_  __ ______ Maskva. — Žurnalas “Le- 
’ | Liaudies Lenkijos Respubli-! ninskaja Znamia” rašo, kad 

šių metų Tar. Sąjunga iki 1965 me- 
išleistasis 
pirmasis

- /Aušra” - lietuviu
jos skaitytojais. Šį . ... f , .. .
' pluoštą atnaujini- ifiMlIiyS LCUklJOje

Vilnius. — čia gautas.

Ikoje, Varšuvoje, 
rugsėjo mėnesį 

Elizabeth, N. J., turi naują vajininką S. J. Liutkų, laidinio “Aušra’
įplaukę į atominių . subma- jįs prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Eliza-; numeris., 
rmų bazę.. Jie keturiais ma- bethiečiai išrinko Liutkų ir B. Makutėniene kaipo jų!
žais laiveliais praslinko pro j miest0 vajininkus. P. Buknys,
sargybą.

Trys iš taikos šalininkų 
Richard Zink, William Hen
ry ir Ed. Leites buvo'suli
pę ant atominių submarinų 
“George Washington” ir 
“Patrick Henry”. Jūrinin
kai juos numetė į Thames 
upės vandenį, o vėliau 
šmirkš,darni vandens srovę 
iš ugniagesių vamzdžių iš
varė iš submarinų bazės.

Vakarų politika ir 
Jungtinių Tautų bėdos

New Yorkas. — Pasiro
do, kad Jungtinės Tautos 
turės iki $200,000,000 išlai
dų Kongo respublikoje, o 
pinigų neturi.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
šalys, kurios nesutinka su 
Hammarskjoldo polit i k a, 
atsisako prisidėti prie tų 
lėšų padengimo.

Numatoma, kad apie pu
sę išlaidų padengs Jungti
nės Valstijos, kurios remia 
Hammarskjoldą, bet iš kur 
gauti dar šimtą milijonų 
dolerių.

Kuba nacionalizuos 
visas JAV įmones

Havana. — Kubos vyriau
sybė atsakys į Jungtinių 
Valstijų embargo politiką 
nacionalizuodama ir tas 
Jungtinių Valstijų kapita
listų įmones, kurios iki da
bar dar buvo nenacionali
zuotos.

Sakoma, kad Kuba jau 
nacionalizavo JAV kapita
listų įmones, kurių vertė 
siekia $1,250,000,000. Dar 
nenacionalizuotų yra $250,- 
000,000 vertės.

Maskva. — 120 alžyriečių 
atvyko į Maskvą, kur jie 
mokysis technikinėse mo
kyklose.

Lenkijoje
, brooklynietis, pridavė 

naują prenunįieratą ir atnaujinimų.
tekami vajininkai prisiuntė atnaujinimų: B. E. Sėn- 

kevičienė, Chicago, Ill.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; 
(Tąsa 5-tam pusi.)

Blogi Jungtinių Valstijų 
ir Kubos santykiai

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė at
šaukė iš Kubos savo amba
sadorių P. W. Bonsalą pasi
tarti Valstybės departa
mente. Valstybės departa
mento žmonės sakė, kad jie 
nežino ar jis grįš į Kubą.

Kaip žinome, prieš porą 
dienų Jungtinės Valstijos 
uždraudė prekių išvežimą į 
Kubą, apart maisto ir me
dikamentų. 1959 metais Ku
ba pirko Jungtinėse Valsti
jose už $436,706,000 įvairių

prekių, o Jungtinės Valsti
jos iš Kubos pirko už $474,- 
361,000.

Washingtone nu m a t o, 
kad sulaikymas prekių į 
Kubą suduos smūgį dabar
tinei Kubos valdžiai. Mano
ma, kad Kuba negaudama 
iš Jungtinių Valstijų maši
nerijos dalių turės vargo su 
industrine gamyba,, nes 
Kuboje fabrikai aprūpinti 
Jungtinių Valstijų mašino
mis.

Tai pirmąkart 
pradėtas leisti pusiau žur
nalinio formato lietuviškas 
laikraštis. Jį leidžia lietuvių 
visuomenės Kultūros Drau
gijos Centro Valdyba.

Leidinys daro labai gerą 
įspūdį, gražiai iliustruotas. 
Jame išspausdinta įdomi 
medžiaga apie Tarybų. Lie
tuvą, apie lietuvių gyve
nančių Lenkijoje visuome
ninę bei kultūrinę veiklą.

A. Vaivutskas

tų pabaigos pralenks gamy
boje Jungtines Valstijas. 
TSRS žmonės pasieks to
kio medžiaginio gyvenimo, 
koks dabar yra JAV.

1960 metais per pirmąjį 
pusmetį pamatinių gaminių 
pagaminta 11 procentų 
daugiau, negu per tą laiką 
1959 metais. Pusmečio ga
myba pralenkė ir 1960 me
tų planą.

Vėliausios žinios
Leopioldville. —Kongo ka

reiviai ir karininkai jau 
neklauso J. D. Mobutu, ku
rį Vakarai skelbė “visaga
liu valdytoju”. Sostinėje 
riaušės. Apie 10 žmonių už
mušta ir daug sužeista.

Bonna. — Franz Josef 
Strauss, Vakarų Vokietijos 
karo ministras, stoja už 
tai, kad Jungtinės Valstijos 
ir Anglija perduotų atomi
nių ginklų NATO koman
dai.

Virš 500 užsieniečių 
mokosi Maskvoje

Maskva. — Tautų Drau
giškumo universitete da
bartiniu laiku mokosi virš 
500 užsieniečių studentų, 
kurie atvyko iš 65 šalių. Jų 
tarpe rasime Afrikos, Azi
jos ir Lotynų Amerikosstu- 
dentų.

Visi jie gražiai sugyvena, 
studijuoja marksizmą, 
techniką, istoriją, agrikul
tūrą ir kitus mokslus.

Profesorius S. V. Rumen- 
cevas sako, kad virš 40,000 
užsieniečių yra prisiuntė 
prašymų priimti juos į uni
versitetą.

Bulgarų respublika 
turi pasisekimo

Sofija. — Bulgarijos res
publika turi gero pasiseki
mo visose srityse, — rašo 
amerikietis P. Underwood. 
Drabužių, apavų ir maisto 
yra pakankamai. Dabar lai
kas obuolių ir vynuogių. 
Pilnos jų krautuvės ir kai
nos prieinamos.*

Rakandų yra, jie Tarybų 
Sąjungos išdirbystės. Gyve
nimo namu dar stoka.

Vyriausybės žmonės sa
kė, kad grūdų suimta dau
giau, kaip bent kada pir
miau Bulgarijos istorijoje. 
Žemdirbiai beveik visi jau 
susijungė į kolūkius.

Pekinas. — Kinijos pre
zidentas Liu Šao-či ir prem
jeras Chou En-lai vyks į 
Tarybų Sąjungą lapkričio 
7 d. revoliucijos sukakties 
minėjimą. C

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pasiten
kinęs, kad Jungtinės Tau
tos svarsto apie nusiginkla
vimą.

Washingtonas. — Penta
gono karininkai skelbia, 
kad Tarybų Sąjunga įren
gia prieš raketas gynybos 
linijas.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas prane
ša, kad vėl iš JAV pagal
bos bus mokama Laoso ar
mijos nariams algos.

Atlanta, Ga. — Vėl areš
tavo 22 negrus už pikieta- 
vimą krautuvių, kur 
reikalavo lygių teisių 
baltaisiais žmonėmis.

jie 
su

Londonas. — Kairi e j i 
darbiečiai nori išmesti deši
niųjų vadovybę. Jie iškėlė 
obalsį: “Gaitskell must go I”

Quonset Point, R. I. — 
Susidaužė karo laivyno lėk
tuvas.

Dėl naujy Įvykių
Laos karalystėje

Vientiane. — Premjeras 
Phouma prašo Tautinio sei
mo, kad suteiktų jam ne
varžomą galią palaikymui 
šalyje tvarkos, o pirmoje 
vietoje nuslopinimui senos 
valdžios elementų.

Iš Washington© praneša, 
kad Jungtinės Valstijos vėl 
skuba su militarine pagalba 
Laosui, kuri buvo sulaikyta 
spalio 7 dieną. Bet nėra aiš
ku, kam ji bus teikiama.

A. N. Abramovas, TSRS 
ambasadorius, parei š k ė, 
kad Tarybų Sąjunga su
teiks Laosui ekonominės ir 
finansinės pagalbos.

Ekstra
New Yorkas. — Po trijų 

savaičių elektros gaminimo 
darbininkai laimėjo strei
ką. Kontraktas pasirašytas 
trims metams, kuris liečia 
70,000 darbininkų. Jie gavo 
algos pakėlimą.

Buras, La. — Italu laivas 
“Lorenzo Marcello” ir Ame
rikos keleivinis “Alcoa Cor
sair”, susidūrė Mississippi, 
upės žiotyse. Nelaimėje 9 
žmonės užmušti ir 25 su
žeisti.

Havana. — Kubos vy
riausybė numato, -kad jos 
priešai planuoja užpuolimą 
iš Floridos ir Guatemalos.

New Yorkas. — Sprogo 
bomba ant kelto-laivo (fer
ry), bet nieko nesužeidė.

I
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SUBSCRIPTION RATES

ATSAKAU l KLAUSIMUS

Kas to melagingo 
straipsnio autorius?

nas,'atrodo, netylės.
“Yra prarasta jau da

bar nemažas skaičius ta
lentingų poetų. Daugumas, 
kurie rašo, rašo parsidavė- 
liškai...” Ar tai mokslinin-

United States, per year ____ $9.06
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co...... ......_ $10.00 per year
Queens Co........ $5.50 per six months

Rinkimai tik už dviejų savaičių
PREZIDENTINIAI RINKIMAI jau visai arti. Rin

kiminė propaganda per spauda, radiją ir televiziją die
na iš dienos pilasi kaip iš gausos rago. Kandidatai pre
zidento vietai—Niksonas ir Kennedy—viens kitam va
noja šonus žodžiais, kurie neliečia svarbių, gyvybinių 
mūsų kraštui dalykų—vyriausiai: taikos klausimo.

Nieko nepadarysi!! Valdančioji klasė, monopolistai, 
pastatydami kandidatus prezidento vietai, padiktavo 
jiems, ką sakyti, ko nesakyti, už ką stoti, ką paneigti.

Nežiūrint visko, JAV piliečiai neprivalo rinkimų boi
kotuoti: Kiekvienas, turįs teisę eiti prie balsavimo urnų, 
privalo ta teise naudotis, privalo dalyvauti rinkimuose, 
privalo dalyvauti balsavimuose, pasirenkant tą kandi
datą, kuris, jo ar jos nuomone, yra geresnis. O jeigu už 
prezidentinius kandidatus pilietis (šiemet) nemato rei
kalo balsuoti, jeigu jis mano, kad jiedu abudu yra ly
gūs, tai jis ar ji privalo balsuoti už kandidatus į Kon
gresą, Į Senatą, į valstijinius pareigūnus!

Reikia balsuoti, turime balsuoti, privalome dalyvau
ti rinkimuose kiekvienas, turįs balsavimo teisę!

ANGLIŠKAS SAVAITRAŠTIS “THE WORKER” 
skelbia JAV Komunistų partijos platformą rinkimų 
klausimu. Partija taipgi ragina visus darbo žmones da
lyvauti balsavimuose.

Komunistų partija nurodo, kad abudu stambiųjų 
partijų prezidento vietai kandidatai, Kennedy ir Nikso
nas, neliečia pačių gyvybiškiausių mūsų šaliai klausi
mų, o neliečia todėl, kad “abidvi partijos, Demokratų ir 

’Respublikonų, yra nusistačiusios už tęsimą kovos prieš 
komunizmą ir už šaltojo karo palaikymą.”

JAV Komunistų partija savo platformon deda to
kius Amerikos žmonėms siūlymus:

1. Ryžtingai, pasišventusiai kovoti už taikos paša
lyje išlaikymą. .,

. i j 'j.

2. Suteikti pilhas teises negrams; neįsileisti į Kon
gresą diksikratų, išrinktų valstijose, kur negrams yra 
atimtos teisės balsuoti; didžiąsias plantacijas pietuose 
panaikinti, išdalinant žemę vargingiems žemdirbiams— 
negrams ir baltiesiems.

3. Pakelti žmonėms perkamąją galią, apsaugoti 
darbo žmonių interesus ten, kur įvedama automatija 
fabrikuose.

4. Atsteigti šalyje pilną demokratiją, pravedant gy- 
veniman Teisių Bilių ir atmetant visokius įstatymus, 
kurie varžo, kurie slegia JAV žmones.

5. Priimti Federalinį Jaunimo įstatymą, pagal kurį 
būtų garantuota kiekvienam jaunuoliui pilnas ir nemo
kamas mokymas.

Komunistų partija dar kartą pareiškia, kad ji “ne
agituoja žmones rinkimus boikotuoti, nežiūrint to, kad 
monopolinis kapitalas kontroliuoja abi senąsias partijas.”

PASTARUOJU METU* tarptautinė situacija pa
blogėjo; ji paaštrėjo labai smarkiai.

JAV žmonėms negalima užsimerkti prieš tai, ką 
monopolistai ruošiasi daryti su Kuba. Fidelis Kastro 
kartodamas sako: JAV rengiasi daryti į Kubą invaziją. 
Sunku ir įsivaizduoti, kas atsitiktų, jei ginkluota inva
zija į nedidukę Kubą būtų padaryta. Juk iš to galėtų 
užsiliepsnoti karas, apie kurį net baisu pagalvoti!

Abudu kandidatai prezidento vietai, tačiau, kalba 
ne apie sušvelninimą santykių su Kuba, o apie jų paašt- 
rinimą. Ir bendrai: abudu kandidatai nuolat ir nuolat 
kalba ne apie reikalą nusiginkluoti, ne apie reikalą su
švelninti tarpvalstybinius santykius, ne apie baigimą 
šaltojo karo, o kalba apie didesnį ginklavimąsi, apie šal
tojo karo tęsimą.

Bet kandidatai—vienas dalykas, o liaudis, žmonės 
—kitas. Kiekvienam gerai suprantama, kad Amerikos 
žmonės nenori karo, priešingi jie ir šaltąjam karui; jie 
nori taikaus gyvenimo. Liaudis yra galybė. Nuo jos nu
sistatymo ir veiksmų viskas priklauso. Mes pasitikime 
liaudimi. :.u-.

Kaltinamųjų suole!
KAIP ČIA SENIAI Turkijos valdovas, prezidentas 

Celal Bay a r ir premjeras Adnan Menderes, amerikinės 
spaudos buvo garbinami, kaip “demokratijos gelbėtojai”, 
o Amerika pylė jiems milijonus dolerių.

Abudu tie asmenys, stovėdami Turkijos priešaky, 
• bruko žmones į kalėjimus, pravedė šalyje žiauriausias 
represijas, vis didžiuodamiesi savo “demokratiškumu”, 
turėjimu didžiulės įtakos JAV, iš kur gavo milijonus.

Šiandien Bay aras ir Menderesas, kartu su dauge
liu savo buvusių valdininkų, sėdi kaltinamųjų suole teis
me, vykstančiame Yassiades saloje, Turkijoje. Teisme 

..iškyla jų “demokratinės” šunybės. Kuo teismas baigsis, 
kol kas nežinia, bet žinoma tai, kad jis atidengs nema
ža baisių darbelių tų, kurie amerikinėje komercinėje 

.^spaudoje ilgai buvo dievinami.
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Paskiausiuoju metu ma
ne ir vėl nemažas skaičius 
žmonių apipylė klausimais 
apie Lietuvą. Keletas jų 
klausia:

—Ką sakote del to raši
nio, kuris tilpo Čikagos ma
rijonų “Drauge” (š. m. nr. 
219), ir kas jį parašė?

Net ir kai kurie laikraš
čiai pradėjo tai komentuo
ti. Skaitau Tysliavos “Vie
nybėje”:

“Vienas žinomas asmuo, 
priklausęs liberalų sparnui, 
parašė platų konfidencialų 
pranešimą apie būklę Lietu
voje ir išdalino keletui as
menų, jų tarpe ir ‘Draugo’ 
redakcijai. ‘Draugas’ t ą 
pranešimą atspausdino di
džiausiam pranešėjo pasi
piktinimui. Chicagoje dėl 
to juokiamasi: ‘Draugas’ 
neišlaikė išpažinties paslap
ties’.”..

Nežinau, kiek metų J. 
Prunskis gaus už tai peklo
je pabūti, bet žinau, to ra
šinio autorei teks ilgiau nei 
Prunskiui degti smaloje, 
kadangi ji rašo neteisybę ir 
dargi “slaptai”...

Vienas bostoniškis man į 
ausį pakuždėjo:

—Tą straipsnį parašė mū
sų įžymioji mokslininkė M. 
Gimbutienė - Alseikaitė, ku
ri neseniai Vilniuje lankėsi 
ir ten pagyveno keletą die
nu...c

Daugelis bostoniečių iš to 
juokiasi.

Taip, tenka sutikti, kad 
minėtą “šedevrą” iškepė 
aukščiau įvardyta- poniutė.

.“Mokslininkė”? galvoju 
aš. Nejaugi mokslininkė, 
kuri skaitosi sų.sąvo žodžiu,, 
galėtų tokius niekus rašy
ti?.. Bet kai man tas as^ 
muo paaiškino, kad rašinio 
autorė yra dipuke, priklau
so “prie veiksnių” ir dirba 
kartu su aršiais lietu
vių tautos priešais, tuomet 
supratau, kad ji drąsiai ga
lėjo tokį “šedevrą” klerika
lų laikraščiui pasiūlyti.

Štai, ką ta moteriškė, pa
buvusi Vilniuje keletą die
nų, surado ir paskelbė:

“Vilniaus kraštas sla
vėj imo grėsmėje... Lietuviš
kų mokyklų mažiau, negu 
buvo lenkų okupacijos lai
kais.” Na, o lenkiškųjų po
nų okupacijos metais Vil
niaus lietuviai neturėjo jo
kių !..

Dar toliau: “Rusai visa
dos mielai remia lenkus. 
Lenkų gimnazija Vilniuje 
bei lenkiškosios mokyklos 
visame krašte klesti. Lenkai 
sugeba gerai išplatinti len
kiškąją spaudą. Tuo tarpu 
lietuviškoji veikla kaskart 
labiau paralyžiuojama...”

Padorus, teisingas žmo
gus, kuris yra buvęs tarybi
niame Vilniuje, kuris visa 
tai matė ir žino, skaniai pa
sijuoks iš ponios Gimbutie
nės - Alseikaitės mokslišku
mo. Labai prašau, kad po
nia paaiškintų: kuo, ko
kiais požymiais Lenkų gim
nazija Vilniuje klesti labiau 
už lietuviškąsias gimnazi
jas? Ar ne tuose pačiuose 
kioskuose parduodama len
kiška spauda ir lietuviška? 
Argi ne lygiai traktuojama 
Vilniuje (ir kituose Lietu
vos miestuose) visokia 
spauda: lietuviška, lenkiš
ka, rusiška? Argi ne taip 
daroma visose kultūriškose 
šalyse?

Beje, lenkų kalba dien
raštis Vilniuje tebeišeina 
tik vienas, o lietuviškieji— 
du. Be to, Vilniuje išeina 
visa eilė lietuviškų savait

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 

raščių; išeina daug mėnesi
nių žurnalų, o lenkai tebe
turi tik vieną lenkišką žur
nalą Lietuvoje, skirtą mote
rims !

Straipsnio autorė verkia: 
“Lietuviškosios dvasios nai- 
kinimas,s Vilniaus universi
tete ir Pedagoginiame insti
tute — vienas iš pačių ryš
kiausių rusinimo pavyz
džių.” Kuo straipsnio au
torė remia šį Savo teigimą? 
Tuo, kad iš tų įstaigų bu
vo paleisti kai kurie ne
kompetentingi dėstytojai ir 
profesoriai. Moteriškė sa
ko: “nukentėjo lietuvių kal
bos ir literatūros katedra.” 
Kodėl ji nukentėjo? Todėl, 
girdi, kad paleista jos ve
dėja M. Lukšienė. O kas 
dabar vadovauja tai kated
rai? Poniutė nepasako! 
Bet faktas tas: lietuviu 
kalbos ir literatūros kated
ros vedėjas šiandien yra la
bai žymus literatas, lietu
vių literatūros žinovas Br. 
Pronskus-Žalionis. Kuo jis 
gali būti menkesnis už Luk
šienę? !..

Kad Bulovas buvo atleis
tas iš Universiteto rekto
riaus pareigų, nėra jokia 
paslaptis; nereikėjo poniu
tei vykti į Vilnių tai suži
noti. Apie Bulovą ir jo pa
darytas klaidas plačiai aiš
kino A. Sniečkus pereitų 
metų LKP suvaži avime. 
Naujas Universiteto rekto
rius, yra mokslininkas J. 
Kubilius, kurį .ponia Gim
butienė vadina “marione
te.” Kodėl jis poniutės aki
mis yra “marionetė”? To
dėl, kad “visą, galią turi jo 
P a d ė j ė j a i saųgurpieciai. 
Vienas jų yra Lazutka — 
bernelis 23 metų, Rusijoje 
užaugęs komunistėlis...” 
Juk tai pletkai, nedori plet
kai, ar ne, poniute?

Sustokime . ties Universi
tetu. Ligi šiol, nuo pat ta
rybinių laikų Lietuvoj-e, to
kie asmenys, kaip M. Gim
butienė, skelbę, būk kiek
vieną žmonių judesį Lietu
voje “kontroliuoja rusai.” 
Einant tuo samprotavimu, 
ir kiekvienas Bulovo žings
nis, vadinasi, buvo rusų 
kontroliuojamas, ar ne?

Dabar, kai Bulovas iš rek
toriaus vietos paleistas, tai 
Gimbutienė sako, jis buvęs 
“gerbiamas, net mylimas,” 
nes apvalęs tlniver s i t e t ą 
“nuo šlamšto.” Nuo kokio 
“šlamšto,” poniute? Argi 
netiesa, kad jums kiekvie
nas asmuo, kuris eina atsa
kingas pareigas Lietuvoje, 
yra jūsų prakeiktas, paže
mintas, o kai jis., padaręs ___
klaidą, iš savo posto tampa Žinau.
pašalintas, tuomet jis jums 
didvyris, o prakeiktas tas, 
kuris užima jo vietą? Pa
sakykite: Kaip toli jūs to
kiu vežimėliu važiuosite?!..

Stfaipsriio autore prakei
kia a k a d e m ikus, įžymųjį 
Lietuvos istoriką J. Žiugždą 
ir K. Korsaką. Pirmojo va
dovybėje rašoma Lietuvos 
istorija, antrojo — Lietuvių 
literatūros istorija, kurios 
išėjo jau du dideli tomai; 
trečiojo laukiame. Tai mil
žiniški darbai, kokių lietu
vių tauta labai laukė. Už 
tai juos p-nik Gimbutienė 
išniekina.

Poniutė apverkia ir Tary
bų Lietuvos rašytojus ir po
etus. Esą, jie “cenzūruoja
mi.”

z Esą, cenzūravo Vienuolį, 
tebecenzūruoja ir Mykolai
tį-Putiną. Poniutė žino, kad 
Vienuolis jau miręs, negalės 
jos melus atmušti. Puti-

kės kalba? Kokie talentingi 
poetai dėl cenzūros buvo 
prarasti? Kas rašo parsi- 
davėliškai? Kodėl gi nesu
minėti nors vieno tokio? Ar 
gražu rašyti ir taip, būk 
“jaunesnieji iš spaudos 
griebiasi girtuoklystės”? 
Argi tai nėra pletkai? Ko
dėl nors vieno tokio poniu
tė neivardina? c-

O ką straipsnio autorė ži
no apie poetą Miškinį ir ra
šytoją Borutą? Nieko! Bet 
apie juos rašo, kaip apie 
kankinius. Kalbėjausi aš 
su jais abiem. Esu tikras, 
kad jiedu, jei Gimbutienės 
“perlą” paskaitys, atmaus 
jai gerą atkirtį.

Ši mokslininkė mėgsta plet- 
kus, mėgsta minėti tai, apie 
ką kas nors paplepėjo, 
bet tiesos nepasakė. Girdi: 
“Kazys Jakubėnas užmuš
tas (rastas sušalęs sniege; 
gydytojai skrodę jo lavoną 
rado nukankinimo ženk
lus).” Tai kas jį nukanki
no? Ar ne Gimbutienės 
garbinti “partizanai,” ku
riuos Lietuvoje žmonės ban
ditais vadina?!..

Mokslininkė liečia ir Lie
tuvos jaunimą, kurio ji ne
pažįsta, nesupranta ir ne
supras. Esą: “Pastaraisiais 
metais ir labiausiai susi
pratęs jaunimas stoja į 
komjaunuolių eiles; tuo bū
du nori sąmoningai gerinti 
tą organizaciją iš vidaus...”

Ką reiškia, poniutės nuo- 
m o n-e , “susipratęs jauni
mas”? Iki šiol “veiksniai,” 
kuriems melagingo rašinio 
autorė priklauso, “susipra
tusiu jaunimu” skaitė tą, 
kutis atsisakė dibbti visuo
meniškai naudingą darbą, 
kuris į viską žiūrėjo pasy
viai. Ar ji mano, kad tokio 
jaunimo įstojimas į komjau
nimo organizaciją, ją iš vi
daus padarys pasyvią, prie
šingą tarybinei santvarkai? 
Klysta ji, labai klysta!

Ponia Gimbutienė suskai
tė ir atrūšiavo ir Vilniaus 
gyventojus. Lietuvių, sako 
ji, yra 33 procentai, o gat
vėse “vyrauja rusų kalba.”' 
Juk tai netiesa] taip pasa
kys kiekvienas Vilniuje bu
vęs doras žmogus. Lietuvių 
Vilniuje šiuo metu gyvena 
daugiau kaip 40 procentų; 
yra daug lenkų, yra žydų ir 
kitų tautų; netiesa, kad 
“gatvėse vyrauja rusų kal-
ba.”

Vilniaus gatvėse išgirsi 
visokių kalbų: ir 
lenkų, ir žydų, ir 
šių, ir kitų tautų, 
giausia lietuvišką! 
Lietuvos sostinėje

rusų, ir 
baltaru- 
Bet dau-

Buvau 
ilgokai.

“Vilniaus” viešbučio tar
naitės, sako poniutė, “kalba 
tik rusiškai.” Argi tai nėra 
melas? Visaip jos kalba: ir 
rusiškai, ir lietuviškai, ir 
lenkiškai. Gimbutienė su
skaitė net ir Vilniaus šofe
rius: esą; tik “kas dešimtas 
šoferis supranta lietuviškai^ 
visi kiti kalba tik rusiš
kai;..”

Na, jau na! Šitų žodžių 
rašytojui per pusmetį teko 
patirti, kad daug Vilniaus 
miesto taksių šoferių yra 
lietuviai, o kiti—lenkai ar 
rusai, bet ir šių dauguma 
moka lietuviškai.

Suminėjau tik kai kuriuos 
neteisingus ponios Gimbu
tienės pasakojimus ir plet- 
kelius. Kyla klausimas: ko
dėl ji taip padarė? Ar tai 
gražu? Ar žmoniška? Ar 
moksliška? Ar žurnalistiš
ka?

Gali neapkęsti socialist!-

Šiaulių centriniame pašte pradėjo veikti pusiau automatinė 
tolimųjų telefonų ryšių aparatūra. Ji labai palengvino tele
fonisčių darlją. Jeigu anksčiau iš Šiaulių reikalingą abonentą 
Vilniuje, Kaune arba kitame Lietuvos mieste buvo galima su

jungti tik su; tų miestų telefonisčių pagalba, tai dabar 
abonento numeriai surenkami tiesiogiai.

NUOTRAUKOJE: prie naujosios aparatūros viena geriausių 
centrinio pašto telegrafisčių Irena Vištinytė.

Mano įspūdžiai Lietuvoje
Aš lankiausi Tarybų Lie

tuvoje su trečiąja Jungti
nių Valstijų turistų grupe. 
Lietuvoje buvau 25 dienas, 
o Maskvoje 2. Visur ėjau ir 
daug mačiau.

Parvykęs į Lietuvą radau 
labai didelių pasikeitimų, 
lyginant su tais laikais, 
kada aš palikau Lietuvą.

Kalbant apie kolūkius, 
tai matosi didelis žmonių 
gyvenime pasikeitimas. Aš 
nemačiau nė vieno žmo
gaus baso ir nemačiau nė 
vieno, kuris dėvėtų namų 
darbo drabužius. Gi mano 
laikais tai rankų darbp dra
bužiai buvo labai madoje. 
Išnyko ir senovinės lentų 
lovos su spyruokliniais kim- 
šiniais (matrasais). Se.- 
niau- ir. aš pate rūkydavauj 
namų darbo tabaką, sukdą-f 
vome jį į laikraščio popie
rių, o dabar jau visi rūko 
fabrike gamintas cigaretes.

Lankiausi Vilniuje, Kau-,. 
ne, Klaipėdoje, Palangoje, 
Nidoje, Druskininkuose ir 
kituose miestuose. Iš mūsų 
palydovų Albino Libiko ir 
Stepono Lasinskio sužino
jau j kad tie miestai buvo 
baisiai sugriauti per karą. 
Bet dabar jau nėra jokių 
žymių, viskas atstatyta. 
Daug yra naujų ir moder
ninių namų bei fabriku.

Mane nustebino Kaune 
moderniškas šilko plušo 
fabrikas. Staklių daug, jos 
užima didelį plotą, bet au
tomatiškai dirba, tai kur- 
ne-kur matėsi viena kita 
jauna jų pridabotoja.

O apie Kauno elektrinę ir 
Kauno jūrą, tai aš negaliu 
nei aprašyti. Tai tikras 
stebuklas! Net nesinori ti
kėti, kad žmogus galėtų at
likti tokius milžin i š k u s 
darbus, padaryti tokias pa
kaitas ir pačioje gamtoje.

Žinoma, dar yra ir trū
kumų. Tuojau matai, kad 
trūksta poiperinių maišelių 
krautuvėse ir popierinių 
puodukų minkštiems gėri
mams automatuose. Ten 
vartoja stiklines. Paspau
di—išeina stiklinė ir auto
matiškai ją ir išplauja. 
Bet tų dalykų negalima be 
fabrikų pagaminti; Kai bus 
pagamintą kitokių reikme
nų pakankamai, tai bus pa
statyti fabrikai ir pagamin- 

nės santvarkos, gali neap
kęsti to ar kito žnlogaus, bet 
šitaip savo tautą niekinti, 
apie ją pletkavoti, kaip daro 
Ši moteriškė, neleistina!

O kunigas J. Prunskis, 
kuris tokiais bobiškais per
lais gražina savo laikraštį, 
labai nusideda prieš 'šavo 
skaitytojus! R. Mizara 

ti ir popieriniai maišeliai 
ir puodukai. Aš manau už 
poros metų vėl apsilankyti 
Lietuvoje. Manau, kad iki 
to laiko bus prašalinti ir 
dabartiniai trūkumai.

Leon Pošiūnas (Paszun)

Šypsenos
(Rytiečių, jumoras) 

KETURIOS YPATYBĖS
Vienas išminčius pasa

kė:
—Tiems, kurie mėgsta 

gerti vyną, žinotinos ketu
rios ypatybės. Pradžioje 
žmogus pasidaro panašus į 
povą — jis pasipučia, jo ju
desiai ritmingi ir didingi^ 
Po to jis įgauna beždžio
nės charakterį, prddedū ’ su 
visais žaisti ‘ ir 'jUdkktiti. 
Vėliau jis panašėja į liūtą 
ir pasidaro pasitikįs savimi, 
išdidus, pilnas jėgos, feet 
pabaigoje jis pakirsta į 
kiaulę ir, panašiai kaip ji, 
voliojasi purvyne.

- TAIP RAMIAU...
Kartą vienas dailininkas 

metė tapyti ir pasidarė gy
dytoju. Kai jo paklausė, ko
dėl taip elgiasi, jis atsakė:

Klaidas, kurias padariau 
tapydamas, visi mato ir visi 
kritikuoja, o klaidas, kurios 
atsitinka gydytojui, pasle
pia žemė.

SKAIDRI UŽUOMINA
Aplankęs susirgusį tur

tuolį, vienas juokdarys pa
klausė, kuo šis sergąs.

—Man labai negražiojoj 
vietoje išaugo didžiulė vo
tis, — atsakė ligonis

— Aš nematau ant tavo 
veido jokios voties, — nu
stebo juokdarys. m 

Tuo jis norėjo priminti, 
kad turčiaus veidas labai 
biaurus.

PASIGUODĖ... /
—Pavogė tavo asilą! — 

pranešė vienam keistuoliui.
—Telaimina alachas! Šio

je vagystėje aš nedalyva
vau,—atsakė šis.

ATSIRADO!
Vienas žmogus ant savo 

pečių nešė raudonais marš
kiniais berniuką. Išsiblaš
kęs jis apie tai pamiršo ir 
pradėjo sutiktųjų klausinė
ti :

—Ar nematėte raudonais 
marškiniais berniuko?

—Ar ne to, kuris tau ant 
pečių? — paklausė, jo. 7 

Pakėlęs galvą ir pamatęs 
berniuką, žmogus sudavė t 
jam ir pasakė:

—O k, tu begėdi! Kiek 
kartų tau buvo sakyta, kad 
nenueitum nuo manęs; kai 
aš tave nešu!
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Per amžių amžius, kur tik 
susikūrė tikybinė valdiškoji 

įgalia, ją visada lydėjo fa- 
'natikų gauja. Paliekant 
nuošaliai M e s o p otami jos, 
Egipto ir rytų šalių fana
tizmo istorijas, va, visgi 
kaip dideli šašai kyšo vė
lesniųjų laikų šlykštūs 
veiksmai. Plačia skale: 
Kryžiaus karai, Ispanijos 
inkvizicija, Francūzijos ko
vos tarp katalikų ir protes
tantų, kur, be kitų žudynių, 
per vieną Baltramiejaus 
naktį katalikai išžudė 10,- 
000 hugenotų; Anglijoje, 
Cromvelio kerštas prieš ka
talikus pasireiškė kankini
mais, korimas ir kitokiomis 
žudymo priemonėmis.

Raganų ir eretikų kanki
nimai ir deginimai ant lau
žų vyko pačiame žydėjime 
krikščionybės, o su krikš
čionybė iš vakarų atkeliavo 

( ir į Lietuvą, ir vis tai bu
vo daroma vardan dievo, 
vardan Kristaus karaliaus 
taikos ir meilės!

Nors tai ir buvo daroma 
vardan dievo, bet tikrumoje 
tai buvo daroma materialis
tiniais sumetimais. Visada 
kas nors siekė ekonominės- 
žemiškos naudos vietoj dva
siškos. Kieno nors materi
aliniai ar galios interesai 
buvo pažeisti, tad atkūri
mui jų buvo ieškoma progų 
dirbtinai sukiršinti fanati
kų minias prie juodžiausių 
darbų.

Žmogaus gyvenimas, jo 
amželis ant šios žemelės, 
“ant šios ašarų pakalnės,” 
yra toks trumpas, vienok, 
nors žmogaus protas sugeba 
sukurti sudėtingas mašinas, 
pavergti atomus savo nau- 
dai, skristi į erdves, žvalgy- 
tis po žvaigždynus, bet ne
įstengia sugyventi vienas 

. su kitu, apseiti be mirtino 

keršto, vietoj kad gyventų 
ir kurtų laimingą gyveni
mą taikoje.

Paskutiniųjų b a i s i ų j ų 
dviejų karų pragaištingos 
pasėkos, kaip atrodo, nė 
kiek neprablaivė žmonijos 
protų. Vadovai rengia tre
čiąjį karą, dar didesnį, dar 
žiauresnį, viską naikinantį 
karą. Minios pasyviai ty
li ir net didžiumoje, pro
pagandos paveiktos, jam 
pritaria. Jeigu kas nors 
drįsta pasisakyti prieš, ati
dengti pragaištingumą to
kios galvosenos, tas tuojau 
lieka apšauktas tėvynės iš
daviku ir tt.

Va, paimkime kad ir mū
sų šalį. Eina prezidentiniai 
rinkimai. Du kandidatai. 
Vienas protestantas, antras 
katalikas. Ir čia neapseina- 
ma be religinio fanatizmo. 
Iš dalies kunigai ir bažny
čių hierarchijos tame kal
tos, nes jos, it erkės, įsiki
busios į politikierių uode
gas, mėgina vairuoti juos 
viena bei kita linkme. Mū
sų kandidatai savo rinkimi
nės kampanijos kalbose ką 
gi svarbesnio mums siūlo? 
Nagi karinį prisirengimą, 
o galutinoj išvadoj — karą. 
Žmonių ir šalies gerbūvis 
faktinai palieka antraeiliu 
dalyku.

Nereikia būti dideliu žino
vu, kad prezidento vietai 
bus išrinktas tas, kuris įti
kins lengvatikių minias, 
kad jis yra geresnis karui 
pasiruošimo strategas už 
savo oponentą. Plačioji ma
sė Amerikos balsuotojų tu
rėtų daryti spaudimą ir iš
gauti iš kandidatų tvirtą 
pasižadėjimą būtinai įvyk
dyti pasaulinę taiką ne ka
ro veiksmais, bet susitari
mu, nes Amerika, būdama 
viena iš dviejų galingiausių 

valstybių, su tokia progra
ma rastų masinį-pritarimą 
visame pasaulyje. Iš to ne 
tik Amerikos vardas, bet ir 
taip pageidaujamas presti
žas vienu šuoliu šimteriopa' 
pakiltų.

Žinoma, tam reikalingos 
ir teisingos sąlygos. Jei tik 
būtų širdingumas, tikras 
noras susitarimui, tai ir 
susitartų.

Stebint tą viską, liūdna 
darosi, kad žmogus, tobu
liausia būtybė ant mūsų 
planetos, yra toks saumy- 
lys, toks garbėtroška, toks 
kerštingas ir pavydus.

Gal ateis laikas, kada 
žmonės išmoks būti žmonė
mis, vertais savo pašauki
mo. Arėjas

Šilkaverpis
Šilkaverpis yra naminis 

drugys; laukinių jų visai 
nėra. Auginti juos pradėta 
labai seniai, apie 3,000 me
tų prieš dabartinę gadynę 
Kinijoj ir Indijoj. Į Europą 
šilkaverpio kiaušinėlių pa
teko tik VI šimtmetyje, o 
dabar jų veisiama šiltes- 
niuosc kraštuose.

Šilkaverpis drugys yra 
nepaslankus — nors spar
nus turi, bet skristi beveik 
negali. Gyvena tik kelias 
dienas ir tuo metu jokio 
maisto neima. Jis yra bals
vos spalvos, antenas turi 
šukų pavidalo. Patelė pade
da kelis šimtus kiaušinėlių 
ir žūva. Kiaušinėliai laiko
mi šiltoje vietoje iki pava
sario.

Pavasarį iš kiaušinėlių 
išsiperi vikšrai, kurie pra
džioje būna juodi, vėliau 
pilkai balti. Vikšrai labai 
rajus, maitinami šilkme
džio lapais. Šilkmedis auga 
neblogai ir Lietuvoje.

Šilkverpiai vikšrai auga 
šerdamiesi. Užaugę ramia

me kampelyje, tarp šakų, 
ima aplink save verpti ver
palų, juo susisuka į kokoną 
ir kokone pavirsta nejudria 
lėliuke.

Kokonas susuktas iš vie
no siūlo iki 3,000 pėdų ilgio. 
Siūlai verpiami iš liaukų 
skystimo, kuris ore sukietė
ja į šilko siūlą. t.

Kokone per dvi ar tris sa
vaites išauga drugys. Už
augęs jis iš burnos išleidžia 
rudo aštraus skysčio, nuo 
kurio kokonas sumirksta, 
ir drugys lengvai iš jo iš
lenda. Kad gautų sveikus 
šiiko siūlus, lėliukes užmu
ša karštais garais, kokoną 
įmeta į karštą vandenį ir 
siūlą išvynioja. Paprastai iš 
karto vynioja kelis siūlus į 
viena.

Šilkaverpių yra keletas 
rūšių ir jų šilko siūlų esa
ma gelsvų, baltų, oranžinių. 
Iš šilko siūlų audžiamos 
gražios, stiprios medžiagos. 
Tikrąjį šilką iš apyvartos 
gerokai yra išstūmęs dirbti
nis šilkas.

Iš lėktuvu istorijos
Dabar lėktuvais yra grei

tas susisiekimas visame pa
saulyje. Bet jie nėra senas 
susisiekimo būdas. Per pus
šimtį metų jie padarė di
delio progreso.

Pirmuosius lėktuvų arba 
įrengimų žmogaus pakili
mui į oro erdves braižinius 
pagamino Leonardo da Vin
ci pirm 1519 m., M. V. Lo
monosovas 1754 m., profe
sorius J. B. Pettigrow 1809 
metais. Po to prasidėjo pa
kilimo į orą bandymai.

Buvo daug visokių ban
dymų. 1842 metais Angli
joje W. S. Hensen su lėk
tuvu, kuriš turėjo garinį 
variklį, nuskrido virš 120 
pėdų atstos.

1869 m.'rusas A. N. La-

dyginas pasigamino lėktuvą 
’SU* elektros j’ėgoš valikliu ir 
kelis kartus sėkmingai bu
vo pakilęs į orą.

1882 m. liepos 20 dieną 
prie St. Peterburgo A. F. 
Možaiskio, rusų mokslinin
ko, lėktuvas pakilo į orą ir 
nuskrido virš 650 pčdų. Jo 
lėktuvas turėjo visas da
bartinių moderninių lėktu
vų dalis. Tiesa, nusilei
džiant sulaužė vieną spar
ną.

1896 metais amerikietis 
Langley pakilo į orą su naf
tos varikliu ir nuskrido tris 
ketvirtadalius mylios.

1890 m. francūzas Cle
ment Ader, su gazo varik
liu savo lėktuvu nuskrido 
150 pėdų, o antru—300 pė
dų atstos.

1903 m. broliai Orville ir 
Wilburn Wights su gazoli
no varikliu pakilo ir nuskri- 
dę 850 pėdų nusileido. Jie 
besileisdami savo lėktuvą 
sugadino. Tik 1905 metais 
jie jau pataisytu lėktuvu iš
silaikė ore pusvalandį.

Čia suminėjau tik keletą 
faktų iš aviacijos istorijos. 
Kaip matome, tai broliai 
Wrightai nebuvo pirmuti
niai pakilę į orą, o ir savo 
lėktuvą gamindami jie daug 
ko pasiėmė iš kitų žmonių 
padarytų bandymų. Faktas 
yra, kad nė viena dabartinė 
mašina nebuvo iš karto pa
gaminta, kad ji pergyveno 
ilgą taisymų ir gerinimų 
istoriją.

Pirmą kartą TSRS neto
li Maskvos bus pastatytas 
tiltas iš aliuminio. Viena 
Maskvos gamykla baigia 
gaminti tilto dalis. Tilto il
gis sieks 32.4 metrų, išlai
kys tokį pat krūvį, kaip ir 
geležinis, nors bus tris kar
tus lengvesnis. Aliuminis 
tiltas atsparus korozijai, ir 
nereikia jo dažyti.

K ARGENTINOS -
Važiavo daug lietuvių 

Į Beriissą
Berisso Lietuvių Savišal

pos ir Kultūros Draugija 
Nemunas savo patalpose 
šventė savo 51 metų sukak
tuves.

I Nemuno parengimą at
vyko dvi ekskursijos—Arg. 
Liet. Centro 31 asmuo ir 
Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje 21 asmuo, viso 52 
asmenys, jų tarpe ir ‘‘va
duotojas” K. Norkus. Jis 
atvažiavo persitikrinti, ko
kioje tvarkoje nauja valdy
ba praves š. m. d-jos Nemu
no sukaktuvių programą

Valdyba priėmė rezoliu
ciją, kad programą pildant 
nebūtų liečiama politika. 
Visi prisilaikė tos rezoliuci
jos, tik d-jos Nemuno sek
retorius jaunuolis Osvaldo 
Eražiūnas pasitarnavo “va
duotojams”, skaitė mašinė
le rašytą fašistų propagan
dą. Tai “vaduotojų” sufab- 

! rikuotas aktas, ką O. Bra- 
I žiūnas apsiėmė skaityti, 
nes jis nemoka mašinėle ra
šyti nei suredaguoti tokių 
nesąmonių, kurias skaitė. 
Prašė jaunuolių iškariauti 
Lietuvą,- išvaduoti, pasiimti 
i savo rankas ir tt. Davė 
suprasti, kad be jaunuolių 
prisidėjimo visas “vadavi
mo” darbas veltui. O. Bra- 
žiūno kalbos turinys visai 
publikai nepatiko, ten pat 
komentavo, kad įmetė lie
žuvį į politiką, ko reikėjo 
saugotis, ypač sekretoriui.

Kalbėjo nuo A.L.C. pir
mininkas St. Džiugis ir jau
nuolis, nuo S.L.A. du jau
nuoliai, nuo Mindaugo 
d-jos sveikino jaunuolis L. 
Gabrienas ir kiti. Nebuvo 
nuo Lietuvių Visuomenės 
Klubo Kultūra atstovo, nors 
turėjo kvietimą.

Pirmininkui Pranui vbųk 

kei prašant publika atsisto
jimu- pagerbė mirų sius 
draugijos Vargdienio - Ne
muno narius. Sukaktuvių 
kalbas uždarė Nemuno pir
mininkas Pranas Dulkė, pa
sakydamas išsamią kalbą, 
kaip pridera savišalpos ir 
kultūros draugijos sąžinin
gam pirmininkui.

Du trumpus vaidinimus 
atliko Nemuno jaunimas, 
“La familia Past Frola” is
panų kalba atliko penki as
menys, ir lietuvišką kome
diją: “Nenorėjai duonos, 
graužk plytą”, vaidino trys 
asmenys.

Paskui sekė šokiai, grie
žiant orkestrui Bahia.

Liepos mėn. 6 d. L.K.K. 
Kultūrai minint savo meti
nes sukaktuves d-ja Nemu
nas prisiuntė du atstovus: 
P. Ivaškevičių ir A. Siperka.

A. Siperka sakė, kad at
silankymas į L.V.K. Kultū
ra nuėmė jam kaukę, uždė
tą T. Lietuvos priešų, apie 
Lietuvių Visuom. Klubą 
Kultūrą. Jis visai kitaip ra
dę ir įsitikino, negu jam 
buvo kalbėta ir įtikinta.

“Dabar aš mokėsiu jiems 
pasakyti, paaiškinti teisy
bę apie L.V.K. Kultūrą”,— 
pareiškė išvažiuodamas A. 
Siperka.

BJV.

Londonas. — Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų karo lai
vyno komanda susitarė, 
kad JAV atominiai subma- 
rinai “Polaris” turėtų bazę 
Škotijoje. Anglijos vyriau
sybė prašys parlamento už- 
gyrimo.

Londonas. — Iš Tarybų 
Sąjungos atvežė prekybai 
kosmetikos kvepalų. Jie va
dinasi K r y m Violetai”, 
“Kremlius” ir “Maskvos 
Įje.psna”.

Justas Paleckis

Laiškas iš Sibiro padangės apie 49-ąją 
T ar ppar lamentin ę K o n f er enci j ą

Rašau šias eilutes būda
mas labai “aukštoje padė
tyje.” Tai sakau ne perdė
ta prasme, nes esu apie 10 
kilometrų aukštumoje ir ne 
bet kur — viršum Sibiro 
žemės. Ką tik išskridome 
iš Irkutsko ir skrendame 
Novosibirsko link. O esu 
kelionėje iš Japonijos sos
tinės Tokio į Maskvą, iš kur 
'keliausiu namon—į Vilnių.

Jau siunčiau draugams į 
“Laisvę” ir “Vilnį,” o taip 

4 pat į “Liaudies balsą” atvi
rutes iš Tokio, kuriose 
trumpai rašiau apie tai, 
kad atsidūriau tenai su Ta
rybų Sąjungos deputatų de- 

' legacija, kuri tenai vyko 
dalyvauti 49-ojoje Tarppar
lamentinės Sąjungos konfe
rencijoje. Kaip jau rūpes
tingai skaitantiems “Lais
vę” yra žinoma, tos konfe
rencijos įvyksta kasmet ir 
vis kitose vietose. Užper
nai tokia konferencija įvy
ko Rio de Janeire, pernai 
Varšuvoje, o šiemet pagal 
Japonijos parlamentarinės 
grupės pakvietimą jinai 
įvyko Japonijos sostinėje 
Tokio.

Konferencijos dienotvarkė 
paruošiama pavasariniuose 
Tarpparlamentinės Sąjun
gos Tarybos ir jos komisijų 
posėdžiuose. Kaip jau irgi 
esu pranešęs, šį pavasarį to- 

I kia sesija įvyko Graikijos 
sostinėje Atėnuose. Ten bu
vo nutarta, kad Tokio bus 
apsvarstyti šie klausimai: 
(1) nusiginklavimo proble
ma, (2) improvement of in
ternational distribution of 

raw materials and finished 
goods, (3) parlamentinės 
demokratijos ateitis Azijo
je. Be to, konferencijos iš
vakarėse įvykusiame Tarp
parlamentinės Sąjungos Ta
rybos posėdyje Jungtinės 
Arabų Respublikos delega
cija įnešė pasiūlymą ap
svarstyti rezoliuciją su ko
lonializmo ir rasinės dis
kriminacijos pasmerkimu. 
Mūsų delegacija ir eilė ki
tų šalių del-egacijų šį ara
bų pasiūlymą parėmė ir jis 
buvo priimtas.

(Darau pertrauką rašy
me, nes atnešė užkandį ir 
vyno taurę, kurią keliu į 
sveikatą mielų tautiečių A- 
merikos lietuvių. B-e to, da
bar kaip tik nutupiame ir 
dairaus į jau apsnigtus Si
biro laukus ir miškus, o štai 
jau matyt didžiulis Novi- 
sibirsko miestas, kuris yra 
didžiausias šiame milžiniš
kame krašte. O po trumpo 
sustojimo rašau toliau).

Nėra reikalo čia pasako
ti smulkmenas apie konfe
rencijos eigą, bet noriu pa
brėžti, kad šį kartą konfe
rencija vyko daug aštresnė
je atmosferoje, negu perei
tais metais Varšuvoje. 
Bendras politinės būklės 
paaištrėjimas po žinomųjų 
šnipinėjimo lėktuvų skrai
dymo viršum Tarybų Są
jungos ir po dėl tos priežas
ties įvykusio Paryžiaus pa
sitarimo nutraukimo atsi
liepė ir toje konferencijoje. 
Tai ir suprantama. Negi 
galėjome mes nutylėti apie 
tai, kad niekas kitas., o tik

Pentagono šiurpūs vėjai ir 
didžiojo karo biznio intrigos 
nustelbė tą sušveln ė j i m o 
dvasią, kuri pradėjo įsivy
rauti po N. Chruščiovo vi
zito Jungtinėse Valstijose. 
Ar galėjo nutylėti tokį pa
vojingą taikai reiškinį, kaip 
Vakarų Vokietijos generolų 
deklaracija, kurioje reika
laujama apginkluoti jų bun
desverą atominiais ir rake
tiniais ginklais? Tuo la
biau, kad kai kurie delega
tai iš NATO bloko, kaip 
olandas Van Naters, užata- 
kavo Tarybų Sąjungos poli
tiką kartodamas senas pa
sakas apie “komunistinį pa
vojų.”

Teko gana aštriai vieto
mis susikirsti ir su ameri
konų delegatais ir su kai 
kuriais kitais, ypač su Pie
tų Vietnamo atstovais, ku
rie ypatingai mėgsta dėtis 
“vakarų demokratijos” gy
nėjais, nors jų krašte vieš
patauja tikras tyronijos ir 
teroro režimas, tik prideng
tas formalios “demokrati
jos” kauke.

Reikia pripažinti, kad 
daugumas Jungtinių Vals
tijų delegatų laikėsi visai 
lojaliai mūsų atžvilgiu ir 
neįsileido į d e m a g ogi ją. 
Ypač tai pasakytina apie 
žinomąjį' veikėją JAV sena
to užsienių komisijos pir
mininką Fulbright, kuris ir 
savo kalboje buvo korektiš
kas ir pasikalbėjime su 
manimi reiškė išmintinga^ 
mintis apie reikalą sušvel
ninti tiek Tarybų Sąjungos 

ir Jungtinių Valstijų santy
kius, tiek bendrą tarptauti
nę padėtį ir daryti viską 
karui išvengti.

Tuo tarpu tokie Jungtinių 
Valstijų parlamento atsto
vai, kaip Feighan ir Case, 
iš visų jėgų pūtė į šaltojo 
karo dūdą. Kai žinomasis 
socializmo priešas ir Tary
bų Sąjungos šmeižimo čem
pionas Feighan ėmė įžeidi
nėti socialistinių šalių par
lamentus, teko jam atkirsti. 
Turėjau paimti žodį dėl 
konferencijos vedimo tvar
kos, nes pirmininkavęs da
nas Andersenas nepadarė 
pastabos dėl neleistinų išsi
reiškimų. Trumpai ir aiš
kiai pasakiau, kad toks ki
tos sistemos parla m e n t ų 
šmeižimas yra neleistinas, 
nes mes daug ką galėtumėm 
pasakyti apie kapitalistinių 
šalių parlamentų tikrąją 
esmę, bet to nedarome Są
jungoje, kuri yra atvira įvai
rių šalių ir įvairių sistemų 
parlamentams ir kurios už
davinys yra ne aštrinti, o 
šalinti prieštaravimus. Už
baigdamas pareiškiau, kad 
jei tokie šmeižikiški išpuo
liai kartosis, turėsime ap
leisti konferencijos posė
džius.

Tas incidentas buvo gana 
plačiai japonų spaudos pa
žymėtas. Jį pavadino aš
triausiu susikirtimu tarp 
amerikonų ir tarybinių de
legatų šioje "konferencijoje. 
Mūsų deputatas A. F. Gor
kinas savo kalboje irgi ne
iškentė nepalietęs Feighano 
grubi joniškumo. Jis pa
klausė amerikonų delegatų, 
kada gi baigsis 18 milijonų 
negrų JAV piliečių diskri
minacija, kada JAV parla
mentas užtikrins tikrą jų 
teisių-lygybę, kada bus už

tikrinta kelių milijonų JAV 
piliečių teisė į darbą?

Tačiau, žinoma, konferen
cijoje vyko ne tiktai ginčai. 
Visa eilė kalbėtojų reiškė 
rimtą susirūpinimą dėl nu
siginklavimo, dėl taikos už
tikrinimo pasaulyje, dėl ko
lonializmo, aparteido bei 
rasinės diskriminacijos pa
šalinimo, dėl kapitalistinių 
monopolijų išnau d o j a m ų 
atsilikusių šalių ekonominio 
pakėlimo. Daug buvo kal
bėta apie politinę krizę, iš
tikusią- visą eilę parlamen
tų Azijoje. Buvo priminti 
įvykiai Pietų Korėjoje, Tur
kijoje, Laose, kur revoliuci
nių įvykių išdavoje buvo pa
šalinti JAV vyriausybės re
miami liaudies interesams 
priešingi politikai ir reži
mai, o taip pat nesenieji 
įvykiai Japonijoje, kur liau
dies judėjimo išdavoje buvo 
pakeista Kiši vyriausybė ir 
paskelbtas parlamento pa
leidimas. Beje, japonų poli
tikai sakė, kad, Japonijos 
parlamento paleidimas bu
vęs atidėtas tik dėl konfe
rencijos, nes nebuvo patogu 
įvykdyti Tarpparlamentinę 
Konferenciją tuo metu, kai 
priimančios šalies parla
mentas paleistas.

Nors ir daug ginčų bei 
prieštaravimų buvo, tačiau 
komisijose ir pakomisijose pa
ruoštosios rezoliucijos buvo 
tokios, kad visos buvo pri
imtos vienbalsiai arba kai 
kurioms delegacijoms susi
laikius. Rezoliucijose išreiš
kiama daug gerų pageidavi
mų ir pasiūlymų parlamen
tams ir vyriausybėms įvai
riais svarbiais klausimais. 
Ir dažnai pagalvojame, kad 
gerai būtų, jei taip pat 
lengvai galėtų susitarti ir 
vyriausybės tais klausimais, 

o ypatingai nusiginklavimo 
klausimu, kuris taip rūpi 
žmonijai.

Šioji Tarpparlamentinė 
K o n f e r encija sutapo su 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos generaline asamblėja, 
kuri šiais metais buvo tokia 
ypatinga ir svarbi. Ryšį 
tarp šių dviejų įvykių pa
brėžė N. S. Chruščiovas sa
vo sveikinime konferenci
jai, kurį jis atsiuntė iš 
Niujorko. Tai pirmą kartą 
didžiosios valstybės premje
ras iš kitur sveikina Tarp
parlamentinę K o n ferenci- 
ją. Paprastai sveikina ją 
tik tos šalies valstybės gal
va ir premjeras, kurioje 
vyksta.

N. S. Chruščiovo svei
kinimas, kuriame jis ypač 
pabrėžė nusigin k 1 a v i m o 
klausimo svarbą, sukėlė di
delį susidomėjimą ir prita
rimą. Įdomu, kad netrukus 
po to kai buvo perskaitytas 
Chruščiovo sveikinimas, ir 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų delegacijos atstovas per
skaitė prezidento Eisen- 
howerio sveikinimą. Kai pa
klausėme generalinį sekre
torių, ar tikrai yra gauta 
prezidento Eisenhowerio te
legrama, kaip kad gauta 
premjero Chruščiovo tele
grama, jis atsakė, kad to
kios telegramos nesą, tik 
esąs gautas JAV delegaci
jos laiškas, kuriame prane
šama apie tą sveikinimą. 
Tad konferencijoje kilo įsi
tikinimas, kad JAV delega
cija, išgirdusi apie Chruš
čiovo sveikinimą, nutarė 
neatsilikti ir čia pat paruo
šė sveikinimą prezidento 
Eisenhowerio vardu.

Labai įdomus kraštas Ja
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ponija. Tik gaila, kad taip 
mažai teko jį pamatyti, nes 
man daug laiko atėmė kon
ferencija. Nebuvo nei lais
vų vakarų, nes kasdien te
ko būti priėmimuose, kar
tais net trijuose ir ketu
riuose. Jau nekalbant apie 
priėmimą pas Japonijos im
peratorių, premjerą, parla
mento vadovybę, daugybę 
priėmimų ruošė įvairios de
legacijos b e i pasiuntiny
bės. Be Tokio miesto ap
lankėme dar Nikko miestą, 
garsų savo šventykla., Joka- 
hamos uostą ir Kamakurbs 
miestą, kur stovi milžiniš
koji Budos stovyla.

Vakar išskridome iš To
kio tiesiu keliu per Chaba- 
rovską ligi Irkutsko, kur 
nutarėme dienai sustoti. Ir
kutske apžiūrėjome nese
niai užbaigtąją Irkutsko 
hidroelektrinę, susipažino
me su tuo tolimu Sibiro 
miestu, nuvažiavome prie 
Baikalo ežero. O štai dabar 
skrendame atgal. Tiesiogi
nio susisiekimo tarp mūsų 
šalies ir Japonijos dar nėra, 
bet konferencijos proga ga
lėjome į Tokio nuskristi 
specialiu lėktuvu, kuriuo 
kartu su mumis skrenda ir 
keletos kitų draugiškų ša
lių delegacijos.

Baigiu šį laišką jau pra- 
skridus S v e rdlovską, kur 
trumpai sustojome aerouos
te prieš paskutinį kelio eta
pą. Tad siunčiu iš didingojo 
mūsų lėktuvo “TU -104” 
nuoširdžius sveikinimus. • 
1960 m. spalio 11 d. 
Sverdlovskas-Maskva

Lexington, N. C. — Susi
daužė nedidelis lėktuvas ir 
žuvo 4 žmonės.
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Ilgiausių metų mūsų “Laisvutei”!
LIAUDIES ŠVIETIMAS TARYBŲ LIETUVOJE

Šitie 1960 metai gausūs 
jubiliejais. Mūs tėvų šalelė 
Tarybų Lietuva plačiai ir 
didingai atžymėjo savo nau
jojo gyvenimo dvidešimtme
tį. Trejetą mėnesių pirma 
to šauniai ir linksmai visi 
minėjom čikagiškės “Vil
nies” ketu riasdešimtmetį- 
Netrukus bus Montevideo 
“Darbo” jubiliejus. Ne tik 
patys urugvajiečiai, bet ir 
kiti pietamerikiečiai imi
grantai lietuviai paminės 
savo kultūrinį židinį. Ogi 
jau visai čia pat ir mūsų 
brangiosios “Laisvės” 50 
metų sukaktis-

Žmogaus gyvenime 50 
metų tai jau geras pusam
žis, o kai laikraščio gyveni
me tai dar labiau. Nedaug 
tegalėtum surankioti tokių 
laikraščių, kurie iš viso iš
gyveno šitokius ilgus metus. 
O mūsų “Laisvė” išgyveno 
ir dar žada nepasiduoti, 
žada dar ilgokai pasilikti 
su mumis, laikyti mus krū
voj ir gaivinti mūsų sąmo
nę, vesti mus pažangos vieš
keliais plačiaisiais.

Ilga mirguliuoja spingsi 
atsiminimų grandinė — su
sijusi su “Laisvės” šlovin
gu gyvenimu. Kelių aiškia- 
mačių draugų iniciatyva ir 
pasingomis atsi rado ji 
veiklioj, kunkuliuoja n č i o j 
Soutbostono lietuvių k olo- 
nijoj 1911 m. Prasimušu
si sau kelią ir kiek sustiprė
jusi, po kelių metelių ji pa
suko į pietryčius ir apsibu
vo Brukline, kukliame 
Roblingstričio namely. Pir
ma buvusi savaitinė, “Lais
vė” dvigubai pasibėgėjo — 
ir dar už poros metelių jau 
virto ir kasdieniniu laikraš- V. • C1U. 1 '

“Laisvės” dienraštis dar 
labiau įsitvirtino, kai persi
kraustė į savo “raudondva- 
rį,” 419 Lorimer gatvėj. 
Tai buvo kampinis trijų 
aukštų pastatas. “Laisvės” 
adresas būdavo skelbiamas ■ 
ir 46 Ten Eyck st., Brook
lyn, N. Y.

Su “Laisve” man teko 
palaipsniui susipažinti, kai 
ji persikėlė į Brukliną. Kai1 
ji virto dienraščiu ir buvo’ 
redaguojama mano mielo! 
kaimyno Juozo Paukščio, I 
pradėjau iš lengvėlio ir ašį 
jai bendradarbiauti, apie! 
1920 metus; su mediciniš
kais straipsneliais- Praneši
mai iš medicinos vešlių, 
nuolat platėjančių laukų, 
sveikatos patarimai, atsaki
nėjimai į nepaliau j a m u s 
skaitytojų klausimus tęsėsi 
metų metais ir dešimtme
čiais, net ir po šiai dienai. 
Daug tai man užimdavo lai
ko ir neduodavo įsigilinti į 
grožinę literatūrą, kuri ma
ne labai traukė. Ir šitoj sri
ty turėdavau kai ką paga
minti, nors ir priešokomis.

O “Laisvė” tolydžio plito 
ir vis daugiau surasdavo 
skaitytojų. Kasmet ėjo ku
pini -entuziazmo vajai, kas
met ūždavo ska r d ė d a v o 
“Laisvės” piknikai, geguži
nės, ne tik čia pat Bruk
lino pašonėj, bet ir daugely 
didesnių naujokynų.

Ir kokios šaunios, ūžmin- 
gos būdavo “Laisvės” gegu
žinės didžiuliame Ulmer 
parke! Suvažiuodavo keli 
tūkstančiai patriotų! Ne tik 
iš pačio Bruklino, bet ir iš 
tolimųjų valstijų atbrazdė
davo pilni autobusai ir au
tomobiliai. Didesnių koloni
jų chorai išsirikiuodavo di
džiulėj estradoj. Ir skambė- 
d a v o banguodavo dainos, 
darbininkiškų kovų himnai, 
kad net lubos linguodavo.

Dienos klausimais prakal
bas rėždavo Prūseika, Miza- 
ra, Bimba, kartais pribū
davo ir Andrulis.

Gausiai aukų suplaukda
vo “Laisvės” reika 1 a m s , 
Tarybų Sąjungai šelpti, pa
dėti jai įsitvirtinti, strei- 
kieriams šelpti, padėti tėvų 
šalelės kovotojams- Visų 
mūsiškių pažangiečių šir
dys giliai atjautė visokius 
klasinių kovų posūkius! Vi
sų pulsas vienan taktan mu
šė su paliktais tėviškės bro
liais. kai ten šėlo žvėriški 
karai, kai ją draskė nevido
nai teutonai, rudieji Hitle
rio banditai, o ir saviškiai 
banditai. Ėjo ir ėjo rinki
mai aukų, rūbų, avalo, 
maisto. Mezginius mezgė 
moteriškės, siuntė savo 
klasės broliams. Pinigines 
aukas bėrė organizacijoms 
visokiais dienos reikalavi
mais . . .

Ir visokį šitą darbą judi
no, organizavo, tvarkė mū
sų pačių “Laisvė,” mūsų 
pačių palaikoma, puoselėja
ma “Laisvė.” Aišku, pana
šiai veikė ir “Vilnis,” “Tie
sa” ir bet koks kitas pa
žangiečių laikraštis. O pla
čioji skaitytojų masė spietė
si aplinkui, smiltelę po 
smiltelės bėrė, pylė į savo 
kultūrinį piliakalnį. Kad 
ne nuolatinės aukos ir au
kos, vien tik iš prenumera
tų bei skelbimų anei iš to
lo nebūtų galėjusi egzistuo
ti nei “Laisvė,” nei koks ki
tas darbininkiškas laikraš
tis. Tie mūsų brangieji pa
sišventėliai vajininkai “su
kalėdodavo,” surankiodavo 
ir prenumeratas ir aukas,— 
ir savo laiko, energijos ir 
sveikatos negailėdavo tam 
kilniam bendram kultūri
niam tikslui.

Tokio daikto, tokio ter
mino kaip “honoraras” nė 
girdėt negirdėjo mūsiškiai 
“Laisvės” korespondentai, 
b e n d r adarbiai, rašytojai. 
Jiems nė nesisapnavo pa
prašyt kokio užmokesčio už 
raštą, brošiūrą ar net ir 
knygą- Atvirkščiai. Jie net 
jautėsi ir didžiavosi, kad jų 
kuklią korespondenciją ar 
straipsnelį patalpino “Lais
vė,” neišbrokijo, neatmetė.. 
Džiaugėsi ir net daugiau 
paaukodavo “Laisvei” už 
tokį draugišką kultūrinį 
patarnavimą.

Man dar tebegyvenant 
Niūarke, mano - mielasis 
jaunų metelių ir mokslo 
draugas Juozas Avižonis 
atsiuntė man ilgoką, gražiai 
sukurtą rašinį apie Lietu
vos jonines, apie laužų kū
renimą, šokius, paparčio žie
dus ir panašias liaudiškas 
tradicijas. Patarė dėti į 
“Laisvę,” “honorarą už ši
tą kūrinį pasilik. Jonuk, 
sau,”— pridėjo prie savo 
rašinio gerasis draugas . . • 
Kaip naiviai jis galvojo, 
jis galvojo, kad ir Ameri
koj, taip kaip ir Tarybų 
Lietuvoj, už raštus autoriai 
gauna honorarą, atlygini
mą...

Pastaraisiais keliais me
tais vis sunkiau darosi iš
laikyti mūsiškiams pažan
giečiams “Laisvę” ar kitą 
laikraštį. Senoji karto ei
na siauryn. Daugumoje bū
dami pensininkais, mūsų 
brangieji draugai pasiau
kojamai, pasišventėl i š k a i 
deda savo aukas, gausias, 
nuoširdžias aukas, kad tik 
galėtų dar ir dargi ilgėliau 
palaikyti savo mylimą laik
raštį “Laisvę.”

Ai, Jūs mano mieliausi 
draugai, brangiausios drau
gės, kaip giliai aš atjaučiu 
jus! Kaip giliai dėkingas 
jums juntu už jūsų tokį 
šaunų, prakilnų, nuoširdų 
kultūrinį darbą. Jūs — 
paskutinieji iš mohikanų — 
tikrai paliekate savo pėdo
mis įspaustus pėds akus ! 
Kaip miela, kaip malonu 
man buvo daugelį iš jūsiš
kių ekskursantų susitikti, 
pasišnekėti, paminėti dau
gelio ilgų metų bendrus 
darbus, kovas, pastangas. 
Ilgiausių metų mūsų bran
giajai ‘Laisvei”! Ilgiausių 
metų, sėkėmės ir patvaru
mo, geros sveikatos jums 
visiems karštiems “Laisvės” 
patriotams!

Dar didesnė tebūnie jums 
paguoda ir garbė, kad jūs 
nepasiduodate tai tolydžiai, 
pasiutiškai, besarmatiškai 
šaltojo karo propagandai.— 
kad jūs mokate atskirti tei
sybės brandžias grūdus nuo 
klastingo melo kūkalių rau
gių, piktųjų melų. Visą sa
vo mielą gyvenimą jūs bu
vote klasiažinūs, sąmoningi 
darbininkai, kovotojai už 
savo teises, už viso pasaulio 
skriaudžiamųjų brolių tei
ses. Tokie pat nuoširdūs ir 
patvarūs pažangos karei
viai tebesate ir dabar.

Kitaip ir būti negali. Pa
žangos rato niekas negalės 
pasukti atgal. Laikas žen
gia dideliais šuoliais pir
myn. Tautos ir tautelės, 
gentys ir gentelės tiesia sa
vo nugaras, sutraukia iš
naudojimo ir imperialisti
nės priespaudos pančius. 
Reikalauja sau nepriklau
somybės ir laisvės. Viena 
kitą palaiko, talkon pribū
va. Ir dygsta paeiliui pa
vergtosios Afrikos ir Azijos 
šalys. Nutrenkia nuo savo 
pečių imperialistinius siur
bėles nedidukė Kuba. Rai- 
vosi ir viena kita Pietų 
Amerikos šalis, Centrinės 
Amerikos šalis. Purtosi 
prieš savuosius ir imperia
listinius despotus tironus, 
išnaudotojus. Žmoniškų tei
sių ir laisvės reikalauja.

Laikas žengia pirmyn- 
Ir jūs, mielieji broliai ir se
sutės, kartu žengiate pir
myn. Su jumis jūsų pačių 
palaikoma “Laisvė.” Su ju
mis ir jūsų tėvų šalelės Ta
rybų Lietuvos broliai ir vi
sa vešliai žydinti kultūra, 
Markso, Lenino vedama 
laikraštija ir literatūra. 
Mes čia tarybinėj tėviškėj 
džiūgaujam jūsų atkaklia 
pažanga, drąsinam ją ir at
einame jums kultūros taU 
kon. Mes skaitome jūsų pa
vardes aukų ir rėmėjų są
rašuose ir korespondencijo
se.

Šalin karo kurstytojus! 
Taikos ir ramybės visi mes 
trokštam! Taikos ir sambū
vio! Šalin atombombas, ter
mobranduolines raketas ir, 
karines bazes! Visi tvirtai! 
stojam už pilnutinį nusi- 
ginklavimą ir palaipsnį ka
riuomenių mažinimą, kaip 
didvyriškai ir plačiai skel
bia N. Chruščiovas. Tai 
mūsų visų didžiausi tiks
lai, mūsų bendros pastan
gos. Ir visa tai tolydžio 
jums nurodo, nušviečia 
brangioji “Laisvė” — išti
kimas vadovas ir švyturys. 
Ir lai gyvuoja “Laisvė”! 
Lai gyvuoja visi mielieji 
laisviečiai darbuotojai! Vi
si mes žengiame kartu pir
myn pasaulinės pažangoj 
kelių keliais. Ir vis pirmyn, 
pirmyn visi!
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Laiškas iš Lietuvos
“Būk paklusnus dievui, 

bažnyčiai ir darbdaviui”, 
—taip nuolat kartojo bur
žuazinės Lietuvos vadeivos. 
Ir štai visas jų palikimas— 
bemokslė Lietuva. Tik sau
jelė turtingesniųjų įsigijo 
mokslą, o likusi dalis, ku
rios buvo dauguma — be
raščiai ir mažaraščiai. Tūks
tančiai bažnyčių ir dešim
tys mokyklų, štai senosios 
Lietuvos vaizdas.

Įkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, nuo pat pirmųjų 
dienų susirūpinta liaudies 
švietimu. Visuose dides
niuose kaimuose buvo atida
rytos mokyklos, ėmė veik
ti vakariniai kursai beraš- 
čiams ir mažaraščiams. Šiuo 
metu beraščių Lietuvoje 
nėra neskaitant vieno kito 
iš 1,000, kurie turi po 80 ir 
daugiau metų ir griežtai at
sisako mokytis. Mokyklų 
tinklas šiuo metu pas mus 
tankus. Pas mus vaikai ne 
tik gali mokytis, bet ir pri
valo. šiuo metu yra priva
lomas 7 metų mokymas. 
Įvedus privalomą mokymą 
atsižvelgta ir į tai, kad kai 
kurie dėl laikinų blogų ma
terialinių sąlygų negali mo
kytis, tokiems padeda vals
tybė. , -

Mokyklos pas mus Lietu
voje yra i tokios. Pradinė, 
kur vaikai nuo 7 metų pra
deda mokytis. Ją baigus, ei
nama į septynmetę arba vi
durinę mokyklą. Jei į sep
tynmetę, tai joje mokosi 3 
metus ir toliau1 vidurinėj 
dar 4 metus. Iš viso moko
masi .11 metų, todėl daugu
moje vidurinės * mokyklos 
vadinamos vienuolikmetė
mis. Baigus vidurinę visi 
gali mokytis ten, kur. nori. 
Yra vidurinėj specialios 
mokyklos — teqhnik urnai 
(mechanizacij o s,< ž e m ė s 
ūkio, kooperacijos, jnedici- 
nos technikūmdi, politech
nikumas, pedagoginės mo
kyklos ir tt.) iri aukštosios 
mokyklos (akademijos, uni
versitetas, institutai, kon
servatorija ir kt.) Visose

vidurinėse ir aukštose mo
kyklose mokslas nemoka
mas, o gerai besimokantie
ji gauna stipendijas. Dabar 
jau daug kur atidarytos ir 
dar atidaromos vidurinės 
mokyklos, kurios vadinasi 
mokyklos - internatai. Šio
se mokyklose mokinius pil
nai išlaiko valstybė (nemo
kami rūbai, maistas, kny
gos ir tt.). Be to dabar jau 
beveik visose pradinėse mo
kyklose vaikai gauna nemo
kamai knygas, sąsiuvinius 
it kitas mokslo priemones. 
Mokslo knygos yra labai 
nebrangios. Jūsų pinigais 
skaičiuojant pirmos, antros 
ir trečios klasės visos kny
gos kainuoja apie 1 dolerį 
50 centų. Toliau kaip 1 kilo
metrą nuo mokyklos gyve
nantiems mokiniams orga
nizuojamas pavežė j i m a s, 
žiemos mėnesiais mokiniai 
gauna karštus priešpiečius.

Mokiniai mokyklose kar
tu mokomi ir dirbti, prati
nami prie naudingo darbo 
visuomenei. Prie mokyklų 
yra mokomieji žemės skly
pai, mokymo dirbtuvės, 
triušių fermos ir kt. Mo
kyklos dabar specializuoja
si taip kad mokinys, baig
damas vidurinę mokyklą 
kartu įsigytų ir specialybę.

Apie tankų mokyklų tink
lą duosiu pavyzdį. Imu ar
timiausią rajoninį miestą 
Ukmergę. Joje yra 4 viduri
nės mokyklos, 1 mokykla 
internatas, muzikos mokyk
la, žemės ūkio technikumas, 
su dieniniu ir naktiniu sky
riais ir darbo jaunimo va
karinė vidurinė mokykla. 
Taip pat nuolat veikia įvai
rūs pasitobulinimo kursai. 
Tai tik Ukmergėje, kuri se
niau buvo paprastas provin
cijos miestas. Plačiau apie 
Ukmergę aprašysiu atski
rai.

Ne vien tik mokslas tar
nauja darbo žmogui. Jam 
priklauso visi kultūros lo
bynai. Kiekviename kolūky
je yra klubas - skaitykla ir 
biblioteka. Prie klubų-skai- 
tyklų veikia įvairūs savi

Tai

Panevėžio rajono Lietuvos KP VI suvažiavimo vardo sėklininkystės kolūkio rugių kūlimas. 
Žiemkenčiai buvo kuliami tiesiog laukuose, privežant juos prie kuliamosios vežimais ir sunk

vežimiais. Sėkla iš karto buvo džiovinama ir valoma.

gėlių,Vilniaus siuvimo fabrike “Lelija” darbininkes.-o.Js įmones gėlyne išaugina tiek 
'Jkad jomis pakanka papuošti kiekvieną fabriko skyrių.

veiklos rateliai, dramos, šo
kių, choro ir kiti. Čia visi 
turi galimybę vystyti savo 
gabumus. Kasmet didėja 
bibliotekų knygų fondai. 
Sunku rasti žmogų, kuris 
neskaitytų knygos. Į kiek
vieną šeimą kasdien ateina 
po 2-3 laikraščius ir žurna
lus. Radijas tapo kasdieni
niu reiškiniu. Labiausiai vi
siems prieinama meno rūšis 
yra kinas. Dabar daug tek
tų pavargti, kad surastum 
kaime žmogų nemačiusį ki
no. Kinas atvežamas į kiek
vieną kaimą. Pavyzdžiui 
pas mus kiekvieną mėnesį 
kmą rodo 4—6 kartus. Ne 
naujiena ir teatras. Teatrai 
atvažiuoja ne tik į miestus 
ir miestelius, bet ir į dides
nius kolūkius. Lietuvoje te
atrų yrą nemažai. Be To 
gastrolėms atvažiuoja ir iš 
kitų respublikų. Aš asme
niškai labiausiai mėgstu 
operas, todėl stengiuos pa
matyti kiekvieną naują pa
statymą Vilniaus operos ir 
baleto teatre. Dažnai suor
ganizuoju kolūkiečius ir vi
si nuvyks tam į Vilnių ar 
Ukmergę pasižiūrėt operos, 
dramos ar cirko. Kolūkis 
šitoms išvykoms visad ne
mokamai duoda mašiną. 
Labai plačiai pas mus išvys
tyta ir saviveikla. Štai tik 
mūsų kolūkyje veikia dra
mos ir liaudies šokių rate
liai. Paruošę programą mes 
išvykstame kitur, pas mus 
atvyksta saviveiklininkai iš 
kitur ir t.t.

Jei anksčiau Lietuvos ar
tojas suprasdavo tik polku
tę ar valsą grojamą armoni
ka, tai dabar jis nebepasi- 
tenkina ir vien tik liaudies 
dainomis. Jam yra žinomos 
visos visų kompozitorių 
naująusįos dainos ir orkest
rine muzika. Lietuvoje yra 
visa eile plačiai žinomų 
kompozitorių, kurie kuria 
net operas ir baletus. Tai 
kompozitoriai V. Klova, Ju
zeliūnas, Baumilas, K. Ka- 
veckas, J. Švedas ir visa ei
lė kitų.

Pamažu nyksta ir eina 
užmarštin pakelės smuike

i

liai ir koplytėlės. Jų vieton 
ateina nauji kūriniai, kurie 
išreiškia žmonių svajas, vil
tį. Tai mūsų dailininkų 
Žmuidzinavičiaus, Mikėno, 
Vitulskio, Vasilenkaitės ir 
kt skulptūros ir paveikslai, 
kuriuose vaizduojamas dar
bo žmogus. Yra visos gali
mybės vystyti savo gabu
mus ir liaudies meninin
kams. Tai jūs tur būt paste
bėjot iš atvirukų “Liaudies 
skulptūra”.

Čia aš paminėjau kai ku
rias mūsų gyvenimo sritis 
prabėgom, nes smulkiai iš
nagrinėti neįmanoma. Bur
žuazija skelbia, kad “menas 
priklauso menui”, o mes sa
kome — “menas priklauso 
liaudžiai”. Kitaip ir būt ne
gali. Juk meno vertybes ku
ria liaudis, iš liaudies tarpo 
iškilę menininkai, todėl jis 
turi būti prieinamu kiekvie
nam darbo žmogui. Todėl 
niekas dabar nesistebi, kad 
kaimuose atidaromi dailėb 
muziejai, dailės parodos, 
liaudies teatrai, kultūros 
universitetai. Liaudies me
no paroda buvo ir mūsų 
apylinkėje, kur su savo 
rankdarbiais dalyvavau ir 
aš. Apie tai rašė net “Vil
nis”.

Tai tuo šią trumpą infor
maciją ir baigsiu.

A. Brilingas 
11960 m. rugpiūčio 4 d.

Gloucester, N. J.
AUKOS “DARBUI” 

PASVEIKINTI
Sekami asmenys sveikina 

urugvajiečių “Darbą” jo si
dabrinio jubiliejaus proga:

William Patten—$2.
Po $1: J. A. Pranaitis, 

U. Gužonienė, A. Valan
čius, >A. Gailiūnas, Bara
nauskais ir J." Vaitkus.

Šitie aukotojai yra LLD 
133 kuopos nariai

Taipgi po $1 aukojo: E. 
Mulokaitė ir F. Bašinskas, 
abu philadelphiečiai.

Viso $10.
Pinigai pasiųsti “Darbui” 

per “Laisvę.”
William Patten

Elizabeth, N. J.
Atsakymas A. Strlpeikai
“Laisvėje” Stripeika da

rė pastabą, kad Ukrinas ra
šė “Laisvėje”, būk iš mū
sų kolonijos Lietuvoje tu
ristai buvo tik du lietu
viai.

Atsakau: mano buvo pa
rašyta, kad keturi lietuviai 
lankėsi Lietuvoje turistais 
iš mūsų kolonijos, bet 
“Laisvėje” per klaidą buvo 
išspausdinta tik du, o ne 
keturi. Ir už tą klaidą A. 
Stripeika suverčia bėdą ant 
manęs, su kuria aš nieko 
neturiu.

Ukrinas

Suezo kanalas daug 
duoda pelno arabams

Kairas. — Suezo kanalas 
labai gerai tvarkomas 
Jungtinės Arabų Respubli
kos ir per vienerius metus 
davė $47,355,000 pelno, tai 
yra, šešioliką ir pusę kartų 
daugiau, negu Egiptas 1955 
metais gavo nuo Suezo ka
nalo Co., kada kanalą valdė 
Vakarų valstybės.

1956 metais Egiptas paė
mė Suezo kanalą į savo ran
kas. Tada Vakarai skelbė, 
kad “arabai nemokės jį 
tvarkyti ir pasaulis neteks 
tokio svarbaus vandens ke
lio”. Izraelis, Anglija ir 
Francūzija net karu buvo 
užpuolę Egiptą.



JUBILIEJINIS 
/LAISVES' VAJUS

(Tąsa iš Lmo misi.)
K. Kasulis, Worcester, Mass.; Geo. Shimaitiš, Brockton, 
Mass.; T. Kaškiaučius, Newark, N. J.; J. Patkus, New 
Haven, Conn.; L. Tilwick, Easton, Pa.; C. K. Urban, 
Hudson, Mass.

WAI.OX. N. J.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Lawrence, Mass.

S. Penkauskas prisiuntė čekį sumje $200.80 ir sako, 
kad tai spalio 9 d. banketo pelnas ir aukos. Aukojo:

Nuo banketo .. ................................................. $164.00
P. Nukas ............................................................ 10.00
F. Stravinskas ................................................... 10.00
P. Lipsevičius ....................................................... 2.00
B. Markevičius ..................................................... 2.00
Po $1: A. Večkys, L. Trakimavičius, E. Maurienė, S. 

Budrius, J. Anglis, J. J. Gitzus, B. Chulada, Mrs. Mlčika, 
Dr. Repšys, A. Drazdauskas, . L. Aleksonis, A. Chula- 
dieno. Bevardis, 80 c.

Daugiau aukų gauta iš kitur:
Waterbury, Conn., nuo parengimo ................  $83.00
Johanna ir Pranas Klastauskai,

4 Huntington Sta., L. L, N. Y......................... 50.00
ALDLD 198 kp., Oakland, Cal. (per S. Karosienę) 50.00 
Marcelė Šukaitienė ir sūnūs Viktoras ir

Alekas, Woodhaven, N. Y............................. 30.00
P. ir N. Ventai (1-a dalis), Forest Hills, N. Y. .. 30.00
L. D.P. Klubas, Elizabeth, N.J., (per S. Liutkų) 25.00
“Žemaitis”, Chicago, Ill......................................... 20.00
Koresp. tilpo (per K. Ž.), Rochester, N. Y.........15.00
A. Pociūnas, Clark, N. J........................................ 11.00
M. Adomonis, Great Neck, N. Y............................. 10.00
M. ir E. Liepai, Woodhaven, N. Y...................... 10.00
P. Valaitis, Brooklyn, N. Y. .......................   10.00
Nuo rėmėjų, Cambridge, Mass............................. 10.00
B. Baleišis, Valley Stream, L. 1............................. 6.00
M. G., Waterbury, Conn.......................................... 6.00
J. Urban, Philadelphia, Pa...................................... 6.00
J. Duoba, New Haven, Conn..................................  5.00
I. ĮJsajus, Seymour, Conn......................................  5.00
Seni Rėmėjai, Miami, Fla......................................  5.00
A. Gailiūnas, Glendora, N. J..................................  5.00
J. Smith, Bethlehem, Conn..................................... 4.00
K. Bulzgis, Newark, N. J...................................... 3.00
J. Vigandas, Newark, N. J...................  2.00
M. Stolpin, Flint, Mich.......................................... 2.00
B. Kaluses, W. Fitchburg, Mass....................  2.00

•A A. Kaupas, Verdun, Canada ..................'............ 2.0b
A. Malkunas, Norwood, Mass. .....................   2.00
Po. $1: J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.; J. Vait

ATSILANKIUS PAS 
FILADELFIĖČIŪŠ 
Nors ima dvi valandas 

laiko nuvažiuoti į Filadel
fiją, bet gana dažnai ten 
nuvažiuojame. Mat, mes 
čia priklausome pažangiose 
organizacijose, tai lyginame 
save prie filadelfiečių.

Kadangi buvo garsinta, 
kad LDLD kuopos susirin
kimas įvyksta spalio 14 die
ną, tai, pavalgę pusryčių, 
sėdome į mašiną ir pasilei
dome į kelionę. Diena gra
ži, saulėta, visur žolė dar 
žalia ir medžių lapai ža
liuoja. Nors jau vidurys 
spalio, bet atrodo kaip ir 
vasara. Važiuok ir džiau
kis gamtos gražumu.

Nors važiavimo tikslas 
buvo dalyvauti aldiečių kuo
pos susirinkime, bet tuo pa
čiu tarpu manėme atlanky
ti nekuriuos d raugus ir 
drauges. Prie to, Bekam- 
pienė užsuko į Camdeną pas 
gydytoją, nes per pastaruo
sius du mėnesius ją vargi
na ekz-ema. Tai biauri liga, 
sunkiai pagydoma, 
jau pasveiko.

Pirmiausia nuvažiavome 
pas visų gerbiamą Onutę 
Zalner. Radome ją užverstą 
naminiais darbais, bet šį sy
kį mūsų Onutė sveika ir 
linksma, pilna gerų užma
nymų, gerai nusiteikus. Pa
sikalbėjome apie gyvenimo 
nuotykius ir apie veikimą 
mūsų organizacijose. Onu
tę apleidžiame ir važiuoja
me pas Tureikius. Draugas 
Tureikis ligonis ir turi būti 
namuose. Ne tik kad širdis 
sušlubavo, bet dažnai gyslo
se kraujas sutirštėja. Ne
žiūrint to, draugas Turei
kis geram ūpe, nenusimy- 
nęs, apsikrovęs aplink sa
ve mūsų laikraščiais ir juos 
skaitydamas gaūiia dau
giau energijos kovoti prieš

Dabar čiai,

kus, J. Morkūnas,* J. Urbonas, Mrs. M. Maurus, Phila
delphia, Pa.; C. Bakshas, Camden, N. J.; U. Guzohienė, 
Glouocester, N. J.; J. Herman, Norwood, Mass.; Ch. Vi- 
tartas, Walpole, Mass.; P. Bataitis, Dedham, Mass.; M. 
Simonaitis, Binghamton, N. Y.; J. Patkus, New Haven, 
Conn.; C. Arman, Easton, Pa.; M. Vosylius, C. Stanes- 
low, Waterbury, Conn.; J. Prekauskas, Woodbury, 
Conn.; I. Lisa jus, Seymour, Conn.; P. Vaitekūnas, Hud
son, Mass.

šitie Miestai Su Aukomis Stovi Sekamai:
•Brooklyn, N. Y................................................... $225.00
Lawrence, Mass.................................................... 200.80
Plymouth, Pa......................................................... 156.00
Waterbury, Conn................................................... 115.00
Great Neck, N. Y.................................................. 68.00
Detroit, Mich........................................................... 67.35
Harrison-Kearny, N. J.......................................... 60.00
Oakland, Calif......................................................... 50.00
Elizabeth, N. J....................................................... 36.00
Chicago, Ill..............................................................  20.00
Philadelphia,- Pa.........................................................18.00

4 Rochester, N. Y.......................   15.00
Easton, Pa....................................................................7.00
New Haven, Conn. ............................................... 6.00
Newark, N. J........................................................  5.00
Norwood, Mass......................................................... 5.00

• Binghamton, N. Y................................................... 3.00
Nashua, N. H.............................................................. 2.00
Hudson, Mass...............................................................1.00
Rumford, Me................................................................1.00
Pąterson, N. J..........................................................  1.00
Cleveland, Ohio .....................................................  1.00
Hartford, Conn......................................................... 1.00
Pittsburgh, Pa......................................................... 1.00

Viršminėtų miestų vajininkai gaus punktus už pa
žymėtas sumas, pabaigoje vajaus. Tad, kad ir patys pri
siusite auką, ir jeigu jūsų mieste randasi vajininkas,- 
tai jam bus kredituojami punktai.

Norime pažymėti, kod gražiai gauname naujų pre
numeratų į Lietuvą. J. Smalenskas, baltimorietis, pri
siuntė pinigų dėl 20 naujų skaitytojų Lietuvon. Jo drau
gas A. Žemaitis turi daugiau naujų skaitytojų Lietu
von. Būtų gerai, kad ir čia atsirastų gražus skaičius 
naujų skaitytojų. Beje, mūsų kaimynas, geras darbuo
tojas J. Lesevičius, iš Verdun, Canada; prisiuntė naują 
prenumeratą.

Didelis ačiū visiems už gražias aukas, vajininkams 
už pasidarbavimą. Yra daugiau rezultatų; bet po biskį 
prieisime. Dabar grįžo Administracijos knygvedė iš atos
togų, ir vajus pradės eiti sklandžiau. Bus daugiau pra
nešimų.

L. Adm-cija
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Gerai pavyko Lietuvos
filmų rodymas

Filmų rodymas buvo su
ruoštas spalio 14, 15 ir 16 
dienomis. Suruošė LDS 8-j i 
Apskritis. Filmus atvežė ir 
rodė J. Grybas ir K. Brie
dis iš Ozone Park, N. Y. 
Rodymas įvyko trijose vie
tose.

LDS 142 kp. name pirmą 
vakarą žiūrovų susirinko 
skaitlingai. Visi atidžiai tė- 
mijo filmus porą valandų ir 
buvo labai patenkinti.

Sp. 15 d. vakare ir 16 d. 
popiet filmai buvo rodyti 
LDS 160 kp. name. Per abu 
rodymus buvo žiūrovų susi
rinkę skaitlingai. Paveiks
lais visi buvo patenkinti

Ketvirtas rodymas buvo 
sp. 16 d. vakare LDS 37 kp. 
name, Wilmerdingė. Susi
rinko gražus būrelis, nors 
turėjo but skaitlirigiau. At
bodo, kad-mažai buvo gar
sinta. Bet dėkui M. Sveta- 
kienei, K. Matakui ir J. 
Piontkai, kurie gerai pasi
darbavo, vakaras buvo sėk
mingas. Filmų rodymu visi 
buvo patenkinti. Džiaugėsi 
ihatydahli, kaip Tarybų Lie
tuva smarkiai progresuoja.

Reikia pasakyti; kad se
niai tokias gražias sueigas 
turėjome Pittsburgho apy
linkėje.

LDS 8 Apskr. vardu no
riu padėkoti filmų rodyto
jams J. Grybui ir K. Brie
džiui už atvykimą ir tokių 
gražių filmų parodymą. 
Taipgi ačiū visiems atsilan
kiusiems. Ačiū V: G. Kai
riui iš Pitcairn už $5 auką 
lėšų padengiiriui. Seniąi bu
vome besimatę. Tai buvo 
malonu pasimatyti. 

nelemtą ligą. Gerai, kad 
draugė Tureikienė sveika, 
pilna energijos, tai gali vi
sus gyvenimo sunkumus nu
galėti.

Pasitarę, pasikalbėję apie 
daugelį dalykų, važiuojame 
aplankyti draugę Šapra- 
nauskienę. Radome ją ge
rai nusiteikusią, nors yra 
ligonė. Ją vargina nervai. 
Šapranauskienė yra pergy
venusi daug skaudžių ir 
sunkių nuotykių, kurie su
purtė jos sveikatą. Mums 
besi šnekučiuojant, ateina 
draugė Mulokaitė aplanky
ti sergančią draugę. Kartu 
visi pasišnekėję apie praei
tį, apleidome Šapranaus
kus ir iškeliavome į LDLD 
kuopos susirinkimą.

Susirinkime dalyvavo 14 
narių. Pas visus matėsi ge
rų sumanymų organizacijos 
labui. Visi pakilusiame ūpe. 
Išrinkta komisija filmų iš 
Lietuvos rodymo sutvarky
mui. Sutvarkyti “Laisvės” 
ir kitų laikraščių vajaus 
reikalai. Šiemet fūadelfie- 

kaip diskusijose pa
aiškėjo, rengiasi kitų kolo
nijų vajininkams iškirsti 
šposą. Viskas bus daryta, 
kad filadelfiečiai šiemet lai
mėtų pirmą dovaną. Jie 
meta visiems vajininkams 
kovos pirštinę ir visi su di
džiausiu pasišventimu 
dirbs, kad tą užsibrėžtą 
tikslą pasiekti.

Kuopa nutarė užprenume
ruoti dvi “Vilnis” į Tary
bų Lietuvą. Kiek užprenu
meruos “Laisvės” į Lietuvą, 
klausimas paliktas ant to
liau.

Susirinkime paaiš k ė j o, 
kad filadelfiečiai atbunda 
iš sustingimo ir rengiasi 
daug ką atlikti pažangiam 
judėjimui.- j ;•

Smagu ir linksma tai gir
dėti. J. A. Bekampis 

žodžiu, filmų rodymas 
pavyko šimtu nuošimčių.

Prašymas spaudos 
skaity toj artis kooperuoti
Dabar laikas eiti prie ki

to svarbaus darbo — “Lais
vės” ir “Vilnies” vajaus ga
vimui naujų skaitytojų ir 
atnaujinimui senųjų.

Taigi, gerb. draugai ir 
draugės, mes, šio vajaus 
pare i g ū n a i prašome, 
kad mums padėtumėte 
svarbų darbą atlikti su ge
romis pasekmėmis. Mes 
prašome jūsų su mumis 
kooperuoti.

Prašome pakalbinti tuos 
kaimynus; kutie mūsų spau
dos • neskaito, o kai pribu
simi jas jus,' tai galėsimė ir 
kaimynus aplankyti.

Šiais metais svarbi “Lais
ves” 50 metų sukaktis, tai 
svarbu gauti naujų skaity
tojų ir jubiliejinių aukų.

Šių metų spaudos vajus 
turėtų būti sėkmingas, nes 
yra jubiliejiniai metai. Tik 
reikia padėti vajininkams 
darbuotis. Girdėjau, kad 
mūsų veiklios draugės Ona 
Remeikienė ir U. Paich jau 
turi pradžią; Tai smagu 
girdėti, kad jos jau darbuo
jasi. Kaip į pirmiau kelis 
metus jos darbavosi, tai ir 
dabar jos darbuojasi.

Vajuje dalyvauja patyrę 
draugai: J. Purtikas, J. 
Kausevičius; Ona Remeikie
nė, U. Paich ir J. Mažeika. 
Tai prašome Pittsburgho 
apylinkės škąitytojų, atsi
naujindami laikraštį, pa
veskite puflktūš Pittsbur
gho vėtjiMkrtihš.

Visi darbuokimės.
J. Mažeika

Binghamton, N. Y.
“LAISVĖS” VAJUS

“Laisvės” vajus ir auksi
nis Jubiliejus turi pasiseki
mo. Kai kurių skaitytojų 
prenumerata dar nepasi
baigus, bet jie visvien pasi
moką ir dar paaukoja. Aną 
dieną atėjo M. Luzinienė, 
pasimokėjo “L” prenume
ratą ir dar paaukojo $6 į 
“Laisvės”’ jubiliejaus fondą. 
Pirmiau Luzinai buvo au
koję $5, tai viso nuo jų jau 
$11.

Veronika Kapičauskienė 
atsinaujino “L” prenume
ratą ir paaukojo $1, o pir
miau į tą fondą buvo au
kojus $5, tai nuo jos jau 
yra $6.

Viso į “Laisvės” auksinio 
jubiliejaus fondą, ant blan- 
kos, turiu jau $47. “Lais
vė” turi apsčiai skaitytojų, 
daug gerų patriotų, tai ma
nau, kad daugelis greitai 
prisidės. Aš mielai patar
nauju “Laisvės,” “Vilnies” 
ir “Liaudies balso” prenu
meratų ir aukų reikalais, 
prašau užeiti.

Labai bus gerai, jeigu sa
vo giminėms užrašysite do
vanų “Laisvę” į Lietuvą. 
Padarykite tą Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Yra 
patirta, kad Lietuvoje žmo
nės myli skaityti “Laisvę.” 
Už tai jie bus jums dėkin
gi-

Tariu ačiū visiems, kurie 
atsinaujinote prenumeratą 
ir paaukojote į “L” jubilie
jinį fondą.

J. K. Navalinskienė

New Haven, Conn.
Spalio 18 d. LLD 32 kuo

pa laikė susirinkimą. Narių 
vidutiniai atsilankė. Kuopos 
valdyba išdavė raportus. 
“Laisvės” vajininkas J. Pet
kus raportavo, kad jau dar
bą pradėjo. Sakė, kad gerai 
sekasi. Prašė visų narių 
jam pagalbėti.

J. Petkus, šoliūnas, Ire
na Didžiūnas ir Margareta 
Valinčius, delegatai į LLD 
3-čios apskrities konferen
ciją, išdavė atitinkamus ra
portus. Pasirodo, kad kon
ferencija nutarus, idant 
kuopos pasidarbuotų laike 
“Laisvės” vajaus gavime 
naujų skaitytojų, atnauji
nime prenumeratų ir sukė
lime jubiliejaus fondo. 
Taip-gi nutarta stengtis 
gauti naujų narių į LLD.

Spalio 8 d. miesto par
ke buvo rašomi laiškai 
Jungtinių Valstijų prezi
dentui į Baltąjį Namą, ra
ginant, kad JAV vyriausy
bė laikytųsi tokios politi
kos, kad stotų už atominių 
ginklų uždraudimą.

Darbui vadovavo Robert 
Woodard. Buvo kelios mer
ginos, kurios ant spausdi
namųjų mašinėlių parašė 
tokio turinio laiškus, kokio 
pasirašantieji pageida v o. 
Buvo daug žmonių, kurie 
siuntė tuos laiškus.

Mirė M. Kašelienė; Susa- 
na Laurinaitis ir abu Babė
nai. Tai didelis nuostolis 
mažai lietuvių kolonijai.

Sekmadienį, spalio 30 d., 
Liet. Klubo svetainėje, 243 
Front St., bus rodomi fil
mai iš Lietuvos. Rodys Jo
bas Grybas, kuris Lietuvo
je lankėsi su turistais. Pra
džia 2 Vai. 00 pietų. Ateiki
te.

J. S. K.

Ottawa. — Kanados vy
ri aūšybe sako; kad ji ne
vartos ekonominių sankcijų 
prieš Kubą.

Cleveland, Ohio
LIETUVOS PAVEIKSLŲ 

RODYMAS
Kiek anksčiau buvo pra

nešta apie šių nuotraukų 
rodymą, bet dėl tam tikrų 
priežasčių neįvyko. Tačiau 
šį kartą galutinai susitarta 
su Dr. Stanislovaičiu ir jo 
žmona apie tų iš Lietuvos 
parvežtų nuotraukų rody
mą. Tai įvyks lapkričio 20 
dieną, White Eagle svetai
nėje, 8315 Kosciuszko Avė. 
Pradžia 3 vai. popiet. Ren
gėjai ruošiasi dar šį tą dėl 
minimos programos paįvai
rinimo pridėti taip, kad su
sirinkusi publika ten galės 
visą vakarą praleisti. Apie 
tai buš pranešta kiek vė
liau. Svarbu, kad visi m’- 
sų pramogų lankytojai tą 
dieną savo kalendoriuje pa
sižymėtų.

LLD 15 Apskrities komi
tetas taipgi svarstė ir “Lais
vės” jubiliejaus atžymejimo 
reikalą. Numatoma ką nors 
surengti, bet tai turės įvyk
ti jau pradžioje 1961 metų, 
kad parengimas išeitų pa
sekmingas. Bus reikalas su
šaukti visų vietos “Laisvės” 
skaitytojų susirinkimą, nes 
iš tiesų toks svarbus “Lais

vės” jubiliejaus atžymėji-

,r. I i 'IT 1 1 II ,

Harrison ir Kearny, N. J.
LLD 136 kuopa rengia šaunią vakarienę “Laisvės” 
naudai, kad atžymėti jos auksinį jubiliejų, 50 metų 
jos gyvavimo sukaktį. Vakarienė įvyks šeštadienio 
vakarą, lapkričio (Nov.) 12 dieną, 7 vai. vakare, 
Labor Lyceum svetainėje, 15 Ahn St., Harrison, N. 
J. Tad, visi ir visos Harrisoho, Kearnės ir apylinkės 
draugės ir draugai malonėkite atsilankyti į šią pui
kią mūsų vakarienę, o mes jus užtikriname, ka-d bū- L 
site visi patenkinti, nes bus valgių ir gėrimų pakan
kamai. Gražiai praleisime laiką ir tuo pačiu sykiu 
atžymėsime mūsų brangiosi “Laisvutės taip garbingą 
auksinį jubiliejų.

širdingai kviečia visus Komisija

FILMAI IŠ LIETUVOS
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.
- t ■—~——---------- 7"— ------------• - ~ ’„Z 'IT T *1

‘’IŠEIVIS”
Trijų Aktų Operetė

Parašė Stasys Šimkus
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos II Apskritis

Suvaidins Worcesterio Aido Choras,
Vadovaujamas muziko, Jono Dirvelio

Pianistė Ilelen Smith-Janulytė•
BUS SUVAIDINTA SEKAMOSE VIETOSE:

Worcester, Mass.

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

Pradžia 2:30 vai. popiet

Lawrence, Masst
SeknmcU Lapkričio 6 Nov-
J. Stopyra Post ttall; 23 Monmouth St

Pradžia 2:30 vai. popiet e
Kviečiame vietos ir apylinkės meno mėgėjus atsilankyti 
it pamatyti Vaidinant operetę “Išeivį,” nes tai labai įspti- 
dingas vfeikaląš. Nepraleiskite. progos, nes negreit kitos 
tokids siiirtuk^te*. Rėngėjai

mas ~ tai visų skaitytojų 
reikalas. Kas tuo reikalu 
bus veikiama, bus pranešta 
vėliau. J. Žebrys

Holyoke, Mass.
Rugsėjo 2 d. mirė Ieva 

Z a 1 e c kienė (Almkonytė), 
sulaukus 72 metų amžiaus. 
Prigulėjo prie Lietuvių Mo
terų draugijos. Velionė bu
vo gimusi 1888 metais Lie
tuvoje, Onuškio parapijoje, 
Gruožnikų kaime. Į Ame
riką atvyko 1907 metais ir 
apsigyveno Holyoke.

Ji mylėjo skaityti visų 
pažiūrų lietuvių laikraš
čius. Dideliame nuliūdime 
paliko savo vyrą, dvi duk
ras, vieną sūnų, marčią ir 
penkis anūkus.

Jos šermenyse dalyvavo 
daug ir įvairių tautų žmo
nių. Palaidota Kalvarijos 
kapinėse. Lai jai būna leng
va ilsėtis Amerikos žemelė
je, o giminėms reiškiu už
uojautą.

Antanas Razukevičia

Washingtonas. —Važiuo
tos viršininkai sutiko, kad 
New Jersey & New York 
Railroad C. šeštadieniais- 
gali sulaikyti traukinių 
kursavimą tarp Hoboken, 
N. J., ir Spring Valley, N. Y.



Tarybų Sąjunga už platesnį 
nusiginklavimo komitetą

New Yorkas. — Valeri-i tai Tarybų Sąjunga ir, su
jus Zorinas, Tarybų Sąjun- ■ prantama, kitos socialisti- 
gGs delegacijos pirminiu- nes valstybės, nedalyvaus 
kas, pareiškė Jungtinių 1 dešimties valstybių komite- 
Tautu Politiniam Komite- ■ te, nes tai būtu, tik laiko 
tui, kad neleistina toliau ■ eikvojimas.
žaisti su karo pavojumi,' Jungtinių Tautų Asąmb-
kad reikia rimtai eiti prie lėjoje, po Zorino, kalbėjo
nusiginklavimo.

J i s kritikavo Vakarų 
valstybes, kad jos per 10 
metų tik kalba ir laiką eik
voja apie nusiginklavimą,
bet prie jo neina. Jis nuro- i Maskvoje, Sporto Palo- 
de, kad tas buvo išbandyta | ciuje, kur buvo susirinkę 
ir 10-ties valstybių komi-|26,000 žmonių, Chruščio- 
tete. Tą komitetą sudarė, vas raportavo apie savo 
nuo Vakarų: Ang 1 i j o s, , veiklą Jungtinių Tautų 
Francūzijos, Italijos, Kana-i Asamblėjoje. Jis ten pat vėl 
dos ir Jungtinių Valstijų I nurodė, kad pasauliui grę- 
delegatai, o nuo Rytų (so-Į šia karo pavojus ir, tarp 
cialistinių šalių) — Bulga-j kitko, sakė:
rijos, Čekoslovakijos, Len-i “Pastaruoju laiku Ame- 
kijos, Rumunijos ir Tarybų! rikos spauda rašo, kad Pen- 
Sąjungos. tagonas nusprendė pasiųsti

Jungtinių Tautų Asamb-į atominius submarinus, 
lėjoje Chruščiovas siūlė, j ginkluotus raketomis, į Bal
kiui prie šių valstybių dele- tijos jūrą plaukiojimui Ta- 
gatų dar būtų prijungta iš' rybų Sąjungos pakraščiais, 
taip vadinamo “neutrališko Tai būtų jų pastangos pa- 
bloko” delegatai, tai yra, versti šaltąjį karą į karš- 
nuo: Indijos, Indonezijos, • tąjį... Bet Jungtinių Valsti- 
Ganos, Meksikos ir Jungti-'ju admirolai ir generolai to 
nes Arabų Respublikos. Da- į negalės daryti, nes jie žino, 
bar Zorinas pakartojo tą I kad ir mūsų šalis turi ato- 
pasiūlymą ir pareiškė, kad i minių submarinų, ginkluo- 
jeigu šių valstybių neįsileis,1 tų raketomis”.

Žinios iš Lietuvos
BIRŽUOSE NAUJA 

MOKYKLA
Sunku rasti Biržuose vai

ką, kuris nepapasakotų apie 
kosmoso keliones, įvairiau
sias mokslo ir technikos 
įvairenybes — juk visi mo
kosi. Kasmet rugsėjo pir
mąją į mokyklas susirenka 
vis daugiau jaunųjų biržie
čių. Senosios klasės darosi 
ankštos. Bet statybininkai 
nepamiršta vaikų. Gražią 
dovaną jie paruošė naujie
siems mokslo metams—ati
duota naudotis nauja, puiki 
mokykla - internatas. Erd
viame keturių aukštų pa
state mokosi ir gyvena 300 
vaikų, čia jiems įrengtos ne 
tik šviesios klasės, bet ir 
patogūs kambariai pamo
koms ruošti. O jei svečiai 
ateina, mažieji šeimininkai 
juos į svečių kambarį pa
kviečia. Be gyvenamųjų pa
talpų , mokykloje - interna
te rasi ir didelę valgyklą.

Skanu būryje po pamokų 
pietauti vaikams. Laimin
gi, viskuo aprūpinti jie gy
vena Biržų mokykloje - in
ternate.

NAUJAME TEATRI
NIAME SEZONE

PANEVĖŽYS. Ukrainie
čių dramaturgo S. Golova- 
nivskio pjesės “Tolimas ai
das” pastatymu pradėjo 
naująjį teatrinį sezoną vie
tos dramos teatro kolekty
vas. Tai psichologinė dra
ma, pasakojanti apie vienos 
karo audros išblaškytos 
šeimos likimą. Spektaklį re
žisavo Lietuvos TSR nusi
pelnęs artistas V. Blėdis. 
Pagrindinius vaidmenis at
lieka Lietuvos TSR nusipel
nę artistai B. Babkauskas, 
J. Alekna ir kiti. Dekoraci
jas piešė dailininkas A. 
Stepanka.

Šiame teatriniame sezone 
teatras pastatys Šekspyro 
“Venecijos pirklys,” Hauf- 
mano “Rože Bernd” dra
mas. Jaunajam žiūrovui 
ruošiama pjesė “Akmeninė 
širdis” Haufo pasakų mo
tyvais.

S p.—Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct.) 25, 1960

i Čekoslovakijos atstovas 
! Davidas ir Lenkijos užsie
nio reikalų ministras Ada- 
Į mas Rapacki. Jie rėmė Zo- 
■ rino poziciją.

Lapkričio mėnesį sueina 
dvidešimt metų nuo teatro * 
įkūrimo dienos. Šiai su-. 
kakčiai pažymėti jo kolek
tyvas organizuos teatrinę j 
savaitę. Numatyta išleisti j 
jubiliejinį leidinį, nušvie-j 
čiantį dramos teatro nueitą 
kelią.

ĮDOMUS ARCHEOLO
GINIS RADINYS

JIEZnas. Kasinėdami pi
liakalnį, esantį netoli Aukš
tadvario, archeologai apti
ko senovės medinio pastato 
liekanas. Atkasta iš molio 
ir akmens plukta krosnis, 
daug įvairių žal v a r i n i ų 
•gabaliukų, o taip pat neuž
baigtų dirbinių iš jų. Ras
ta taip pat geležies bei žal
vario šlako liekanų.

Mokslininkų nuomone, 
atkastasis pastatas priklau
sė pilies amatininkui, kuris 
vietoje lydė žalvarį bei ge
ležį, gamino iš jų labai plo
nas plokšteles arba ištemp
davo įvairaus storio viele
les. Archeologinės ekspe
dicijos vadovas V. Daugu- 
dis teigia, kad ši dirbtuvė, 
greičiausiai, priklauso XIII- 
XIV mūsų eros šimtme
čiams, tai yra maždaug 
tam laikui, kada piliakalny
je stovėjo lietuvių feodalo 
pilaitė. Tai pirmoji senovės 
amatininkų dirbtuvė, aptik
ta Lietuvos teritor i j o j e . 
Naujasis radinys praturti
na mūsų žinias apie anų 
laikų amatininkus, rodo, 
jog jie mokėjo gaminti su
dėtingus juvelirinius dirbi
nius, kalti, šlifuoti, štam
puoti ir tempti metalus.

PANEVĖŽYS.- Nauja me
talo dirbinių gamykla 
įsteigta buvusio nedidelio 
vietinio ūkio valdybos ce
cho bazėje. Detalių štam
pavimo skyriuje montuoja
mi keturi galingi presai, 
įrengiamas galvaninis ce
chas. Jau šiais metais čia 
bus pagaminta 35 tūkstan
čiai metalinių lovų, įsisa
vinta apkaustų baldams ga
myba.

Sekančiais m-e-tais bus

Iš įvykusių prakalbų
Kaip jau buvo garsinta, 

praėjusį sekmadienį “Lais
vės” salėje įvyko prakalbos, 
rengtos Moterų Klubo. Kal
bėjo Nastė Buknienė, Ie
va Mizarienė ir Ant. Bim
ba.

Nastė Buknienė trumpai 
kalbėjo apie tai, kokį įspūdį 
jai sudarė Kaunas. Kaune 
ji augo ir gyveno iki 1938 
metų. Šiemet ir vėl ji bu
vo nuvykusi ten.

—Kaunas, — sakė kalbė
toja, — žymiai pasikeitė.— 
Man ten gyvenant, buržua
zijos valdymo metais, tiesa, 
Laisvės alėja labai žvilgėjo, 
bet ja naudojosi tik buržu
azinis elitas, tik ponai. 
Kaune tuomet buvo daug 
ubagų, buvo daug prostitu
čių, buvo labai daug ap
skurusių, basų žmonių. 

I Vargdieniui sunku buvo 
i prisišaukti gydytoją, ne
lengva buvo patekti ir į li- 
I goninę.

Šiandien, nurodė N. Buk
nienė, Kaunas kitoks: nėra 
driskių, išnaikinta prosti
tucija, nėra gatvėse ubagų. 
Žmonės gyvena tuose na
muose, kur seniau gyveno 
buržuazija; darbiniu k a m s 
pastatyta daug gražių nau
jų namų. Kitais žodžiais, 
socialistinis Kaunas turi ki
tokią, žmonišką išvaizdą ir 
turinį.

pradėtas statyti 8 tūkstan
čių kvadratinių metrų plo
to gamybinis korpusas ir 
buitinės patalpos. Pilnu 
pajėgumu gamykla pradės 
dirbti 1963 metais. 90%' 
visų darbų čia bus automa
tizuota bei mechanizuota.

NAUJA GAMYKLA
NEMENČINĖ. Buvusios 

Pabradės Remonto - techni
kos stoties bazėje įkuria
ma kabelinių dirbinių ga
mykla. Įmonė bus aprūpin
ta naujausiais tėvyniniais 
įrengimais.

Ateinančiais metais įmo
nė išleis pirmąją produkci
ją — aliumininius laidus 
elektrifikavimo darboms.

PLAUKIOJANČIOS 
DIRBTUVĖS

KLAIPĖDA. Ekspedici
nės silkių žvejybos bazės 
laivynas pasipildo nauju 
laivu — plaukiojanči o m i s 
dirbtuvėmis. Jose galima 
atlikti įvairius remonto 
darbus.

Plaukiojančios dirbtuvės 
turi didelį mašinų skyrių. 
Trys generatoriai aprūpina 
dirbtuves elektros energija. 
Triume įrengtas karštų 
darbų cechas su termokros- 
nimi detalėms ir įrankiams 
grūdinti. Mechaniniame ce
che yra tekinimo, drožimo, 
universalinės frezavimo, 
šlifavimo, gręžimo ir kitos 
staklės. Čia pat sumontuo
tas agregatas detalių meta- 
lizavimui, įrengti suvirini
mo, medžio apdirbimo, ra
dijo ir elektros remonto ce
chai. Įgulai paruoštos 24 
vietų gyvenamos patalpos, 
valgykla, dušai.

Plaukiojančias dirbtuves 
pastatė Vokietijos Demo
kratinės Respublikos laivų 
statytojai.

Elizabeth, N. J.
Banketas Nukeltas

Banketas pagerbimui J. 
Dainiaus ir J. Stanelio lap
kričio 5 d. neįvyks; tapo nu
keltas kitam laikui. Susidė
jo eilė priežasčių, dėl kurių 
ši pramoga lapkričio 5 d. 
įvykti negali.

(Taip pranešė telefonu 
drg. Poškus.)

N. Buknienė padeklama
vo Justo Paleckio vieną 
eilėraštį ir vieną — Eduar
do Mieželaičio, apie Vilnių.

Ieva Mizarienė kalbėjo il
gokai — daugiau kaip va
landą. Jos kalba lietė Lie
tuvos gyventojų sudėtį, jos 
pramonę, jos žemės ūkį, jos 
meną ir kultūrą.

Kalbėtoja buvo rūpestin
gai paruošusi kalbą. Kiek
vieną paliestą klausimą ji 
parėmė surinktais statisti
niais duomenimis.

—Tiesa, — nurodė ji, — 
būtų klaida sakyti, kad Lie
tuva jau išgyveno visus trū
kumus, kad ten jų jau ne
bėra. Trūkumų dar yra ir 
Lietuvos vyriausybės ir par
tijos vadovai mums nuolat 
pabrėžė: kai grįšite Ame
rikon, kai kalbėsitės su žmo
nėms, kai pasakosite jiems 
apie didžius mūsų pasieki
mus, nepamirškite primin
ti, kad pas mus dar yra ir 
trūkumų, kurių mes dar 
nespėjome pašalinti, bet ku
riuos greitoje ateityje mes 
pašalinsime.

Būtų stebuklas, sakė kal
bėtoja, jei Lietuvoje dar 
nebūtų trūkumų, turint gal
voje, kad kaip baisiai Lie
tuva buvo karo metu ap
griauta. Bet kiekvieną mus, 
nurodė ji, stebina tas fak
tas, kaip socialistinė Lietu
va greit atstatė sugriautus 
miestus, kaip greit pakėlė, 
praplėtė pramonę, kokiais 
šuoliais kyla' aukštyn Lietu
vos kultūrinis gyvenimas!

Ir visa tai kalbėtoja, kaip 
minėjau, parėmė faktais, 
duomenimis, skaičiais.

Būdama Lietuvoje, L Mi
zarienė ypatingą dėmesį 
kreipė į Lietuvos moteris. 
Ir čia ji skaičiais parodė, 
kiek Lietuvos moterų daly
vauja 'šalies administraci
niame aparate, ? mokslo > ir 
švietimo srityse?, ir bendra
me liaudies ūkyje. Tiesa, 
sakė ji, dar yra Lietuvoje 
moterų, dirbančių fizinius 
darbus, o tai dėl to, kad 
stoka darbo jėgų, bet labai 
svarbu suprasti tai, kad 
moterys šiandien Lietuvo
je yra lygiateisės su vyrais 
visose gyvenimo srityse, ir 
jos gauna lygų atlyginimą 
už darbą, nežiūrint kokioje 
srityje jos dirbtų.

I. Mizarienė žadėjo para
šyti savo kalboje liestais 
klausimais straipsnį spau
dai. i

A. Bimba trumpai kalbė- 
apie prezidentinius rinki
mus. kurie įvyks lapkričio 
8 dieną.

žodžiu, prakalbos buvo 
labai įdomios, svarbios.

Dainavo Aido Choras, 
taipgi Aido Moterų Choras, 
vadovaujant Mildred Stens- 
lerienei. Pirmininkavo K. 
Petrikienė. Aukų lėšoms pa
dengti sudėta apie $58.00.

Ns.

“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-U 
koncertą, prašome pasikviesti jr savo draugus 

ir pažįstamus atsilankyti į šį koncertą.
SfflM

Padėka
Konstantinas Anskis mi

rė š. m. spalio 8 d. ir buvo 
palaidotas spalio U d.Cyp
ress Hills kapinėse.

Negalėdama visiems pa
dėkoti asmeniškai, per laik
raštį tariu nuoširdžią pa
dėką visiems, kurie atlankė 
koplyčioj ir palydėjo į ka
pus mano mylimą vyrą. 
Taippgi dėkoju už liūdesio 
gėles ir už užuojautos 
laiškus ir mintis toj liūd
noj valandoj.

Ypatingai dėkoju drau
gui R. Mizarai už pasakytą 
atsisveikinimo kalbą išly
dint iš koplyčios, ir drau
gui J. Siurbai už kalbą ka
pinėse.

Julia Anskiene

Dailininkai Baranikai 
dalyvaus parodoje
Lapkričio 1 d. Niujorke 

atsidarys šešių dailininkų 
kūrinių paroda ir ji tęsis 
iki lapkričio 23 d. Parodo
je dalyvaus Rudolfas Bara- 
nikas, May Stevens - Bara- 
nikienė, Philip Ev-ergood, 
Maxwell Gordon, Kate Hel- 
sey ir Louise Nevelson.

Parodą ruošia Artists 
Equity Association (AEA). 
Parodos vieta: 22 E. 29 St. 
ir Madison Ave., New York. 
Galerija atdara tarp 1 ir 6 
vai., bet parodos atidarymo 
dieną ji bus atdara iki 8 
vai. vakaro.

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

MALE and FEMALE

Daliai ar pilnam laikui parda- 
vėjai-pardavėjos. Puiki proga su 
tarptautiška kompanija. Veltui mo
kinami, aukšti komišinai ir finan
savimas. Nėra skirtumo amžiuje. 
INDUSTRIAL INCOMES, INC., of 
NORTH AMERICA, 505—5th Ave. 
(Arti 42nd St.). MU. 7-4161.

Moterys turėjo 
gražy susirinkimą

Spalio 19 d. vietos Mote
rų Klubo narės turėjo skait
lingą ir gerą susirinkimą. Į 
Klubą įsirašė dvi narei?: 
Natalija I e š m a n tienė ir 
Bronė Keršulienė. Trumpu 
laiku klubiečių eilės padidė
jo keturiomis narėmis — 
pirmiau į klubą įstojo O 
Daugėliene ir U. Bagdonie
ne. Taip pat kelios užsimo
kėjo užvilktas duokles. Klu
bietės mojasi sutraukti į 
savo eiles visas Brooklyne 
pažangias moteris. Taip ir 
turėtų būti,'asmuo neprigu- 
lįs visuomeninėje organiza
cijoje. yra bereikšmis nuo
bodžius; nuolatos skundžia
si vienišumu ,stoka draugų. 
Kitaip yra su organizacijų 
veikėjais, jie randa visur 
draugų ir turi eibes visokių 
pareigų, nepaisant, kad ir 
jau vėlyvo amžiaus. Orga
nizacijos eilėse visi turi 
progų lavintis, tai matom 
susirinkimuose, kur asmuo, 
niekuomet nebuvęs komite
te, nėjęs jokių pareigų, gi 
prašant apsiima sekreto
riaus ar kitą pareigą, na, 
už mėnesio kito., po išban
dymo, patsai ir kiti džiau
giasi pasisekimu. Lavintis 
niekad nėra pervėlu.

Išklausius valdybos rapor
tus, plačiai kalbėta pasi
ruošimui prakalboms. Susi
rinkimo dalyvės pasižadėjo 
kooperuoti darbe.

Pranešta, kad didelė ne
laimė, auto susidūrime, pa
tiko buvusią klubietę, dabar 
gyvenančią Lake Ronkonko
ma, Juliją Stankai t i e n ę . 
Klubietės pasižadėjo aplan
kyti sergančią draugę.

Kitas klubiečių svarbus 
pobūvis įvyks gruodžio mė
nesio 11 d. Dr. Stanislo- 
vaitis sutiko parodyti. nuo
traukas jo lankymosi metu 
Meksikoje. Dr. Stanislovai- 
tis lankydamasis ’< praėju
siais metais Lietuvoje yra 
padaręs filmą, kurią taipgi 
parodys.

Klubietės užgyrė pažadą 
pasveikinti “Laisvę” su $50. 
Pasiryžo sukelti pinigų ; 
moterys visuomet savo žodį 
ištesi.

LLD narės gavo šių me
tų antrąją knygą, R. Mi- 
zaros “Žvilgsnis į Praeitį.” 
Džiaugiasi, kad už taip ma
žą narinį mokestį galima 
gauti net dvi knygas ir žur-, 
nalą.

Čekanauskienė ir O. Jakš
tienė apsiėmė atstovauti 
Klubą sveturgimiams ginti 
šaukia mame pasitarime. 
Tos draugės niekuomet ne
atsisako dalyvauti, kur tik 
yra reikalas.

Pasibaigus susirinkimui, 
buvo labai gražios vaišės. 
Klubo sekretorės d-gės Kas- 
močlenės dukra, mamytę 
apdovanojo gražiai anūkė
le. Kasmočienė vis u o m e t 
nauja laime pasidžiaugdavo 
kartu su klubietėmis, gi šį 
kartą abiejų tėvukų, kaip 
ir dukros šeimos, laimė 
buvo pati didžiausia: mat, 
pirmesnieji keturi buvo ber
niukai, gi dabar Marytė. 
Klubietės padainavę išlenkė 
po taurelę už Marytės gra
žią ateitį.

Kita paslaptis išryškėjo, 
tai d-gė Viktorija Baukus į 
susirinkimą atsinešė gan 
žymius pundus. “Noriu su 
draugėmis atžymėti savo 
gimtadienį.” Kada draugė 
Baukus išdavė savo metų 
paslaptį, visos nustebo. Me
tų krūva, o draugė taip 
gražiai atrodo ir visuomet 
gerame ūpe.

Sudainavę ilgų ir laimin
gų metų, skaniai pasivaiši
nę, narės skirstėsi gerame 
ūpe. Klubietė

Aido choras dainuos 
Tarybą Lietuvos Dainas

Amerikinio s v e t u r g i-/J 
miams Ginti Komiteto pa
ramai yra rengiamas įdo
mus koncertas. Jį rengia ir 
jo programoje dalyvaus 
daugelio tautų menininkai, 
tarpe jų ir lietuvių Aido 
choras. Įvyks spalio 28-tos 
vakarą, Fraternal Club
house, 110 W. 48 St., Man
hattan. Salė randasi tarpe 
6ch ir 7th Avenues.

Dainuos garsusis ukrai
niečių choras, tenoras Wil
bur Broms, baritonas Eu
gene Young, sopranas Eli
zabeth Unger, dalyvaus šo
kėjų grupė ir kiti.

Aidiečiai bus pasipuošę 
tautiniais kostiumais ir dai
nuos vilniečio J. Švedo kom
pozicijos ir kitas dainas,va
dovybėje savo mokytojos 
Mildred Stensler.

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

Rengėjai

New Yorkas. — Nikso- 
nas kaltina Kennedy, būk 
demokratų kandidatas ne
teisybę kalba apie respub
likonų vyriausybę.

Paieškojimai
'Elena Miliutė (gyvenanti Tarybų 

Lietuvoje) ieško savo dėdės Igno 
Trumpaičio, s. Vinco, gyvenančio 
Scranton, Pa. Žinantieji apie jį 
malonėkite pranešti sekamu adresu.: 
Jonas Smalenskas, 337 N. W. 4th 
St., Miami 36, Fla. Ačiū. (86-87)

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. Siuntimą 
lėšas atlyginsiu. Knyga turi būta % 
visa ir galimai švariame stovyje.
, J.‘A. Burkus, 102-02; Liberty Avė., 
Ozdno Park 17, N. Y. (85-87),

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, spalio 30 d., 2:30 
vai. dieną, 29 Endicott St., Aido 
Choras suvaidins muzikalinę dramą 
“IŠEIVI,” parašytą S. Šimkaus. Ka
dangi aidiečiai aplankys kolonijas su 
šia drama, tai nusprendė atkartoti 
Worcesteryje. Vaidintojai ir Cho
ras deda pastangas įsigilinti į vei
kalą, kad reališkai jį suvaidinus. 
Kviečiame visus, kurie matėte per
eitais metais, matykite vėl, nes spa
lio 30 d. bus paskutinė proga. įžan
ga labai žema. (86-87)

PITTSBURGH, PA.
LLD 87 kuopos susirinkimas įvyks 

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

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

MONTELLO, MASS.
Montello Moterų Apšvietos KIu-7 

bas rengia kopūstų vakarienę, įvyks/’' 
šeštadieni, lapkričio (Nov.) 12 d., 
Liet. Taut. Namo salėje. Prašome 
visų įsitėmyti dieną ir kviečiame 
atsilankyti. Rengėjos. (85-86)

MONTELLO, MASS.
Pažangiųjų Organizacijų Parengimai, 

Montello 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 įvyks 
gruodžio (Dec.) 10 d..

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

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai.
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