
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
No. 75 Ozone Park 17, N. Y. Penkt., rugsėjo (Sept.) 22, 1961 

..............................................................................    L

PRICE 10c A COPY
■ —-- rrr v

LAISVĖ Entered as second
Semi-Weekly class matter at the

Post Office of Ja-
102-02 Liberty Avė. maca, N. ¥., under
Ozone Park 17, N. Y. the Act of March 3,
Tel. Michigan 1-6887 1879.

l - r ■ - ■ , ■ Į .. J

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalls Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ......................... ...... .. .......
Kitur užsienyje ................ .........__
Jungtinėse Valstijose __ _______

Pavienio egzemp. kainu 10 centų

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00

♦ * * * * METAI 50-ji

KRISLAI
šį savaitgalį.

Jakityrienės žodis. 
Mūsų spaudos vajus.

— Rašo R. Mizara —

šį savaitgalį St. Nicholas 
arenoje, Niujorke, kaip jau 
buAO skelbta, įvyks didžiulis 
Sambūris. Pats jo pavadini
mas nusako jo turinį: Nation
al Assembly for Democratic 
Rights (Tautinė asamblėja 
demokratinėms teisėms gin-

Berlynas. —Vokiečių De
mokratinė Respublika pa
skelbė, kad ji įveda privalo
mą kareivystę. Universite
tuose ir kitose mokslo įstai
gose buvo paskelbta, kad 
garbė jaunuoliui tarnauti 
militarinėse darbo žmonių 
valstybės jėgose.

Iš Varšuvos apsigynimo 
“Tai bus šeštadienį ir sek-1 sąjungos^ kurią sudaro Al- 
madienį. i \ ~

Esu tikras, kad ir JAV lie- vakija, Lenkija,
tuviai, kuriems rūpi šalies 
konstitucijos išsaugojimas, čia 
turės savo atstovus.

Suvažiavimo šaukėjai skel
bia, kad JAV Aukščiausiojo 
teismo sprendimai, padaryti 
š. m. birželio 5 d., sudaro 
konstitucinę krizę; jie kerta 
smūgį politinio žodžio laisvei.

Kaip žinia, teismas užgyrė 
McCarrano įstatymą (aktą), 
kurį buvo pasmerkę darbo 
unijų vadovai ir net preziden
tas H. Trumanas.

Suvažiavimą šaukia visokių 
politinių ideologijų veikėjai, 
kuriems rūpi Amerikos žmo
nių laisvės išsaugojimas.

Anglijos žmonės vis tebe
kovota. Jie kovoja už tai, 

- • M būtų ištrauktos iš Anglijos 
amerikinės, branduolinių (ato
minių) ginklų bazės.

Dėl tos kovos įžymusis fi
losofas, senelis Bertrand Rus- 
se!is, ir jo žmona, buvo nu
teisti savaitei kalėjimo; jiedu 
jau atliko savo bausmę.

Daugiau kaip tūkstantis an
glų demonstrantų buvo nu
bausti piniginėmis pabaudo
mis. Tačiau jie sako: nesiliau
sime kovoję, kol Anglijos te
ritorijoje 
duolines 
gyvybinį 
tui!

bus laikomos bran- 
bazčs, sudarančios 
pavojų visam kraš-

Automobilio nelaimėje, kaip 
žinoma, žuvo trys Brooklyno 
santariečiai. Iškilo klausimas: 
kaip juos laidoti? Jie buvo 
laisvamaniai, kunigų pasako
mis netikėjo.

A. Škėma buvo krematoriu
me sudegintas.

Judita Audėnaitė palaido
ta nekatalikiškose kapinėse, 
bet su kompromisu: kažkoks 
protestantų “pryčeris” ją pa
lamino.
"o ką daryti su totorių kil

mės Jurgiu Jakštyriu (Jaks- 
Twu) ? Vieni sakė: jis be
dievis, kiti tam prieštaravo, 
dėstydami, kadangi jo motina 
esanti katalikė, tai reikią jos 
atsiklausti.

Kur jo motina?
Kėdainių mieste, Tarybų 

Lietuvoje.
Motina namuose turi tele

foną, tai ir nutarta jos atsi
klausti. Telefonuojama į Kė
dainius tragiškai žuvusio sū
naus motinai. Senutė pataria 
laidoti sūnų tikybiškai.

<4

Ką tai rodo?
Tai visų pirma rodo, koks 

mažas mūsų pasaulis! Kėdai
niuose. gyvendama motina pa
tvarko, kaip turi būti palai
dotas jos sūnus Brooklyne

Bet tai ne viskas. Gyvas 
būdamas, Jurgis Jakštyris gal 
būt ne vienam Amerikoje yra 
kalbėjęs, kaip “sunkiai gyve
na” ir kaip “persekiojama” jo 
motina. O senutė Jakštyrie- 
nė# pasirodo, turi namuose te- 
hrnoną ir per jį laisvai kalba- 
tbF su JAV gyvenančiaisiais!

Kai mūsų turistai, grįžę iš 
Lietuvos, pasakoja, kad daug 
darbo žmonių Lietuvoje turi

Rytų Vokietija jau įvedė 
privalomą kareiviavimą

Lėktuvo nelaimėje žuvo 
J. Tautų gen. sekretorius

Vandens kelių specialistų 
konferencija ir ateitis

banija, Bulgarija, Čekoslo- 
Rumuni- 

ja, Tarybų Sąjunga ir Vo
kiečių Demokratinė Res
publika, tik pastaroji netu
rėjo privalomos kareivys- 
tės. Rytų Vokietijos gyny
bos jėgas sudarė tik laisva- 
noriai.

Privalo m a s kareiviavi
mas įvedamas dėl susida-

Kuba išvarė liaudies 
priešus kunigus

. Havana. — Rugsėjo 18 
dieną Ispanijos laivu “Co- 
vadonga”, Kuba išsiuntė 
vyskupą Ed, Bozą Masvi- 
dalį ir 135 liaudies priešus 
kunigus. Juos ištrėmė į Is
paniją. Tarpe ištremtųjų 
yra 78 ispanai kunigai, Is
panijos piliečiai, apie de
šimt kitų šalių piliečių ir 
tik 46 kubiečiai.

Kaip žinia, prieš savaitę 
kunigai suorganizavo fana
tikų demonstraciją prieš 
Kubos liaudies vyriausybę. 
/Komitetas Revoliucijos ap
gynimui, kurį sudaro apie 
500,000 Kubos darbo žmo
nių, sužinojo, kas tą de
monstraciją organ i z a v o, 
liaudies valdžia suėmė suo
kalbininkus ir išvijo iš Ku
bos.

Po invazijos į Kubą, ku
ri buvo suruošta pereitąjį /
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ČEKOSLAVŲ ARMIJA 
JAU PASIENYJE

Praga. — Čekoslovakijos 
respublika pasiuntė armijos 
dalinius prie Vakarų Vo
kietijos sienos. Čekoslova
kijos ir Vakarų Vokietijos 
siena yra apie 700 mylių il
gio. Šiame V. Vokietijos 
plote yra Jungtinių Valsti
jų okupacinės jėgos.

savo namuose telefonus, tai 
Tarybų Lietuvos priešai rė
kia : “melas”!

Gal šis įvykis atidarys akis 
ir jiems.

Kaip bebūtų, trijų santarie- 
čių žuvimas ir trijų sužeidi
mas automobilio nelaimėje tu
rėtų dar ir dar kartą kiek
vienam automobilio vairuoto
jui būti didžiulė pamoka: kai 
vairuoji, nemiegok, vairuok 
atsargiai, ir nelėk, kaip pa
dūkęs!

Ar žinote, kad jau artinasi 
spalio mėnuo, o tai reiškia mū
sų spaddos vajaus pradžią?

“Laisvės” kooperatyvo di
rektorių tarybos ppsėdis įvyks 
sekamą pirmadienį; jame bus 
padaryti galutini pasiruošimai 
vajui. Ir tuoj jie bus paskelbti.

nerimau j a, 
raketas

riusio karo pavojaus. Va
karų Vokietijos valdovai 
nuolatos grąsina Rytų Vo
kietijai, o NATO juos pa
laiko.

NATO komanda skelbia, 
kad ir Tarybų Sąjunga su
tvirtino savo jėgas Rytų 
Vokietijoje, patraukdama 
raketinę ąrtileriją. NATO 
komandieriai 
nes TSRS turi 
įrengtas ant sunkvežimių, 
kokių NATO jėgos dar ne
turi.

Walteris Ulbrichtas, Ry
tų Vokietijos liaudies va
das, sakė, kad dėl susida
riusio karo pavojaus ir pa
siruošimo gynybai, kai ku
rios- gamybos šakos neišpil
dė plano.

de- 
su

balandžio mėnesį, keli 
sėtkai kunigų pabėgo 
tais, kurie dalyvąvo invazi
joje ir pralaimėję bėgo lai
vais. Paskui dar porą šhptų 
kunigų, kurie jautėsi kal
tais, išvyko iš Kubos.

Dabar Kuboje beliko tik 
apie ketvirtadalis kunigų, 
kiek jų buvo pirm liaudies 
revoliucijos. Daugu moję 
kunigai, kurie kilę iš kubie
čių, eina su liaudimi. Kubo
je buvo apie 400 Ispanijos 
ir apie 100 kitų šalių kuni
gų, kurie suokalbiavo prieš 
liaudies vyriausybę.

Kalbėjo Kubos premje
ras Kastro. Jis kaltino 
Jungtines Valstijas, kad jos 
kursto katalikų kunigus 
Kuboje ir planuoja naują 
invaziją į Kubą. Kastro sa
kė, kad Kubos laudis visus 
sunkumus nugalės.

Kinija pertvarko 
žemdirbystę

Pekinas. — Kinijos žem- 
mažesnes komunas — že
mės apdirbimo grupes. Ki
nijoje buvo prisisteigę dide
lių komunų, kurios turėjo 
net po *50,000 narių.

.Kinijos dienraščiai nuro
do, kad didžiosios komunos 
savo rolę jau suvaidino. Da
bar daugelis jų susismulki- 
na į žymiai mažesnes. Ko
munų nariai galės turėti 
nuosavų galvijų, kiaulių ir 
vištų, kaip kad turi TSRS 
kolūkiečiai.

DEGOLLISTAI PURTOSI 
NUO PASITARIMŲ

Paryžius. — Kada atsira
do viltis, kad New Yorke 
pasitars Tarybų Sąjungos 
užsienio ministras A. Gro
myko ir Jungtinių Valsti
jų valstybės sekretorius 
Ruskas Berlyno ir Vokieti
jų reikalais, tai Francūzi- 
jos degollistai šaukia, būk 
tas sudaro “pavojų”.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Rugsėjo 18 dieną, išvaka
rėse atsidarymo Jungtinių 
Tautų 16 asamblėjos sesijos, 
gauta žinia, kad Afrikoje, 
lėktuvo nelaimėje, užsimu
šė J. T. generalinis sekre
torius Dag Hammarskjol- 
das ir dar dvylika asmenų.

Jie skrido iš Kongo sosti
nės Leopoldvillės į Katanga 
provinciją — tartis su tos 
provincijos pasiskelbus i u 
prezidentu Moise Tshombe 
sulaikymui mūšių tarp jo 
kariuomenės ir Jungtinių

Girdėjo sprogimą 
skridusių išliko gyvas 
vienas Harold M. Ju- 
amerikietis, Jungtinių

Iš 
tik 
lian, 
Tautų policininkas.’ Jis pa
sakoją, kad kada Jungtinių 
Tautu lėktuvas priartėjo 
prie Ndola orlaukio. anglų 
kolonijoje Šiaurės Rhodesi- 
joje, tai Julianas girdėjo 
sprogimus. Jis nežino, ar jie 
buvo lėktuvo" uodegoje, ar 
už jo. Jis sako, kad lėktuvas 
padare - ratąz iro skridęs* ša2- 
Ii n nuo orlaukio. ‘ '■ ■ 1

Lėktuvo i t nelaimėje -žu
vo Hammarskioldas ir keli 
jo patarėjai. Jiems žuvus, 
.pasaulyje pasireiškė nepa
prastas sąjūdis. Yra pareiš
kimai apgailestavimo ir 
nuomonės: kaip ateityje su
tvarkyti Jungtinių Tautų 
generalinio sękretor i a u s 
darbą?

Anglų protestai prieš Jungi 
Valstijų atomines bazes

Londonas. — Virš 10,000 
anglų susirinko į Trafalga- 
ro aikštę ir protestavo prieš 
Jungtinių Valstijų atomi
nes bazes ir įkalinimą pro
fesoriaus Bertrando Rus- 
sellio.

Minia šaukė: “Mes pro
testuojame prieš atominį 
apsiginklavimą pagal Ame
rikos įsakymą!.. Mes reika
laujame uždaryti Jungtinių 
Valstijų atominių submari
nų bazes ir atominių bom
bų orlaukius ”

Londone policija arešta-

Prancūzai traukiasi 
iš Bizertos miesto
Tunisas. — Jungtinėms 

Valstijoms tarpininkau
jant, Francūzija jau sutiko 
ištraukti savo militarines 
jėgas iš Bizertos miesto.

Prancūzai okupavo Bizer- 
tą liepos 20 dieną po bai
saus bombardavimo iš karo 
laivų, lėktuvų ir tankų už
puolimo. Tada, jie užmušė 
kelis šimtus tunisiečių, dau
gumoje civilinių žmonių.

Prancūzai puolė Bizer- 
tą, nes tunisiečiai reikala
vo, kad francūzai pasi
trauktų iš ten įrengtų karo 
bazių.

Nuomonių skirtumai
Jau pereitoje Jungtinių 

Tautų Asamblėjos sesijoje 
Tarybų Sąjunga, ir ] 
socialistinės valstybės, rei
kalavo, kad vietoje vieno 
asmens būtų generalinio 
sekretoriato darbas paves
tas trims asmenims: . vie
nam nuo Vakarų, kitam— 
Rytų, o trečiam nuo nepri
sijungusių valstybių. Iki 
dabar generalinis sekreto
riatas buvo tik Vakarų (ka
pitalistinių) valstybių šali
ninkas. Gi Vakarų valsty
bės sudaro tik 1 trečdalį 
pasaulio gyventojų, kitą 
trečdalį sudaro socialistinės 
valstybės, o trečią — nepri
sijungusiosios.

Hammarskjoldo sekreto- 
rystė būtų pasibaigusi 1963 
m. balandžio mėn. Naują 
sekretorių turi i nominuoti 
Saugumo Taryba, dėl kan
didatūros sutinkant visiems 
penkiems nuolatiniams na
riams, tai yra, Anglijai, 
Francūzijai, Kinijai (kurią 
vis dar atstovauja Čiang 

•%Kąi-šeHolu, pasiusi t i n y s), 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Tarybų Sąjungai.-

Numatoma, kad genera
linio sekretoriaus klausimu 
bus nesutikimų. TSRS pa
reiškė, kad jį reikalaus tri
jų asmenų sekretoriato nuo 
visų trijų pasaulinių vals
tybių grupių. JAV vardu 
prezidentas Kenedis stoja 
už vieno asmens sekretoria

susi- 
areš-

vo 1,314 demonstrantų, ku
riuos nubaudė nuo $3 iki $l9 
piniginiai. Prie Holy Loch, 
Škotijoje, kur yra JAV ato
minių submarinų bazė, įvy
ko masinis protesto 
rinkimas. Ten policija 
tavo 350 žmonių.

Demonstrantai ir 
tuojamieji šaukė: 
karo pasiruošimai! Paleis
kite profesorių Russellį, ar
ba areštuokite ir mus! Vi
siems žmonėms kalėjimų 
neužteks!”

ares- 
“Šalin

Varžo prekybą su 
liaudies šalimis

Washingtonas. — Perei
tais metais iš Jungtinių 
Valstijų j Tarybų Sąjungą 
ir kitas socialistineš šalis 
prekių buvo išvežta už 
$193,400,000 vertės.

Bet šiemet, Vakarams iš
vysčius karinį įkarštį, 
Jungtinių Valstijų prekyba 
žymiai sumažėjo su socia
listinėmis šalimis. JAV vy
riausybė atsisakė duoti lei
dimus net traktorių dalių 
išvežimui.

Leipcigas. — Čia pasigai- 
gė Pasaulinė paroda.

valstijose, taipgi St. Law
rence upės jūrinį kelią,

Konferencija pasidalino 
patyrimais išvengimui ava
rijų jūroje, ypatingai laike 
rūkų, taipgi naujais išradi
mais technikos srityje.

Konferenci joje buvo 
svarstoma ir statymas la
bai didelių tankerių. Jau 
yra pastatyta ir statoma jų 
po 100,000 tonų įtalpos. 
Jiems reikia labai didelių 
kanalų šliuzų. Jiems net 
Panamos kanalo šliuzai yra 
permaži. Reikia ir labai gi- ' 
lių prieplaukų. Hollandija 
vieną prieplauką ruošdama 

vidaus vandens kelius, ypa- 100,000 tonų tankeriams iš- 
tirigai Ohio ir Tennessee; leido $150,000,000.

Baltimore, Md. — Į Dvi
dešimtąją Tarp tau tihę Na
vigacijos konferenciją pa- 

kitos vėlavusiai atvyko Tarybų 
Sąjungos delegacija. Pavė
lavo, nes laiku negavo JAV 
vizų. Atvyko aštuoni dele
gatai priešakyje su vidaus 
vandens keliu ministru P. 
V. Čerevcovu.

Tarybų Sąjungos delega
cija iš anksto prisiuntė 
konferencijai patarimų, nes 
TSRS turi 62,000 mylių 
vandens kelių viduje savo 
šalies ir prakasus ilgiausius 
kanalus. Tarybų Sąjungos 
delegacija, po konferenci
jos, ketino apžiūrėti JAV

Iš Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesijos

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Antradienį, rugsėjo 19 d., 
atsidarė Jungtinių Tautų 
asamblėjos šešioliktoji sesi
ja. ' Ji buvo trumpiausia J. 
Tautų istorijoje, nes tęsėsi 
tik keturias minutes. Sesi
ją atidarė buvęs pirminin
kas F. Rolandas, Airijos at
stovas. Jis paprašė Asamb
lėjos narius minutei atsisto
jimu pagerbti Afrikoje žu
vusį J. Tautų generalinį 
sekretorių Hammarskjoldą. 
Po to Rolandas uždarė sesi
ją iki sekamos dienos.

Pirm atsidarymo Asamb
lėjos paaiškėjo, kad tarp 
Vakarų ir Rytų yra didelių 
skirtumų. Žuvus Ham- 
marskjoldui laikinai sekre
toriato pareigas eina 3 as
menys: Dr. Ralph Bunche, 
J. Tautų sekr. pavaduoto
jas specialiais politiniais 
reikalais, JAV pilietis: Gre- 
goris Arkadevas, J. T. ge
neralinio sekretoriaus pa
vaduotojas politi n i a i s ir 
Saugumo Tarybos reika
lais, TSRS pilietis; ir Ch. 
V. Narasimhanas, Ham- 
marskjoldo pavaduoto j a s 
organizacin i a s reikalais, 
Indijos pilietis. Logiškai jie 
atitiktų ir eiti Jungtinių 
Tautų sekretoriato parei
gas, nes atstovauja visas 
tris pasaulines politines 
grupes.

Ki-

T. Sąjungos maršalas 
apie raketą jėgą 

Maskva. — Maršalas 
rilas Moskalenko, TSRS ra
ketų jėgų komandierius, ra
šo “Krasnaja Zvezda” dien
raštyje, kad TSRS raketo
mis gali pasiekti bile vietą 
pašaulyje.

Jis sako, jog Tarybų Są
junga niekam negrąsina, 
nieko nesirengia užpulti, 
bet, jeigu Vakarų karo 
kurstytojai puls bent kurią 
socidlistinę valstybę, t a i 
“Tarybų Sąjungos raketos 
pasieks bile kokiame ore 
kiekvieną užpuoliko vietą”.

A. Gromyko pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga stoja 
už pereitų metų planą, kąd . i 
Jungtinių Tautų sekreto- t .Į 
riaųs. vietoje būtų trys as
menys. A. Stevenson a s, 
JAV delegacijos pirminin
kas, reikalauja išrinkti ar- • 
ba paskirti vieną asmenį ' 
vietoje žuvusio Hammarsk- 
joldo.

Tarybų Sąjungos delega^ 
cija /pasiūlė, kad Jungtinės 
Tautos tuojau priimtų Ki
niją vieton Čiang Kai-šeko 
grupės. Kol Kinija nėra 
priimta, tai negalima jokių 
pakaitų daryti su Jungtinių 
Tautų čarteriu.

Yra daug kitokių pasiū
lymų. Jie bus svarstomi, kai 
tik 
kie

bus suorganizuoti viso- 
komitetai.

Ekstra
Per tris paras nuo N. 

Carolina iki Rhode Islando 
valstijos visu Atlanto pa
kraščiu buvo paskelbtas 
uragano “Esthe” pavojus. 
Trečiadienio popietį jis bu
vo paskelbtas ir New Yor- 
ko mieste.

Bet naktį į ketvirtadienį 
uragano centras praėjo 
vandenynu apie 100 mylių 
nuo miesto. Vienok jis 
smarkiai kliudė Long Is
land salą ir dalinai New 
Yorko miestą.

Vėjas išvartė daug me
džių, nugriovė telegrafo ir 
telefono stulpų, iš vandeny
no pakilęs ir lietaus vanduo 
užsėmė žemesnes vietas. 
Šimtai žmonių iš pajūrio 
buvo iškraustyti į aukštes
nes vietas.

Uragano sėkmėje New 
Yorko mieste apie 20,000, 
o Long Islande-saloje apie 
150,000 namų neteko elekt
ros šviesos ir jėgos.

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas sako, 
kad popiežius Jonas XXIII 
protingai elgiasi raginda
mas pasaulį prie taikos.
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lias po Dag Hammarskjoldo?
JUNGTINIŲ TAUTŲ generalinio sekretoriaus 

Dag Hammarskjoldo staigi lėktuvo'nelaimėje mirtis žai
bo greitumu apskriejo visą pasaulį. Visur spauda pilna 
komentarų. Ypač daug su giliausiu apgailestavimu apie 
jo žuvimą rašoma mūsų amerikinėje spaudoje.

Hammarskjoldas ėjo labai aukštas ir atsakingas 
pareigas. Visų lūpose dabar stovi klausimas: Kaip bus 
išspręstos problemos, susietos su jo mirtimi? O tų prob
lemų yra daug. Yra tokių, kurie net pranašauja visai 
pasaulinei organizacijai mirtiną smūgį. Tai, žinoma, 
nesąmonė. Mes laikomės kitokio supratimo. Mes esame 
optimistai. Mes tikime, kad išeitis bus surasta ir Jungti
nės Tauos gyvuos kaip gyvavo—gal dar geriau ir efek
tingiau.

Ir štai kodėl: Paskutiniais keleriais metais Dag 
Hammarskjoldas buvo nebe vienytojas jėgų už išlaiky
mą taikos, bet dalytojas. Jis aiškiai buvo tapęs vienos 
pasaulio pusės, būtent, kapitalistinės, interesų ir politi
kos atstovu. Jis buvo visiškai netekęs pasitikėjimo kitos 
pasaulio pusės, būtent, socialistinės. Visais pagrindiniais 
klausimais Jungtinėse Tautose jis ėjo su Vakarais prieš 
Rytus. Su tuo pasikeitė jo vaidmuo.'Su tuo baigėsi jo 
efektingumas kaip pasaulinės organizacijos vado. Jo at
kakli kova už laikymąsi toje vietoje, kurioje jis nebega
lėjo sėkmingai atlikti pareigas, pasidarė Jungtinėse 
Tautose ardomuoju faktoriumi. Tiek Saugumo Tarybo
je, tiek Generalinėje Asamblėjoje dėlei jo nusistatymo 
virte virė aštriausi ginčai. Prieita prie to, kad Tarybų 
Sąjunga ir visos socialistinės šalys nutraukė su juo vi
sus ryšius. • *

Čia ne vieta paminėti visas padarytas ir iki galo da
romas Hammarskjoldo klaidas ir jo beveik vergišką pa
taikavimą kapitalistiniams interesams. Užtenka prisi
minti tik tą košę, kurią jis išvirė Konge. Jis aktyviai 
padėjo sugriauti legalią Kongo valdžią, kurios priešaky
je stovėjo Lumumba. Jis net nė piršto nepajudino išvada
vimui Lumumbos iš žmogžudžių rankų. Ir jeigu šiandien 
Konge siautėja tokia smrute ir. liejasi kraujas,} tąį Pa
matinė atsakomybė krenta’ant Hammarskjoldo pataika
vimo belgams ir kitiems imperialistams.

Kaip kiekvieno žmogaus, žuvusio nelaimėje, mums 
gaila ir Hammarskjoldo. Bet šiame atsitikime asmenį 
reikia skirti nuo jo veiklos ir vaidmens. Hammarskjoldo 
veikla buvo klaidinga, jo politika buvo klaidinga, jo nu
sistatymas buvo klaidingas. Su savo klaidinga veikla ir 
politika jis labai, labai daug lėšavo tiems, kurie nuošir
džiai darbuojasi dėl išvengimo pasaulinio karo.

.. Mes giliai tikiipe, kad pasikeitimai Jungtinių Tau
tų vadovybėje bus naudingi. Mes netikime, kad po Ham
marskjoldo mirties tos milžiniškos pasaulinės organiza
cijos vadovybė vėl nebus patikėta vienam kuriam žmo
gui. Jai verkiančiai reikia kolektyvinės vadovybės. Rei
kia, kad toji kolektyve vadovybė atstovautų visoms jė
goms. Pavojus yra, kai visa galia susikuopia į vieno ku
rto žmogaus rankas vienoje šalyje. Dar didesnis pavo
jus, kai diktatoriumi tampa vienas žmogus pasaulinėje 
organizacijoje.

Socialistinių šalių pasiūlymas, kad Jungtinių Tau
tų vadovybė būtų ne vieno žmogaus rankose, bet ranko
se sekretoriato, susidedančio iš trijų žmonių, yra prak
tiškas pasiūlymas. Mūsų Amerikos vyriausybė turėtų 
pakeisti sąvo nusitatymą ir paremti šitą planą sudary
mui Jungtinių Tautų naujosios vadovybės. Ji turėtų 
suprasti, kad ieškojimas kito Hammarskjoldo, kuris tar
nautų tiktai vienai šalių grupei, bus veltui.
^1’ • _______

Vakarų Vokietija po rinkimų
“ RUGSĖJO 17 piENĄ įvykę Vakarų Vokietijoje 
rinkimai pagrindiniai nieko nepakeitė. Tiesa, Adenaue
rio Krikščionių demokratų partija neteko parlamente 
absolįutės daugumos, betgi daugumos nelaimėjo ir soci
aldemokratų partija. Pasakysime: kaip dabar dalykai 
stovi, turint galvoje socialdemokratų ir krikščionių de
mokratų nusistatymą Vakarinio Berlyno klausimu ir Ry
tinės Vokietijos klausimu, didelio skirtumo nebūtų būvę, 
jeigu rinkimus būtų laimėję socialdemokratai. Pastarų
jų vadas Brandt beveik dar aršesnis tais klausimais už 
Adenauerį.

. Naujajame parlamente sprendžiamoji jėga bus 
“laisvieji” demokratai su šešiasdešimt vietų. Tik su jais 
susitarę krikščionys demokratai galės sudaryti vyriau
sybę. Pastarieji nesipriešina tokiai koalicijai, tik reika
lauja, kad krikščionys demokratai premjeru statytų ne 
Adenauerį, o kitą kurį vadą. Veikiausia taip ir bus pa
daryta, ir pagrindiniai Vakarų Vokietijos nusistatymas 
pasiliks tas pats, koks iki šiol buvo. Joje aukščiau kels 
galvą militaristai.

REIKIA JUOS 
SVEIKINTI, 
O NE BARTI!

Kanadiškėje reakcinėje 
‘Nepriklausomoje Lietuvo

je” Bronius Abromonis pik
tai rašo:

“Vienoje didelėje lietuvių 
kolonijoje gegužės mėnesį 
lietuvių papročiu bažnyčio
je buvo kasdien vakarais 
gegužinės pamaldos. O kiek 
jose dalyvavo žmonių? 
NPM seselės, retkarčiais iš 
jaunimo vienas-du, keletas 
vaikų ir vyrų iri ki penkio
likos moterų.

Kur buvo daugiau? Ne
jaugi visiems laikas arba 
darbo sąlygos neleido; ne
jaugi mes ■*— Marijos že
mės vaikai—apleidome mū
sų Tautos Globėją ir pamir
šome šią tėvų ir senelių pa
liktą, tokią gražią ir artimą 
lietuvio-kataliko sielai tau
tinę tradiciją?”

Tuos kanadiečius, reikia 
ne smerkti, bet nuoširdžiai 
sveikinti. Jie pradeda susi
prasti. Jie pradeda išsigel
bėti iš religinių burtų. Jie 
nustoja tikėję kunigija.

p-New Yorkas. — Indone
zijos praezidentas Sukarno, 
išvykdamas iš JAV, išreiš
kė .pasitikėjimą, kad karo 
riebus.

“KOVINGOJI 
KRIKŠČIONYBĖ”— 
KRUVINASIS 
FAŠIZMAS

Baltimorės laikraščio 
“Sun” kolumnistas Ralph 
McGill kietai ima nagan 
tuos, kurie sakosi esą “ko
vingosios k r i k š č i onybės” 
apaštalais. Jis už pavyzdį 
paima majorą generolą F. 
A. Walker, kuris savo re
akcinę politiką pradėjo 
piršti - amerikine č i a m s ' ka
riams Europoje ii:1 šiomis 
dienomis ’ >p rezidento Kene 
džio buvo atstatytas* iš vie
tos. Walkeris sako, kad jis1 
gina “kovingosios^ krikščio
nybės’ i( “militant Christian
ity”) reikalą. . \

O kas yra toji “kovingoji 
krikščionybė? Kolumnistas 
McGill jos apibūdinimui at
siverčia istorijos puslapius. 
Ir štai kas pasirodo:

“Ispaniškoji Inkvizicija 
irgi buvo krikščionybės rei
kalas. Ji irgi tikėjo į už-, 
korimą ant Ispanijos ir Eu
ropos žmonių savotiškos ti
kėjimo interpretacijos. Tai 
veikiausia buvo pati aukš
čiausia kampanija, iš visų 
religinių kampanijų istori
jos/ rekorduose, po vardu 
“krikščionybės.” Šitos ko
vingosios krikščionybės au
komis buvo tūkstančiai už
muštu ir nukankintu.

Oliver Cromwell taipgi 
buvo kovingosios krikščio
nybės reikalui pasiaukojęs 
karininkas... Tačiau jis taip 
užnuodijo savo armiją mal
domis ir kurstymais, jog 
jos persekiojimas Romos 
katalikų; ypač Airijoje, sa
vo žiaurumu dar ir šian
dien tebepurto žmogaus 
jausmus.

Šv. Baltramiejaus skerdy
nes pradėjo Catherine 
d’Medici, moteriškė, kuri 
buvo atsidavusi kovingosios 
krikščionybės reikalui. Ji 
buvo, pakankamai kovinga 
nužudyti apie 5,000 hugeno
tų.

Per dvylika metų tęsėsi 
religiniai karai, kuriuos už
degė žmonės, atsidavę ko
vinga jai krikščionybei. Per 
ilgus dvylika kruvinų metų, 
protestantai, ir katalikai, 
visi pasiaukoję kovingajai 
krikščionybei, žudė, tortu- 
ravo, niekino, plėšę. Nėra 
begėdiškesnio laikot a r p i o 
visoje žmonijos istorijoje.

Kryžiaus karai buvo pra
dėti kovingajai krikščiony

Hanojus. — Laoso liau- 
dieČiai apšaudė Jungtinių 
Valstijų bombinį lėktuvą 
“B-25”, kuris skraidė virš 
jų teritorijos.

bei atsidavusių žmonių. Jei 
kas nori šaltais šiurpuliais 
sudrebėti, lai pasiskaito 
apie beprotišką atsidavimą 
ir kovingumą tų, kurie pa
siuntė apie 30,000 francū- 
zų vaikų ir apie 20,000 ita
lų vaikų į mirtį, prostitu
ciją, vergiją ir kankinimą.

Šitai istorijai galo nėra. 
Joje pilna baisios medžia
gos pasmerkimui karinin
kų ir kitų pareigūnų, kurie 
buvo atsidavę savotiškam 
supratimui apie kovingąją 
krikščionybę. Kaip tik to 
mes nenorime iš mūsų kari
ninkų. 1

Taip, šiais laikais ir šių 
laikų sąlygomis “kovingoji 
krikščionybė,” kurią taip 
įnirtusiai propa g u o j a ir 
mūsų Balkonai, Krupavi- 
čiai, Brizgiai ir Šimučiai, 
yra kruvinas, žvėriškas fa
šizmas. Šiandien jų propa
ganda už atominį karą duo
da mums pavyzdį visiškai 
nužmogėjusių žmonių.

ŽIŪRĖKITE, KAIP 
ELGIASI MŪSŲ 
IŠRINKTI VADOVAI

Mūsų vienas veikėjas pri
siuntė mums jau gana pa
vėluotą iškarpą iš “Bridge
port Post” (š. m. rugpjūčio 
14 d. laidos). Laikraščio 
“Skaitytojų laiškų” skyriu
je randame įdomų laišką, 
rašytą Edward A. Cambell. 
Svhrbu ir mūsų skaityto
jams su laiško turiniu su
sipažinti.

Mr. Campbell rašo:
• • ■ '

“Vakarų Vokietijoje ran
dasi orgąnizacija v a r d u 
“Sudeten German L a n d - 
manschaft.” ,.$i partija .tal
piną savyje .daugiau Ąptro- 
jOjPasaulinįęikąr.o pačių va
dų negu' bilę kokia kita pa
naši -grupė. Šios partijos 
vadais yra beveik visi na
ciai, kurie valdė Čečhoslova- 
kiją už Hitlerį po jos pri
jungimo prie Vokietijos.

Dr. Hans-Christoph See- 
bohm, Dr. Franc Boehm, 
Fi-an Karmasin, Walter Be- 
cfrer turėjo užėmę postus 
nuo vadovavimo nacių kon
troliuojamiems teis m a iii s 
iki pravedimo antisemiti
nių kampanijų ištisai Če- 
choslovakiją... Nežiū r i n t 
to, kai šita “Sudenten Ger
man Landmanschaft’ ’ šiemet 
laikė savo metinį sąskrydį, 
daugiau kaip 60 Jungtinių 
Valstijų kongresmahų (se
natorių ir atstovų) pasiun
tė jam sveikinimų.” ♦

Laiško autorius Campbell 
sumini visą eilę kongresma- 
nų, kurie tokius sveikini
mus šitai nacių kriminalis
tų organizacijai pasiuntė. 
Tarpe jų randame senato
rius Goldwater, Talmadge, 
Mundt, Dodd, Thurmond ir 
kitus. !

Dar daugiau: pasirodo, 
sako Cambell, kad net “ke
turi mūsų kongresui anai 
mūsų lėšomis asmeniškai 
nuvyko į Cologne dalyvauti 
šitame nacių festivalyje. 
Jais buvo: Moulder, Scher
er, Shadenberg ir Taylor.”

Matote, kuo rūpinasi mū
sų išrinktieji atstovai. Jie 
aktyviškai dalyvauja pa
stangose atgaivinti Vakarų 
Vokietijoje hitlerizmą. Jie 
broliaujasi su kruviniau- 
sios rūšies naciais. Jie svei
kina tuos, kurie per karą 
Č e c h oslovakijoje masiniai 
skerdė žydus ir kitus žmo
nes. x

Berlynas. —- Vokiečių 
Demokratėm; Respubl i k a 
turi 180 radijo ir televizijos 
siuntimo* stočių. t- '

Kas slepiasi už vakarinio 
Berlyno triukšmo

Vakarų diplomatai, vals
tybiniai veikėjai, militaris
tai net karu grąsina dėl 
vakarinio Berlyno. Tuo 
kartu vakarinio Berlyno 
majoras Willy Brandtas sa
ko: “Padarysime vakarinį 
Berlyną moderniškiausią ir 
labiausiai industrinį miestą 
visoje Europoje”.

Ar tai galima?
Vakarinis Berlynas yra 

Vokiečių Demokra t i n ė s 
Respublikos centre, apie 
110 mylių jos teritorijoje 
nuo Vakarų vokietijos sie
nos. Vakariniame Berlyne 
Anglija, Franc ū z i j a ir 
Jungtinės Valstijos laiko 
apie 15,000 karininkų ir 
karių okupacinių jėgų. Ber
lyniečiai, apart policijos, 
neturi teisių turėti savo ar
mijos. Bet ■ pasirodo, jie, 
priešingai patvarkymams, 
eina į Vakarų Vokietijos 
armiją ir ten tarnauja— 
mokosi ir karui ruošiasi.

Su vakariniu Berlynu 
Anglija, Franc ū z i j a ir 
Jungtinės Valstijos palaiko 
susisiekimą oru, geležinke
liais ir vieškeliais. Vakarų 
Vokietija neturi teisių nau
dotis tais susisiekimo ke
liais, bet okupantai, dažnai, 
atgabena į Berlyną Vakarų 
Vokietijos valdininkuš. Jie 
vakariniame Berlyne turi 
įsteigę savo propagandos 
įstaigas.

Vakariniame Berlyne yra 
fabrikų. Jiems reikalingą 
gamybos rpedžiągų, reika
linga ir jų gaminius išvežti 
į kitas šalis- daugumoje . į 
Vakarų Vokietiją. Gabeni
mas žaliadaikčių ir prekių 
hfdč-gadinh Rytų Vokieti
jos vieškelius,1 geležinkelius 
ir kanalus.’Ar galės'Vokie
čių Demokratinė Respubli
ka (Rytų Vokietija) ilgiau 
tą leisti? Žinbma, kad jokia 
šalis nesutiktų, kad kita 
valstybė gabentų per jos 
teritoriją žaliada i k č i u s , 
prekes, neprisidedama prie 
užlaikymo tų kelių.

Vakarinis Berlynas buvo 
“privilegijuotas” ir darbo 
jėgos gavime. Iš rytinio 
Berlyno ten dirbo apie 60,- 
000 žmonių. Jie gyveno ry
tiniame, save skaitė Rytų 
Vokietijos piliečiais. Jie, 
gyvendami rytiniame Ber
lyne, gaudavo pigiai gyve
namus namus, veltui dak
tarų ir ligoninių^ pagalbą, 
naudojosi ir kitokiomis so
cialistinės valstybės leng
vatomis. Kada Vokiečių 
Demokratinė Respu b 1 i k a 
atskyrė rytinį Berlyną nuo 
vakarinio, tai yra, suregu
liavo jų susisiekimą, tai 
apie 10,000 tų, kurie dirbo 
vakariniame Berlyne, pabė
go, nes jie buvo priešai so
cialistinės valstybės. Jie 
naudojosis tik jos lengvato
mis darbo žmogui. Dabar 
daugelis jų susirenka prie 
perskyrimo sienos, kaukia, 
rodo liežuvius, dažnai ir ak
menimis bei plytomis meta 
į rytinio Berlyno pusę ir 
daro kitokias provokacijas.

Pavojingi žingsniai
Tarybų Sąjunga sako, 

kad Vakarai plačiai naudo
jo Berlyną permetimui sa
vo agentų į Rytų Vokietiją 
ir kitas socialistines šalis. 
Vakarų valstybės to nei ne
bando užginčyti.

Nuvykimas JAV vicepre
zidento Johnsono, Vakarų 
Vokietijos kanclerio . Ade
nauerio, jų prezidento ir 
daugelio kitų valdininkų — 
buvo daroma pakėlimui, va
karinio Berlyno gyventojų 
ūpo. Jiems sakė, kad jie 
“nepalikti”, kad su jąis

IŠ laiškų redakcijai
Gerb. Drauge Mizara! V

Tamsta labai įžymus, 
dirbate kultūros darbe. Aš 
tamstai parašysiu apie sa
vo darbą.

Esu nuo 1924 m. spaudos 
rinkė j a s, muziejininkas. 
Esu muziejams dovanojęs 
45,000 spaudos eksponatų, 
iš tų buvo 800 draudimo lai
kų knygų, 70 draudimo lai
kų laikraščių, ir pogrin
džio (komunistų) spaudos 
vardais laikraščių, ir jų 
virš 70 atsišaukimų, ir apie 
600 egz. užsienio spaudos 
lietuvių kalba.

Dabar surinkau iš Ta
rybų Lie tvos istorijos -nuo 
1940 m. iki šių dienų 1,400 
egz. visokių laikraščių.

Noriu suruošti spaudos 
parodą Šiauliuose.

Ši spaudos paroda bus 
grynai iš mano rinkinio; 
bus leidinių ir iš Amerikos 
apie 200. Bus parodoma 
ir pogrindžio spauda i* 
1917—18 metų, daugiau 
kaip 70 knygučių V. Kapsu
ko - Mickevičiaus, Angarie- 
čio, Janonio ir visos eilės' 
kitu, leistu Voroneže ir ki- 
tur.

Trūksta daug svarbiau
siu iš Pietų Amerikos laik
raščių šiais vardais: Argen
tinos — “Tėvynė”, “Vaga”, 
“Momentas”, “Ryt o j u s”, 
“Dabartis”, “Tiesos žodis”, 
“Mūsų kova”, “Vienybė”, 
“Pažanga”; Urugvajaus — 
“Raudonoji vėliava”, “Pro
letaras”, “Darbas”, Brazi
lijos — “Taikos balsas”, 
“Mūsų žodis”, “Darbas”, 
“Tiesa”, “Darbininkų žo
dis”, “Garsas”. Jei iš jų ko
kį num. turite, pasiųskite 
spaudos parodai.

Literatūros Dra u g i j a 
man prisiuntė apie šimtą 
'knygų. Gal turite senesi^^ 
laid^osdcialistinių laikraš
čių, atsišaukimij ir knygu
čių?.. ' ’ ’ i .

Dėkoju už “Laisvę”! 
Šiaulių ir Rokiškio muziejų 

bendradarbis
Povilas Gasiūnas

Šiauliai,
Ginkūnu g-vė 17, 
Lietuva, USSR
Mano pastaba

Apie gerb. Povilo Gasiū- 
no darbą renkant laikraš
čius ir knygas mes jau se
niai girdėjome ir jo pastan
gas ir jų rezultatus labai 
įvertiname.

Bet šiandien jam kuo 
nors padėti, mes, iš “Lais
vės” redakcijos, vargu be
galėsime. Dalykas toks,kad 
jo minėtų lietuvišku laik
raščių neturime. Kiek pas 
mus jų buvo, buvo pasiųsti 
į Lietuvą kartu su didžiu
liu archyvu, kauptu per 
gą laiką, šiandien visa ta 
medžiaga yra Vilniuje. #

Tačiau, mes manome, kad 
pas kai kuriuos mūsų skai
tytojus dar yra užsilikusių 
Pietų Amerikos lietuvių 
laikraščių, brošiūrų, kny
gų, galimas daiktas, kad ne 
vienas mūsų skaitytojas tu
ri ir senų, retesnių brošiū
rų, knygų, išleistų JAV. 
(ALDLD leidinius jis turi.) 
Kurie tai turi ir gali, lai 
siunčia muziejininkui P. Ga
šlūnui. Tegu jam pavyksta 
sudaryti didelę ir įspūdingą 
lietuviškos spaudos paro
dą!

R. Mizara

stovi NATO. Tais sumeti
mais į vakarinį Berlyną bu
vo pasiųsta ir 1,500 JAV 
karininkų ir karių. Tais su
metimais okupantų karo 
jėgos dažnai važinėja prie 
Berlynu perskyrimo linijos, 
daro manevrus, net gamina 
“naujo karo filmus”. Prieš 
tai kelia protestą Rytų Vo
kietija. Jos laikraštis “Neli
es Deutchland” rašo: “Ne
atsargus ginklo pavartoji
mas galėtų iššaukti gink
luotą susirėmimą ir karą”.

Kapitalizmo misija
Kai tik Rytų Vokietija 

sureguliavo susisie k i m ą 
tarp Berlynu, tai vakari
niame Berlyne užsid a r ė 
apie 400 smulkių išdirbys- 
čių. Kodėl. Todėl, kad nete
ko 50,000 darbininkų iš ry
tinio Berlyno ir jų tarpe 
13,000 aukštai lavintų.

Dabar amerikiniai kores
pondentai praneša, kad iš 
vakarinio Berlyno kasdien 
į Vakarų Vokįetiją pabėga 
ne mažiau, kaip po 50 žmo
nių. Kraustosi gamintojai, 
bėga jaunimas.

Bet tatai neatitinka NA
TO ir Vakarų valstybių po
litikos. Jos nori palaikyti 
vakarinį Berlyną kaina sa
vo šalių žmonių. Štai po to, 
kai Berlyno - susisiekimas 
tapo sureguliuotas, tai Va
karų Vokietija jau paskyrė 
Vakarinio Berlyno pagalbai 
$162,750,000 (“New York 
Times,” rugsėjo .13 d.).

Kam tie pinigai skiriami, 
ar dėl sergančių, ar sene
lių? Ne, tai dėl. vakarinio 
Berlyno kapitalistų. “N. Y. 
Times” korespondentas ra
šo: .“Pinigai skiriami vaka
rinio1 Berlyno biznio kom
panijoms, kad jos galėtų 
padengti nuostolius, susida
riusius netekus darbininkų 
iš Rytų Vokietijos’” Ta su
ma paskirta tik būsimų ke
turių ihėnesių laikotarpiui.

Duoda pagalbos Vakarų 
Vokietija, a duoda ir kiti 
NATO nariai.

Kodėl? Todėl, kaip ma
joras Willy Brandtas sako, 
kad “tai mūsų misija” pa
laikyti kapitalistinį vakari
nį Berlyną Rytų Vokietijo
je ir parodyti kapitalizmo 
pirmenybę prieš socializmo 
šalis. Brandtas šaukiasi i 
visus mokslininkus, studen
tus, artistus, biz n i e r i u s 
remti tą “Vakarų misiją.” 
Jis sako, kad vakariniame 
Berlyne bus pakeltos darbi
ninkų algos ir labai suma
žinti įplaukų taksai. Kieno 
kaina? Vakarų valstybių 
darbo žmonių. Vakarai šim
tais milijonų dolerių turės 
teikti pagalbą vakarinio 
Berlyno kapitalistams, kad 
tie galėtų mokėti : aukštes
nes algas darbininkams, 
kad valdžia galėtų mažinti 
taksus.

Tai seniai išbandyta ka
pitalistų; varžytinių > takti
ka. Buvo atsitikimų, kada 
Amerikos kapitalistai be
veik veltui “pardavinėjo” 
cukrų kitoje šalyje, kad ten 
užkariavus rinkas, kad iš 
ten išstūmus kitus cukraus 
pardavėjus, d namie už cuk
rų dvigubai lupo. Tarpe ka
pitalistų jiems tokios var
žytinės sekėsi, bet varžyti
nės prieš darbininkišką pa
saulį, prieš socialistines 
valstybes bus . pralaimėtos. 
Pralaimės taip, kaip prieš 
kelerius metus pralaimėjo 
tie patys “strategai” dalin
dami veltui pieną “alka
niems” rytų’ Berlyno gy
ventojams. V. Sūnus

TAIFŪNAS NUSIAUBĖ 
JAPONIJĄ

Tokio. — Galingas taifū
nas, audra, panaši į uraga
ną, siautė visu Japonas 
pakraščiu. Žuvo virš 
žmonių, dug yra sužeistų ir 
apie 500,000 liko benamiais.

2 p.- Laisve (Ųiberty)—Penkt., rugsėjo (Sėpt) 22, 1961 
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os darbininkai sako: 
nebe 1933-ji metai” 

(Laiškas Vilniaus “Tiesai” iš Berlyno) ____
’ "■ ■ Z" '"2T ' “I ” K ’ ’ r--*

rėti į ilgą VDR nuolaidžia
vimą.”

Vokieti] 
•‘Dabar

Tai, kad Vakarti Berly
nas pavirto didžiausiu šni
pų ir diversantų lizdu, 
šiandien niekur pasaulyje 
jau nebėra paslaptis. Juo
džiausios reakcijos, nežabo
to militarizmo ir revanšiz- 
mo šalininkai čia susisuko 
savo gūžtas. Iš čia jie tie
sia purvinus nagus į Vokie
tijos Demokratinę Respubli
ką ir kitas socializmo sto
vyklos valstybės. Vakarų 
Berlyne esančios radijo sto
tys kasdien teršia eterį 
šmeižtais, neapykanta soci
alistiniams kraštams.

Neseniai Demokratiniame 
Berlyne buvo teisiami Va
karų Berlyne esančių žval
gybos įstaigų agentai, kurie 

leliojo žmones bėgti į Va
karus. Dirbdami už judo- 
šiškus grašius, šie agentai 
buvo pavirtę tikrais žmonių 
pirkliais. Tačiau patekusie
ji į pinkles žmonės greit pa
matė, kad Vakaruose j ų 
niekas išskėstomis rankomis 
nelaukia, jog jie tereikalin- 
gi apgaulingai propagan
dai. Daugelis pabėgusiųjų 
vėl grįžta atgal.

Neseniai iš Vakarų sugrį
žo medicinos sesuo D. 
Brech. Ji ten turėjo dirbti 
nuo 7 valandos lyto iki 8 
valandos vakaro. Norint 
atiduoti vaiką į darželį, rei
kia mokėti nuo 170 iki 200 
markių, o tai yra pusė dar
bininko atlyginimo. Reikia 
dar prisiminti, jog čia gana 
brangūs butai. Dabar D. 
Brech dirba vienoje ligoni
nėje Berlyne. “Džiaugiuos, 

^pako ji, — jog sugrįžau 
atgal. Praėjusieji m Jiesiai 
man vis dar atrodo kaip 
klaikus sapnas.”

Buvo ir tokių, kurie gyve
no Demokratiniame Berly
ne, o dirbo Vakarų sekto
riuose, dažnai tokių koncer
nų įmonėse, kaip Telefun- 
ken, Simens, AEG, kurių 
veikla tiek daug kančių at
nešė žmonijai, neišskiriant 
ir vokiečių tautos. Šie kon
cernai ir dabar yra įsikin
kę į Vakarų Vokietijos ka
rinį vežimą.

Galas spekuliacijoms
Laisvas sektorių sienų 

perėjimas sudarė sąlygas 
spekuliuoti. S p e kuliantai 
tempė iš Demokratinio Ber
lyno kaip įmanydami mais
to produktus: mėsos gami
nius, miltus, sviestą. Vis 
įžūliau darbavosi valiutos 
^pekuliąntai.

Tokiai nenormaliai padė
čiai turėjo ateiti galas, ir 
jts atėjo. VDR vyriausybė 
ėmėsi reikiamų priemonių 
— sektorių siena uždaryta. 
Demokratinio Berlyno gy
ventojai tai sutiko su pri
tarimu. Rašytojas Bodo 
Ūžė pareiškė: “Visus da
bar domina taikos išsaugo
jimas pasaulyje. Iš niekur 

* taip negresia pavojus tai
kai^ čia.

Todėl tuo labiau mes tu
rime būti dėkingi VDR vy
riausybei, kuri nelaukė, kol 
bus griebtasi atvirų provo
kacijų, kas labai galėjo bū
ti,” Šios priemonės susilaų- 
Tkė pritarimo ir Vakarų 
Berlyno darbo žmonių tar
pe, Laikraštyje Berliner 
ceitung am abend” L. Adam 
rašė: “Man, Vakarų Berly
no gyventojui, bejėgiškas 
Ifilio Brandto (Vakarų 

^Berlyno burmistras — V. 
B.) murmėjimas dėl VDR 
vyriausybės priemonių 
skamba kaip muzika. Man 
jau seniai buvo sunka žiū-

Nors ši priemonė ir ne
buvo nukreipta prieš Vaka
rų Berlyną, tačiau politi
niai veikėjai anapus Bran
denburgo vartų sustaugė 
vilkų balsais. Sustaugė to
dėl, jog negalės daugiau 
kišti savo purvinų letenų į 
VDR. Jie prašneko apie de
mokratiją, prisiminė žodį 
“humaniškumas,” lyg būtų 
pamiršę, kad Vakarų Berly
ne ramiai sau gyvena buvę 
aukšto rango hitlerininkai, 
kariniai nusikaltėliai, bude
liai. Brandtas tuojau krei
pėsi į savo šei m i n i n k u s 
amerikiečius. Jį šiek tiek 
nuramino atvažiavęs JAV 
viceprezidentas Džonsonas.

Smurto politika
Amerikiečiai, užuot ieško

ję taikaus Berlyno klausi
mo išsprendimo, ėmėsi gru
baus jėgos demonstravimo. 
Į Vakarų Berlyną buvo pa
siųsta karinių mašinų ko
lona. “Sprogstamoji me
džiaga” — skelbė užrašai 
anglų ir vokiečių kalbomis 
ant kai kurių mašinų. Lyg 
Vakarų Berlyne dar būtų 
maža sprogstamosios me
džiagos...

Visą Berlyną aptarnau
jantis e 1 e k t r i n is miesto 
traukinys yra Demokratinio 
Berlyno žinioje. Geležinke
lininkai ir toliau eina savo 
pareigas Vakarų Berlyne. 
Įniršusių militaristų rezer
vate tai nelengvas, daug 
pasiaukojimo reikal a u j ą s 
darbas. Suįžūlėjusių chuli
ganų būriai gana dažnai 
stotyse ima daužyti trauki
nių vagonus, puola geležin
kelininkus. Teko matyti ke
letą vagonų, “pasisvečiavu
sių” Vakarų sektoriuose. 
Išdaužyti langai, peiliais 
suraižyti minkštasuoliai.

Sunku net tikėti, kad tai 
darosi Europos centre. Ge
ležinkeliui padaroma dešim
tys tūkstančių markių nuo
stolių. Buvo atsitikimų, kai 
chuliganai užpuldavo gele
žinkelininkus ir juos muš
davo. Neseniai iki sąmonės 
netekimo buvo sumuštas ge
ležinkelininkas Horstas Vi- 
tenhagenas. Pagijęs jis vėl 
grįžo į darbą. “Aš nema
nau kapituliuoti,” — pa
reiškė jis. Kaip dabar žino
ma, chuliganų būriai yra 
apmokami atitinkamų Va
karų Berlyno įstaigų. Už 
“darbo dieną” jie gauna po 
aštuonias markes.

žodis į amerikiečius
Laikraštis “Berliner cai- 

tung am abend” išspausdi
no kreipimąsi Į amerikiečių 
kareivius, tarnauj a n č i u s 
Vakarų Berlyne. Laikraštis 
rašė: “Norima' jums įkal
bėti, jog jūs ginate Vaka
rų Berlyno gyventoju apsi
sprendimo teisę. Kokia ne
sąmonė ! Niekas negresia 
Vakarų Berlynui. Lygiai 
taip pat, kaip vokiečių dali
niai reikalingi tvarkyti 
amerikiečių reikalams 
Niujorke, Vašingtone 
ar L o s a n žele; lygiai taip 
amerikiečiai reikalingi 
tvarkyti mūsų reikalus.

Jūs stovite netikro reika
lo sargyboje, vaikinai, ir 
visai ne toje yietoje, Ge
riausia vieta amerikiečiui— 
Amerikoje. Todėl keliauki
te, vaikinai, namo. Tai ge
riau'ir jums, ir mums.”

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Liaudies armi
ja, liaudies policija ir dar
bininkų kovos būriai bud
riai stovi purmosios vokie-

Industrinis augimas JAV-se 
po Pilietinio karo

Amerikos istorikai vadina 
laikotarpį po Pilietinio ka
ro “Ekonominės revoliuci
jos” era. Per pirmuosius 
XIX-ojo šimtmečio dešimt
mečius JAV-jos buvo dar 
prasiskolinusiu kraštu ir 
buvo priklausomu daugiau
sia nuo savo žemės ūkio 
ekonomijos. Tačiau per 45 
metus po Civilinio karo šis 
kraštas pasidarė vadovau
jančia pasaulio industrijos 
ir manufaktūros jėga.

Užsienio kraštų investavi
mas vaidino didelį vaidme
nį šiame pasiekime. Kapi
talo trūkumas tuoj po Civi
linio karo buvo toks didelis, 
kad JAV-jos turėjo remtis 
Europos turtu savo grei
tam išsivystymui. 1869 m.

Aš patempiu šautuvo dir-I užsienio kraštų investavi- 
žą. Šūkaukite. 1961-ieji tai 
ne 1933-ieji. Šį kartą mes, 
darbininkai, turime šautu
vus,” — rašo H. Gemskis.

Vakarai verda pykčiu, 
bando kelti provokacijas.

Rytuose — VDR pasiry
žusi ginti taiką. Čia gyve
nimas teka ramiai, norma
lia vaga, bet budrumas ne- 
prarand amas nė minutę. 
Demokratinio Berlyno gy
ventojai didžiuojasi pri
klausą taikos, demokratijos 
ir socializmo stovyklai.

V. Butkus

čių darbininkų ir valstiečių 
valstybės sargyboje. Šios 
valstybės piliečiai dabar 
jaučiasi visiški krašto šei
mininkai. Jie pasiryžę ko
voti už savo teisių reikalą 
ir nesileidžia išprovokuoja
mi.

Už taikos reikalus
Kovos grupės narys H. 

Gemskis rašė savo dienoraš
tyje, kaip jis su kitais dar- 
b i n i n k a i s stovėjo šalia 
Brandenburgo vartų. Vir
šum galvų dūzgė Vakarų 
malūnsparnis. Prisiartinęs 
būrys Vakarų Berlyno chu
liganų šūkavo ir apsvaidė 
postą akmenimis. “Mūsų 
neapykanta šiems valka
toms auga, — pasakoja jis. 
—Mintyse iškyla 1933-tieji 
metai. Čia rėkavo rudieji 
banditai. Čia liepsnojo jų 
deglai, kurie užkūrė karo 
gaisrą.

Pastipę šunės gauna 
fantaziškas laidotuves 
ir žavius antkapius

“Laisvės’’ skaitytojams 
nebus jokia naujiena, kad 
k a p i t alistai, nežinodami, 
kur padėti darbininkų už
dirbtus pinigus, laidoja šu
nis su tikybinėmis apeigo
mis ir stato jiems brangius 
antkapius.

Vienas laikraštis įdėjo 
šuns antkapio nuotrauką: 
jis tupi ant akmens ir lai
ko dantyse įsikandęs gur- 
belį (basket), prikrautą 
kokio tai maisto. Šalia 
antkapio pastatyta Ameri
kos vėliąva, žemiau antka
pio parašyta: “Mūsų išti
kimybės taškas.”

Penki juodi limozinai at
vežė 30 liūdėtojų į Los An
geles kapines. Trumpą ap
eigą skaitė moteris ministe- 
rė, apsigaubusi vilniuo j an
čių ploščiumi.

Kada trimitininkas pasie
kė lengvos melodijos notos 
galą, tai iš klėtkos paleido 
baltą karvelį, kuris nuskri
do link dangaus: supraski
me, tai buvo šuns “dūšia.”

Po ceremonijų liūdėtojai 
sulindo į laukiančius limo- 
zinus ir nusmirdėjo, palik
dami mažą kapą ir jame 
gulintį šunytį.

Los Angeles kapinėse 
pūsta: arkliai, beždžiones, 
šunės, katės, kralikai, bal
tos žiurkės, vištos, kanar- 
kos, karveliai, aligatorius, 
leopardas ir gerai prižiūrė
ta želvė.

Antkapiai, gėlė s, vėlia
vos dekoruoja keturkojų ka
pus Hartsdale, N. Y., kapi
nėse.

Velionis Lionei Berrymore 
turėjo septynis ten palaido
tus šunis.

San Francisco pasiekė 
100-procentinį rekordą At
minimų dienoje (Memorial 
Day), kuomet gėles asme
niškai buvo nešamos ir net 
oru siunčiamos puošti šunų 
kapus.

Tai žmoniškumo išjuoki* 
mas, tai visiško kapitalistu 
nes civilizacijos supuvimo 
vaisius, ,L N. 

mas tęsėsi vienu su puse bi
lijono dolerių. Užsienio ka
pitalo investavimas tęsėsi 
ligi 1914 m., kai pasiekė 
didžiausią sumą — septy
nis bilijonus dolerių.

Nors Civilinis karas ir 
stimuliavo industrinį augi
mą, tačiau JAV-jos pasida
rė industrine tauta dau
giausia dėl savo žemės tur
tų. Be to, ji turėjo be ga
lo didelius žmonių šaltinius, 
kurie vis pildėsi naujai at
vykstančiais emigrantais iš 
Europos. Tarp 1 8 7 0 ir 
1900 metų populiacija pa
didėjo 97 procentais. Tokiu 
būdu vis didėjanti vietinė 
industrija su vis besiple
čiančia užsienio prekyba 
buvo industrinio augimo 
instigatoriais.

XIX-ojo šimtmečio išra
dimai įgalino naujas ma
nufaktūros indus t r i j a s'. 
Automatinės ‘mašinos teks
tiles manufaktūrai, siuvimo 
mašinos odos ir batų indus
trijai, grūstuvai miltų ma
lūnams, mėsos apdirbimui 
reikmenys ir šaldytuvai bu
vo labai žymūs kertiniai 
akmenys vartotojų gėrybių 
gamyboje.

Jakutija žydi
Žodį “Jakutija” carizmo 

laikais žmonės tardavo su 
baime. Jie įsivaizdavo šią 
šalį kaip rūstų, amžino šal
čio kraštą, galvojo, kad tai 
tik tuščia žemė, padengta 
dviejų metrų storumų ledu. 
Jakutija buvo vad i n a m a 
kalėjimu be grotų. Carizmas 
į šį kraštą ištremdavo pa
žangius žmones. Čia kalėjo 
rusų revoliucinis de- 
m o k ratas Černyševskis, 
bolševikai I. Babuški- 
nas, E. Jaroslavskis, S. 
Ordžonikidzė, G. Petrovs- 
kis ir kiti. Ištremtų bolše
vikų dėka Jakutijoje taip 
pat ėmė kurtis pogrindiniai 
rateliai, kurių nariai studi
javo marksizmo - leninizmo 
teoriją. Jakutijos jaunimo 
atstovai Maksimas Amoso
vas, Platonas Slep c o v a s , 
Stepanas Aržakovas, Izido
rius Barachovas, Gogolevas 
ir kiti skleidė revoliucines 
idėjas ulusuose. Ir jakutai 
suprato, kad jiems reikia 
žengti drauge su rusų liau
dimi prieš bendrą priešą— 
carizmą.

“Po kiek laiko ir jakutai 
gyvens kaip žmonės,” — 
šiuos pranašiškus žodžius 
pasakė N. Černyševskis. Ja
kutijos liaudies sva j o n ė s 
gyventi laisvai ir laimingai 
išsipildė. Spalio revoliucija 
atnešė į j aku tų ulusus nau
jo gyvenimo saulę, kurios 
karšti spinduliai sušildė 
žmonių širdis,, ilgus amžius 
kentėjusius n ė 1 y g y b ę ir 
priespaudą.

Svarbūs išradimai sunkių 
metalų industrijoje įgalino 
geležies ir plieno industri
jos kilimą. Anglų metodas 
gaminti plieną, vadinamas 
Bessemer’io procesu, JAV- 
jose buvo dar pagerintas 
pigesniu ir geriau darbą at
liekančiu “open hearth” 
proecsu. Tuo tarpu kai 
1850 m. geras geležies de
ginimo pečius išdegindavo 
septynis geležies tonus per 
dieną, po 25 metų buvo pa
siekta vidutiniškai nuo 75 
ligi 100 tonų dydžio.

Mašinų įrankių industri
ja taip pat padarė didelę 
pažangą po Civilinio karo. 
Tai įgalina produ k c i j o s 
vientisumą. Jau 1890 m. 
mašinų įrankiai buvo daro
mi automatiški arba pusiau 
automatiški.

Mes neturėtume praleis
ti transporto svarbos to 
meto ekonominiam augimui. 
1869 m. Amerikos konti
nentas galų gale turėjo sa
vo naujas geležines linijas. 
Tačiau vis naujos linijos 
buvo tiesiamos, kad jų pa
kaktų vis didėjančios tau
tos naudojimui. 1870 me
tais gelžkelių konstrukcija 
sudaro 20% viso J A V-jų 
kapitalo!

Šalia viso to dvi naujos 
idėjos prisidėjo prie Ame
rikos industrijos ekonomi
nio augimo po Civilinio ka
ro. Šie du nauji glaudžiai 
surišti išsivystymai, kurie 
yra žinomi “masinės pro
dukcijos” ir “mokslinio va
dovavimo” vardais, padarė 
tokį įnašą ekonomijoje, kad 
kiekvienas žmogus tuojau jį 
pastebėjo.

Masinė produkcija reiškė 
ne vien tik kiekybę, bet 
taip pat ir mechanizavimą, 
lygią kokybę ir detalinį su
planavimą. . Į ją įeina visi vo surišti su pažangiuoju 
modernios Amerikos indus
trijos charakterio bruožai.

American Council

Jakutijoje gausu žemės 
turtų. Anksčiau šie turtai 
buvo mažai išnaudoj a m i. 
Tik Tarybų valdžios metais 
mūsų šalies-lobiai buvo iš
tirti ir panaudojami darbo 
žmonių gerovei kelti. Mes 
turime statybinių medžia
gų, deimantų, anglies, ge
ležies rūdos, aukso, švino, 
druskos... Jakutijos taigo
je išaugo miestai ir kombi
natai, susikūrė visasąjungi
nės reikšmės prmonės rajo
nai. Mūsų respublika gar
sėja savo brangiakailiais 
žvėreliais. Taigoje ir tund
roje medžiojami sabalai ir 
lapės, kiškiai ir voverės — 
apie 30 rūšių žvėrelių, ku
rių kailiukai—vertinga ža
liava pramonei.

Nors mūsų šalies gamti
nės sąlygos ir žiaurios, cent
rinių rajonų jakutai verčia
si žemdirbyste. Jie augina 
kviečius, avižas, miežius, 
rugius, bulves ir pašarines 
žoles. O kai kuriuose rajo
nuose auga net laukų kara
liai kukurūzai ir cukriniai 
runkeliai.

Tarybų valdžios metais 
Jakutija tapo kultūringa 
šalimi. Dabar mes turime 
daugiau kaip 600 mokyklų, 
kurias lanko apie 100,000 
moksleivių. Yra daug va
karinių ir neakivaizdinių 
mokyklų, specialių mokslo 
įstaigų, kuriose mokosi res
publikos dirbantieji. Gali
me pasididžiuoti ir univer
sitetu, kurio šešiuose fakul
tetuose ruošiami specialis-
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KUOPOS NARĖS
Sulaukusi 77 metų am

žiaus, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė ilgametė šio 
miesto gyventoja Emelija 
Žverblienė - Melaikaitė, Do
mininko ir Kastancijos Me- 
laikų duktė. Velionė gimė 
ir augo Lietuvoje, Panevė
žio parapijoje. Dar jauna 
būdama, 1903 metais, at
vyko į šią šalį, kur visą 
laiką ir gyveno. Susipaži
no su Juozu Žverbliu ir 
1906 metais sukūrė šeimos 
židinį. Emelija buvo pen
kių kūdikių motina. Išau
gino. ir išmokslino tris sū
nus, o dvi dukros dar vai
kystės metuose žuvo gaisre.

Emelija ir jos buvęs vy
ras Juozas buvo atsipalai
davę nuo tamsybės ir prie
tarų, blaivai žiūrėjo į gy
venimą, rėmė pažangųjį ju
dėjimą ir visą savo gyveni
mo laiką buvo pažangiosios 
spaudos skaitytoja ir rėmė
ja. Pradėjus išeidinėti 
“Laisvei” buvo jos skaityto
jais nuo pat pirmojo nume
rio. Juozui mirus Emelija 
pasiliko jos skaitytoja iki 
užmigo amžinu miegu.

Žverblienė buvo įsijungu
si ir į vietos pažangųjį ju
dėjimą. Rugsėjo 6 d., 1916 
metais, kada kūrėsi Lietu
vių Moterų Progresyvio Su
sivienijimo vietinė 23-čia 
kuopa, tai Emelija buvo vie
na iš tų kūrėjų. Ji savo 
energija, savo darbu prisi
dėjo prie tų prakilnių idė
jų skleidimo: apšvi etos, 
progreso ir mokslo. Tiesa, 
velionė, dėl savo gyvenimo 
sąlygų, negalėjo svarbių at- 
sakomingų organiza c i j o s 
darbų atlikti, bet jos supra
timas, jos meilė darbo žmo
nių gerovei, jos šviesios pa
žiūros, tyri įsitikinimai bu- 

judėjimu ir paž a n g i ą j a 
spauda. Ji rėmė tą judėjimą 
materialiai ir finansiniai 
pagal savo išgalę. Emelija 
buvo ir LDS 6 kuopos pa
vyzdinga narė nuo pat jos 
įsikūrimo 1931 metais, pil
dė organizacijos taisykles, 
gerbė ją ir buvo šios pra
kilnios organizacijos nare.

Velionė buvo daugeliui 
pažįstama, atvira, gailestin
gos širdies, draugiška, pasi
ruošusi bile kam pagelbėti. 
Todėl, išreiškimui jai pa
garbos, daug žmonių lankė 
Bednarskio koplyčią.

Gražiausiais gyvų gėlių 
vainikais nuo arti m ų j ų , 
draugų ir pažįstamų buvo 
perpildyta koplyčia. Kars
te, amžiname tėvynės na
melyje, gražiai papuošta, 
tarsi miegodama, gulėjo 
miela Emelija. Sūnūs Juo
zas, Stanislovas ir Pranas 
ir jųjų šeimos liūdi neteku
sieji savo mielosios ir bran
giosios motinėlės. Sesutė 
Barbora Kolesienė taipgi 
liūdi savo sesutės. Liūdi ir 
artimieji draugai ir vietos 
pažangieji netekę geros ir 
nuoširdžios rėmėjos.

Pirmadienį, rugpiūčio 28 
d., Bednarskio koplyčia pri
sipildė žmonių ir klausantis 
liūdnos vergonų melodijos 
laikėsi ramiai. Laidotuvių 
direktorius mandagiai pra
vedė tvarką. Karstą nešė 
šeimos nariai. Gražiai su
sirikiavo į ilgą eilę kupinos 
palydovais automašinos ir 

tai visoms mūsų respublikos 
pramonės ir kultūros sri
tims.

N. Dmitri j evas 
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slinko į Vestal Hills Memo
rial Parką — kapines, kur 
baigėsi Emelijos Žverblie- 
nės kelionė.

Saulutei skaisčiai švie
čiant, vėjeliui švelniai dvel-. 
kiant, didelis būrys palydo
vų susirinkę liūdnai lenkė, 
galvas prieš naująjį Emeli
jos kapą gražiame kalnely
je.

Po laidotuvių visi paly
dovai buvo užprašyti į Le
giono salę pietums. Visi 
buvo gražiai priimti ir pa
vaišinti.

Diena vėliau mirė ir kita 
L D S 6 kuopos narė Eva 
Palilion (Palilionieriė) -Pai- 
poliutė. Gimusi ir augusi 
Lietuvoje. Paėjo iš Gailiū- 
nų kaimo, Pušaloto parapi
jos. Dar jauna būdama pa
liko savo tėvynę, dvi sesy
tes Oną ir Ameliją Paipo- 
liūtes, patėvį I. Jasilionį, 
pusbrolius Mikolą ir Stanis
lovą Jasilionius ir 1903 m. 
atvyko į šią šalį. Visą lai
ką išgyveno Binghamtone.

Mirė sulaukusi 73 metų 
amžiaus. Buvo ištekėjusi 
už Felikso Palilionio, bet 
savo šeimos neturėjo. Gy
venimą darė laikydama gė-„ 
rimų užeigą. Vyrui mirus 
pasiliko viena liūdėti. Ge
rokai vėliau (po vyro mir
ties) iš Lietuvos atvyko 
velionės sesutės dukterys 
Nastazija ir Elzbieta Zido- 
naitės, tai sykiu ir gyveno- 
iki ilgos ir sunkios ligos 
kankinama baigė savo gyve
nimo kelią.

Eva priklausė prie LDS 
6 kuopos nuo pat jos įsikū
rimo 1931 metais. Buvo 
pavyzdinga ir pažangių 
minčių moteris. Netikėjo jo
kiems prietarams ir iki 
mirties buvo pažangios min
ties šalininkė. Ji daugeliui 
buvo žinoma, draugiška, 
malonaus būdo ir geros šir
dies. Todėl, išreiškimui jai 
pagarbos, susirinko į koply
čią daug žmonių. Ji gra
žiai papuošta gulėjo karste, 
gražiausiame gėlyne, kurių 
vainikai buvo nuo artimų
jų, draugų ir pažįstamų.

Eva paliko liūdinčias se
sutes — Amiliją Chamo ir 
jos šeimą čia Binghamtone,’ 
Oną Židonienę ir jos šeimą 
Tarybų Lietuvoje ir daug 
kitų giminių, draugų ir 
kaimynų.

Šeštadienį, rugpiūčio 26 
d., nors smarkiai lijo, bet 
prisirinko pilna Bednarskio 
koplyčia žmonių, kad su
teikti patarnavimą ir amži
nai atsisveikinti su velione 
Eva.

Laidotuvių direktorius 
gražiai, sutvarkė ilgą eilę 
palydovų automašinų, ku
pinų palydovų, ir nulydėję 
į Glenwood kapines, kur ji 
tapo palaidota šalia savo 
vyro Felikso. .

Po laidotuvių palydovą! 
buvo užprašyti į Legiono 
salę pietums, kur buvo gra
žiai priimti ir .pavaišinti, >

Onytė, WellusT

PATAISAU KLAIDĄ ;
Mano rašinėly — “Kata

raktas — biauri liga”7 įvyko 
stambi klaida. Gale rašinė
lio pasakyta: operuota akis 
visiškai sugadinta, o turėjo 
būti neoperuota dešinė akis 
visiškai sugadinta.

Atsiprašau. Man rodos,' 
mano buvo gerai parašyta. 
Kaip galėjo įvykti tokia 
stambi klaida?

Rašinėlis tilpo “Laisvėje” 
rugsėjo 10-tos dienos laido
je. j. n. r
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Mūsų
(Tąsa) '

Prie ūlytėlės ir ūlyčios, 
kampe, stovėjo Zikaro kal
vė, kurioje senis Zikaras 
nuo seno smailino kaimie
čiams noragus ir taisė ki
tus geležinius daiktus. • Čia 
“lūžo” mūsų kaimas pusiau.

j Iki ūlytėlės ėjo taip va
dinamas “mūsų galas,” o 
anoj pusėj — “anas galas.” 
Svarbiausia, kodėl kaimas 
buvo kertamas pusiau, tai 
banda. Mat, suvarius 52-jų 
kiemų gyvulius į vieną bū
rį, būtų neįmanoma ją su
valdyti ir daug nesmagumo 

J būtų, todėl galvijus ganė 
dviem būriais.

Mūsų galas turėjo ma
žiau kiemų, bet mūsų gale 
kažkaip vis buvo gyvumo, 
nors tas gyvumas ir nebuvo 
svarbus ar daug kultūrinis, 
bet visgi judėjo. Gi anas 
galas, jeigu neskaityti naš
lio Aleliūno kiemo, kur su
sirinkdavo veik viso kai
mo vyrai žiemos laiku, kai 
neturėjo ką veikti vakarais, 
buvo tykus.

Atsimenu kaip per du
rnus, kaip mane motina nu- 

■ sivedė parodyti man pirmą 
pagrabą, tai buvo Aleliūnie- 
nės pagrabas. Kai mudu 
įėjome į jų grįčią, Aleliū- 
nienė gulėjo viduryje grį- 
čios, aplink ant suolų sėdė
jo daug žmonių. Kai mu
du parėjome namo, motina 
kalbėjo su patėviu, kad da
bar Aleliūnui bus labai ne
gerai gyventi: jis pats tu
rės duoną kepti, karves 
melžti, valgį virti ir dra
bužius skalbti, ir tt'. Taigi, 
kas mūsų gale buvo “Sprak
sės” kiemas moterims, tai 

i aname gale buvo Aleliūno 
kiemas vyrams. Jie čia rin
kosi, rūkė pypkes, kortavo, 
kalbėjosi, barėsi, o kartais 
ir apsistumdydavo.

Kad valakininkai ir pus- 
valakininkai gyveno gerai, 
kurie netingėjo dirbti, tai 
jau aišku, bet kaip gyveno 

/ mažažemiai ir bežemiai? O 
jų buvo. Jiems irgi buvo 
išeitis.

Iš kur tai atsirado koks 
ten ponas Musnickas ir pa
statė prie pirmojo mūsų 
lauko plytų ir čerpių fabri
ką. Ir tai nebuvo kokia ten 
pašiūrė, ale ir koks fabri
kas! Pastatas buvo aukš
tas, gražus, su aukštu sto
ru storos skardos kaminu, 
aptvertas aukštomis stačio
mis lentomis, kad nieko ne
buvo galima matyti, kas 
darosi kieme. Tik iš vienos 
pusės buvo atdara, kur bu
vo" išvestas siauras geležin
keliukas, kuriuo vyrai at
stumdavo vagonėlius, pilnus 
smėlio, į fabriką. Viduje 
buvo išbud a v o t a s didelis 
pečius, kuris visada lieps
nodavo, ,o už jo stovėjo di
delis garinis inžinas su di
deliu raudonu ratu, šalia 
jo, buvo mašinos, kur mai
šė kokį ten ^mišinį dėl čer
pių — raudonų, žalių, mė- 
lynų. O pačiame gale bu
vo didelis garinis pečius, 
kur džiovino plytas. Gi vi
duryj stovėjo plokščias ra
tas su 4-riom rankenom; jį 
vyrai vadino * “zatoru.” 

, Nuo to rato žemyn ėjo sto
ras sriubas, kaip koja, o 
ant galo buvo kaip žmo
gaus pėda. Kai ten stovė
damas vyras ratą pasuką į 
vieną pusę, ratas sukasi, o 
koja eina žemyn žemyn ir 
įsispaudžia ten, apačioj, į 
formą, pilną smėlio. Vyras 
ratą pasuka į kitą, pusę, ir 
ratas sukasi, o koja kyla 
aukštyn, o ten apačioj iššo
ka graži ‘balta plyta, su 
Viršuje raide M — Musnic-

kaimo nuc 
ko. Ogi kai Krasauskas 
(kuris gyveno toj Žėko se
noj grįčioj, dabar jis čia in
žinieriaus pagalbini n k a s) 
paliečia tą didelį raudoną 
ratą, jis sužaibuoja lyg tie 
dangaus Alijošiaus ratai, 
rodos, nenorėtum niekur 
eiti iš čia.

Čia dirbo mano patėvis ir 
vyresnysis brolis Augusčiu- 
kas, Vešiota su Petru, Ne- 
vulis ir “Spraksės” nebylys. 
Fabrikas ryte" 6 vai. sukau
kia storu galingu balsy, ta
da vyrai skuba rengtis ir 
eina į fabriką, o vėlai ryte, 
kai mama išverda, aš nune
šu į tą fabriką jiems val
gyti. Jame dirbo koks 20 
vyrų. Jis pradėdavo dirbti 
apie Kalėdas, arba tuoj po 
jų, ir dirbdavo iki Velykų. 
Bet po trijų, žiemų darbo 
fabrikas sustojo dirbęs. Tur 
būt jis subankrutavo. Ma
tomai, jo darytos plytos ne
buvo gana drūtos, — jomis 
išbudavotas, sakysime, grį- 
čiai kaminas po dvejų tre
jų metų pradėdavo smėliu 
byrėti, griūti, t

Nusiminė mūsų biednio- 
kai. Jie sakė: Kur mes da
bar užsidirbsime rublį ki
tą, kuris mums visada taip 
reikalingas? Kaip reiks 
gyventi?

Bet išeitis buvo. Švai- 
kauskas, kaip Panevėžyje 
augęs ir kalbėdavęs rusiš
kai, lenkiškai ir kiek žydiš
kai, žinodamas Panevėžyje 
ne tik valdiškas kanceliari
jas, bet ir perkupčių rašti
nes, ten nulįsdavo ir susi
žinodavo, koks ponas par
davė kokiam perkupčiui 
miško kirsti, ir jis susitar-' 
davo su jais surinkti kirtė
jus ir vežėjus į Panevėžį. 
Jis pirmiausia pasakydavo 
Augusčiukui, Vešiotai ir kt.

"Vieną žiemą jie kirto po
no Bistramo miške visus 
ąžuolus; storuosius galus 
piovė į lį sieksnio ilgius, 
nežinia kam, o nuo 14 colių 
iki 10 colių po sieksnį ge
ležinkelių pabėgiams. Kitį 
žiemą jie kirto tame pačia
me miške visus uosius: sto
ruosius galus lentų plovi
mui, o nuo 12 iki 14 colių 
ratlankiams lenkti, ir viską 
prisįatyti į Panevėžį.

Trečią žiemą jau ir aš 
kertu pono Rosako eglynė
lyje visus beržus malkoms. 
Taigi .viskas ėjo į Panevė
žį. Jis ryjo ir ryjo viską, 
it tas pasakiškas smakas. 
Jis sūry j o miškus, grūdus, 
gyvulius ir pieno produk
tus, žąsis, vištas ir kiauši
nius, sodų vaisius ir daržo
ves, šilų uogas ir grybus, 
net ir gyvates pirko, tik at
nešk. Viską pirko, ką tik 
kaimiečiai jam atvežė ar 
atnešė; jis nurinko ir ak
menis, kurių mūsų laukuose 
buvo daug, ir vis jam nebu
vo gana. Jis reikalavo vis 
daugiau ir daugiau... žino
ma, visa tai reikėjo surink
ti ar užauginti, o tai buvo 
^darbas, bet kas netingėjo, 
tas ir gyveno.

Vakaruškos
Zikaras turėjo du sūnų. 

Steponas buvo vyresnis. 
Jaunesnis — Antanas; jis 
tarnavo kariuomenėje. Ste
ponas buvo poaukštis ir po- 
kūdis; vyras su gerokais 
rudais ūsais, tiesiai žemyn 
nulinkusiais; veidas buvo 
biskį šlakuotas, žodžiu, jis 
buvo negražus vyras, bet 
buvo “mokytas.” Mat, jis 
mokėjo groti armonika — 
tokia ilga-siaura ir jau ge
rai aplamdyta. Vasarą ne- 
dėldienį po pietų jis eidavo 
ūlyčia grodamas, o mes, 

vaikai, jį sekdami, iki jis 
įeidavo į Žėko kiemą, kur 
jo jau laukdavo bernai ir 
mergos. Jie ten kieme šok
davo, o mes po vieną, po 
du palengva susėlindavom 
ir ten prie vežimų šokda
vom, stumdydavomės — da
rydavom kaip daro dideli, 
todėl mes jauni išmokdavo
me šokti.

Kai saulė leidžiasi, mes iš
bėgiodavome namo, bernai 
vėliau, kai sutemdavo, su
sibardavo, imdavo keiktis, 
išsigrūzdavo ūlyčion ir, iš
silaužę iš žabinių tvorų bas
lius, vieni bėgdavo, o kiti 
vydavosi...

O po tokių muštynių kai
mo moterys, susirinkę pas 
“Spraksę,” visa tai apkal
bėdavo. Mūsų motina irgi 
mėgdavo kartais ten nubėg
ti ant valandos per priete
mą, ypač žiemą, o parėjus 
namo viską papasakodvao 
patėviui, o mes viską girdė- 
davom.

“Spraksė” visada “daug 
žinodavo,” o ypatingai ji 
“žinojo” apie vakaruškas ir 
velnius, tai daugiausia tuo 
klausimu ir kalbėdavo. Ji 
sakydavo: Vakaruškos tai 
velnio .išmislas, ir tas kie
mas, kuris leidžia rengti 
vakaruškas, tarnauja vel
niui, į vakaruškas ir velniai 
susirenką. Kadangi Brazių 
Grasė buvo iš visų mergų 
gražiausia, tai visi bernai 
ją negalėjo pasidalinti, ir 
dažniausiai dėl jos bernai ir 
mušdavosi. Tu, girdi, velnio 
nuo tikro berno neatskirsi, 
nebent tu jam ant kojos už
minsi. Mat, velnio koja yra 
tiesi, kaip karvės, <— bate 
pėdos nebus, o berno bate 
pėda bus.

Kitos moterys nesutiko su 
visa “Spraksės” filosofija, 
ypač jos nesutiko, kad Žė- 
kas kuo nors velniams pa
dėtų. Jos sakydavo: žėkas 
yra pabažnus žmogus, jis 
važiuoja kas nedėldienis 
bažnyčion, paveda savo di
džiąją seklyčią majavoms 
giedoti, o kokį gražų ir 
brangų Panelės Švenčiau
sios abrozą nupirko, ir t.t. 
O “Spraksė” vistiek laikėsi 
savo. Girdi: jis visą tai da
ro velnių liepiamas. Jeigu 
jis velniui netarnautų, tai 
iš kur jis toks bagotas? 
Jam, greičiausiai, naktį ait
varas pinigų atneša, ir t.t. 
Kitos moterys, negalėdamos 
pasakyti, kaip ir iš kur, Žė
kas pralobo, nutildavo. s"

Staiga Steponas prapuolė. 
Vieni sakė, kad jis išvažia
vo Amerikon, kiti — kad į 
Odesą, o dar kiti—kad Ry
gon. Kadangi Stepono ne
bebuvo, nebuvo nei muzi
kanto mūsų kaime, nebuvo 
nei bernų muštynių.

Vaikai
Vaikų visi turėjo datig, 

bet nelabai pageidavo, kad 
jie rinktųsi į kieno grįčią, 
ypač žiemą vakare alasavo- 
ti. Mus dauguma, vydavo 
lauk, tik Brazio Jurgio šei
myna mus pakentė. Mes 
čia ir rinkdavomės skait
lingai ir triukšmaudavome. 
Didesni prie stalo kortuo
davo, kiti anuos tėmydavo, 
o mažesni žaisdavom kokią 
žaismę, kaip “Kiškelį,” ku
rį dainuodavom: “Kiškeli 
mėlynasis, kiškeli tu pilka
sis, dar ne tau, dar ne tau 
į darželį šokti...”

Žaidimui mus surikiuoda
vo “dėdė” Brazys, o dainą 
vesdavo jo Opu te, “teta” 
Brazienė su Grasė. Kai ka
da Brazys paprašydavo 0- 
nutę padainuoti, o mes 
klausydavom. Kai ji' pa
baigdavo, tėvas visada ją 

pagirdavo. Man rodydavos, 
kad jos tėvas labai malonus 
ir geras tėvas. Manydavau: 
žiūrėk, visi mus veja lauk, 
o jis mums toks geras!

Vieną kartą jis paprašė 
Onutę padainuoti tą naują 
dainą, kaip jis sakė. Onu
tė, kaip paprastai, atsistojo 
ir ėmė dainuoti: “Nemai
nyčiau tos valandos ant 
turtų didžiausių, kada im
damas už r a n e k 1 ė s savo 
mielos klausiau: Ar tu svei
ka, ar tu linksma, mano 
aniuolėli, ar neilgu tau be 
manęs, tu, mano paukšte
li?../

Aš klausiau ir degiau iš 
nuostabos, kaip Onutė iš
drįsta tarti tokius meiliš
kus žodžius prie tiek sve
timų ir tėvų. Man rodės, 
kad aš niekaip to padaryti 
negalėčiau. Juk tokius žo
džius gali tarti tik dideli, o 
ne tokio amžiaus kaip mes. 
Vaje, vaje, juk tai griekas..., 
O va, Onutė drįsta, o tėvas 
šypsosi ir glosto jai galve
lę. Aš visiškai nebesupran
tu, kaipgi čia yra? Aš ži
nau, kad jeigu mūsų šeimy
noj kuris taip k a d a i n uo- 
tum, tai mūsų tėvai tuoj 
pasakytų: Na, jau na, ar 
neperdaug jau žinai, per
daug greitai pasensi. Ko 
nors paklausti apie tai ne
išdrįsau, tai taip ir paliko.

Daug sykių dar man teko 
girdėti Onutę dainuojant, 
bet niekada ji manęs taip 
nesužavėjo, kaip kartą jau 
ganant bandą. Aš tada ga
niau Račiūno bandą. Aš 
ganydavau kasdien. Mat, 
valakininkas turi išleisti 
piemenį kasdien, pusvalaki- 
ninkas—kas antrą dieną, 
trečidalininkas — kas tre
čią, ketvirtadaliui n U a s — 
kas ketvirtą dieną, ir t.t.* f

Kai kada pasitaikydavo 
ir mergaičių. ' Taip vieną 
dieną išėjo ganyti Brazio 
Onutė ir “Skiaučiaus” Juo
zo Pranutė; jos už mane 
buvo gal po metuką vyres
nės.

Pusryčių mes eidavom, 
kai banda ateina palengva 
ėsdama iki galo ganyklų — 
iki ganyklos a t s i r e mia į 
Bistramo mišką. Čia gyvu
liai toliau nebeleidžiami ei
ti, jie sustoja ir sugula, ir 
atrajodami gromulus stovi 
kokią porą valandų, tai ta
da piemenims gera proga 
eiti pusryčių. Na, tai mūsų 
kerdžius ir pasakė: Aš, 
Vincukas ir Petrukas ei
nam pusryčių, o Onutė, 
Pranutė ir Juozukas eis, 

mes, sugrįšime, ir jie 
nuėjo. Mergaitės susėdo 
šalia viena kitos, o aš atsi
sėdau kiek toliau; jos mane 
kvietė sėstis prie jų, bet aš 
neišdrįsau (visada buvau 
nedrąsus).

Tuojau jiedvi pradėjo dai
nuoti: “Ašen viena line
lius pasėjau, liūlia, berne
li mano, liūlia liūlia, tingi
nei! mano, liūlia...”

Jos dainavo viena plonu 
balseliu, kita storesniu. Jos 
taip gražiai sutarė, har
moningai dainavo, kad ąš 

,niekad to jų dainavimo ne
užmiršau. Jos dainavo il
gai apie tą savo bernelį ir 
linelį, o aš klaupiau ir py
kau ant to jų bernelio tin- 
ginėlio, koks jis buvo ne
tikęs, kad tokioms gra
žioms ir geroms mergai
tėms nieko, o nieko nepa
dėjo. ' Aš jį tuojau prilygi
nau prie savo pusbrolio 
Petro, kuris tik miegojo, o 
dirbti nenorėjo. Ot, maniau 
sau, jeigu aš būčiau buvęs 
tuo jų berneliu, tai x joms 
viskuo būčiau padėjęs, dar 
jas būčiau apkabinęs, glos
tęs it, jeigu , būčiau išdrį
sęs, pabučiavęs...

v (Bus daugiau)’

I

Florida nemaža valstiją 
žemės plotu, ji randasi ar
čiausia į pietus negu bent 
kokia kita valstija šiaurės 
Amerikoj. Pats Floridos 
smaigalys baigiasi lyg sūris 
spaudžiamas; jį supa At
lantas iš rytų ir Gulf of 
Mexico iš vakarų. Yra dar 
toliau į pietus Key West, 
bet ten jau salos saliukes 
sujungtos 42 tiltais, mažiu
kais ir dideliais. Vienas til
tas 7 mylių ilgio. Key West 
neturi prėsko vandens už
tenkamai gyventojų naudo
jimui. Pereitų metų uraga
nas Donna sutraukė van
dens vamzdžius, kurie atš
vęsti nuo Floridos sausže- 
mio (Key West nuo Miami 
yra 150 mylių atstume).

Buvo nemaža nemalonu
mų Key West gyventojams, 
pakol atsteigė vandentiekį.

Floridos smaigaly randa
si Everglades National 
Park ne per toli nuo Mia
mi.

Everglades parkas labai 
didelis žemes plotu; viso 
yra septynios vietos, ku
riose galima nueiti pažiūrė
ti įvairenybių, beveik tro- 
piškos gamtos gyvūnijos ir 
augmenijos. Nuo pirmos 
Royal Palm Area iki pas
kutinio Flamingo 35 my
lios kelio.

Flaminge, kur baigiasi 
parkas, yra įrengimų “kem- 
pyti” nemokamai, yra ge
riamo vandens ir pečiai, 
yra piknikams plotas su 
100 celnentinių stalų ir suo
lų, tik nėra medžių pavė
siui. Yra ir motelių per- 
nakvojimui, yra valgykla-, 
ręstauranas,; baras; ir/žuvi
ninkams prieplauka. Vieni 
žuvininkai atsiveža - savo 
laivelius, kiti renduoja. 
Parkas nepatrauklus akiai, 
nes nedaug medžių, dau
giausia pelkynų augmeni
ja.

Į tą vietą, kur dabar par
kas, prieš 150 metų atsikė
lė Seminolų indėnų gentis 
iš Georgia ir Alabamos 
valstijų, kur ir dabar jie te
begyvena. Bet vėliau euro
piečiai apgyveno, kirto miš
kus, degino medieną ir da
rė medžio anglį pardavi
mui. Radosi čia ir medžių, 
iš kurių gamino guzikus-sa- 
gas, dabar tiktai kur ne 
kur matosi tų medžių, kaip 
paminklai. Vietomis buvo 
pradėjęs augti iš naujo 
miškas ir jau gerokai pa
augėjęs, bet pereitų pietų 
uraganas Donna pripūtė 
sūraus vandens, kuris ap
naikino pelkių augmeniją, 
teikusią medžiams augimo 
medžiagų, trąšą. Na, ir da
bar to miško plotų plotai 
apmirę - apdžiūvę, ale ir 
vėl ant apdžiūvusių šakų 
jau pradeda augti jauni 
mažiukai lapai. Atrodo lyg 
prisikėlusi iš numirusių 
nauja augmenija.

PA-HAY-OKEE Overlook 
yra pastatyta aukštoka 
platforma, ant kurios pasi
lipus galima žvalgytis į 
nei galo nei krašto akiai 
neapmatomas lygumas; 
nei kalnelio, nei krūmelio, 
nei jokio medelio, vien tik 
pelkių labai šiurkšti žolė, 
žaliai pilkos spalvos, apie 
dviejų pėdų aukščio. Susi
daro savotiška/ keista pa
norama, žiūrint > į tokią 
gamtos tverybą.

Mahogany H] a m m o c k 
Trail —- tai vietai kur rau
dasi nemažai milžinų me
džių; tūli ją vėjo išversti iš 
Šakinį, ant kurių liemens 
auga nedidelio formato pa
parčiai, vadinami “iš nuipL 
>ūsių‘ ’ prisikelianti papar-

, FLA.
čiai”. K a i būna sausra, 
nelyja, tai paparčiai nu
miršta, sudžiūva, o kai 
pradeda lyti, tai jie atgyja 
ir vėl žaliuoja ant per- 
griuvusių medžių liemens 
žievės.

Yra ten labai keistos me
dienos. Vįeni medžiai žmo
gaus rankos storio — ilgi, 
ilgiausi lyg virvės, biskį 
prikibę prie storo , medžio 
ąžuolo, auga sykiu su 
ąžuolu į aukštį; yra ten ir 
Mahogany, brangaus me
džio, iš kurio dirbama įvai
rūs brangūs baldai. Dar 
yra /‘Smaugianti figa” (Fi
cus aurea). Ji taip suma
niai apsivynioja aplink sto
rulį ąžuolą ir augdama ant 
jo per daugelį metų nu
smaugia tą milžiną medį 
savo apglėbimu.

Yra ten ir gyvūnijos, ali
gatorių ir kitų, bet jų šiuo 
sykiu neapžiūrėjome, nes 
Floridos saulutė taip karš
tai kepina, kad neliko jėgų 
daugiau, vaikščioti.

Reikia mažiausia metus 
'laiko Floridoj pagyventi, 
kad galėtum prisitaikyti 
prie to sub-tropiško klima
to, kuris iš sykio būna per- 
šiltas. Vasarą, jei padirbė- 
ji saulės kaitroj ir pradedi 
išgerti po galioną vandens 
į dieną, tai gerokai atskie- 
di kraują ir būna kraujui 
lengviau cirkuliuoti. Tada 
žmogus jautiesi geriau.

Kubos revoliucija padau
gino Floridos gyvent, skai
čių, ypatingai Miami. Čia 
priskaitoma virš 75 tūks
tančių dipukų, tai didžiuma 
vidurines klasės (buržujai) 
ir biaųrūs. rp/J.tj-*

Aną' diedą 9 kubiečiai grį
žo į Kubą, tąi kiti bėgliai 
sudarė riaušes orlaivių lau
ke, iš kur tie 9 turėjo iš
lėkti. Reikėjo 17 policinin
kų tvarkai palaikyti.

Industrija Floridoj irgi 
auga labai greitu tempu. 
Čia kapitalistui labai leng
vos sąlygos įsisteigti. Flo
ridoj pigesnis darbininkų 
uždarbis nei kur kitur JAV, 
o darbininkams, dirban
tiems saulės kaitroj, tai 
tikra pekla. Bet žmogus 
pergali viską.

Namų statyba, farmų 
darbai, ir kitokie laukuose 
darbai eina visu įtempimu. 
Floridoj gamtos , sąlygos 
prielankios ir vietos daug 
visam kam augti ir plėto
tis.

I. U.

Worcester, Mass.
Spaudos naudai piknikas 

puikiai pavyko \
Rugsėjo 17 d. atsibuvo 

rudeninis spaudos naudai 
rengtas LLD 11-tos kuo
pos su pagalba 7-tos 'Ap
skrities piknikas. Kadangi 
oras tą dieną buvo gražus, 
tai publikos privažiavo 
skaitlingai, daugiausia jš 
kitų miestų pažangios spau
dos rėmėjų. * Vietinių galė
jo būti daugiau. Buvo ir 
tolimų svečių į šį m ū s.ų 
gražų Olympia parką “at
klydusių.” Vienas geras 
spaudos rėmėjas buvo net iš 
Baltimore, Md. Jis įr- dova
nų piknikui atvežė.

Kaip buvo garsintą, pro
gramos pildymui buvo iš 
Niujorko atvykęs. Moterų 
kvartetas vadovybėje Mild- 
redos Stenslerienės ir kal
bėtojas “Laisvės” redakto
rius Antanas Bimba ir kiti. 
Tolima viešnia iš Italijos 
puvo dainininkė K Menke- 
liūnaitė, D, V.

4 p.~Laisv8 (Liberty)—P**"

Rochester, N. Y. .
Iš W. Černiausko V 

sutiktuvių
Rugsėjo 10 d. įvyko pie

tūs, kuriuos bendrai rengė 
LLD moterų ir vyrų kuo
pos pasitikimui Wm. Čer
niausko, grįžusio iš Lietu
vos sū Antrąja turistų gru
pe.

Parengimas labai gerai 
pavyko. Svečių ir viešnių 
buvo geras būrelis. Paval
gius pietus, buvo pakvies
tas Černiauskas papasako
ti savo įspūdžius.

Černiauskas smulkmeniš
kai papasakojo savo paty
rimus. Jis sakė, kad Lietu
va su kiekvieneriais metais 
žengia pirmyn prie geres
nio gyvenimo. Žmonės jau 
gražiai apsirengę, sočiai pa
valgę, daug yra statoma 
naujų fabrikų, gyvenimo 
namų ir kitokių pastatų. 
Lietuvoje bedarbių nėra^. 
Valstybė teikia veltui gy-J 
dymą - daktarų patarnavi
mą, ir mokslą. Kas tinka
mas, nori, tai ir mokosi..

Černiauskas bvo Maskvo
je, Vilniuje, Kaune, Druski
ninkuose, Palangoje, Nido
je. Aplankė jis visus gimi
nes, kurių turi daug. Parsi
vežė kartu su juomi brolių 
ir seserų bei kitų giminių 
nutrauktų paveikslų. Visi 
gražiai atrodo.

Černiauskas pasitenkinęs, 
kad gavo progą aplankyti 
Lietuvą. Jis dėkingas Lie
tuvos vyriausybei ir miestų 
žmonėms, mergaitėms, vi
siems ir visoms už jų drau
giškumą. Daug nerašysiu, 
nes jis ketino savo įspūdžių 
į laikraštį parašyti. <

Šiam parengimui mote
rys dovanojo maistą ir atli
ko jo paruošimo darbą, vy
rai dovanojo gėrimą ir di|’^ 
bo piae baro. Didelis ačiū 
visiems ir visoms už dova
nas, darbą ir publikai už 
atsilankymą. Liko pelno, 
kuris bus paskirtas nau
dingiems reikalams.

L. Bekis

Naujas plūgas '
Laivų korpusai, lėktuvų 

sparnai d a r o mi aptakios 
formos, kad būtų mažesnė 
trintis, kad jie galėtų grei
čiau plaukti bei skristi. Su 
trintimi susiduria ir plūgo 
noragas bei verstuvas. Kiek 
buvo stengtasi keisti jų pro
filį, bet gerų rezultatų iki 
šiol nepasiekta.

Patį- didžiausią pasiprie
šinimą sutinka verstuvas.
Juk jis stumia, suslegia ir 

apverčia žemes. Verstuvo 
darbas pagrįstas slydimo 
principu. O čia kaip tik i# 
susidaro didžiulės trinties 
jėgos. įf

Vengrų išradėjui Ištva- 
nui Sabo kilo įdoųii mintis 
pakeisti žemių slydimą 
verstuve riedėjimu. Jis su
trumpino-verstuvą ir vietoj 
šios jo dalies įtaisė ritinė
li primenantį n u p i a u t ą 
kūgį. Ritinėlis, būdamas 
prisiglaudęs prie verstuvo, 
plūgui judant., sukasi. Šiuo 
atvejų slydimo trintį dide
le dalimi pakeičia riedėjimo 
trintis. O pastaroji žymiai 
mažesnė. Be to, ritinėlis, 
besisukdamas, išsklaido že
mes. Todėl tokiu plūgu su
artas laukas būna lygus, 
jame nematyti vagų. Toks 
25 arklių jėgos galingumo 
traktprius ‘ traukia plūgą 
10»12 kilometrų per valan
dą greičiu. ,Dirbant įpras-' 
tu plūgu, jam prireiktų 1JA 
karto galingesnio vilkiko? 
Kaip matome, naujasis plū-* 
gas daug sutaupys galingu
mo, kuro ir laiko.

fet, rug&ėjo (S«pt) 22, 1961



Philadelphia, Pa.
11778 metais, kuomet An

glijos kariuomene ūžė m ė 
Philadelphia ir Washing
ton© kariuomenė pasitrau
kė i Valley Forge, buvo šal
ta žiema. Anglijos kariuo
menė, kad apsigintų nuo 
šalčio, sudegino episkopalų 
bažnyčios tvorą vertės $18. 
Tais laikais tai buvo nema
ža pinigų suma.

Nuo to daug laiko pra
ėjo. Dabartinis episkopalų 
klebonas Koci, versdamas 
istorijos lapus, surado pa
darytus nuostolius ir parei
kalavo iš Anglijos valdžios 
atlyginimo. Priska i t a n t 
nuošimčius, bendra suma 
susidarė $756,000. Anglijos 
valdžia nesutiko apmokėti.

Bet Selwyn*Lloyd prisiun
tė čekį nuo savęs $18, ne- 
priskaitydamas nuošimčių, 
ir reikalas pasibaigė.

:—
Prie teisėjo Hoffman 

pristatyti du jau nuo 1 i a i. 
Vaikinas 16 metų, mergaitė 
14-kos. Mergaitė laukiasi 
kūdikio.

Mergaitės motina 30 me
tų amžiaus, turi 7 vaikus. 
Ji sako teisėjui: Kai mano 
dukters kūdikis gims, aš jį 
pasiimsiu auginti.

Teisėjas jai pastebi: Jūs 
turite 7-nis vaikus, gauna
te pašalpos $240 mėnesiui 
sau ir vaikų užlaikymui, 
tai kodėl neišteki už to sep
tynių vaikų tėvo, kuris duo
tų tau ir vaikams pragy
venimą?

Moteris atsako teisėjui:
Mano ištekėjimas — ne 

tavo reikalas; žiūrėkite sa
vo reikalų, o ne mano...

Atlantic City gražuolių 
konteste Pennsylv a n i j o s 
•raštijos gražuolė nelaimė
jo, bet skaitlingos publikos 
buvo gražiai sutikta.

Automobilių išdirbystės 
streikas palietė ir šią apy
linkę. Wilmington, Del., ir 
trenton, N. J., metė darbą 
5,300. Vadovauja lokalas 
435.• __.__

Trys tūkstančiai tymste- 
rių 107 lokalo sukilo (>rieš 
lokalo sekretorių R. Cohen. 
Sukilusių advokatas sako, 
kad kitas tūkstantis sukilu
sius remia. Lokalas narių 
turi 13,000.

Lokale nesutikimai prasi
dėjo 1958 metais. Sukilusi 
grupė kaltina Coheną 12-ka 
nusikaltimų. Sukilu šieji 
šaukia savų pasekėjų masi
nius susirinkimus, daryda
mi planus Cohenui ir jo pa- 
gelbininkui prašalinti. 
yBet “suradymų faktų ko

misija” paskelbė, kad pri
metami Cohenui kaltinimai 
nėra teisingi. Tymsterių 
prezidentas Hoffa atmetė 
kaltinimus, palaikyd amas 
Coheno pusę.

• ,

Tymsterių lokalas 676 pi- 
kietuoja arklių lenktynių 
įmonę. Lenktynių sezonas 
prasideda su spalio mėne
sio pradžia. Lokalo prezi
dentas John P. Greeley sa
ko, kad iš šimto dirbančių 
90 susirašė prie unijos, no
rėdami,’ kad juos atstovau
tų lokalas 676.

1960 metais Pennsylvani- 
jos vieškeliuose žuvo 1609. 
Statistiką pateikė National 
Safety Council.

•
Atidalyta nauja bibliote

ka Rising Sun Avė. Įrengi- 
^rt^is, sakoma, lėšavo 273,-

Namų statybos darbinin- 
Tkai skaičiuje šimto sustrei- 
kąyo, Nesusipratimas kilo 

keltuvų patarnavime, kuo
met dirbantieji turi pasiek
ti 18-tą aukštą. Unijos 
pareigūnai sako, kad tik 
vienas keltuvas eina i sep
tintą aukštą. Kito keltuvo 
nėra.

"Pasauliniai įvykiai phila- 
deplhiečių nesulaiko kovoje 
už savo būvio pagerinimą. 
Viena bei kita unija, pasi
baigus kontraktui, pateikia 
savus reikalavimus.

Philadelphija vienas iš 
didmiesčių, kur kovojama 
už būvio pagerinimą. Gy
venimas kunkuliuoja.

z Pilietis

Cleveland, Ohio
Spaudos pikniko pasekmės

Cleveland© Draugijų Są
ryšis kas metai rengia spau
dos pikniką, o kuomet są
ryšis. rengia, tai, atrodo, ir 
sąryšyje priklausančios vi
sos draugijos turėtų daly
vauti, tačiau ne visada taip 
išsipildo, o ypatingai šių 
metų spaudos piknikas ne
buvo taip skaitlingas, kaip 
tikėtasi. Todėl ir užsibriež- 
tos spaudai skaitlinės pik
nike nepavyko sukelti. Bet 
vėliau vieną % kitą draugą 
nubaudus nedalyvavimą 
piknike visas reikalas pasi
taisė.

Drg. M. Kazen, (nors ir 
buvęs piknike) aukojo $15, 
J. Bagužis $5, J. Petrus $2, 
Moterų Klubas $3, R. Jurk- 
šaitienė ir V. Daraškienė 
po $1, M. Karson ir P. Wil
liams po 50 c. Pridėjus šias 
aukas sudaro $108 pelno. 
Nevilkinant padalinome se
kamai ir pasiunčiu “Lais
vei” ir “Vilniai” po $50, o 
“Liaudies Balsui” $&

Šiuomi visi spaudos pik
niko reikalai ir užsibaigia. 
Lauksime kitų mūsų spau
dai pramogų, gal su geres
nėmis pasekmėmis.

Filmų iš Lietuvos rody
mas išėjo neblogiausia. Pir
mą vakarą jie buvo rodo
mi Klubo svet. Buvo labai 
aiškūs ir kalba supranta
ma. Antram vakarui buvo 
paimta erdvi White Eagle 
svet., ten išėjo daug pras
čiau. Pasirodo, kad aukštos 
erdvės su atvirais langais 
ir durimis svetainės netin
ka filmų rodymui. Dėlei 
persitikrinimo buvo uždė
tas vienas filmas, kurį rodė 
Klubo svet,, čia ir tas buvo 
neaiškus, kaip ir kiti. Šis 
įvykis buvo gera K pamoka 
dėl filmų rodymo ateityje.

J. žehrys

Hartford, Conn.
Mirė M. Seliokiene

Rugsėjo 3 d. mirė Mag
dalena Seliokiene, sulauku
si 75 metų amžiaus. Iš Lie
tuvos paėjo iš Oškasvilių 
kaimo, Kapsuko rajono. 
Paliko nuliūdime savo vy
rą — Mykolą Selioką, sū
nų Albiną ir keturias duk
teris, du brolius—J. ir An
taną Žvingilus, anūkų ir 
daug draugų ir pažįstamų.

Palaidota laisvai rugsėjo 
6 d. Memorial Rocky Hil 
kapinėse. Laisvai gyveno, 
laisvai buvo ir palaidota.

Reiškiu užuojautą jos vy
rui, sūnui, dukroms, žen
tams, broliams ir kitiems 
jos artimiesiems. {-

. • J. S.
----------------i----------------

Washingtonas. — Pagar
bai Hammarskjoldo JAV 
prezidentas Kenedis įsakė 
šalies vėliavą nuleisti iki 
pusės stiebo, kol žuvusio J. 
Tautų sekretoriaus kūnas 
bus palaidotas.

Clifton, N. J. ~
Įvyko riaušės

Clifton miestely buvo pa
skelbtas riaušių bei nera
mumo stovis. Vietinė polici
ja su 50 vyrų jėga negalėjo 
padaryti tvarkos. Buvo iš
šauktas šerifas su 8 deputa
tais taipgi ir ugniagesiai su 
šmirkštynėmis vandens, ir 
tas nieko negelbėjo. Turėjo 
kreiptis į valstijos policiją. 
Tik kuomet sudarė policis- 
tų armiją iš 180 ir ugniage
siai paleido vandenį, tai, su
prantama visi iš kovos lau
ko turėjo pasitraukti, nes 
pasidarė per daug karšta ir 
šlapia.

Kova buvo labai begailes- 
tinga ir žiauri. Buvo paleis
ti darban: akmenys, plytos, 
bonkos, pagaliai ir viskas, 
kas tik papuolė po ranka 
buvo taikyta priešo galvon, 
kad ją pašalinti iš kelio.

Užsibaigus mūšiui, pasi
rodė nemažai sužeistų ir jų 
tarpe 4 policmonai. Areš
tuota 16 riaušininkų.*

Tai buvo kova darbinin
kų ne prieš streiklaužius ir 
darbdavius, bet dviejų uni
jų susikirtimas už tai, ku
ri unija turi atstovauti dar
bininkus dirbtuvėje. Orga
nizuota darbininku brol
žudį n g a kova. Mat, 
šiuo laiko tarpiu AFL- 
COI prezidento Meany tak
tika yra briautis į Teams
teriu unijos lokalus, daryti 
juose suįrutę, ir daryti vis
ką, kad vairuotojai atmestų 
Teamsteriu unija ir dėtųsi 
prie AFL-CIO?

Tas susikirtimas įvyko 
Duralite dirbtuvėje, Clif
ton, N. J., tarpe dviejų uni
jų: IUE lokolo .485 ir 
Teamsteriu lokalo 945.

Liepos 12 d. toj dirbtuvėj 
buvo darbininkų balsavi
mas pasirinkimui unijos, 
kuri juos atstovautų. Pa
sekmės buvo, kad nedidele 
dauguma pas i s a k ė už 
Teamterių uniją. IUE nesu
tiko ir kreipėsi į Labor Re
lations Board, kad visą gin
čijamą klausimą sutvarky
tų. L. R. Boardas to pada
ryti negalėjo, nes IUE 
skundžiasi, kad Teamsteriu 
unija gauna vis daugiau 
pritarėjų. Ir taip tie kivir
čai tęsėsi nuo liepos 12-tos 
iki padžios rugsėjo.

Tų unijų kivirčas ir tas 
triukšmavimas palietė visą 
Cliftono miestuką, nes buvo 
kasdieniniai susirėmi m a i 
prie dirbtuvės vartų ir už- 
blokavimas kelių pravažia
vimui, ir laikymas nuolat 
policijos prie dirbtuvės var
tų. Miestuko meras Zweįr 
buvo priverstas kreiptis į 
Duralite dirbtuvę su reika
lavimu, kad dirbtuvė būtų 
uždaryta tol, kol tarpe uni
jų įvyks susitaikymas ir ra
mybė.

Dirbtuvės administracija 
sil tuo nesutiko. Tuomet 
meras kreipėsi į gubernato
rių tuo pačiu klausimu. Tas 
irgi atsakė, kad jis neturįs 
galios tą padaryti.

Sakoma, riaušių dieną 
prie dirbtuvės vartų “ra- 
miaia” pikietavo - demons
travo IUE nariai, kurių bu
vo apie tuzinas. Ir kaip be
matant susidarė minia 
žmonių, su virš 2,0000, ir 
prasidėjo batalija - mušty
nės, kurios virto riaušėmis. 
Kas instigavo riaušes ir iš 
kur tiek daug žmonių at
sirado, tai nežinia. Labai 
apgailėtina, kad tokie da
lykai įvyksta organizuotų 
darbinikų tarpe.

General Motors dirbtu
vės dar nesusitaikė Linden, 
Harrison, Clark ir Bloom- 
field’e. Viso 6,500 darbinin
kų.

Ignas

Žinios iš Lietuvos
ĮDOMIOS IŠVYKOS 

Į UŽSIENĮ
, Grupė Lietuvos aukštųjų 

mokyklų studentų ruošiasi 
įdomiai turistinei kelionei į 
Bulgariją. Jie dalyvaus So
fijoje atidaromoje universi
adoje. Studentai pakeliui 
keturias dienas praleis Ru
munijoje.

Respublikos turistai da
lyvaus ir kitose įdomiose 
išvykose. Netrukus po pir
mosios į Bulgariją išvyks 
kita turistų grupė, kuri ne 
tik aplankys įdomias vie
tas, bet ir ilsėsis viename 
kurorte. Rugsėjo pradžioje 
grupė turistų keliaus Duno
jaus upe. Ji lankysis pa- 
dunojaus liaudies demokra
tijos šalyse.

Ypaę įdomi rugsėjo mė
nesį bus turistinė kelionė į 
Italiją. Ten vyks Lietuvos 
rašytojų, artistų, žurnalistų 
ir kitų profesijų darbuotojų 
grupė.

Spalio mėnesį respublikos 
turistai lankysis Danijoje 
ir Norvegijoje.

PIENO MILTELIAMS 
GAMINTI

jKaima’s.-Šiuo metu Kau
no pieno kombinatui pri
klauso net 16 atskirų fab
rikų, išsidėsčiusių įvairiuo
se Kauno zonos rajonuose, 
kurie gamina įvairiausius 
pieno produktus. Netrukus 
į šių įmonių sudėtį įsijungs 
dar vienas naujas fabrikas. 
Tai pieno miltelių gamybi
nės įmonės, kurios korpusus 
K a 1 v arijoje statybininkai 
jau atidavė eksploatacijon. 
Dabar čia juos pakeitė mon
tuotojų brigados, k u r i o, s 
montuoja įvairiausius 
pieno perdirbimo į r e n- 
gimus. Naujas fabrikas bus 
pats didžiausias respubliko
je. Jame visi gamybos pro
cesai beveik pilnai mechani
zuoti. Pažangiausius įren
gimus jam atsituntė no tik 
broliškųjų respublikų įvai
rios įmonės, bet taip pat ir 
Čekoslovakijos bei Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos pieno perdirbimo įren
gimų gamyklos.

Šioje įmonėje, be didžiu
lio pieno miltelių gamybi
nio skyriaus, taip pat veiks 
ir pieno pilstymo pilnai au
tomatizuota linija bei di
džiulis valgomųjų ledų ce-

ČEKŲ MOKSLININKAI 
APIE LIETUVIŲ KALBĄ

VILNIUS. — Respubliki
nė biblioteka gavo Heidel
berge 1961 m. universiteto 
1 e i d y k los išleistą “Zeits- 
chrift fur slavische Philolo- 
gie” (“Slavų filologijos žur
nalas”) XXIX tomą, kuria
me išspausdinta čekų kalbi
ninko V. Macheko straips
nio “Zum Wortschatz des 
Litauiąchen” (“Apie lietu
vių kalbos žodžių lobyną”) 
antroji dalis. Šiame straips
nyje V. Machekas aiškina 
kai kurių lietuvių kalbos 
žodžių (pradedant amžius, 
baigiant burti) etimologiją.

TSRS Mokslų akademijos 
rusų kalba leidžiamo dvi- 
mėnesinio žurnalo “Kalbo
tyros Liausimai” (“Voprosy 
jazykoznanija”) 3-jame nu
meryje, skyrelyje “Ką dirba 
mokslininkai,” išspausdin
tas P. Trosto, žinomo če
kų kalbininko, verčiančio 
lietuvių autorių kūrinius į 
čekų kabią, straipsnelis. Ja
me P. T r o s t a s rašo, kad 
šiuo metu studijuoja lietu
vių kalbos sakinio struktū
rą ir rašo straipsnį apie 
specifinį baltų-slavų, kalbų 
būdvardžio pobūdį.

K, Kirsna

RADIOGRAMA 
PERDUODAMA...

TELEFONU
KAUNAS. — Paprašėme 

TSRS Medicinos Mokslų 
akademijos narį-korespon- 
dentą prof. Z. Januškevičių 
papasakoti, kokias dovanas 
jis ir jo bendradarbiai ruo
šia TSKP XXII suvažiavi
mui.

—Manau, kad kiekvienas 
mūsų didžiosios šalies pilie
tis nori kuo tinkamiau pa
žymėti artėjantį suvažiavi
mą. Džiaugiuos, kad tiek 
aš, tiek mano draugai galė
sime raportuoti mūsų par
tijai apie kai kuriuos pa
siektus laimėjimus. Štai si 
savo fronto draugu docen
tu G. Vitenšteinu paruošė
me spaudai leidinį — elek- 
trokardiografijos vadovė 1 
gydytojams praktikams. B( 
to, su technikos mokslu 
kandidatu J. Blužu, fizikos- 
matematikos mokslų kandi
datu E. Jaroniu ir A. Pu- 
ku • tobuliname jau anksčiau 
p a g a m intą tromboelasto- 
grafą — kraujo krešėjimui 
tirti prietaisą. ''

Respublikos rajonuose ir 
gyvenvietėse dar ne visur 
yra pakankamai elektrokar- 
diografų ir kitų medicini
nių prietaisų, kuriais gali
ma nustatyti žmogaus fizio
loginių funkcijų s u t r i ki
mus. Dabar kartu su inži
nieriumi A. Stasiūnu dirba
me prie specialios aparatū
ros, kurią vietos gydytojas 
prijungs prie... paprasčiau
sio telefono tinklo.., Ši apa
ratūra telefono tinklo lai
dais perduos į tam tikrą 
centrą reikalingas žinias — 
k a r diogramas, balistogra- 
mas. Centre specialistas, 
pagal gautus duomenis, nu
statys tikslią ligos diagno
zę. Aparatūra galės būti 
aprūpintos ir greitosios pa
galbos mašinos. Pas ligonį 
atvyks gydytojas, telefonu 
perdavęs žinias, tuojau pat 
gaus iš centro reikalingos 
jam kardiogramos rezulta
tus.

Tokia aparatūra jau pa
gaminta ir šiuo metu yra 
bandoma. ' * P. Zelčius

SPECIALIZUOJAMA 
KONDITERIJOS 

PRAMONĖ /
VILNIUS.—V i 1 n i a u s 

“Pergalės” kond i t e r i j o s 
fabrike baigti įmonės speci- 
alizavimo darbai. Čia vei
kęs karamelės cechas peror
ganizuotas į saldainių ce
chą. Fabrikas dabar ga
mins tik geresnių rūšių sal
dainius, šokoladą ir marme
ladą. Specializavimas leido 
plačiau pritaikyti mechani
zaciją. Paleista pagerintų 
rūšių saldainių gamybos li
nija. Daug naujovių įdieg
ta į šokolado gamybą. Pas
kutiniajame šių metų ket
virtyje- pradės ' veikti po- 
madinių saldainių korpusų 
gamybos linija. Ji turės 
specialias šalto oro kame
ras, kurios leis gamybos 
ciklą sutrumpinti nuo 6-8 
iki pusės valandos.

Numatoma. specializuoti 
ir kitas respublikos kondite
rijos įmones. Kauno Kr Po
žėlos vardo fabrikas ga
mins karamelę ir marmela
dą. Netoli Petrašiūnų bus 
pastatytas n a u j as didelis 
įmonės korpusas, į kurį sep
tynmečio pabaigoje persi
kels visi cechai. Fabrikas 
taps pajėgiausia Lietuvoje 
konditerijos įmone/

Karamelę gamins ir Klai
pėdos “Gegužės Pirmosios” 
fabrikas.

MlftE ARTISTAS 
VITAS ŽILIUS

Vilnius. — Š. m. rugsėjo 
6 d. staiga mirė Lietuvos 
TSR nusipelnęs artistas, 
Valstybinės konservatori
jos pučiamųjų instrumentų 
katedros vedėjas, vyr. dės
tytojas Vitas Žilius.

V. Žilius gimė 1911 m. 
liepos 11 d. Jurbarke. 1936 
m. jis baigė Kauno konser
vatoriją kaip fagotistas ir 
karinių orkestrų dirigen
tas. V. žiliaus meninis gy
venimas prąsidėjo 1935 me
tais, kada jis, dar būdamas 
konservatorijos studentu, 
buvo priimtas į Kauno Val
stybinio radiofono orkestrą 

MT. SINAI, N. J.

Šių metų rugsėjo mėnesio 22 dieną sukanka 15 
metų, kai pasitraukė iš gyvųjų tarpo 

mūsų mylimas vyras ir tėvas

Juozas Sadauskas
Jis mirė 1946 metų rugsėjo mėnesio 22 dieną. 

Su didžiu liūdesiu širdyje prisimename jo 
mirties kiekvieną mėtinę sukaktį.

Judita Sadauskienė, žmona
Eugene, sūnus ir šeima.

METHUEN, MASS.

LIŪDNAS- PRISIMINIMAS SAVO MYLIMO VYRO

4 Jono Šleivio
Kuris mirė 1959 metų rugsėjo 25 d. Jau sukako 
dveji meta kai jis mirė. Niekada jo nepamiršiu.

< Ilsėkis amžinai, mano mielas.
« > H i « i

Juzė Šleivienė, žmona
Stepanija, duktė

Albinas Kaupinis, žentas
Richard, anūkas su žmona

Petrisė, anūkė
Ig. Chiulada su žmona 

Teofilius Tartonis 
■r

. ir visi giminės

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikės Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

- Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. Daug nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistiniųi idėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei.

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
, istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar

bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00. 
. Gaunama “Laisvės” Knygyne

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

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt, rugsėjo (Sept) 22, 1961

artistu, šiose pareigose jis 
dirbo ištisus dešimt metų.

V. žiliaus pedagogi n i s 
darbas prasidėjo 1940 m. 
Tar. valdžios įsteigtoje Vil
niaus muzikos mokykloje, 
kurioje jis ėjo ne tik dėsty
tojo, bet ir direktoriaus pa
vaduotojo mokslo ir moky
mo reikalams pareigas. Pa
skirtas 1957 m. Lietuvos 
TSR Valstybinės konserva
torijos pučiamųjų instru
mentų katedros vedėju, V. 
Žilius įdėjo daug energijos 
šios katedros darbo pageri
nimui.

Washingtonas. — Preky
bos departamentas sako, 
kad JAV biznis gerėja.



SCRANTON, PA.
LAIKU SUSIRŪPINO

Per daugiau kaip pus
antro šimto metų buvo ka
sama kietoji anglis šiame 
vidurklonyje po miestais, 
miesteliais ir kaimais, ir 
dažnai įvykdavo nuostolin
gų gyventojams {griuvimų. 
Bet niekas tada tokiais da
lykais nesirūpino, net ir 
nepagalvojo, ir leido kasyk
lų savininkams supilti di
džiausius kalnus visokių 
anglies atmatų ir uolienų 
skeveldrų, kad tą viską grą
žinti atgal į kasyklas ir už
pildyti anglių iškastas vie
tas, ypatingai po miestais 
ir kaimais. Toksai darbas 
būtų palietęs kasyklų savi
ninkų kišenes. O kas jau 
čia tokio, jei kieno namas 
persikreipė ar nugarmėjo į 
žemės prarają? Arba kad 
užsidegę dideli atmatų kal
nai dega per desėtkus me
tų ir nuodija orą apylinkių 
gyventojams? Juk kasyklų 
savininkai čia negyvena.

Bet, ve, artinasi miesta- 
vi rinkimai, o politinių ra- 
ketierių išsibaigė visokie 
lozungai, tai griebiasi, kaip 
skęstantis už šiaudo, už vi
sokių sumanymų ir įstaty
mų: sulaikyti griuvimą į 
išdirbtas kasyklas, kada 
kasyklų jau neliko, o ka
syklų kompanijos išsinešdi
no.

Taip jau visokie valdinin
kėliai “susirūpino” ir de
gančiais atmatų kalnais, 
nors tie kalnai dega gal 
koks šimtas metų, — vie
ni išdegę, o kiti dar tik už
siliepsnoja. Ir tie visokie 
politikieriai nei matė, nei 
užuodė tos priklios smarvės 
iki dabar. Bet štai ateina 
rinkimai, tai dabar ir šū
kauja apie kokį ten apsau
gos įstatymą, kurį' jie būk 
prisidės pravesti valstijos 
seimelyje. Bet drąsiai gali
ma sakyti, kad iš tu pelų 
nebus grūdų: seniai išdirb
tas anglių kasyklas nepri- 
pildys niekuo kitu, kaip tik 
vandeniu.

Jei mūsų miestas, su vi
sa apylinke, neturi kuo kitu 
pasigarsinti, tai kriminalys- 
tėmis gali. Retai kurią die
ną laikraščiai nerašo apie 
vagystes, apiplėšimus ir įsi- 
evržimus, taipgi ir prasikal
tėlių suėmimus. Ir tai dau
giausia jaunuooliai, baigę 
vidurines mokyklas ir ne
turintys darbų. O kiek jau 
čia to vandalizmo!..

Lackawanna paviete yra 
susiorganizavusi taip vadi-t 
narna Slavonic League, tai 
politiniais sumetimais susi
kūrusi organizacija, kurio
je susiranda prieglaudą vi
sokio plauko gaivalai ir fa
šistinis elementas. Pikčiau
siu sutvėrimu pasirodo tū
las Frank Gaydosh, kuris 
turbūt pretenduoja į slavo- 
nišką Hitlerį. Jis meistras 
plūsti, meluoti ir kvaliau- 
sius išmislus skleisti prieš 
socialistinius kraštus, o 
ypač prieš Sovietų Rusiją, 
Chruščiovą. Net ir čikagiš- 
kis “daktarėlis” su Šimu
čiu galėtų pasimokyti iš to 
patrakusio gaivalo.

• • •

Pamenu, žmonės sakyda
vo: jei krankliai ima krank
ti, tai bus oro permaina. 
Štai rugsėjo 12 dieną j bu
vusio prezidento Eisenhow- 
erio dvarą, Gettysburge, 
Pa., atskrido keli politiški 
krankliukai viešnagėn. Bū
tent, senatorius Dirksen ir 
Halleck, o tarpe jų ir mūsų 
gudruolis kongresmanas po
rt a s Scrantonas. Žinoma, 
tįuvusis prezidentas širdin

gai visus pasveikino, o ypač 
poną Scrantoną, sakyda
mas: “Girdėjau, kad tave 
persekioja.”

Čia reikia suprasti, k a d 
visi pas mus tik ir kalba 
apie pono Scrantcno kandi
datūrą į gubernatorius, ar 
senatorius sekančiais me
tais. Tai, aišku, kores
pondento iškepti žodžiai. 
Tai pigus pono Scrantono 
gudravojimas, lygiai kaip ir 
siuntinėjimas anketėlių ir 
rašymas laiško Sovietų ša
lies ambasadoriui i Vašing
toną, kuriame su kumščia 
grasino Chruščiovui. Tai 
priemonė, kuri pavaduoja 
tikslą kiekvieno politikie- 
riaus, o ypatingai tekio 
kaip Scrantonas.

Jeigu norėsi nusipirkti 
bonką degtinės, tai po spa
lio 21-mos dienos, atėjęs į 
valstijinę likerių parduotu
vę turėsi parodyti atpaži
nimo liudijimą (identific
ation card), kad esi 21 me- 
įtų. O jei ne, tai turėsi išpildyti 
tam tikrą prašymą (applic
ation) ir įrodyti savo gimi
mo dieną ir metus ir pri
duoti savo mažą nuotrauką. 
Pirmas prašymas bus duo
damas veltui, bet jei parneš
tumei, tai antrą kartą jau 
turėsi sumokėti $2. O ka
dangi visos likerių parduo
tuvės Pennsylvanijos valsti
joj yra valstijos monopoli
nis biznis, tai ir prašymus 
(applications) bile vienoj 
tokioj parduotuvėj galėsi 
gauti.

Gal tai ir geras dalykas 
toksai bus, akd pastoti ke
lią jaunamečiams girtuok
liauti. Pagyvensim — pa
matysim. Apdairus

Chester, Pa. i 
t ■ . 1

Chesteris — -nedidelis 
miestas. Jame lietuvių gy
vena nedaug. Lietuviai 
darbštūs žmonės, turi įsi
steigę pašalpinę draugiją 
su vidutine svetainiuke, ži
noma, ir baru. Verčiasi ne
blogiausia, palyginus kad ir 
su Philadelphijos didžiai
siais klubais. Tiri ir para
piją, be kurios, rodosi, leng
vai galėtų apsieiti.

Atsitiktinai pasitaikė už
eiti į lietuviškas vestuves.. 
Tai įvyko subatvakarį, 
rugsėjo 16 d., draugų Lip- 
žių dukrelė Lilija ištekėjo 
už Samuel Cordinley. Virš 
metai atgal ten pat įvyko 
ir liūdniausios laidotuvės 
drgg. Lipčių vyresniajai 
ukrelei staiga pasimirus...

Draugas Antanas Lipčius 
gyvena kaip ir Chestery, 
tik vadina Eddystone, Pa. 
Jųjų būdas labai atitinka 
pavardei “Lipčius”. Lipčiai 
turi ir giminių nemažai.’ 
Čia dalyvavo Antano brolio 
sūnūs su šeimomis, — vie
nas daktaras, kitas inžinie
rius. O kuomet A. Lipčius 
buvo Lietuvoje anais me
tais, tai jis stebino kitus 
ekskursantus. Kur tik bu- 
sas sustoja, tai A. Lipčių 
apsiaučia jo giminės...

Šiame pokyly prisirinko 
svečių arti šimto ir visi 
gražiai linksminosi.

Po vestuvių jaunavedžiai 
išvyko į Floridą, o tėvai pa
silieka prie. namų. Lilija 
Lipčiūtė daug gelbėdavo 
tėvams prie namų darbo, 
taipgi ruošiamiems paren
gimams Avalon, N. J., pas 
drgg. Bekampius.

Linkėtina jaunuoli ams 
daug laimės ženybiniame 
gyvenime, ir kad nepabėgtų 
per toli nuo senstančių tė
vų.

R. Svečias

Demokratinėms teisėms ginti 
suvažiavimo programa

Šeštadienį, rugsėjo 23 d. 
St. Nicholas Arenoje, 69 W. 
66th St., Manhattane,. atsi
darys labai svarbus suva
žiavimas — National As
sembly for Democra 1 i c 
Rights.

Pradžia 1 vai. popiet (Vi
si tai įsitėmykite, nes anks
čiau buvo skelbta, būk pra
sidės 9 v. ryto).

Pirmoji sesija tęsis iki 
apie 6:30 v. v.

Antroji sesija — masinis

Iškilmingas buvo Fosterio 
Jaidotuvių

Tai buvo praėjusio pir- 
modienio vakarą Niujorke.

Į didžiulę Carnegie Hall 
renkasi žmonės — žmonės 
liūdnais veidais.

Įėję į auditoriją, jie ma
to estrados kairėje didžiu
lį baltame fone portretą, 
—portretą tarsi gyvo žmo
gaus, stebinčio publiką, že
miau parašas: “William Z. 
Foster, 1881—1961”. Ties 
portretu — gėlės. Estrados 
centre trribuna, o dešinėje 
— kalnelis gėlių vainikų, 
kuriuose skendi urna su 
W. Z. Fosterio pelenais, tik 
ką pargabentais iš Mask
vos, kur jie tūlą laiką ilsė
josi Kremliaus sienoje.

Šiame gėlių kalnelyje sto
vi ir lietuvių vainikas su 
užrašu: “From American 
Lithuanian Workers...”
. Lygiai 7:30 v.v. pasigirs
ta liūdni vargonų garsai — 
Šopeno ir kitų kompozito
rių muzika, ' skirta liūdesio 
valandai. Auditorijoje švie
sos pritemsta.

Susikaupimo laikas.
Staiga estradon kopia 

Fosterio bendradarbiai: 
JAV KP .generalinis sekre
torius Gus Hall, Benjamin 
J. Davis, Aleksandras 
Tacktenbe r g a s, H e n r y 
Winston. William C. Pat
terson, Claude Lightfoot., 
Pat Toohey, Jack Stachel, 
Louis Weinstock, ir kiti, ir 
kiti.

Atsistoja tribunon B. J. 
Davis, vakaro nirmininkas, 
ir paprašo publika minutei 
sustoti. Tuomet šoko:

—Fosterio mirtis — di
džiulis nuostolis ne tik 
Amerikai, o ir visam pa
sauliui... Jo pelenai, štai, 
čia pat, ir prieš juos mes 
lenkiame žemai galvą ir sa
kome: eisime Fosterio nu
rodytu keliu... Pelenai bus 
išgabenti į Čikagą, ten bus 
spalio mėnesio ' pradžioje 
palaidoti netoli tos vietos, 
kur ilsisi Hay Marketo did
vyriai... Čikagoje Fosteris 
praleido geriausias savo 
gyvenimo dienas, kovoda
mas už JAV darbo žmonių 
reikalus...

Ties urna stovi garbės 
sargyba: po du žmones iš 
abiejų pusių. Sargyba nuo
lat keičiasi: vis nauji ir 
nauji Fosterio draugai sto
ja, kad atiduotų jam pas
kutine pagarbą. Garbės 
sargyboje matau: profesio
nalus, dailininkus, švietė
jus, darbininkus.

Kalba Illinojaus KP va
dovas Claude Lightfoot, 
kalba Gus Hali. Pastarasis 
pasako ilgesnę kalbą, smul
kiau nušviesdamas Fosterio 
nueitą šviesų ir garbingą 
kovos kelią.

Iš pat jaunų dienų Fos
teris pradėjo dirbti ir veik
ti už darbiniųkų klasės rei
kalus, nurodo kalbėtojas. 
Jis didžiavosi tuo, kad yra 

mitingas prasidės 8 v. v. 
Čia kalbės visa eilė įžymių 
amerikiečių, tarp kuriu bus 
ir Dr. Harry F. Ward, il
gametis kovotojaas už JAV 
žmonių teises.

Sekmadienį, rugs. 24 d., 
vyks kitos dvi sesijos.

Įėjimas į masinį mitingą 
(šeštadienį) |99 c. asmeniui. 
Tai bus surengimo išlai
doms padengti.

Lietuviai kviečiami skait
lingai dalyvauti, ypatingai 
masiniame mitinge!

mitingas!
darbininkas. Kur tik jis ėjo, 
kur gyveno, kur dirbo, vi
sur ir visuomet kovojo, or
ganizavo, švietė darbo žmo
nes, kad jie kovotų už sa
vo reikalus, kad kovotų už 
taiką. Jis buvo taikos tri
būnas. Fosteris buvo, sako 
Gus Hali, “darbininkų kla
sės Tom Paine”. Fosteris 
buvo Komunistų partijos 
vadoyas, kartu su C. E. Ru- 
thenbergu jis ^organizavo 
mūsų partiją; ilgametis jos 
pirmininkas, vadovas... Ge
rai žinau, jei Fosteris galė
tų, jis šiandien mums saky
tų nemirštamojo Joe Hillo 
žodžiais: “Neliūdėkite, bet 
organizuokitės!..”

Kalba Jack Stachell, L. 
Weinstock, Willliam L. Pat
terson. Pat Toohey, ,“The 
Workerio” , ręda k t o r i u s 
Jackson, ir kiti.

Paskutinis tarė žodį Hen
ry. Wiuston, tik .neseniai pa
leistas iš kalėjimo,' kur jis 
neteko ręgėjįmo. Jis vaikš
čioja padedamas kitų.' Tai 
vyras, kuris ąnksčiaii pasa
kė: “Aš praradau regėjimą, 
bet nepraradau matymo...”

Palietęs, pačius svarbiau
sius Fosterio nuoveikius, 
Winstonas ragino Ameri
kos darbininkus spiestis ap
link JAV Komunistų parti
ją ir kovoti prieš reakciją, 
už taiką.

Viduryje.' kalbų jauna 
dainininkė negraitė sugie
dojo keletą dainų, kulusių 
klasių kovoje, kurias Foste
ris labai mėgo. Tarp kitų, 
buvo “Joe Hill” daina...

Skaityta užuojautos tele
gramos nuo Kubos revoliu
cinių organizacijų, Kinijos 
komunistų partijos, Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos ir kitų kraštų.

Lygiai 9:30 v.v. gedulo 
mitingas baigėsi.

1927 metais šitoje pačio
je auditorijoje, atsimenu, 
įvyko panašus miting a s 
Charles E. Ruthenbergui 
pagerbti, kai jo pelenai bu
vo iš Čikagos vežami į 
Maskvą, kur jie buvo pa
laidoti Kremliaus sienoje. 
Ruthenbergas buvo JAV 
KP kūrėjas.

O štai dabar mitingas 
Fosteriui pagerbti, kai jo 
pelenai vežami iš Maskvos 
j Čikagą...

Abudu mitingai mano at
mintyje visuomet pasiliks 
gyvi.

Nadyras

P. ŠOLOMSKAS VYKS 
Į MICHIGAN

Petras Šolomskas rašo iš 
Kanados, kad gerai vakaci- 
jas leido ir gražiame ežere 
pagavo porą lydekų. Jis ra
šo, kad vyks į Michiganą, 
Detroito apylinkę, kur ap
lankys užuguostėnus ir pa
žįstamus draugus.

Padėka
širdingai dėkoju drau

gams ir draugėms, kurie 
asmeniškai mane aplankė 
ligoninėje bei namuose, ar
ba laiškais ir atvirlaiškiais 
bei per telefoną linkėjo man 
greito pasveikimo laike ma
no ligos. Atsiprašau, kad 
aš negaliu asmeniškai vi
siems atsakyti ir padėkoti 
laiškais. Labiausiai ačiū 
“Laisvei” už praneš i m ą 
apie mano susirgimą.

Aš dabar jaučiuosi ge
riau ir neužilgo pasimatysi
me Aido Chore ir parengi
muose.

Dar kartą visiems ačiū už 
viską,

Alexander Velička
Nuo Redakcijos: Labai 

prašome draugą Aleksand
rą mums atleisti už neįdėji- 
mą vardų ir pavardžių, ku
rie padėkoje suminėti. Tau
pome laikraštyje vietą. Ti
kime, kad užtenka visiems 
bendros padėkos.

Gražios, iškilmingos 
buvo laidotuvės

Gyvas būdamas Kazimie
ras Balčiūnas turėjo daug 
draugų. Kaip veiklus mūsų 
organizacijų narys ir nuo
širdus pažangiosios spau
dos palaikytojas, , jis buvo 
visų mylimas ir gerbiamas. 
Todėl jo kūną, kuris buvo 
pašarvotas pas laidotuvių 
direktorių Šalinską, per po
ra dienų skaitlingai lankė 
Niujorko pažangiečiai.

Kazimieras tapo palaido
tas rugsėjo 11 dieną. Gra
žus būrelis jo draugų ir pa
žįstamų jį palydėjo į Ever
green kapines. Prieš išlydė
jimą koplyčioje apie mūsų 
mielojo draugo gyvenimą ir 
Ceikla kelis žodžius tarė 

/ t . „ f
LDS prezidentas Jonas Ga- 
siūnaę, o kapinėse paskuti
nio 'atsisveikinimo su velio
niu žodį pasakė nuo “Lais
vės” A. Bimba. \Paskui visi 
dalyviai buvo pakviesti pie
tums.

Su Kazimiero Balčiūno 
mirtimi Niujorko pažangūs 
lietuviai netekome dar vie
no senosios kartos darbš
taus, susipratusio žmogaus. 
Lai mūsų draugui būna 
lengva šios šalies žemelė, o 
mes likusieji, tęskime dar
bą už tas idėjas, už kurias 
taip gražiai ir taip ilgai ve
lionis kovojo.

Koresp.

AUTO NELAIMES
New Yorko policija pra

neša, kad tik per vieną sa
vaitę mieste buvo 1,718 au
tomobilių nelaimių, laike 
kurių užmušta 10 žmonių ir 
sužeista 1,110.

1961 metais New Yorke 
jau buvo 24,898 automobi
lių susimušimų ir automo
biliai įvažiuodami į kitus 
daiktus 34,771 kartą pada
rė nuostolių.

Nuo Naujų metų mieste 
automobilių nelaimėse jau 
užmušta 399 žmonės ir su
žeista 34,970. Apart to, dar 
automobiliai užmušė 230 
pėsčius einančius ir 9,862 
žmones sužeidė.

Washington's. — JAV 
karo laivynas vėl šaukia 
2,000 rezervistų. Dabar 
Jungtinių Valstijų laivyne 
jau bus arti milijono kari
ninkų ir jūrininkų.

Paieškojimas
Paieškau Vlado Čepulio, gimusio 

Lietuvoje, Dubaklonio kaime, taip
gi ir sesers Onos Kavaliauskienės. 
Mūsų adresas:

Druskininkai
Laisvės g-vė, Nr. 2 
Kačėnienė Stepą 
Lithuania, USSR 

' ' ' i'
6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., rugsėjo (Sept.) 22, 1961

Skūpumas ar 
nepaisymas?

“Laisvėje“ jau buvo rašyta 
apie S L A organo “Tėvynės“ 
redaktoriaus L. Vasil (Vasi
liausko) mirtį. Dabar apie 
velionį sužinome daugiau iš 
“Vienybės“ redaktoriaus Juo
zo Tysliavos. Jis savo laik
raštyje, tarp kitko, sako:

“Velionis, kuris vos pora sa
vaičių prieš mirtį, šių žodžių 
autoriui skundėsi “persidirbi- 
mu,“ sakoma, yra palikęs apie 
70,000 dolerių...

Tai gana būdinga, žmogus, 
dirbdamas lietuviško laikraš
čio spaustuvėje ir redakcijoje, 
kasmet sutaupydavo, maž
daug, po du tūkstančius dole
rių.

Dabar jam tie pinigai ne
bereikalingi. Bet ar jis, dirb
damas septynias dienas savai
tėje — ir tai nuo ryto iki va
karo— tais pinigais naudojo
si?

Tokių senosios kartos atei
vių, kaip Vasil, kurie bijoda
mi “juodos dienos,’’ $eda 
“centą prie cento,“ dažniau
siai patys tomis savo sutaupo- 
mis n e p a s i naudodami, yra 
daug Amerikoje.

Nėra nieko be priežasties, 
kaip sakoma. Bet Vasiliaus
kas, kaip SLA prezidentas P. 
Dargis pasakojo, miręs “per 
nesusipratimą,“ atsisakęs gy
dytis...“

Matote, kaip esti su kai ku
riais žmonėmis. Gyvi būdami 
pamiršta save ir krauna dole
rį ant dolerio, o kai numirš
ta, nieko su savimi nenusine- 
ša... - Rep.

LIŪDNA SUKAKTIS
Rugsėjo 22-ių dieną, 1958 m., mirei mano mylima žmona

Vale Guriene
Šiemet sukanka trys metai, kai ji mirė, o mano mintyje 

ir širdyje liūdesio skausmas tebėra tas pats, 
kaip ir jos mirties dienoje.

Vincas Guris
Brooklyn, N. Y.

PASKUTINIS PARENGIMAS UŽBAIGIMUI 
“LAISVĖS” AUKSINIO JUBILIEJAUS

Šių metų lapkričio 12 d. įvyks “Laisvės“ metinis 
koncertas. Tai bus paskutinis parengimas Brookly- 
ne užbaigimui “Laisvės“ auksinio jubiliejaus. Iš' 
anksto pranešame apie šį koncertą todėl, kad nori
me pabrėžti, jog koncerto pasisekimas ir garbingas 
jubiliejaus užbaigimas gali būti tik tada, kai viso 
Didžiojo New Yorko ir apylinkės “Laisvės“ skaity
tojai ir abelnai apšvietą branginanti žmonės pasirū
pins koncertą išgarsinti ir skaitlingai į jį atsilankys.

Prašome organizacijų lapkričio 12-tą nieko ne
rengti ir kviečiame jų narius būti “Laisvės“ kon
certe. Taipgi prašome “Laisvės“ patriotų tą dieną 
nerengti privačių parių bei kitokių pokylių, kad ne
pakenkti “Laisvės“ koncertui. Visi iš anksto pasi
ruoškite ir tikrai būkite “Laisvės“ koncerte.

Koncertas bus Schwaben Hall, 474 Knickerbock
er Ave., Brooklyn, N, Y., prasidės 3-čią vai. popiet. 
Prašome nesivėluoti atsilankyti, nes rengėjai nori 
programą pradėti paskirtu laiku.

Jau rūpinamės geros programos sudarymu. Bus 
talentų iš tolimų miestų; bus solistų, grupių ir in
strumentinių programos atlikėjų. Darbuojamės, kad 
sudaryti labai įdomią programą, 
tis—sudaryti gerą programą, o 
kas—-užpildyti svetainę publika.

Dovanos “Laisvei“
Jonas Kasparavičius, Bgl- 

timore. Md., padovanoję 
“Laisvei” 8 Lietuvių Nam'6 
Bendrovės Šerus $200.00 
vertės.

Patricia Naktinis, Bay
side, N. Y., padovanojo 
“Laisvei” 2 Lietuvių Namo 
Bendrovės Šerus, $50.00 
vertės.

“Laisvės” personalas šir
dingai jiems dėkoja. J. G.

MOTERŲ MITINGAS 
NUKELTAS

Moterų Klubo susirinki
mas tapo nukeltas j trečia
dienį, rugsėjo 27-os vakarą. 
Pradžia 7:30. Įvyks Kult. 
Centre.

Dar praėjusią žiemą 
siautėjant giliesiems snie
gams, Klubas buvo nutaręs 
pavojingai blogo oro nuoty
kiais susirinkimus nukelti 
į sekamos savaitės tą pačią' 
dieną. Tuo remdamosi val
dyba nukėlė ir uragano 
terės vakarą turėjusį įvyk
ti susirinkimą. Valdyba 
prašo visas atvykti 27-os 
vakarą Narė

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

L. D. P. Klubas' rengia prane- 
Šimą apie Lietuvą G. Stasiukaičiui 
iš Cliffside Park, N. J., ir Lillian 
Novak iš Cranford, N. J., kurie su
grįžo kaip turistai iš Tarybų Lie
tuvos. Jie mums daug ką pasa
kys apie Lietuvos tvarką ir žmonių 
gyvenimą. Po to bus duodami klauį 
sirrtaj turistam, o po visko bus 
gardžių užkandžių.

Atsibus sekmądienį, Spalio-October 
1 d., Klube, 408 Court St., Eliza- 
bethe. Pradžia 2 vai. popiet.

Nepamirškite atsilankyti, nesigai
lėsite.

Rengimo ‘Komisija (74-75)

Rengėjų užduo- 
visuomenės daly-

“Laisvės” Administracija




