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Ragangaudžiai vėl siautėja. 
R. šarmaičio raštas. 
Suvažiavimai.
Žodis dėl vajaus.

— Rašo R. Mizara —

Neamerikinis komitetas jau 
pradėjo terorizuoti tuos as- 
inA>nis, kurie organizavo suva- 
iįSivimą demokratinėms tei- 

sembly for Democratic Rights. 
Suvažiavimas, kaip žinia, 
ko š. m. rugsėjo 23-24 
Niujorke.

)' Washingtoną b u v o 
šaukta visa eilė veikėjų ir 
jie buvo pradėti 
Pašaukta inkvizicijai 
Čikagos lietuvaitė Nellie De 
Schaaf.

Bet nieko gero ragangau
džiai nepešė, kadangi pašauk
tieji atsisakė prieš inkvizito
rius nusilenkti.

Vienas jų, niujorkiškis Jo
seph Brandt, atvirai jiems pa
sakė :

— Žiemą aŠ neduočiau jums 
šmotelio ledo, o vasarą—sau
lės spindulio!..

r

sems ginti — National As- Sniečkus.

Patariu skaitytojams ati
džiai perskaityti šiuo metu tel
pantį “Laisvėje” R. Šarmai
čio raštą “Atsisveikinimas su 
amerikiečiais lietuviais turis
tais Vilniuje.”
'^Be kitko, raštas įdomus tuo, 
kad parodo, kaip aukštieji Ta* 
rybų Lietuvos pareigūnai šian
dien žiūri į JAV lietuvius tu
ristus, į jų kritiškas pastabas, 
padarytas dėį kai kurių dar te
besamų (iš senovės užsiliku
sių) trūkumų Lietuvoje.

Visokias sąžiningas, teisin
gas pastabas bei kritiką jie 
priima, draugiškai ir taip pat 
draugiškai į jas atsako, nu
rodydami. iškeltų trūkumų 
šaknis, ir tai, kaip jos nūnai 
yra raunamos.

Gerb R. Šarmaitis atliko di
delį ir svarbų darbą, pateik
damas tai, kas dabar telpa 
mūsų laikrašty.

Ačiū jam!

Apie Lietuvos KP 13-ąjį su
važiavimą, įvykusį praėjusio 
mėnesio gale, skaitytojas ras 
smulkesnių duomenų šios die
nas “Laisvėje.”

Apie šį suvažiavimą bus ra
šyta plačiau vėliau.

Bet dabar viso pasaulio akys 
krypsta į Maskvą, kur neuž
ilgo prasidės visos Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 22- 
sis suvažiavimas.
* Čia tai bus!

I

♦
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šiame suvažiavime bus pri
imta nauja Komunistų parti- 
jqs programa, kurios projek
tas buvo paskelbtas jau prieš 
kurį laiką.

Ši programa — dokumentas, 
nustatąs gaires į komunistinę 
santvarką.

Tai dokumentas, kuris tar
naus dirbančiajai žmonijai 
kelrodžiu į ateitį gal per 
Šimtus metų.

Po to, kai Programos pro
jektas buvo paskelbtas spau
doje, visose tarybinėse respub
likose žmonės konkrečiai jį 
diskjisavo, ir net teikė savo- 
konkrečius papildymus, patai
symus.

Lietuvos KP 13-ajame suva
žiavime tuo klausimu taipgi 
buvo plačios diskusijos po 
pranešimo, kurį padarė J. Ma- 
mušis.

i

1^22-ajame suvažiavime daly- 
'JSrus daug komunistą veikėjų 
ns visų kraštų. Jų balsas, jų 
pasisakymas dėl programos 

' taipgi bus išklausytas ir jis 
turės didžiulės reikšmės!

LKP13 suvažiavimas 
įvykęs Vilniuje

Vilnius. — Rugsėjo 27 
dieną Filharmonijos salėje 
prasidėjo Tarybų Lietuvos 
Komunistų partijos 13-sis 
suvažiavimas. Ji atidarė 
CK pirmasis sekretorius

įvy-1 I prezidiumą buvo išrink-
dd. i ti 67 asmenys. Išrinktas

i sekretoriatas, suvažiavimo 
redakcinė komisija ir suva
žiavimo mandatų komisija.

Suvažiavimo dienotvarke
Suvažiavimo darbų dieno

tvarkėj buvo sekami punk
tai:

1. Apie Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos progra
mos projektą. Pranešimą 
tuo klausimu padarė Lietu
vos KP CK sekretorius J.
Maniušis.

2. Apie TSKP Įstatų pro
jektą. Pranešėjas buvo Lie
tuvos KP CK sekretorius
A. Barauskas. i

3. Lietuvos KP CK ata-1 v
Teiktas earlo (maz daugskaitinis pranešimas. Pra

nešėjas — Lietuvos KP CK 
pirmasis sekreto r i u s A. 
Sniečkus.

"4. Lietuvos KP Revizijos 
komisijos ataskaitinis pra
nešimas. Pranešėjas — K. 
Liaudis.

5. Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto 
rinkimai.

6. Lietuvos KP Revizijos 
komisijos rinkimai.

7. Delegatų į TSKP 
XXII-ąjį suvažiavimą rin
kimai.

Po pranešimų tęsėsi pla
čios diskusijos, kuriose ėmė 
balsą nemaža suvažiavimo 
dalyvių.

LKP narių skaičius
Suvažiavime daly v a v o 

688 delegatai su sprendžia
muoju balsu ir 119 delegatų 
su patariamuoju.

Delegatų į suvažiavimą 
rinkimas buvo pravestas to
kia tvarka: vienas delega
tas su sprendžiamuoju bal
su nuo i90 partijos narių ir 
vienas delegatas su pataria
muoju balsu nuo 90 kandi
datų į partijos narius. Šia
me suvažiavime dalyvavo 
111 delegatų daugiau, negu 
praėjusiame, negu XII-aja
me. Visi į suvažiavimą 
delegatai buvo išrinkti 
slaptu balsavimu.

Šiuo metu Lietuvos Ko
munistų partijos gretose 
yra 55,676 nariai ir 8,998 
kandidatai — viso 64,674 
komunistai. Šiuo metu par
tija turi 10,350 žmonių dau
giau, negu jų buvo prieš 
dvejus metus. , .

Draugai skaitytojai!
Mes pradėjome “Laisvės” 

vajų, kuris yra jubiliejinis. 
Su šiuo vajumi baigsis ir mū
sų laikraščio penkiasdešlmt- 
metinės sukakties atžymėji- 
mas.

Del to nuoširdžiai prašome 
kiekvieną laisvietj uoliai pa
sidarbuoti, kad šis vajus būtų 
visapusiai sėkmingas!

Kur daugiausia?
Mandatų komisija prane

šė, kad “šiame suvažiavime 
stambiausios delegac i j o s 
Vilniaus miesto — 194 dele
gatai, Kauno miesto — 96 
delegatai, Klaipėdos mies
to — 47 delegatai.”

Na, o iš kaimiškųjų rajo
nų “partinių organizacijų 
stambiausios delegac i j o s 
yra: Ukmergės, Alytaus ir 
Kėdainių — po 14 delega
tų.” *

Visi pranešimai, padary
ti suvažiavime, įdo m ū s, 
brandūs.

Apie tą patį laiką, kai 
Lietuvos Komunistų parti
jos Į3-asis suvažiavimas 
tęsėsi, vyko ir eilės kitų ta
rybinių respublikų komu
nistinių partijų suvažiavi
mai 

Londonas. — Karalaitės 
Margaretos vyrui Anthony 

’Armstrong Jones tapo su-

kaip grafas) titulas. Mar- 
gareta — karalienės Elz
bietos sesuo;- ji laukiasi 
pirmagimio.

Du pasmerkti mirti 
Piety Korėjoje

Seoul, — Pietų Korėjos 
teismas nuteisė mirti du bu
vusio prezidento Syngmano 
Rhee sėbrus. Jie buvo kal
tinami studentų : 
kai pastarieji buvo 
šę demonstraciją.

Nuteistieji yra: 
Chin Ki, 44 metų, 
vidaus reikalų ministras, 
ir Kwak Yung Joo, 36 me
tų amžiaus, — buvęs Syng
mano Rhee saugotojas.

žudymu,
i suruo-

Hdng 
buvęs

Af-

David B. Pratt . 
nusižudė ligoninėj

Johannesburg, Pietų 
rika. — Protu sergančiųjų 
ligoninėje (kalėjime) David 
B. Pratt, farmery s, nusižu
dė pasikardamas.

Pratt buvo nuteistas už 
tai, kad jis praėjusiais me
tais pasimojęs užmušti Pie
tų Afrikos ministrų pirmi
ninką Vervoerdą. Bet už
mušti jam nepavyko; pa
leistas šūvis tik gerokai tą 
rasistą sužeidė. Teisiant, 
Pratt buvo pripažintas ser
gant proto liga.

Jis buvo 52 metų am
žiaus.

Raštelyje, pal i k t a m e 
prieš pasikorimą, Pratt sa
kė: “Atsižiūrint į visas ap
linkybes, man atrodo, jog 
šis būdas (nusižudymas) 
mano problemai išspręsti 
bus pats geriausias.”

New York. — Kritiškoje 
sveikatos padėty randasi 
Indij os delegacijos į JT pir
mininkas Krišna Menon. 
Jam buvo padaryta ant 
smegenų operacija.

Sako: Smarkiai suklestės 
socialistinių šalių gamyba

-t

2—30 Sako, sparčiai suklest 
Tarybų Sąjungos teorinis 

žurnalas “Komunistas” 
duoda paveikslą to, kokiais 
sparčiais tempais augo ir 
augs socialistinių šalių blo
ko gamyba - produkcija.

Žurnalas pabrėžia, kad su 
1980 metais į socialistinės 
šalys pagamins apie 500,- 
000,000 metriškų tonų plie
no ir apie 5,000,000,000,000 
kilovatu valandų elektros 
jėgos. /

Jeigu taip bus, tai socia
listinių valstybių blokas 
pagamins plieno du kartu 
tiek, ki e k nesocialistinis

Fordo darbininkai streikuoja
Detroit, Mich. — United 

Automobile Workers unija 
iššaukė streikan 120,000 
Fordo autonlobilių fabri
kuose dirbančių darbininkų.

Ford Motop Kompanija 
yra antroji savo didumu 
automobilių išdir b y s t ė s 
kompanija JAV- (Pirmoji 
—General Motors.) Fordo 
fabrikų yra 26 valstijose.

Unijos vadai tarėsi su 
Fordo Ko. lyderiais per ku
rį laiką, bet nepriėjo prie 
susitarimo.

Sakoma, Fordas sutinka 
patenkinti darbininkų rei-

Daugiau gydytoją 
šauks į armiją

Washington. — Pentago
nas šauks į JAV kariuome
nę 495 medicinos gydytojus, 
154 dantų gydytojus ir 67 
veterinarijus.

Be to, armija išdirbo pla
nus, pagal kuriuos būtų pa
šaukta į Women’s Army 
korpusą dar 1,000 moterų'.

O prezidentas Kenedis 
tarėsi su ginkluotųjų jėgų 
vadovybe dėl karinių lėktu
vų gamybos, dėl bombone
šių B-52 ir B-70.

Kai kurie galvojo, kad 
B-52 bombonešiai jau atgy
veno savo dienas, jau nu
senę, dėl to reikią jų gamy
bą sulaikyti. Bet gynybos 
sekretorius McNamara pa
reiškė, kad minėtų bombo
nešių gamyba dar bus ilgo
kam laikui pratęsta, nes to 
reikalauja Kongresas.,

TIKRAI SUSITIKS
Washington. — čia jau 

tikrai manoma, kad šio
mis dienomis JAV prezi
dentas Kenedis priims Ta
rybų Sąjungos ambasado
rių A. Gromyko pasitari
mams. Po to Gromyko , iš
vyks į Maskvą.

Norwood, La. — Mirė C. 
E. Wilson, Eisenhowerio 
valdžioje buvęs JAV gyny
bos sekretorius.

IndonezijaJakarta.
gavo karinių laivų iš Tary
bų Sąjungos.

pasaulis pagamino 1960 me
tais. O elektros — apie tris 
kartus tiek.

Žurnalas nurodo, j o g 
1950 metais socialistinės 
valstybės plieno pasigamino 
apie 36,000,000 tonų, na, o 
praėjusiais metais — jau 
106,000,000 tonas. Su 1965 
metais pasigamins apie 
170,000,000 tonų, o tuomet 
plieno gamyba dar ir dar 
labiau kils ir kils.

Žemės ūkio produktų su 
1980 metais socialistinių 
valstybių blokas, sako žur
nalas, turį pasigaminti apie 
keturis kartus tiek, kiek 
pasigamino 1960 metais.

kalavimus algų klausimu, 
bet atsisako išpildyti jų 
reikalavimus dėl darbo są
lygų darbininkams pageri
nimo.

Streikas, manoma, 
neilgai, nes

tęsis
valdžia daro 

spaudimą į abi puses, ’ kad 
taikytųsį, kad juo greičiau 
darbininkai grįžtų darban. 
Esą, “dabartinė pasaulinė 
situacija peikalauja, kad 
streiko nebūtų.”

Fordo fabrikai per savai
tę pagamina apie 40,000 pa- 
sažierinių automobilių ir 
8t000 sunkvežimių

Dėl mūšių paliaubų 
Katangoje

Elizabethville, Kongo. — 
Pasitarimai dėl mūšių pa
liaubų, atrodo, iširs. Kaip 
žinia, Jungt. Tautos karia
vo su Katanga, bet mūšiai 
buvo sulaikyti; buvo tarta
si dėl taikos.

Kai Jungt. Tautų atsto
vai pareikalavo, kad Katan- 
gos prezidentas Tshombė 
(Čombė) leistų jiems pama
tyti, kaip dalykai stovi su 
Katangos kariuomene, ku
rią, • sakoma, valdo belgai 
karininkai, tai jis atsisakė 
tai padaryti.Atrodo, kad jis 
turi kaž ką “rankovėje”, 
kaž ką paslėpto. Na, o Čom- 
bės atstovai Jungtinių Tau
tų karines jėgas Konge ge
rai žino.

Jei Čombė laikysis savo 
nusistatymo, tai tolesnių 
pasitarimų su juo nebus, 
bet kas tada bus?—karas?

Kijevas. — Tarybų Uk
rainos militarinis teismas 
teisia du hollandus “turis
tus”, kaltinamus šnipinėji
mu NATUI.

Berlynas. — Apsišaude 
vakarinio ir rytinio Berly
no policmenai. Tūli žmonės 
sako, ar riebus “vakariečių” 
provokacija karui pradėti.

Now Haven, Conn. —Čia 
staiga mirė Donald Cook, 
“Lengvų komedijų” akto
rius. Jį parbloškė širdies 
smūgis.

Siriia bias neutrali— 
skelbia nauja valdžia

Damascus, Sirija. —Nau
josios Sirijos valdžios 
premjeras Mamoun Kuzba- 
ri pareiškė, kad Sirija bus 
neutrali, neprisijungusi nei 
prie Rytų nei prie Vakarų 
valstybių bloko. “Mes būsi
me draugai kiekvienos ša
lies, kuri atkiš mums savo 
draugystės ranką,” sakė jis.

Tapo suimtas Įeit, pulki
ninkas Abdei Hamid Serraj 
(tark: Seradž), buvęs 
Jungt. Arabų Respublikos 
vice-prezidentas. Sirij o j e 
Serraj, sakoma, buvęs Nas
serio dešinioji ranka, bet iš 
kar.to, kai Sirijoje įvyko 
perversmas, sakėsi stojas 
su siriečiais.

Paleido 3,000 politinių 
kalinių

Kuzbari sakė, kad naujo- 
Sirijos valdžia išleido iš 

kalėjimų apie 3,000 politi
nių kalinių, kuriuos į kalė
jimus buvo sukišęs Nasse- 
ris. Šiandien Sirijos kalėji
muose esą kalinių, tik ne 
daug — tai vis “Nasserio 
pakalikai.”

Apskaičiuojama, kad šiuo

ji

Moteris, kuri daug 
vaikų pagimdė

Blantyre, Nyasaland, Af
rika. — Viena afrikietė 
moteris šiomis dienomis pa
gimdė negyvus šešis kūdi
kius (sekstupletus). Anks
čiau ji pagimdė du kartu 
po penkis vaikus, vieną kar
tą pagimdė keturis ant syk, 
vieną kartą tris ant syk, o 
keturis kartus po vieną. 
Moteriškė esanti 35 metų 
amžiaus. (Žinią paskelbė 
britų žinių agentūra Reut
ers.)

“Keliautojai už 
taiką” jau Maskvoj

Maskva. — Prieš 10 mė
nesių iškeliavę Peace Mar
chers (Keliautojai už tai
ką) atkeliavo į Maskvą. Jų 
kelionė prasidėjo iš San 
Francisco, Cal.; keliavo per 
JAV, pasiekė Angliją, iš ten 
per kitas Europos valsty
bes ėjo, keliavo ir pasiekė 
Tarybų Sąjungos sostinę. 
Jie nešė čia iškabas su obal- 
siais už taiką.

Raudonojoje aikš tėję, 
ties Lenino mauzoliejumi, 
norėjo sakyti prakalbas, 
bet miesto pareigūnai ne
leido; sakė, kalbėkite ku
rioje nors kitoje miesto vie
toje, pav., ties Istorijos mu
ziejumi Maskvoje.

Tarybiniai piliečiai ke
liautojus visur gražiai suti
ko.

Marion Davies turtas
Santa Monica, Cal. —Ne

seniai mirusi buvusi filmų 
aktorė ir William Hears to 
numylėtinė Marion Davies 
paliko turto aštuonis mili
jonus dolerių.

metu Sirijoje yra apie 20,- 
000 egiptiečių - nasariečių, 
kuriuos naujoji valdžia rear 
giasi išdeportuoti į Egiptą.

Iš Egipto ateina žinių, 
skelbiančių, jog Sirijoje ei
nančios kovos tarp tų, ku
rie nori, kad Sirija būtų ne
priklausoma, ir tarp tų, 
kurie stoja, kad ji grįžtų 
atgal į Jungt. Arabų Res
publiką, t. y., kad pasiduo
tų Nasseriui. Bet Damasko 
mieste kalbama, kad tie, 
kurie stoja už Nasserio po- 
liką, jau nuginkluoti.

Dabar Sirijos valdžia no
ri kuo greičiau įtraukti Si
riją Į Jungtines Tautas, 
taipgi'nori, kad greičiau 
pripažintų naują Sirijos 
valdžią JAV.

(Iš Washington© praneši
mai skelbia, kad JAV gal 
būt pripažins Sirijos vate 
džią šios savaitės pabaigo-

Egipto prezidentas Nas- 
seris labai pyksta ant tų ša
lių, kurios pasiskubino pri
pažinti Sirijos valdžią, Kuz- 
bario vadovaujamą.

Kinijos revoliucijai 
12-ka metų 3

Pekinas. —Spalio !• d. Ki
nijos Liaudies Respublika 
minėjo savo 12-os metų su
kaktį. Ta proga sostinėje 
buvo suruošta didžiulė dar
bo žmonių eisena —demon
stracija. Maršavo gatvėmis 
apie pusė milijono žmonių, 
stebint Mao Tse-tungui, 
Liu Shao-chi, Čau Ei-LajųĮ 
ir kitiems įžymiems vado
vams. ,7 -

Kinų spauda pabrėžė, 
kad per pastaruosius trejus 
metus Kinijos žmonės nu
kentėjo dėl baisios sausros, 
siautėjusios per visą šalįl 
Tai trukdė progresą.

Netikėtas jiems 
buvo suvėlinimas

Shannon, Airija. — Čia 
buvo sulaikyta grupė (103, 
asmenys) Čikagos airių, f 
kurie buvo atskridę į Airi
ją į svečius. Šie čikagiečiar 
nusisamdę President Air
lines lėktuvą ir jau viską 
susiruošė skridimui namo;’

Bet čikagiečiai žiūri, žiū
ri, kad jų lėktuvas nelekia 
—valdžia jo neišleidžia.. 0 
neišleidžia dėl to, kad ne
gauna gazo. Gi gazo negaus 
na dėl to, kad lėktuvų kom
panija gazolino kompanijai 
buvo prasiskolinusi $6,000.

EKSPLIOZIJOJE ŽUVO 
21 ŽMOGUS

Tananarive, Mala g a s ų 
Respublika. — Rugs. 30 d. 
Diego Suarezo uoste, Mala- 
gasų (buv, Madagaskaras) 
Respublikoje, norvegų pre
kybiniame laive įvyko eks- 
pliozija, kurioje žuvo 21 < 
asmuo. < ' ?.,<

1
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Visokios žinios iš Sirijos
IR ŠIANDIEN dar sunku pasakyti, kas iš tikrųjų 

darosi tolimoje Sirijoje. Žinoma tik tiek, kad ten įvyko 
perversmas, kad susidarė siriečių valdžia, kad toji val
džia ištraukė Siriją iš Jungtinės Arabų Respublikos ir 
kad pareiškė tarptautinėje politikoje būsianti griežtai 
neutrališka. Žinoma, kad tą valdžią jau pasiskubino pri
pažinti Jordanas, Turkija ir Iranas. “Nubaudimui” jų už 
tai, Jungtinės Arabų Respublikos prezidentas Nasseris 
nutraukė su jomis diplomatinius ryšius.

Bet kokio šis perversmas socialinio turinio? Nasse
ris sako, kad tai kapitalistų sukilimas prieš jo pasimotą 
Sirijoje įvesti “socializmą”. Jis mano, kad sukilimas ne
turi žmonių pritarimo. Betgi nesigirdi, kad prieš naują
ją valdžią Sirijos sostinėje Damascus ar kur kitur šaly
je pasireikštų kiek didesni žmonių išstojimai.

Šiuos žodžius rašant kalbama, kad dar šios savaitės 
pabaigoje naująją Sirijos valdžią pripažins ir Amerikos 
vyriausybė. Bet kol kas dar nesigirdi, kaip į perversmą 
Sirijoje žiūri socialistinis pasaulis.

Vienas dalykas aiškus: Sirijoje jau seniai buvo 
daug nepasitenkinimo Nasserio įvestu režimu. Pav., tuoj 
po to, kai Sirija buvo prijungta prie Egipto ir sudaryta 
Jungtinė Arabų Respublika, tučtuojau Nasseris užda
rė gana tvirtą Sirijos Komunistų Partiją, tai yra, nuva
rė ją į pogrindį. Kaip žinia, pačiame Egipte komunis
tams uždrausta viešai gyvuoti ir veikti. Tai, aišku, tiek 
Sirijos, tiek Egipte darbo žmonės kelia didelį nepasiten
kinimą Nasserio režimu.

Šitaip dalykams susidėjus, sakoma, Sirijos reakcinis 
elementas pasiskubino užbėgti už akių perversmui iš 
kairės—perversmui, apie kurį rimtai galvoję Sirijos dar
bo žmonės.

Sirijos pasitraukimas iš Jungtinės Arabų Respubli
kos, suprantama, yra labai skaudus smūgis Nasserio 
prestižui. Jo pastangos tapti visų arabiškų kraštų vieny- 
toju ir vadovu laikinai išblaškytos. Jis tai mato ir labai 

’liervuojasi. 1 ■ ' •
Bet nuo galutinų į^yądų ajiie šį staigų perversmą 

Sirijoje tenka dar susilaikyti. Greitoje ateityje turės iš
ryškėti visa naujosios valdžios politika.

Dar ne visai aiški ir Jungtinės Arabų Respublikos 
ateitis. Ji susidėjo iš Egipto ir Sirijos. Bet dabar, kai pa
siliko tik vienas Egiptas, ar bebus jam išrokavimo tuo 
pavadinimu laikytis? Abejotina.

Nasseris, kaip žinia, turėjo dideles ambicijas. Po 
Jungtinės Arabų Respublikos vėliava jis galvojo su
traukti visą eilę kitų arabiškų kraštų. Laimėjęs Siriją 
jis puolė prie Irako, bet niekas iš tų pastangų neišėjo. 
Kiti didesni arabų kraštai nė kalbėti nenorėjo apie pri
sidėjimą prie Jungtinės Arabų Respublikos.

Anglijos darbiečiai ir V. Berlynas
ANGLIJOS Darbo partijos vadovybė priėjo išva- 

"dūš, kad rimtai reikia skaitytis su tuo faktu, jog mes tu
rime ne vieną, bet dvi Vokietijas. Gaitskell ir jo kolegos 

r dabar sutinka pripažinti Rytų Vokietiją.
Bet darbiečiai tebesilaiko tos neįšmintingos nuomo- 

~’nės, kad ir po to, kai Tarybų Sąjunga pasirašys sutartį 
SU rytine Vokietija ir kai Rytinė Vokietija bus Ameri
kos ir Anglijos pripažinta, Vakarų susisiekimą su V. 

’’Berlynu turėtų užtikrinti Tarybų Sąjunga. Vadinasi, 
Tarybų Sąjunga turėtų palaikyti Rytinėje Vokietijoje 
savo armiją. Betgi tas būtų nesuderinama su Rytinės 
Vokietijos interesais.

Iškilminga sukaktis
: ŠIOMIS DIENOMIS sukako dvylika metų nuo tos 

^'dienos, kuomet Kinijos liaudis, komunistams vadovau
jant, nuvertė Čiang Kai-šeko režimą ir .visą galią paėmė 
-f savo rankas. Tai buvo milžiniškas istorinis laimėjimas.
Kinų tauta pakilo naujam gyvenimui. Ji pasuko socialis- 

♦ taniu keliu. Šiandien jos laimėjimai stebina visą pasaulį.
Savo išsilaisvinimo sukaktį Kinijos liaudis atžymė

jo didžiausiomis džiaugsmo iškilmėmis. Ją nuoširdžiai 
sveikino visa pažangioji žmonija.

“ŠĖTONIŠKAS 
GUDRUMAS”

Taip dabar klerikalų 
spauda apibūdina Tarybų 
Sąjungos diplomatiją ir dip
lomatus. Jie esą gčrai įsi
savinę visų laikų gudriau
sių diplomatų politiką, kad 
visur reikią, “skaldyti ir 
valydti.” “Ir bolševikai šė
toniškai geba tai daryti, 
kaip rodo visa Sovietų Ru
sijos politika,” šaukia Niu
jorko pranciškonų laikraš
tis.

Dar pusė bėdos būtų, jei
gu jos toji politika tik 
“skaldymu” baigtųsi. Bet 
nesibaigįą. Vienur jie “skal
do,” o kitur vienyja. Pran
ciškonų laikraštis duoda 
porą pavyzdžių. Pav., bol
ševikai “skaldo” Vokietiją, 
bet vienyja Kongą. Visur 
daro taip, kaip jiems ge
riau.

Mes irgi manome, kad 
Tarybų Sąjungos, {poli
tika nėra kvaila. Tačiau, 
ar davatkų ir kunigų laik
raštis neperdeda, kai sako, 
kad jai visur taip jau “šėto
niškai” sekasi? Mums atro
do, kad jai sekasi tik viduti
niai. Pav., bolševikams ne
pavyko laimėti kovą Žene
voje už susitarimą dėl ato
minių ginklų. Jie kol kas 
negali džiaugtis, kad jų pla
nas dėl pilno ir visuotinio 
nusiginklavimo Jungtinėje 
Tautose jau visų užgiria- 
mas. Jeigu jiems taip vi
sur “šėtoniškai” sektųsi, 
tai mes jau turėtume pa
saulį be ginklų ir karų.

bijo ir Benori
• ’J -• u-.‘, .

• Mūsų. smfltoujpįpkaį la
bai nepasitenkinę Amerikos 
ir Anglijos diplomatąis, ku
rie jau pradeda susitaikyti 
su mintimi,’ jogTreikės su 
Tarybų Sąjunga tartis dėl 
Berlyno ir Vokietijos. Jiemš 
geriau patinka De Gaulle, 
kuris apie jokias derybas 
nė kalbėti nenori.

Su anglais nelaimė tame,, 
kad jie nenori suvienyti 
Vokietiją. Girdi: “Anglai, 
gal ne mažiau už rusus ir 
lenkus, prisibijo suvienytos 
Vokietijos. Aštuoniasdešim
tys milijonų vokiečių darbš
ti ir pareigai skrupulinga 
tauta... vieną dieną gali 
pradėti diktuoti visam pa
sauliui, ko jie negalėjo pa
siekti dviem pasauliniais 
karais.”

Pilnai atspėta: suvienyta1 
ir nuo kojų iki galvos gink
luota Vokietija vėl susiras
tų Hitlerį ir pasimotų pa
sauliui diktuoti. Prie to ne- 
dasileisti juk yra viso* pa
saulio pareiga. ; ; ■

Taigi, anglus reikėtų ne 
barti už tai, kad jie tokioj 
Vokietijos p r is i b i j o, bet 
nuoširdžiai pasveikinti.

Labai išmintingi obalsiai
ŠIUO TARPU Niujorke tęsiasi Transport Workers 

’ unijos suvažiavimas. Vadovybė suvažiavimui patiekė 
gerą, praktišką programą. Unijos reikalavimai^ kad būtų 
įvesta trumpesnė, tik keturių dienų darbo savaitė be nu
mažinimo algų, kad visos transporto įmonės būtų suna- 

-cionalizuotps, kad Amerikos darbo unijos politinei veik
lai turėtų savo darbo partiją, kad Darbo Federacija su

sigrąžintų sunkvežimių vairuotojų (tymsterių) uniją su 
..pusantro milijono narių,—šitie reikalavimai turėtų susi
laukti pritarimo visuose Amerikos darbininkuose. Pana

ršius reikalavimus turėtų kelti ir kitos darbo unijos savo 
♦suvažiavimuose.

APGAUDINĖJA
' Kaip žinia, dėl sulaikymo 
atominių ginklų bandymų 
nebuvo jokio susitarimo. 
Prieš porą metų Tarybų Są
junga nutarė, kad jinai su
laiko atominių ginklų ban
dymus be jokio susitarimo. 
Ir Chrušč i o v a s pareiškė, 
kad bandymai bus atnau
jinti tik tada, kai kitos ša
lys bandymus pradės, arba 
kai sąlygos privers ir Ta
rybų Sąjungą atsis akyti 
nuo šito savanoriško susilai
kymo nuo bandymui ■

Visa tai yra užrekorduo- 
ta. Dabar, prieš keletą sa
vaičių, Tarybų Sąjunga at
naujino bandymus. Spau
doje garsiai ji už tai kriti
kuojama, Betgi gražiai nu

tylima, kad kai per dvejus 
metus su viršum Tarybų 
Sąjunga jokių bandymų ne
beturėjo, Amerikos ir Ang
lijos talkininkė Francūzija 
bandymus darė. Vadinasi, 
Chruščiovas nesulaužė jokio 
pasižadėjimo. Pažadėjimas 
atominių bombų nebandyti 
buvo sulaužytas iš Vakarų 
pusės. '

KAIP SENIAI 
PASTIPUSI KATĖ!

Šį kartą sutinkame su 
Chicagos menševikų laik
raščio redaktoriumi, kad 
Jungtinių Valstijų Kongre
se gulinti senatoriaus Ku- 
chel ir atstovo Lipscomb 
rezoliucija jau seniai pavir
tusi tik pastipusia kate. 
Kvailai daro klerikalai, kai 
jie dar vis stengiasi tai pa
smirdusiai katei gyvybę 
įkvėpti.

LIETUVIŠKI 
RAKETIERIAI 
DEJUOJA

VLIKo pirmininkas A. 
Trimakas yra labai nusimi
nęs. Jis skundžiasi, kad 
Vakarai su jo vadovauja
mais lietuviškais “veiks
niais” nesiskaito. Jis net 
neturįs pažadėjimo, kad 
“Vakarai iškels mūsų lais
vės bylą Jungtinėse Tauto
se.”

Taip pat labai prislėgtu 
tonu Tysliava sako,, kad 
nieko “veiksniams” negali
ma tikėtis ir iš Jungtinių 
Tautų, nes jos pačios “iki 
kaklo paskendusios bėdose.”

KODĖL MARKSIZMAS 
LAIMI?

Dr. Kazys Sruoga rašo, 
kad “Katalikų Mokslo Aka
demijos” suvažiavime kun. 
Vytautas Bagdonavičius da
vęs “šaunią” paskaitą apie 
marksizmą. Paskui į disku
sijas įsitraukęs Kaulėnas su 
paskaita “Epochos sūku
riuose.” Savo žodį dar pri
dėjęs ir Antanas Gintneris. 
Visi, jie, matyti, lygino 
krikščionybę prie komuniz
mo. Visi, matyti, priėjo iš
vados, kad krikšč i o n y b ė 
pralaimi, o komunizmas lai
mi. į

Marksizmui sekasi, mark
sizmas plinta. Tai aišku vi
siems.

Dalykas, girdi, tame, kad 
krikščionybė “šioje žemėje 
skurstantiems ir vargstan
tiems žada po mirties dan
gaus palaimą, ”\o komuniz
mas, priešingai, “skelbia 
medžiaginį rojų šioje žemė
je visiems.” /

Pasakysime: ši išvada 
yra rimta. Ji mums patin
ka.

GRAŽUS
PRISIMINIMAS APIE 
ĮŽYMŲ VEIKĖJĄ

Prieš penkerius -metus 
A r gje n t inoje mirė senas 
įžymus pažangaus judėjimo 
veikėjas- Juozas Baltušnin- 
kas. Tą liūdną sukaktį pri
simena argentiniečių “Va
ga.” Laikraštis rašo:

Rugpiūčio mėn. 17 d. 
1956 metais, nustojo plaku
si Juozo Baltušninko šir
dis. Užgeso gyvybė dar bū
nant jauno amžiaus kelyje.

Juozo mirtis ne vien'bu
vo skaudus smūgis dėl gi
minių Ųei artimesniųjų jo 
draugų, bet smūgis dėl vi
sos Argentinos pažangiosios 
lietuvių visuomenės., Juo
zas, jau būdamas mirties 
patale, vis ’tikėjosi atgavęs 
jėgas vėl stoti į visuomeninį 

darbą, į spaudos darbą. Jis 
karštai mylėjo savo tėvynę, 
tad jėgų ir pastangų pri
dėjo jos labui. Jo mirtis ir 
gyvenimo bruožai plačiai 
buvo komentuojami ne tik 
Argentinos lietuvių laikraš
čiuose, bet ir Tarybų Lie
tuvoje.

Juozas nuo pat pirmųjų 
dienų atvykimo į Argentiną 
stojo prie pažangos darbo ir 
iki pat sveikatos nustojimo 
rūpinosi visuome n i n i a i s 
darbais, raštais, materiali
ne parama. Jis visuomet 
ragino savo draugus : 
“Draugai, — sakydavo jis, 
— stengkitės klek galėda
mi, o kuomet aš sustiprėsiu. 
padėsiu. Juk ateina pavasa
ris, pasidarys šiltesni orai, 
ir mano sveikata pagerės...

Jis, būdamas jau silpnas, 
tačiau dėjo pastangas, kad 
sutvarkyti renkamą istori
nę medžiagą iš lietuviškos 
veiklos Argentinoje.

Iš Lietuvos jis buvo ki
lęs Justininkų kaimo, Ragu
vos valsčiaus. Gimė 1909 
m. kovo 2 d. Povilo i? Bar
boros Baltušninkų šeimoje. 
Jis, baigęs Raguvos pradi
nę mokyklą, įstojo į Pane
vėžio gimnaziją, betgi tų 

(laikų valdžia j biedniokus, 
I o ypač į pažangiuosius jau
nuolius kreiviai žiūrėjo. Tą 
pajuto ir Juozas, tai 1929 
metais atrūko į Argentiną. 
Čia jis irgi sutiko visokių 
bėdų, kas sutrikdė jauno 
sveikatą ir anksti atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo. Gyvenda
mas jis visuomet troško ap
lankyti, pamatyti savo gim
tąjį kraštą, Tarybų Lietu
vą. Tačiau nelaboji mirtis 
jam neleido.' o •

Juozo vardas liks įrašy
tas istorijos lapuose, kaip ir 
visų dorų žmonių, pasiau
kojusių visuomenės labui.

JUDĖJIMAS Už 
PAŠALINIMĄ LOTYNŲ 
KALBOS Iš MIŠIŲ
. ' Iš visų prelato Jono Bal- 
kūno parapijonų vargiai at
siras vienas, kuris žino, ką 
prelatas prie altoriaus per 
mišias kalba bei gieda. Kai 
kurie protingesni katalikai 
pradeda galvoti: kodėl tos 
mišios būtinai turi būti lai
komos lotynų, o ne lietuvių 
bei anglų kalba? Kokia čia 
misterija? Kuo gi lotynų 
kalba, niekur žmonių kas
dieniniame gyvenime nebe
vartojama, geresnė arba 
“šventesnė” už moderniš
kas kalbas?

Popiežius ir kunigai prie
šingi pakeitimui lotynų kal
bos mišiose moderniška kal
ba todėl, kad jie nori savo 
mišias laikyti apsupę kokia 
tai misterija. Juo mažiau 
tikintieji supranta, tuo la
biau jie tiki.

Kaip ten bebūtų, laikas 
nuo laiko ir tikinčiųjų tarpe 
pasigirsta balsas už pašali- 
nipią lotynų kalbos iš mi
šių. Šiuo tarpu Amerikoje 
jau esąs susidaręs rimtas 
judėjimas priversti popiežių 
leisti Amerikos kunigams 
anglų kalba laikyti mišias. 
Apie tai Clevelando “Dir
voje” rašo J. Nendrė:

“Pamažu vis daugiau ka
talikų Amerikoje pasisako 
už liturgiją anglų kalba. 
Oklahomos mieste įvykusio
je 22 šiaurės Amerikos li
turginėj savaitėje, iš -3,300 
dalyvių, keli šimtai pasira
šė peticiją, prašydami nau
doti anglų kalbą katalikų 
liturgijoj.

Judėjimą prieš lotynišką
ją liturgiją remia ne tik ei

(IŠ atsiminimų)
Prie mažo šiaurės Lietu

vos Bėrštalio upelio dešinio
jo kranto glaudžiasi Bar- 
diškių kaimas, dabar — 
Linkuvos rajono Karolio 
Požėlos vardo kolūkis. Ka
daise šis kaimas susidėjo iš 
vienuolikos vienkiemių. Pa
čiame kaimavietės vidury 
—Juozo Požėlos sodybaf

Mažoje ties trobos vidu
riu tamsioje seklyčaitėje 
gimė visi Požėlų vaikai. 
Darbščios Rozalijos Pože- 
lienės rankos buvo išpuošu- 
sios seklyčią meniškais au
diniais ir mezginiais. Ne 
mažiau išpuoštas buvo ir 
kertinis kambarėlis, kuris 
vėliau tapo, motinos kamba
riu, kai ji trylika metų, ne
valdydama kojų, sėdėjo lo
voje.

Karolis buvo jauniausias. 
Jį pagal laiko papročius ir 
paskyrė būti kunigėliu. Ta
čiau kai tėvas keturias kla
ses baigusį Karaliuką par
sivežė iš Mintaujos, moti
na pasakė:

—Žinai ką! Leiskim vai
kui baigti visą gimnaziją,— 
kaip sutarę, tėvai leido vai
kui baigti gimnaziją.

Vyresniosiose klasėse Ka
rolis įsitraukė į socialisti
nės spaudos platinimą. 
Kaip gilią paslaptį jis tai 
patikėjo vyriausiajai sese
riai Kristutei, kuri jo kny
gas slėpdavo ant aukšto 
prie kamino, po balkiu ar
ba peludėje. Motina taip 
pat apie šį reikalą žinojo, 
bet vaikams neprieštaravo.

Kai, baigęs gimnaziją, 
Karolis parvažiavo namo ir, 
apkabinęs motiną,, pasakė: 
“Laukėt kunigėlio, o sulau
kėt komunisto”... — Ši at
sake:- “Tu, vaikeli, geriau 
žinai...” * s

Motina gerbė Karolį ir 
tikėjo, kad tai, ką daro jis, 
protinga. Apie kunigystę 
daugiau neužsiminė.

—Jis pats susiras savo 
kelią, — pasakė tada ši pa
prasta, taurios sielos mote
ris, ir visi motinos nuo
sprendžiui pritarė.

Rozalija Poželienė užau
gino aštuonis vaikus. Pati 
ji buvo mažai raštinga, bet 
suprato mokslo reikšmę. Jai 
buvo vis tiek, kokią profe
siją pasirinks sūnus, svar
bu, kad jis būtų doras žmo
gus.

Buržuaziniais laikais Ka- 
rolis kelis kartufe sėdėjo ka
lėjime. Vieną kartą kaimy
nė pleptelėjo, kad ji po ka
linimo sūnaus nepriimtų į 
namus. .

—Karolis mano mylimas 
sūnus, — atsakė Poželienė. 
—Kad tik greičiau paleis
tų. — Tėvų namuose jis vėl 
bus brangiausias svečias.'

O atvažiavęs kunigas aiš
kino Poželienei, kad Karo
lis kurstąs atimti žemę iš 
ūkininkų, 'skleidžiąs bedie
vybę. Gal ji, motina, pa
veiktų sūnų, pabartų jį, , 
—Aš negirdėjau, kad Ka

roliukas ką nors • bloga 
mokytų, ir tikrai žinau, jog 
mano sūnus teisybę kalba.

Žinau, motina socialisti

liniai katalikai, bet ir dalis 
kunigų bei mokslininkų.

Peticija bus pasiųsta 
Krikščionių vienybės sekre
toriatui, kuris yra įsteig
tas Romoje paruošti Antra
jai Vatikano tarybai, numa
tytai kitų metų gale.”

Galimas daiktas, kad po
piežius bus priverstas skai
tytis su amerikiečių reika
lavimu ir leis jiems mišias 
laikyti anglų kalba. 
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nių sūnaus idėjų nesupr^ 
to. Tačiau, karštai mylėda
ma sūnų, gerbdama jo 
protą, buvo tolerantiška jo 
pasaulėžiūrai, nepr i m e t ė 
jam savo įsitikinimų. Už 
tai Karolis labai mylėjo sa
vo motiną. 1926 metų ru
denį jis aplankė savo jau
niausią seserį Kazę., Drasu- 
taičių kaimo mokytoją, ir 
prašė paruošti mamą viso- 
kiausiems žiauriems neti
kėtumams.

Ir vis tik nelaimingiau
sia diena Poželienės gyve
nime buvo, kai gavo žinią 
apie sūnaus mirtį.

Paprasta, mažai raštin
ga valstietė gali būti dau
geliui motinų pavyzdžiu, 
kaip reikia protingai žiūrė
ti į savo vaikų darbą. Ji 
nesuprato 'Karolio skelbia
mų idėjų, bet žinojo, kad 
sūnus nori darbo žmonėms, 
gera ir tik dėl to kovoja^

Ir motina neapsivylė. Jos 
sūnaus, nešusio žmonėms 
išsvajotą laimės žiburį, var
dą šiandien su pagarba ta
ria Tarybų Lietuvos liau
dis.

D. Lapinskaite
XV vid. mok. mokytoja

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 15 d. mirė Juo

zas Valintas, sulaukęs tik 
52 metų amžiaus, ir tapo 
palaidotas laisvai.

Juozas dar vaiku būda
mas su tėvais atvyko į A- 
meriką 1913 metais, į Phi- 
ladelphiją, ir su mažomis 
pertraukomis iki pat mir
ties Philadelphijoje gyveno.

Jis nepriklausė prie jo
kių organizacijų, tačiau bu
vo^ laisvų minčių žmogus. 
Politika nesiinteresavo, bet 
darbininkiškiems reikalairf^ 
paprašius, visada pagal iš
galę paaukodavo.

Juozas liūdesy paliko tris 
seseris — Kazimierą Pet
rauskienę, Oną Russ ir Sa- 
verą Bimbienę, taipgi brolį 
Bronislavą Valintą ir kitus 
gimines.

Ilsėkis, Juozai, ramiai, 
lai būna tau lengva šios ša
lies žemelė, užbaigus vargų 
ir rūpesčių gyvenimo'kelią.

Reiškiu užuojauta jo se
serims, broliui ir kitiems 
giminėms.

Švogeris J. Bimba
Nuo Redakcijos. Mūsų 

giliausia*' užuojauta draugei 
Bimbienei, senai pažangie- 
tei, mūsų judėjimo nuošir
džiai rėmėjai, šioje liūdesio 
valandoje.

So. Boston, Mass.
Amerikos Lietuvių pils/- 

čių klubo susir i n k i m a s 
įvyko spalio 1 d. >
Po vasaros vakacijų, geras 

būrys narių dalyvavo. Daug 
kas buvo apsvarstyta.

Turto raštininkas pateikė 
raportą iš klubo stovio. Ka- 
sierius pranešė, kad pasi
baigusios laikraščių “Liau
dies balso” ir “Vilnies” pre
numeratos atnaujintos.

Nutarta pradėti rengti 
whist party kas subatos va
karą. Pirmutinė įvyks spa
lio 7 d., 7:30 vai. vakaro. 
Bus duodama arbatos; ir 
pyragaičių . Taip pat nu
tarta rengti klubo metinį 
banketą. Išrinkta rengimo 
komisija.. Banketo diena 
bus.paskelbta vėliau.. S. R.

LAIVŲ STATYBA
New Yorkas. Su rugsėjo 

1 diena Jungtinėse Val^i- 
jose buvo statoma 66 naujk 
laivai, beveik viri kariniai. 
Jų įtalpa bus 935,000 tonų.



LMS VEIKLA
f - Liaudies Teatras

Tikrai teisingai pastebi 
“Vilnyje” S. JyJokubka, 
kad padėtis mūsų Liaudies 
teatro yra apverktina. Su
tinku su juo, kad kaip Chi
cago j e, taip ir New Yorke 
turėtume pasta tyti bent 
vieną gerą veikalą į metus, 
su kuriuo būtų galima pa
važinėti ir į artimus mies
tus. Ką sakote, draugai ak
toriai?

Tiesa, New Yorko Liau
dies teatras jau pradeda at
gyti. Grupė narių, po Jono 
Juškos režisūra, rengiasi 
greitoj ateityj pastatyti vie
no veiksmo komediją “Dėdė 
atvažiavo.” Betgi tuo ne
galime skaityti darbą at
liktą. Tikimės, kad šį sezo
ną užgims ir drama bei ko
medija, kuri užims visą va
karą, kaip New Yorke, taip

Chicago j e.
Konstancija Menkeliūnaite

Smagu turėti Konstanci
ją Menkeliūnaitę mūsų tar
pe nors ir trumpam laikui. 
Jos atvykimas iš tolimo Mi
lano, Italijos miesto, kurį 
veik kiekvienas dainininkas 
trokšta kada nors bent pa
matyti, išgirsti tos pasau
liniai išgarsintas LaScala 
operos dainų, — mumyse 
sukelia daug atsiminimų. 
Prisimename laikus, kada 

t Menkeliūnaite važinėdavo 
su plačiais maršrutais po 
visas lietuvių kolonijas su 
daina.

Menkeliūnaitę išgirs hart- 
fordiečiai spalio 15 d., či- 
kagiečiai “Vilnies” koncer
te spalio 22 d., newyorkie- 
čiai — “Laisvės” koncerte 
lapkričio 12 d., o worceste- 
riečiai—lapkričio 5 d. Bū- 

4 tfą gerai, kad šią progą — 
Išgirsti Menkeliūnaitę ir su 
ja pasimątyti — išnaudotų 
ir kiti miestai. Jinai bus 
JAV iki lapkričio 18 d.

New Yorko Aido choras 
rugsėjo 30 d. surengė gra
žų meninį vakarą pagerbi
mui K. Menkeliūnaitės. Vi-<rė įžymus LTSR kompo- 
siems labai patiko ant grei- zitorius B. Dvarionas. Dėl 
tųjų sudarytas duetas K. 
Menkeli ū n a i t ė s ir Onos 
Čepulienės. Būtų gerai, jei
gu Ona Čepulienė galėtų 
pavažiuoti kai kur su Kons
tancija į kitas kolonijas.

Dailininkas Eugenijus 
Baguskas

Worcesterietis Eugenijus 
Bagųskaš turėjo parodą sa
vo piešinių (tapybos) Wor- 
cesterio dailės muziejuje. 
Ne vienas lietuvis ir iš to
limesnių kolonijų, ne tik 
Worcesterio, prisimena šį 

^jaunuolį iš vasarinės meno 
mokyklos laikų, kuri buvo 
suruošta LMS pastangomis 

XWorcesteryje per kelerius 
metus. Šis šaunus lietuvių 
kilmės sūnus laimėjo premi
ją Worcesterio muziejaus 
mokykloje per dvejus metus 
paeiliuje už įžymiausią pa
sireiškimą. Jis laimėjo ir 
daugiau premijų. Dabarti
niu laiku mano įstoti, o gal 
jau ir įstojo, į Yale univer
siteto Meno ir architektūros 
mokyklą.

Visų LMS narių vardu 
linkiu Baguskui sėkmės jo 
darbe, jo moksle!

M. K. Čiurlionio 50 metų 
mirties atžymejimas
Šiais metais sueina 50 

metų nuo M. K. Čiuylionio 
mirties. Lietuvoje jo dar
bai žymiai įvertinti, — juk 
tai buvo genijus ne tik mu

zikoje, bet ir tapyboje, ge- 
A^hijus, kurį įvertina ne tik 

jo tauta, bet ir kitos tautos. 
Kaip žinome, New Yorko 
bibliotekoje buvo išstatyta 
jo darbų paroda. Turėtume

visi <

pasistengti ir mes, JAV 
lietuviai, atžmyėti šią su
kaktį, surengdami paskai
tas apie M. K. Čiurlionį.

Lapkričio 19 d. New Yor- 
ko lietuviai turės progą su
sipažinti su Čurlionio tapy
ba, dainomis ir darbais. 
LMS centras rengia šį at- 
žymėjimą, kur pasižadėjo 
dalyvauti dailininkai Ro
bertas Feiferis ir Rudolfas 
Baranikas. Bus rodomos 
Čiurlionio tapybos repro
dukcijos, kurias išleido 
LTSR Valstybinės Grožinės 
Literatūros Leidykla. R. 
Feiferis prižadėjo nupiešti 
Čiurlionio atvaizdą ir duoti 
paskaitą iš savo prisimini
mų iš mokslo dienų Lietu
voje apie M. K. Čiurlionį. 
R. Baranikas irgi aiškins 
Čiurlionio reprodukcijų ver
tę. Bus ir dainų, kurias pa
rinks Mildred Stensler.

Visų chorų atidai
Ar nebūtų gerai, jei

JAV chorai susi mokytų 
bent tris-keturias dainas, 
kurias galėtų dainuoti su
tartinai bet kur ir bet ka
da? Dalykas toks: galėtu
me tuomet turėti dainų fes
tivalį, kur sustotume visi ir 
kaip vienas sudajnuotum 
jas. Ši mintis kyla iš LTSR 
Dvidešimtmečio Dainų Fes
tivalio. Neklysiu pasakiusi, 
kad kiekvienam iš mūs, ku
riam teko laimė išgirsti ta
me festivalyje dainas, jos 
skamba ausyse ir dabar. To 
vaizdo niekad nepamiršime.

Aiškus dalykas, mes ne
galime nė svajoti, kad mes 
prilygtume tam 20,000 dai
nininkų chorui, bet visvien 
mes galėtume pagal savo 
spėkas pasirodyti.

Aš siūlau, pasitarusi su 
LMS Centro sekretore 
Mildred Stensler, būtinai 
mokytis dainą “Ant Nemu
no kranto,” kuriai žodžius 
davė mums visiems mylimas 
Lietuvos poetas Eduardas 
Mieželaitis, o muziką suku-

Mes žinom laisvės 
kainą

Kruopiai. — Prie pat 
Kruopių, ant nedidelio kal
nelio, supilti aštuoni ilgi ka
pai. Ant jų auga gėlės. Jų 
daug ir ant kiekvieno kapo 
vis kitokios. Matyt, kapai 
dažnai lankomi, matyt, rū
pestingos rankos su meile 
prižiūri gėles.

Jeigu jums tektų būti 
Kruopiuose vasario 23, ge
gužės 9 ar lapkričio 7, pa
matytumėte prie šių kapų 
atėjusią visą mokyklą. Mo
kiniai puošia kapus, jie so
dino tas gėles. Kiekviena 
klasė prižiūri vis kitą ka
pą. O tris kartus per me
tus čia ateina visi kartu. 
Visi mokiniai, visi mokyto
jai, daug miestelio gyven
tojų.

Kiekvienas Kruopių mo
kinys žino, kad šiuose ka
puose ilsisi 300 tarybinių 
karių, žuvusių vaduojant šį 
tolimą, tarp miškingų klo
nių ir pelkių paklydusį Lie
tuvos kampelį. Iš toli jie. at
ėjo, net nuo Uralo, net nuo 
Juodųjų Jūrų, net iš Uzbek
istano. Atėjo išvaduoti ken
čiančių savo brolių lietuvių. 
Čia ilsisi daugelio mūsų 
šalies tautų sūnūs: rusas 
kapitonas Zaicevas, ukrai
nietis viršila Makalenka, 
uzbekas eilinis Alimovas.

Kilnaus darbo ėmėsi 
Kruopių jaunieji kraštoty
rininkai — sužinoti visų 
čia palaidotų karių pavar
des ir užmegzti ryši su jų 
giminėmis. Tuo reikalu jie 
rašė į “Krasnaja Zvezda” 
laikrašti, teiravosi dešimtis, 
šimtus žmonių. Ir jau be
veik pusės karių pavardės 
žinomos.

Ne viena rusė, ukrainie
tė, uzbekė motina sulauks 
Kruopių moksleivio pasiųs
to laiško. Ir vėl motinų akis 
suvilgys ašaros. Nėra ir 
niekada nebus tokio vaisto, 
kuris numalšintu jų širdies 
gėlą. Bet tie laiškai kartu 
bus motinų paguoda, kad

R. ŠARMAITIS

Atsisveikinimas su amerikiečiais 
lietuviais turistais Vilniuje

(Tąsa)
Tikra laisvė darbo žmo

nėms yra tik socialistinėse 
šalyse. Tuo tarpu kapita
listinėse šalyse darbo žmo
nės kenčia socialinę ir naci
onalinę priespaudą, rasinę 
diskriminaciją. Štai JAV 
leidžia įstatymus, nukreip
tus prieš pažangųjį judėji
mą. Tačiau visuomenės, 
kaip ir gamtos, vystymasis 
vyksta pagal objekty v i u s 
dėsnius, ir jokie reakcionie
rių mėginimai sulaikyti ka
pitalistinės santvarkos žlu
gimą neduos vaisių. Tai, 
kas atgyveno savo amžių, 
turi užleisti savo vietą nau
jai, pažangesnei socialisti
nei san tvarkai.

Mes turime budėti 
sargyboje

Kapitalistinio pasaulio 
valdantieji sluoksniai gra
sina mums bombomis. Mes 
negalime į tai numoti ran
ka. Mes budime socialisti
nės šalies reikalų sargyboje. 
Bet kariauti mes nenorime. 
Štai kodėl tarybinė vyriau
sybė Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijoje pasiūlė vi
soms šalims nusiginkluoti. 
Kai nebus kuo kariauti, ta
da ir karo nebus, tada ne
išvengiamai visi ginčijami 
klausimai bus dery b o m i s 
sprendžiami. Deja, JAV 
prezidentas J. Kenedis nese
niai Vienoje įvykusiame pa
simatyme su mūsų šalies 
Ministrų Tarybos pirminin
ku N. Chruščiovu atkakliai 
vengė kalbėti apie realų su
sitarimą dėl visuotinio nu
siginklavimo;.. dėl Vakarų 
Berlyno klausimo išspren
dimo. Vadinasi, Vakaruo
se dar yra jėgų, kurios ti
kisi su mumis šnekėtis iš 
jėgos pozicijų, nori diktuoti 
mums savo valią.

Noriu atkreipti jūsų dė-

kitų dainų galime pasitar
ti, padiskusuoti.

Ieva T, Mizarienė, 
LMS pirmininkė

vasa-

Geras lietuvių 
sklandytuvas

1960 m. pavasarį ir
rą Vilniuje vyko lietuviško 
standartinės klasės sklan
dytuvo BK-6 “Neringa” 
bandymai. Jį sukonstravo 
inž. B. Karvelis. Tai pirma
sis toks sklandytuvas mūsų 
šalyje. Jo bandomasis mo
delis buvo statomas mūsų 
respublikoje. Statybos dar
bus atliko Mašinų gamybos 
valdybos konstruktorių biu
ro eksperimentinė gamykla 
Vilniuje. Sklandytuvas savo 
skridimo duomenimis šioje 
klasėje pralenkia lenkų 
“Mucha-Standart”, vengrų 
“Futar”, vokiečių “Libelle” 
ir daugelį kitų žymių tarp
tautinės klasės sportinių 
mašinų LTSRi Liau dies 
ūkio tarybos sklandytojų 
pasiekimą ir konstrukto
riaus darbą puikiai įvertino 
LDAALR Centro komitetas 
— sklandytuvas priimtas 
serijinei gamybai. Šiuo me
tu statoma jo pirmoji serija 
Simferopolio dirbtu v ė s e. 
Dar šiais metais šalies 
sklandytojai gaus savo klu
bams puikų rekordinį lietu
višką sklandytuvą BK-6 
“Neringa”.

Tai Lietuvos TSR Liau
dies ūkio tarybos pramonės 
•indelis į septynmečio fondą 
sportinės aviacijos srityje.

toli toli nuo gimtų namų be- {mesi i vienų buržuazi-
siilsinčių jų sūnų kapai nė
ra vieniši, kad ant jų auga 
gėlės, kurias pasodino tie, 
dėl kurių šviesaus gyveni
mo savo jaunų gyvybių 
nepagailėjo jų brangiausie
ji vaikai.

...Ilsisi kariai.
Ant kapų auga gėlės. Ap

link kalnelį ošia liepos, ber
žai, kaštonai, kaip ir Rusi
joje, kaip ir Ukrainoje. O 
netoliese — mokykla, kur 
krykštauja jaunystė, kaip 
ir prie Volgos, kaip ir 
prie Dniepro. Visoje šalyje. 
Ir niekur kitur pasaulyje 
nerasi kitos tokios laimin
gos jaunystės, nes už ją su
mokėta nepaprastai didelė 
kaina, kurios niekas nepa- 
svers ir niekas neišmatuos.

J. Geležauskas 
Akmenės r a j., 
Kruopių vid. mokykla

JAV

Rūpinasi Tarybų 
Sąjungos auksu

Washingtonas. -
politiniai ir ekonominiai va
dai susirūpino Tarybų Są
jungos aukso išvežimu. Ap
skaičiuojama. kad 1960 me
tais TSRS į užsienį išvežė 
$200,000,000 aukso vertės, 
o šiemet išveš daugiau. Tas 
rodo, kad TSRS aukso re
zervas didelis.

Valstybės aukso išveža 
padengimui importo, kurį 
nepadengia' įplaukos nuo 
eksporto. 1960 metais Tary
bų Sąjungos išvežimas bu
vo $5,563,000,000 vertės, 
įvežimas $5,630,000,000.

nių nacionalistų skleidžia
mą melą. Lietuvoje suma
žėjo kriminalinių nusikaltė
lių skaičius ir dėl to mes 
uždarėme Kauno, Vilniaus, 
Utenos, Ukmergės, Rasei
nių, Telšių, Klaipėdos kalė
jimus. Išgirdę tai dipukai 
ėmė triūbyti — kalėjimus 
uždaro., o nusikaltėlius ėmė 
į Sibirą vežti. Tai šmeiž
tas. Padarę nusikaltimus 
Lietuvos gyventojai yra tei
siami Lietuvoje ir bausmes 
atlieka Lietuvoje. Kitos res
publikos mūsų nusikaltėlių 
dabar nepriima. Neseniai 
mes išleidome įstatymą 
prieš veltėdžius, žmones, ku
rie nedirba visuomenei nau
dingo darbo. Nuteisus to
kius žmones, jie taip pat tu
rės dirbti Lietuvoje.

Mes tikime savosios san
tvarkos, socializmo stipru
mu. Tas pasitikėjimas re
miasi mokslu, visuomenės 
vystymosi dėsnių pažinimų. 
Mūsų šalies Kom u n i s t ų 
partija rengiasi savo XXIJ 
suvažiavimui, kuris priims 
naują partijos programą, 
komunizmo statybos progra
mą. Tokiai statybai reika
linga taika ir mes dėl jos iš
saugojimo' visomis jėgomis 
kovosime. Linkiu ir jums, 
grįžus į Ameriką, dirbti 
taikos labui, socialinės pa
žangos labui, mūsų dviejų 
didžiųjų šalių susiartinimo 
labui.

Amerikos darbininkai 
kovojo

Žodis suteikiamas pittsbur- 
giečiui J. Miliauskui.

Teisybė, •sako jis, —

kad Tarybų Lietuvoje dar 
pasitaiko trūkumų. Tačiau 
ir Amerikoje darbo žmo
nėms ne pyragai, nėra ir 
ten jiems aukso kalnų. Į 
JAV aš išvažiavau 1910 m. 
Buvau sveikas, stiprus. Ap
sistojęs Virginijoje, Kentu
kyje penkerius metus dir
bau akmens anglies kasyk
lose. Kokiomis sąlygomis 
aš ir mano draugai tuomet 
gyvenome? Gulėjome susi- 
kimšę ant grindų, nes lovų 
neturėjome. Vietoje paklo
džių pasidėdavome maišus 
nuo cemento. Maitinomės 
pupelėmis, rūkyta mėsa. 
Tokia buvo tūkstančių imi
grantų dalia.

Mūsų šalyje darbininkai 
vedė sunkią kovą su kapita
listais, daug kartų streika
vo dėl savo padėties page
rinimo. Jeigu kapitalistai 
padarė darbininkams nuo
laidų, tai dėl to, kad dar-! 
bininkai streikais privertė 
juos tai daryti.

Aš buvau geras darbinin
kas — negėriau, neleidau 
be reikalo pinigų, bet per 
visą savo sąžiningą gyveni
mą turtų nesukroviau. To
kių kaip aš Jungtinėse A- 
merikos Valstijose yra mili
jonai.

Lietuvoje mes lankėmės 
daugelyje miestų, . kolūkių. 
Džiugu matyti, kokią pa
žangą dabar Lietuva yra 
padariusi. Noriu nurodyti 
į kai kuriuos jūsų gyveni
mo trūkumus. Apsilankėme 
jūsų šilko fabrike Kaune ir 
žuvų konservų fabrike Klai
pėdoje. Šiuose fabrikuose 
darbininkai, dirba taip, kaip 
Amerikoje. Bet kitur mes 
pastebėjome, kad nėra sku
bos, nėra pakankamos tvar- ' 
kos. Jeigu jūs norite pra
lenkti Ameriką, jums, reikia 
spartinti darbą. Kitaip 
jums reikės daug laiko. Aš 
dirbau prie geležinkelio va
gonų remonto ir žinau, kaip 
mus spausdavo: dirbi, sku
bi, kol netekęs jėgų kren
ti ant žemės. Štai kaip ka
pitalistai mus. spaudė! Yra 
pas jus gerų kolūkių, yra ir 
a p s i 1 e i d u s ių, kuriuose 
trūksta tvarkos. Reikia to
kiuose kolūkiuose vadovus 
keisti, iškelti geresnius, su
manesnius, kurie negirtuok
liautų, tada visi jūsų kol
ūkiai duos daugiau produk
cijos.

švietimas Lietuvoje
Žodis suteikiamas Tary

bų Lietuvos švietimo mi
nistrui M. Gedvilai.

Aš galiu painformuoti 
jus, — kalba ministras, — 
apie švietimo padėtį Lietu
voje. Štai neseniai viduri
nėse mokyklose baigėsi 
mokslo metai. Vidurines 
mokyklas, arba, kaip seniau 
sakydavo, gimnazijas 1961 
metais baigė 13 tūkstančių 
jaunuolių arba beveik 13 
kartu daugiau negu pasku
tiniaisiais buržuazijos vieš
patavimo 1939 metais.

Dabar mūsų vidurinės 
mokyklos pertvarkomos 
taip, kad mokykloje besi
mokydami moksleiviai įgy
tų kurios nors profesijos 
įgūdžius, kad baigę mokyk
las moksleiviai galėtų tuo
jau įsijungti į garny b į n į 
darbą, pritaikyti savo žinias 
įmonėse, kolūkiuose. Mes 
auklėjame jaunimą taip, 
kad jis pažintų visuomenės 
vystymosi dėsnin gurnus, 
kad jis tikėtų socializmo ir 
komunizmo pranašumu 
prieš kapitalizmą, kad jis

ateitų į gyvenimą tvirtai ti
kėdamas galutine komuniz
mo pergale.

Mokymas nemokamas
Mokymas, kaip jūs žino

te, mūsų mokyklose yra ne
mokamas. Mūsų valstybė 
ėmė praktikuoti mokyklų- 
internatų sistemą. Šias mo
kyklas - internatus pilnuti
nai išlaiko valstybė. Tary
bų Lietuvoje šiuo metu yra 
35 mokyklos - internatai, 
kuriuose gyvena 8,000 
moksleivių, kurių didelė da
lis yra valstybės išlaikoma. 
Septynmečio p a b a i g o je, 
1965 metais, Tarybų Lietu
voje mokyklose - interna
tuose gyvens ir mokysis 25 
tūkstančiai moksleivių.

Švietimo reikalai buržua
zinėje Lietuvoje ne tik ne 
gerėjo, o, atvirkščiai, blo
gėjo. Antai pagal oficialius 
buržuazinės Lietuvos leidi
nius (Lietuva 1918 - 1938 
m. Kaunas, 1938 m. ir 
Lietuvos statistikos metraš
tis 1939 m., XII t., Kau
nas 1940 m.) gimnazijų ir 
progimnazijų 1927 metais 
Lietuvoje buvo 123, jose 
mokėsi 22.5 tūk s t a n č i o 
moksleivių, o 1939 metais 
gimnazijų ir progimnazijų 
sumažėo iki 96, o mokslei
vių jose—iki 20.7 tūkstan
čio. Panaši padėtis buvo ir 
buvusiame Kauno universi
tete. 1933 metais jame mo
kėsi 4.5 tūkstančio studen
tų, o 1939 m. — apie 3,000, 
iš kurių tik 135 buvo dar
bininkų vaikai. Buržuazinė 
Lietuvos vyriausybė skirda
vo tik 90 stipe n d i j ų stu-

metas. Mūsų moksleiviai 
stovyklauja pionierių sto
vyklose, rengia turistines 
išvykas, krašto tyri n inkai • 
rengia ekskursijas, tyrinėja 
krašto praeitį. Prie gra
žaus Platelių ežero Žemaiti
joje stovyklavo 10 dienų 
1,600 moksleivių turistų. 
Keli šimtai Lietuvos krašto
tyrininkų išvyksta į visasą
junginę kraštotyr i n i n k ų 
stovyklą Karpatų kalnuose. 
Kelionėje jie išbus apie 3 
savaites laiko. Šiomis die
nomis K 1 a i p ė d o je vyko 
moksleivių spartakiada, ku
rioje pirmąją vietą užėmė 
Kauno moksleiviai, o antrą
ją—vilniečiai. Įdomiai pra
leidžia laiką mūsų priau
gančioji karta.

Netrukus prasidės nauji 
mokslo metai. 1961 metais 
statomos 75 naujos mokyk
los valstybės lėšomis, o ne
maža mokyklų stato patys 
kolūkiečiai. Visa tai daro
ma mūsų jaunimui, kad jis 
išaugtų žvalus, gerai išsila
vinęs, visiškai pasitikįs savo 
jėgomis.

Mes optimistiškai žiūrime 
į ateitį ir tvirtai tikime, 
kad pralenksime Jungtines 
Amerikos Valstijas visose 
srityse.

Turistas J. Bakšys džiau
giasi daug ką nauja Lie
tuvoje pamatęs. Lankėmės, 
— sako jis, — ir Lietuvos 
Sacharoje — Neringos ko
pose. Įspūdingos jūsų sto
vyklos. Jungtinėse Ameri-' 
kos Valstijose taip pat yra 
tokių stovyklų, tačiau dar
bo žmonių vaikai ten nepa
tenka, nes jos brangiai kai
nuoja.

Išvažiuojant mus gąsdino, 
kad Lietuvoje žmonės mai- 
š a i s apsivilkę vaikšto. Iš 
tikrųjų tai melas. Nieko 
nanašaus keliaudami po 

. O štai 
r dabar yra 

žmonių, kurie maišus dėvi, 
1 nes, būdami bedarbiai, ne
pajėgia drabužių įsigyti.

Lietuvos darbo žmonės su 
entuziazmu kuria naują 
gyvenimą. Kai aš prieš 50 
metų iš savo gimtojo Sko
nimų kaimo, Pabaisko valse., 
dabar Ukmergės rajone, ke
liavau į užjūrį, Lietuva bu
vo visiškai kitokia, negu da
bar. Tikiu, kad ji ir to
liau žengs progreso ke
liu ir bus dar gražesnė. °

| Lietuvių kultūra klesti
Žodį gauna Leokadija 

Diržinskaite — Tarybų Lie
tuvos Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotoja. Ji 
džiaugiasi, kad turistų tar
pe yra nemaža moterų, ku
rioms taip pat svarbu su
žinoti tiesą apie Tarybų 
Lietuvą. Žinoma, per ke
liolika dienų sunku viską 
pamatyti, pilną padėties 
vaizdą susidaryti.

Man, — sako ji, — tenka 
tvarkyti kultūros reikalus, 
todėl pasidalysiu kai kurio
mis mintimis iš šios srities. 
Praūžęs karas daug ką pas 
mus sugriovė. Ištisi šešeri 
metai nuėjo tam, kad lik
viduotume griuvėsius, at
statytume tai, ką turėjome 
iki karo.

(Bus daugiau)

dentams. Nuo 1923 iki 193?pematėme. 
metų Kauno universitetą Amerikoje n . ~ ~ ~ ~ v • • 'zrnnrmi knriobaigė apie 3,000 žmonių; jų j 

’-I tarpe buvo 500 teologų, o 
-1 inžinierių tik 208.

Kita yra švietimo padėtis 
Tarybų Lietuvoje. Mums 
nereikia dejuoti dėl inteli
gentijos pertekliaus. Jeigu 
1939 metais buržuazinėje 
Lietuvoje buvo likę 69 gim
nazijos ir 27 progimnazijos, 
tai dabar, 1961 metais, to
kios rūšies vidurinių mo
kyklų Tarybų Lietuvoje yra 
daugiau kaip 1,500.

1960-1961 mokslo metais 
Tarybų Lietuvoje bendro 
lavinimosi mokyklose mokė
si 453 tūkstančiai mokslei
vių. Juos mokė 26 tūkstan
čiai mokytojų. Tai visiš
kai nauja mokytojų karta: 
mokytojų tarpe yra 3,500 
komunistų partijos narių 
bei kandidatų į narius . ir 
6.5 tūkstančio komjaunuo
lių. Apie 8 tūkstančiai mo
kytojų yra Tarybų Lietuvos 
Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos nariai, 
kurie skaito gyventojams 
paskaitas. Daugelis moky
tojų aktyviai dalyvauja vi
suomeniniame gyve n i m e . 
Antai 3.200 mokytojų yra 
išrinkti deputatais į įvai
rius Tarybų Lietuvos valdy
mo organus.

Mūsų mokytojai
Mūsų šalyje mokytojas 

yra garbinga p r o f e s ija. 
1960 metais įvyko Tarybų 
Lietuvos mokytojų suva
žiavimas. Ta proga 500 
geriausių respublikos mo
kytojų Sąjunginė vyriausy
bė apdovanojo ordinais ir 
medaliais. Daug mokyto
jų buvo apdovanota Lietu
vos TSR Aukščiausi o s i o s 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštais.

Dabar vasaros atostogų

New Delhi. — Pakistanas 
sulaikė prekių pervežimą iš 
Indijos prieplaukos Karačio 
į Afganistaną. Mat, geležin
kelis eina per Pakistaną, o 
tarp jo ir Afganistano jau 
nutrūko diplomatiniai ry
šiai.

Katmandu, Nepalis. — 
Atvyko 35 Tarybų Sąjun
gos inžinieriai, kurie vado
vaus nutiesimui 550 mylių 
ilgio vieškelio.

3 p.-Laisvė (liberty)— Penktad., spalio (Oct) 6, 1961



Žmogaus buitis ir jos kelias
Prieš kiek laiko drg. R. 

Mizara “Laisvėje,” krisluo
se, prisiminė apie F. ŽyVa- 
tą, kuris mirė prieš kelis 

(mėnesius Scranton, Pa.., su
laukęs 93 metų amžiaus. Aš 
laukiau ir tikėjausi, kad gal 
kas kitas atsiras, kuris pla
čiau ką žino apie velionio 
Žyvato gyvenimą ir jo vei
kimą. Bet kol kas dar ne
atsirado, tad aš ir imuosi 
šiek tiek pabrėžti, kiek aš 
žinau apie jį.

Kada aš atvykau į šią ša- 
Mį, į Scrantono miestą, prieš 
50 metų, tai greitai išgir
dau: “šliuptarniai,” “cicili- 
kai,” “bedieviai,” “kike
nai” ir “sakeriai.” Bet kas 
jie visi buvo, aš nežinojau 
ir. nesupratau. Vienok neė
mė daug laiko sužinoti, kad 
šliuptarniai — tai bedie
viai, socialistai, o“kikeriai” 
ir “sakeriai” — tai juoza- 
pinės bažnyčios parapijo- 
nys, skilę į dvi dalis: kurie 
palaikė kun. J. Kuro ir ai
rių vyskupo pusę, buvo “sa
keriai,” o kurie nuėjo į teis
mą bylinėtis su airių vysku
pu už bažnyčios savastį, 
tie — “kikeriai.”

Tarpe tų “kikerių“ buvo 
nemažai ir •“šliuptarnių,” 
jų tarpe ir mano brolis. O 
kun. Kuras visus, kas tik 
ne su juo, vadino šliuptar- 
nias, farmazonais ir šėtono 
vaikais. Ilgai neėmė man 
išgirsti ir vardą F. Žyvato- 
Žyvatkausko ir kitų laisva
manių ir socialistų — šliu- 
pinių socialistų vardus. 
Šliupas tikruosius socialis
tus tada jau vadino “arklia
vagiais” ir kitokiais nieki
nančiais vardais. Žyvatas 

L nors dar dėjosi socialistu, 
v bet aklai laikėsi įsikibęs į 

Šliupo skverną, o kiek vė
liau ir visai nuėjo Šliupo 

M. uodegoj į tautiškai buržu
azinį liūgyną ir ten merdė- 

j 1 jo iki savo mirties.
Man atvykus į šią šalį, 

F. ’Žyvatas su A. Zalecku 
laike likerių pardu o t u v ę 
(wholesale), kur Šliupo ir 
kitų šliupinių buvo kaip ii' 
u ž e i gėlė “pasidiskusuoti” 
tautiniais reikalais. Bet 
kada visoje šalyje tapo pra
vestas sausasis įstatymas, 
tai, aišku, Žyvatas su savo 
pusininku turėjo užsidary
ti savo kromelį. Užsida
rius bizniui, Žyvatas pasto
jo gaisrinės apdraudos kom
panijų agentu, o jojo pusi
ninkas, Zaleckas, vertėsi vi
sokiais būdais, net ir ang
lies kasyklose dirbo; jis ir
gi buvo šliupinis tautietis, 
bet kitaip žiūrintis į pa
saulietiškas problemas. G 
Žyvatas kaip tik priešingai: 
jis paliko kraštutiniu šliu- 
pizmo ir smetonizmo gar
bintoju.

Gal bus pravartu šį tą pa
minėti ir apie Zalecką, ku
ris jau daug metų miręs, 
kaip jis atmetė šliupinį tau
tiškumą ir žiūrėjo į pasau
lyje vykstančias permainas 
blaivai.

Zalecko žmona buvo kaip 
devintas vanduo nuo kisie
liaus, mano giminaitė, užtat 
apydažniai tekdavo su juo 
susieiti ir pasidiskusuoti, 
iš ko aš patyriau, kad Za
leckas ant vienos skalės dė
jo socializmą, komunizmą 
ir anarchizmą. Aš dirbau 
anglies kasykloje, mainie- 
riavau, Zaleckas irgi kokį 
laiką dirbo toje pačioje ka- 

Isykloje, tik ne mainieriavo. 
Kartą jis laikinai tapo at
leistas ‘iš darbo, o aš kaip 

Įtik tuokart buvau netekęs 
pagalbininko (leiberio), 

j tad jis, sužinojęs, priėjo 
prie manęs ir sako:

—Girdėjau, neturi leibe- 
rio, tai priimk mane.

ir niekini prez. Rooseveltą 
tik už tai,, kad jis reikalau
ja, kad Kongresas skirtų 
pusantro bilijono dolerių 
šelpimui bedarbių ir jų šei
mynų, kad ir tau padeda 
duonos gabalą ant tavo sta
lo. Mūsų šalis turtinga ir 
dar daug daugiau skolų ga
li panešti, negu dabar turi. 
O jeigu skolų našta užguls 
jau tokia sunki, kad ir 
“mūsų anūkams . teks tuo 
rūpintis,” tai jie ir suras 
tam išeitį. O tu senas žmo
gus, gauni ko pavalgyti, ir 
pamiršk.

Aš pastebėjau, kad jam 
toks mano pasakymas nepa
tiko, vienok į platesnį gin
čą nesileido.

Tai toks buvo žmogus Žy
vatas. Pats kilęs iš skur
džios daržininko šeimynos, 
bet aklai garbino kruvinąjį 
Smetoną ir jo fašistinį re
žimą ir neigė pažangą iki 
paskutinės savo gyvenimo 
dienos. Vienok ■ mirė visų 
apleistas ir užmirštas sene
lių prieglaudos namuose. 
Kartą du iš mūsų draugų 
aplankė jį, tai jis, pamatęs, 
pravirko, sakydamas: “Vi
si mane apleido, visi mane 
užmiršo, tik judu atsiminė!, 
visi kiti mano draugai ma
ne užmiršo.”

Tai taip pragyveno 93 
metus savo amžiaus: gerą 
dalį gana vargingai,' o betgi 
kietai laikėsi įsikibęs fašiz
mui į skvernus. 1. K.

Jei kiauliena turi rožinę 
spalvą, ji gali būti 
pavojinga

Dauguma mūsų šeimų tu
ri galimybę išvystyti trichi- 
nosį ■ (kirmėlinę ligą) nuo 
valgymo žalios ar nedavir- 
tos kiaulienos. Geriausias 
būdas nuo to apsisaugoti— 
nevalgyti rožinės spalvos 
(“pink”) kiaulienos. Pra- 
šalinimui joje virusų reikia 
naudoti 185 laipsnių tempe
ratūrą.

Daug iš epidemiškų už
puolimų trichinosio praeita
me desėtkametyje buvo su
rasta nuo valgymo dešrelių, 
sumaišytų su nevirta kiau
liena. 1958-ais metais ligos 
pasirodymas Lykens, Pa., 
pavyzdžiui, parėjo nuo pir
kimo šviežių dešimkių nuo 
nelaisniuoto mėsos pardavė
jo, kuris prikimšo žalios 
kiaulienos savo gaminiuo
se.

Nebuvo galimybės suras
ti, iš kur buvo pirtka mė
sa, kadangi ją pirko iš ke
turių sankrovų, kur buvo 
pakuojama mėsa. Dvi iš 
šių firmų laikė nuolatinį 
veterinarą, mėsos inspekto
rių, kuomet kitos firmos ne
turėjo jų. Jos aiškinosi, jog 
pirko mėsą iš vietinių krau
tuvių, - kur jiems aiškino, 
kad kiaulės nebuvo šeria
mos išmatomis, “garbage.”

Šitos smulkmenos yra mi
nimos dėl kelių priežasčių. 
Pažiūrėjusį įkiaulieną, nega
lima pasakyti, ar joje yra 
kirmėlinių lervų, ar ne. Ši
tas priklauso mėsos tyrimo 
inspektoriui, ekspertui. Štai 
kur yra vyriausia pasarga 
—nerizikuok valgyti nega
nėtinai išvirtą kiaulieną.

Šitaip mums sako d-ras 
T. R. Van D e lie n apie 
kiaulieną ir iš jos nedavirtą 
žalą—ligą. „ J. N.

BANDĖ PARDUOTI 
SAVO 2 DUKRELES 
Chicago. — Mrs ’ Delores 

Myers, 30 metų, bapdė 
parduoti dvi savo dukreles: 
viena dvejų, o antra trejų 
metų amžiaus. Ji sako, kad 
jai reikalingi pinigai zpačiai 
ir dar kitoms trims dukte
rims pragyvenimui. /

—Tu daug už mane senes
nis; aš dirbu su bričkelėmis 
(buggy), tai tau bus per 
sunkus darbas vežioti anglį 
ir perpilti į kasyklinius va
gonėlius ; per daug turi būti 
susilenkęs.

—Nebijok. Aš sunkaus 
darbo nebijau.

—Gerai. Štai mano darbo 
numeris, nueik pas užveiz- 
dą, jei jis leis, gali ateiti, ir 
dirbsime.

Aš nuėjau į kasyklą, o jis 
į raštinę. Nepoilgo ir jis 
jau pas mane darbovietėj. 
Dirbam ir diskusuojam pa
saulines problemas. Čia iš
sikalbėjus apie praeitį, jis 
man daug ką papasakojo ir 
apie savo buvusį pusininką 
Ir jojo kombinacijas, apie 
ką aš čia negaliu rašyti. O 
kadangi Zaleckas socializ
mą ir anarchizmą dėjo 
ant vienų svarstyklių, tai 
ta j a tema mudu daugiausia 
ir kalbėdavome. Pagalios aš 
jam pasiūliau Pkchanovo 
knygą “Socializmas ir An
archizmas.” Jis mielai pri
ėmė ir skaitė, ir prisipaži
no, kaip jis klaidingai su
prato socializmą: suprato 
iš šliupinio taškaregio. Ir 
nuo tada Zaleckas pasiliko 
iki mirties visai kitoks žmo
gus, pažangus žmogus. O 
kada aš mečiau kasykloj 
darbą ir pradėjau duoną 
pelnytis kitokiu užsiėmimu, 
tai ir su Žyvatu tekdavo 
susieiti’ ir pasidiskusuoti.

Žyvatas buvo plačiai ap
siskaitęs žmogus, ypatingai 
iš Lietuvos praeities istori
jos, S. Daukanto raštus jis 
gal atmintinai žinojo, nes 
dažnai jis .k a r t o d a v o „iš 
Daukanto raštų, bet vieti
niame veikime jis visai ma
žą rolę lošė, išskiriant SLA 
vietinėj kuopoj ir kadaise 
Živilės chore. Nors šičia jo
jo žmona figūravo, bet jis 
stovėjo to visko užpakalyje 
kaip neaktyvus vadas. Šiaip 
jo įtaka buvo maža; jis dau
giausia vadovavosi lietuvy
bės patriotizmu — buržua
zinės lietuvybės. O jei ka
da pas jį ir buvo kiek so
cialistinės ideologijos—šliu
pinio socializmo, tai ir ta 
buvo jau išgaravusi: smeto- 
nizmas jam buvo arčiausia 
prie širdies, nors pats gy
veno skurde ir mirė sene
lių namuose.

Kartą Žyvatas man sako, 
kad Hitleris ir Stalinas — 
abu lygūs ir kad jiedu bend
rai kariaus prieš visą de
mokratišką pasaulį. Žino
mą, tai buvo jojo priedanga 
niekinti socializmą ir Stali
ną, pridedant ir Hitlerio 
vardą. O kada aš jam pa
rodžiau, kaip jis klaidingai 
supranta ir neatskiria soci
alizmo nuo hitlerizmo, tai 
jis man atkirto:

—Tu komunistas, už tai 
taip kalbi.

Aš paprašiau, kad įrody
tų, ar aš koniunistas, ir dar 
pridėjau, kad tu, Živate, 
kalbi.kaip tikras fašistas. 
Jis bandė nuginčyti tai, bet 
aš paklausiau: O ar nors 
kartą esi pasm-erkęs smeto
ninį režimą Lietuvoje? Nie
ko neatsakęs nuėjo. Kitą 
kartą, vėl besikalbant jis 
pradėjo piktai išmetinėti, 
kad prezidentas Roosevel- 
tas nuvarys šalį į' tokias 
skolas, kad ir “mūsų vaikų 
vaikai neišsimokės.” Aš pa
klausiau, o kiek gi tu turi 
vaikų ir anūkų? O ką gi 
šiandien valgytų milijonai 
bedarbių žmonių ir jų šei
mynų, jei ne prezidentas 
Rooseveltas, jei hooverinė 
tvarka šiandien būtų? Juk 
tu pats — sakau — jau ga
na seniai neturi nei bizm 
nei darbo, esi senas žmogus

ras redaktoriaus ir techni
nio redaktoriaus (taipgi ir 
korektorių) pavardes. 
Mums rodosi, tai labai gera 
tvarka, bet JAV knygų lei
dyklos jos nenaudoja.

Sakysime, beletristas ar 
poetas parašė knygą ir jis 
paduoda Lietuvos Valstybi
nės grožinės literatūros lei
dyklai, kad jinai jo kūrybą 
išleistų. Jo rankraštis gal 
būt pirmiausia pateks į 
1 e i d y klos direktoriaus ar 
vyr. redatkoriaus rankas, o 
pastarieji, gerai susipažinę 
su rankraščiu, jį perduos 
red aktoriui “apdoroti.” 
Taip atsitiks su kiekvienu 
rankraščiu autoriaus, kuris 
gali būti net pats įžymiau
sias literatūros meistras.

Žemiau spausdiname, vie
no Lietuvos Valst. grožinės 
literatūros leidyklos redak
toriaus, A. Žirgulio, raštą, 
paimtą iš žurnalo “Naujos 
knygos.” A. Žirgulys—įžy
mus literatas, taipgi vertė
jas. Tegu jis papasakoja, 
kaip ir ką jam tenka dirbti. 
Kitame straipsnyje pajuo
sime apie techninio rėdak- 
toriaus darbą.—“L.” Red.

APIE KNYGŲ LEIDYKLŲ 
REDAKTORIŲ DARBA 

.< „ i

Kiekviena leidykla, lei
džianti knygas, turi ir savo 
redaktorius, be kurių ži
nios neišeina nė viena kny
ga. Lietuvoje leidžiamos 
knygos pereina per dviejų 
r e d a k t orių šerengą: per 
“tikrojo” redaktoriaus ir 
per techninio redaktoriaus 
rankas.' Kiekviena Lietuvos 
knygų leidykla turi daug 
redaktorių, ir ak y 1 e s n i s 
skaitytojas, gavęs Lietuvoje

atvejais piršto neprikišęs...
Kiek žinia, jie abu — ir 

rašytojas, ir redaktorius — 
yra labai skirtingų pažiū
rų į literatūrinės kalbos 
kultūrą: rašytojui atrodo, 
kad aukštaičių vakariečių 
žodynas jau yra visas, nie
ko čia nepridėsi ir neatim
si, o nepripažintam jo re
daktoriui nelabai mielas 
suvalkietiško žodyno skur
dumas. Jam labiau prie šir
dies sena Rygiškių Jono 
praktika: jis kalbos faktų 
lasė iš visų tarmių ir, ką 
gero radęs, turtino lietuvių 
literatūrinės kalbos lobius, 
plėtė jos akiratį.

Būna ir kitokių atvejų. 
Taip pat storų romanų au
toriai, tos pat tarmės at
stovai, prašo kaip tik tą pa
tį redatorių peržiūrėti jų 
knygas. Ir su tuo sutinka 
leidykla, o redaktorių toks 
pasitikę j i m a s įpareigoja. 
Tikėkite, jis, ir tokius įga
liojimus gavęs, labai pagar
biai bei pakančiai žiūri į 
rašytojo kalbą: stengiasi 
neužmesti to, kas gali skir
tis iš rašytojo kalbos sti
liaus, o taiso tai, kas, jo 
galva, tikrai taisytina.

Rankraščius sklaidau ke
liolika metų. Per tą laiką 
geras popieriaus krūvas te
ko subraižyti ir išmarginti, 
o kitąkart gal ir sugadinti. 
Iš tų krūvų, aišku., išėjo ir 
apygerių knygų —• skaity
tojas gal net geromis jas 
laikys, bet redaktorius vis 
dar norėtų jas .taisyti ir ge
rinti. .

Iki šiol nemaža man tė-‘ 
ko redaguoti literatūrinio 
palikimo leidinių. Esu su
redagavęs šiuos didesnius 
leidinius: Lazdynų Pelėdos 
Raštai (7 tomai, 1954-55 
m.), Žemaitės Raštai (6 to
mai, 1956-57 m.), M. K. 
Čiurlionio “Apie muziką ir 
dailę” ( 1 9 6 0 m.) ir kt. 
Darbo būta redaguojant net 
ir tokias mažytes knygutes, 
kaip D. Poškos “Mužikas 
Žemaičių- ir Lietuvos” 
(1946 m.), A. Baranausko 
“Anykščių šilelis” (1954 
m.) ir kt.

Kai kas sako,, kad tokius 
leidinius, esą, nesunku tvar
kyti: nei Žemaitė, nei Laz
dynų Pelėda, nei kitas ku
ris praeities rašytojas jo
kių pretenzijų nepareiškia... 
Gal ir taip. Tačiau čia su
siduri su kitokiais sunku
mais. Tokius leidinius spau
dai kas nors paruošia (ti
tuliniuose lapuose žymima: 
“Medžiagą surinko...,” “Pa
ruošė...” ir t. t.).

Gerai, jei paruošia ati
dus, reiklus sau žmogus, 
įpratęs naudotis archyvine 
medžiaga ir turįs jai dera
mo respekto. Sakysim, re
daktoriai negali atsidžiaug
ti doc. J. Lebedžio darbų 
kruopštumu bei tikslumu. 
Redaktoriui tokiuose leidi
niuose ne kas lieka veikti: 
jis čia daugiau ar mažiau 
techninis asmuo.

Būna — ir tai, deja, ne
retai >— ir kitokių z darbų. 
Tai atvejai, kada medžiagą 
renkantis asmuo parodo pu
sėtinai paviršutinišk ūmo, 
neištiria visko iš panagių 
ir, palikęs daug spragų, 
įteikia leidyklai, net mašin
raštinio teksto korektūriš- 
kai nepatikrinęs, ką jau 
kalbėti apie kruopštų jos 
lyginimą su pirminiais šal
tiniais—autografais. Ken
tėk dabar, redaktoriau mie
las! v

Nelabai kas, tur būt, įsi
vaizduoja, kiek redaktoriui 
teko triūsti, redaguojant.,

pavyzdžiui, Žemaitės laiš
kus (Žemaitės Raštai, VI 
t., 1957 m.). Čia pirmiau
sia reikėjo visą surinktą 
medžiagą dusyk lyginti su 
autografais. Nelengva bu
vo juos įskaityti: rašytojos 
braižas iš viso neaiškus, o 
daiktais jo ryškumą ir lai
kas išdildė. Žemaitiškai ra
šytų laiškų, ištisomis pa
straipomis be skiriamųjų 
ženklų, teko nustatyti tikrą
jį tekstą.

Toliau — medžiaga buvo 
papildyta naujai surastais 
laiškais, visas rinkinys per
grupuotas, patikslinta ad
resatų nustatymas ir laiškų 
datos, aptvarkyti komenta
rai ir sudarytos įvairios ro
dyklės. Kai kuriais atve
jais naudotasi atskirų as
menų ir Redakcinės komisi
jos konsultacija bei nurody
mais. Įvairiais darbo mo
mentais redaktorius turėjo 
dar, be to, perversti apsčiai 
pagalbinės medžiagos (me
muarų, bibliografinių apra
šų, periodikos ir kt.).

Lengva suprasti, kad, re
daguojant silpnai paruoštus 
darbus, ir rezultatai men
kesni. Kuprotą sunku ati
tiesti! Kad ir kiek redak
torius stengsis, jį temps at
gal žemas medžiagos lygis, 
—nejučiomis dėl to jis su 
kai kuo apsipras. Iš čia ir 
kyla dalis visokių “pražiū- 
rėjimų,” klaidų ir netikslu
mų. A. Žirguly s

TARP RANKRAŠČIŲ 
IR KNYGŲ

“Sutvarkys leidyklos ver
gai!” — pareiškė žinomas 
poetas, kai jam kažkas pri
minė, kad įteikęs leidyklai 
nebaigtą tvarkyti rankraš
tį. “Redaktoriai, nekiškite 
savo pieštuko !”-rūsčiu laiš
ku palydėjo savo rankraštį 
žymus prozaikas. Dvi kraš
tutinės pažiūros: ir besąly
ginis pasitikėjimas redak
torium, ir visiškas redakto
riaus darbo paneigimas.

Šitokios nuomonės gali 
kilti, viena, dėl to, kad lei
dyklos redaktoriaus darbas 
yra dar gana naujas reiš
kinys mūsų gyvenime: dar 
nėra aiškesnės ir gausesnės 
to darbo praktikos, o kon
krečiais atvejais ne visada 
pakankamai ryški redakto
riaus darbo apimtis, riba ir 
stilius.

Antra, redaktoriui tenka 
tvarkyti ne vien rankraščių 
krūvas, bet ir bendrauti, 
dirbti su tų'rankraščių tik
raisiais meistrais — auto
riais ir vertėjais. Čia su
sitinki įvairiausių žmonių, 
nevienokių ambicijų (ap
saugok viešpatie nuo tų am
bicijų!), nevienokių litera
tūrinių ir kalbinių pažiūrų. 
Taigi kartais kaip kreipsi 
savo vairą, kaip ne, vis kur 
nors užkliūsi.

Antai vienas storo roma
no autorius, atnešęs 1-eidyk- 
lon rankraštį, sako: “Kam 
duosite redaguoti romaną, 
nesvarbu, tik neduokite to
kiam ir tokiam redakto
riui.” Leidykla neužkorė 
rašytojui nepageidaujamo 
redaktoriaus. Ir teisingai 
pasielgė: liko patenkintas 
ir rašytojas, kuris skrupu
lingai ir gal kiek perdėtai 
saugo savo kalbą nuo “pa
šalinių” priemaišų, ir re
daktorius, Kūris neišken
čia, jo nuomonė, būtinais
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. cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or

. in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting;

1 also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees,

; hold stock and securities in a capa
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of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
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Philadelphia, Pa.
i: Biblistas Grahani 

nepataisė žmonių
Miesto ^ukštieji pareigū

nai buvo parsikvietę paskil- 
busį biblistą (evangelistą) 
Billy Graham, kad sustipri
nus žmonių moralę šiuolai
kinės didžiosios Berlyno 
krizės ginčuose su Tarybų 
Sąjunga.

B. Graham’as išbuvo Fi
ladelfijoje arti mėnesio lai
ko. Jisai pasakė daug pa
mokslų, apsidangstęs Kris
taus vardo skraistėmis. Be
skelbdamas tikybinius iš 
biblijos prietarus, nešykštė
jo gerai pareklamuoti stip- 
rais žodžiais ir “pasaulinį 
komunizmą,” kad komuniz
mas yra atsakomingas už 
visus šių laikų bloguosius 
pasaulinius įvykius.

Šio pamokslininko pamo
kos buvo labai reklamuoja
mos komercinėje spaudoje. 
Visgi buvo kas nors toks, 
kuris užmokėdavo laikraš
čių leidėjams už tokius 
stambius skelbimus.

Paskutinėj pamokoj buvo 
atsilankę aukštieji miesto 
pareigūnai pasiklausyti sa
vo berno pliauškalų. Baig
damas savo misiją, Graha- 
mas pareiškė: Jeigu jūs 
norite nugalėti komunizmą, 
tai privalote visi karštai pa
simelsti. Turime melstis 
nepaprastu būdu. Reikia už
daryti fabrikus, mokyklas 
ir kitokias įmones. Tuomet 
bendrai visiems susirinkti 
bažnyčiose ir pasimelti, kad 
visagalis sužlukdytų “rau
donąjį internacionalą.”

Buvo duoti ir klausimai:
Ar Kristus sugrįš ant 

mūsų žemės? T£ip. Kris
tus sugrįš, bet jisai nežinąs 
kada.

Antras klausimas: Ar 
yra pragaras?..

—Taip, yra. Bet kur jis 
randasi, to jis nežinąs, at
sakė biblistas Graham-.

Publikos lankėsi didelės 
minįos pasiklausyti pamoks-

lų. Bet nespėjus pamoksli
ninkui išvykti iš miesto tuo
jau įvyko 4 žmogžudystės. 
Apie tuzinas užpuolimų ir 
apiplėšimų. Ir daugelis ki
tokių piktadarybių papildy
ta...

Aukštieji miesto sveika
tos pareigūnai paskelbė iš 
surinktų savo statistikų, 
kad švariose miesto vieto
vėse 15% žmonių, ypač 
vaikų, mažiau serga ir 
miršta, negu nešvar i o s e , 
purvinose vietovėse. P. R.

Hong Kongas. — 'AnglųĮ 
fieldmaršalas Montgomery', $ 
sako, esu labai pasitenkinęs 
apsilankymu Kinijoj. 
hiiMn m. m ii m ... . i—

4 p.-L&isve (Liberty)— Penktad.. spalio (Oct) 6, 1961



Dovanos .Jubiliejaus Proga
AUKOS

Nuo pares J. ir E. Bekampių namuose, 
Avalon, N. J.................................. r-« •

Anelė Lozoravičienė (atminčiai vyro Igno) 
Worcester, Mass...................................

P. Anuškevičius, Newark, N. J.......................
B. ii’ A. Chuladai, Lawrence, Mass.............. .  •
J. Petruškevičius, Jamaica Plain, Mass..........
A. Stašienė, Perkasie, Pa..................................
J. Stanys, Baltimore, Md..................................
Pius Petrauskas, New York City, N. Y.........
Rose Sholis, Girardville, Pa.............................
V. Žabui, Detroit, Mich......................................
Vincas Kirvela, Detroit, Mich...........................
P. Butkevičius, St. Petersburg, Fla. .. ..........
M. Mazūra, Chicago, Ill....................................
T. Dabulskis, Chicago, Ill..................................
B. Baleišis, Valley Stream, L. I.......................
K. ir A. Mugianiai, Oakland, Calif..................
B. Yurkonis, Kulpmont, Pa.............................

$50.00

50.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.50 
. 3.50 
. 3.00 
. 2.00 

. 2.00
Po $1: A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y.; H. Janulis, 

Worcester, Mass; J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.; 
P. Kuklevičienė, Worcester, Mass.; V. Gižauskas, Ches
ter, Pa.; A. Verbilis, Scotia, N. Y.; T. Markei, Niagara 
Falls, N. Y.; A. Naktinienė, Bayside, L. I.; A. Ramaika, 

^averhill, Mass.; B. Kirstukas, Cleveland, Ohio; A. Bor
den, Kenosha, Wis., F.Belskienė, Brooklyn, N. Y.; K. 
Matukaitis, Chicago, Ill. i

Aukos iš rugsėjo 17 d., Worcester, Mass., 
J. Lukas, Worcester, Mass..........

W. Yorkevicz. Montello, Mass...........

per A. Bimbą 
.. $11.00 
... 5.00

J. Deksnys ir J., Worcester, Mass. . ,r,............. 5.00
Žekoniai, So . Boston, Mass. ..........................  5.00
Samulenai, Fitchburg, Mass..................   2.00
Veronika Mineikienė, So. Boston, Mass...........2.00
Po $1: J. Benderius, Worcester, Mass.,; Povilas šiu

šąs, Holden, Mass.; Mike Kalusis, Fitchburg, Mass.; Ele-
nora Belekevičienė, Brighton, Mass. ,

Ačiū viršminėtiems prieteliams už dovanas laikraš
čiui.

“Laisvės” Administracija

DAUGIAU SUSIRGO
PARALYŽIUMI

Syracuse, N. Y. —Čionai 
žymiai padaugėjo paraly
žiumi (polio) susirgimai. 
Per vieną mėnesį buvo 70 
^sirgimų. Daugumoje su 
^rgo vaikai, bet' sergančių 
tarpe yra ir dvi suaugusios 
moterys.

DAR $951,000,000 
GINKLAMS

Newport, R. I. —Prezi
dentas Kenedis pasirašė bi- 
lius, kad dar pridėti armi
jos, laivyno ir orlaivyno 
naujų ginklų gamybai 
$951,000,000/ Tai yra pridė
jimai prie jau seniau skir
tų pinigų.

Worcester, Mass. ~ Worcester, Mass.
.....................................™----------------- ...........................~

“Zaporožietis už Dunojaus”
Trijų Aktų Operetė, Suvaidins

Aido Choras iš Brooklyn, N. Y.
Vadovybėje Mildred Stenslerienės

, Rengia vietinis /Vido Choras

■ ū x į

Brooklyn© Aido Choras, kuris suvaidins šią operetę

Įvyks Sekmadienį. Spalio 22 October
Pradžia 2 vai. popiet. Prašome nesivėlinti, nes prasidės' paskirtu laiku.

Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St
Operetė “Zaporožietis už Dunojaus” yra vertimas iš ukrainų kalbos, pilna ža- 

vėjančios muzikos ir juokų. Verta kiekvienam ją matyti.

Aido Choro Rengimo Komisija

Philadelphia, Pa. MIAMI. FLA.
Philadelphijoj dirbantieji 

turi mokėti miestui taksus 
nuo uždarbio. Darbdavys 
juos išskaito.

Bet gera dalis gyvenančių 
Philadelphijoje ir dirban
čių už miesto ribų taksų 
nemoka. Darbdavys jų ne- 
išskaito.

Na, ir surastas būdas ne
mokančių sugavimui. Mies
to pareigūnai pasiuntė 
agentus į apylinkės dirbtu
ves paimdami automobilių 
“laisnių” numerius patikri
nimui, ar dirbantieji gyve
na Philadelphijoj ir moka 
taksus. Suradus nemokan
čius baudžia su pasimokėji- 
mu užvilktų taksų.

Su kitų metų pradžia 
sergantieji ir norintieji bal
suoti galės užsiregistruoti 
namuose su daktaro paliu
dijimu. Naujas įstatymas 
visoje valstijoje

Trys Philadelphijos neg-
rai surasti kaltais Marylan- 
do valstijoj. Jų kalte—įė
jimas baltiems skiriamoje 
valgykloje. Areštuoti užsi
laikė ramiai, paskelbdami 
bado streiką, ir atsisakė nuo 
advokato patarnavimo. Jų 
sveikatą patikrino dakta
ras, ar yra tvirti stoti teis
man. Jie atsisakė eiti į 
teismą, tai šerifas jėga pri
statė juos pas teisėją.

Teisingumo departamen
tas tyrinėja valstijos valdi
ninkų pasielgimą.

Komitetas tyrinę j i m u i 
Philadelphijos miesto tvar- 
k y m o s i būdų sako, k a d 
miestas turi perviršių įvai
rių departamentų ir kad ne- 
kurie departamentai turėtų 
būti suvienyti.

Telefonų darbininkų uni
ja pasirašė sutartį su kom

panija su pakėlimu uždar
bio nuo $1.50 iki $5 sa
vaitėje. Unijos nariai su
tartį turės užgirti ar at
mesti.

Philadelphijos viešbučiai 
pardavinės svaiginau č i u s 
gėrimus iki 2-ros vai. ryto.

Tymsterių lokalo 107 su
kilėliai prieš lokalo sekre
torių Coheną neklauso uni
jos prezidento Hoffa. Ma
siniame susirinkime sake, 
kad jie turi lokalo narių di
džiumą. Jie gruodžio mėne
sį statys savo kandidatus į 
lokalo valdybą ir tikisi lai
mėti. Bet dabartinė lokalo 
valdyba tyli prieš opoziciją.

Iš priežasties daug din
gusių dviračių, jų suradi
mas sunkus. Ir kad prašali
nus dingusių su r a d i m u i 
keblumus, daroma žingsniai 
įvesti laisnių sistemą, pa
našią į automobilių lais- 
nius.

■i. ■»» .... t
1962-rais metais bus vals

tijos gubernatoriaus rinki
mas. Respublikonai su de
mokratais ieško kandidatų. 
Valstijos konstitucija nusa
ko, kad išbuvęs vieną termi
ną kitam negali kandida
tuoti.

Sakoma, Philadelph i j o s 
majoras Dilworth būtų tin
kamas. Bet jisai pasakęs, 
kad valstijos konstitucija 
turi būti pataisyta taip, 
kad išbuvęs ketverius me
tus gali kandidatuoti ki
tam terminui. Kitaip nesu
tinkąs kandidatuoti.

Miesto išlaidos 1962-riems 
metams siekia arti šimto 
milijonų dolerių. Valdinin
kai sako, kad taksai nebus 
keliami, nepaisant išlaidų 
dydžio.

Fordas, nupirkęs Philco 
dirbtuves, pasitaręs su 
miesto valdininkais, nedavė 
užtikrinimo, kad toks skai
čius dirbs jo dirbtuvėse, 
koks dirbo Philco įmonėse.

Camdenas yra Philadel
phijos kaimynas. Teisme 
paaiškėjo, kad vaikų pirki
mas Camdene plačiai išsi
vystęs. Mokama iki $1,500 
už vieną.

Philadelphijoje yra dide
lis skaičius skalbyklų, ku
riose moterys neša skalbti 
baltinius. Nemaža jų buvo 
atdaros 24 valandas ir jo
se nebuvo nė vieno darbi
ninko.

Įėjus galion naujam įsta
tymui, sutvarkomos valan
dos ir turi būti nors vienas 
darbininkas, ir turi gauti 
leidimus bizniui vesti.

Philadelphijos orkestras 
nedavė koncerto rugsėjo 29. 
Muzikantų prezidentas C. 
Musueci sako: nėra kon
trakto, tai muzikantai ne
dirbs. Jie reikalauja padi
dinimo pašaukimo į darbą 
tų, kurie išėjo į pensiją 
šiais metais. Muzikantai 
phiklauso prie CIO lokalo 
77. Jų dabartinis savaiti
nis mokestis — $177.50 už 
32 savaičių per metus dar
bą. Jie reikalauja $185 sa
vaitei kitais metais ir $190 
1963 metais.

Bet orkestrų susivieniji
mas nori; kad jie dirbtų 
nuo 37 iki ,40 valandų sa
vaičių per metus. • ,

Pilietis

Bonna. — Į Vakarų Vo
kietiją atskrido daugiau 
Jungtinių Valstijų karo 
lėktuvų.

Lietuvių Sociali© Klubo 
susirinkimas • ir paskaita

Mūsų darbštusis pirmi
ninkas S. Kanapis atidarė 
susirinkimą. Draugai Ka- 
napiai buvo išvažiavę per 
porą menesių į Chicagą ir 
Detroitą aplankyti gimines 
ir pažįstamus, taigi jie par
vežė iš viršminėtų miestų 
daug gerų linkėjimų mia- 
miečiams ir Klubui.

Po trumpų Klubo valdy
bos raportų, sekė keturių 
mėnesių piknikų rengimo 
komisijos raportas. Vyriau
sia gaspadinė Mary Koch 
pranešė, kad per 4-ris mė
nesius jos surengė 8 pikni
kus ir visiems prirengė val
gius. Jinai padėkojo gaspa- 
dinėms ir druagėms, kurios 
pagelbėjo tuose piknikuose 
dirbti. L. S. Klubas taipgi 
reiškia padėkos žodį gaspa- 
dinėms, nes tik per jų ne
nuilstantį pasidarba v i m ą 
Klubas padaro piknikuose 
gražaus pelno.

Pasidarbavo sekamos : 
Mary Koch, N. Benikaitie- 
nė, A. Birštonienė, M. Bal- 
zerienė, M. Čiuladienė, A. 
Kanapienė, C.'Kapočius, L.
Matuzienė, A. Lake, E. Mi
lerienė, A. Paukštienė, O. 
Šimkienė,, M. Valilionienė, 
Želvienė, Tamošiūnienė, S. 
Šukaitienė, L. Stankienė, A. 
Johns, M. Vasilienė ir A. 
Suvak.

Pirmininkas S. Kanapis 
pakvietė prelegentą S. Žavį 
skaityti paskaitą “Pradžia 
kultūros Lietuvoje.” S. Za- 
vis trumpai ir aiškiai per
bėgo istorijos laikotarpius, 
ir formavimąsi Lie t u v o s 
valstybės ir išauk Įėjimą 
pirmtakūnų, kultūros ir ap- 
švietos skleidėjų — S. Dau
kanto, Vienožinskio, K. Do
nelaičio ir daugelio kitų. 
Paskaitos pabaigoje S. Za- 
vis sakė, kad negalima ly
ginti Tarybų Lietuvos kul
tūros ir mokslo su caristi- 
ne ir buržuazine Lietuva. 
Paskaita tęsėsi virš pusės 
valandos. Klausytojams la
bai patiko.

Vėliau pirmininkas pa
kvietė menininką K. B. 
Kriaučiūną, kuris skaitė jo 
paties parašytas apie kuni
gus eiles, iš ko klausytojai 
turėjo daug smagaus juo
ko. Taipgi K. B. Kriaučiū
nas pasižadėjo ir ateity pa
skaityti panašių eilių Klu
bo kultūriniuose parengi- 
se. ; '

Ligoniai
S. Urbonas sunkiai su

sirgo ir nugabentas į ligo^ 
ninę. Jam padaryta opera
cija. Ligonis gerai sveiks
ta. s

J. Swortas irgi buvo sun
kiai susirgęs ir nuvežtas į 

’ligoninę. Jam taipgi buvo 
padalyta operacija. Jis jau 
randasi namuose.

Linkime abiem ligoniam 
greitai pagyti, geriausios 
sveikatos ir ilgo amžiaus.

Piknikai
L. S. Klubas spalio 15 d. 

rengia pikniką, kuriame 
bus duodama nariams vel
tui valgyti. Svečiai turės 
užsimokėti.

A L D L D 75 kp. rengia 
pikniką lapkričio 17 dieną 
Žekonių sode. Bus ir pro
grama. Nepamirškite atva
žiuoti.

Turistų banketas
Draugai Tamošiūnai, S. 

Mason ir S. Stankus praė
jusią vasarą lankėsi Lietu
voje. Kada jie sugrįžo, L. 
S. K. surengė jiems lauk
tuvių banketą.

Kad atsimokėti už tai, šie 
draugai rugsėjo 17 d. su-
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rengė didelį banketą Klu
bui ir draugams. Visi da
lyviai buvo gerai vaišinami. 
Pirmininkas A. Mason pa- 
kvetė juos pakalbėti. Vis
kas užsibaigė gražiai, su 
dalyvių padėka. <7. W. T.

Worcester, Mass.
Spaudos pikniko aprašy

me praleista vertingai pri
sidėję prie pikniko pasek- 
mingumo šie draugai: Dom. 
žemeikis paaukojo savo iš- 
dirbystės labai gražų odinį 
rankinuką, Jonas Dirvelis 
suteikė veltui savo garsia
kalbį, P. Sadauskas veltui 
visą popietį dirbo prie bu
feto, H. Smith (Janulytė) 
pianu akompanavo J. Saba
liauskui dainuojant. Jiems 
visiems taip pat priklauso 
ačiū. D. J.

Saigonas. — Jungtinės 
Valstijos pristatė daugiau 
ginklų ir amunicijos Pietų 
Vietnamui. JAV karo laivy
no komandierius admirolas 
H D. Felt sako: “Partiza
nai sudaro Pietiniam Viet
namui pavojų”.

Lawrence, Mass.

Spaudos Paramai Banketas
Tai bus pietūs, įvyks sekmadienį

Spalio 8 October
Pradžia 2-rą valandą dieną

Tyrame Ore, Gražioje Gamtoje

MAPLE PARKE
METHUEN-LAWRENCE, MASS.

Bus gerų gaspadinių skoningai gaminti valgiai. 
Kviečiame atsilankyti ne tik vietinius, bet ir iš to
limesnių kolonijų, šis bus jau^ paskutinis šiltu oru 
parengimas, tad susirinkime pasilinksminti ir tuo 
pačiu kartu paremti pažangiąją lietuvių spaudą, ku

ri teisingai paduoda žinias iš viso pasaulio.
Kviečia Rengimo Komitetas

Visiems Siuntėjams 
Dovanti Siuntiniu į U.S.S.R.

Laike paskutinių keleto mėnesių mes pastebėjome 
geroką skaičių kostumerių, kurie pradėjo siųsti pakus 
per mus; iki šiol mes jų neturėjome savo nuolatinių siun-v 
tėjų sąraše. ,

Patyrinėję, mes radome, kacf tie siuntėjai bandė ki
tas firmas ir turėjo visokių keblumų. Jų siuntiniai bū
davo sugrąžinami iš priežasties neatlikimo akuratnai 
dokumentacijos, taipgi dėl neišpildymo kitų taisyklių ir 
reguliacijų. *

. Todėl mes norime pranešti visiems dovanų siuntė
jams dovanų siuntinių į Sovietų Sąjungą, kad Globe 
Parcel Service, Ine., yra tame biznyje per suvirs 28 metus 
ir nė vienas iš jos siuntinių nėra sugrįžęs, išskiriant atsi
tikime klaidingo antrašo arba įvykyje priėmėjo mirties.

Mes tęsime tiekimą savo atsargios atidžios ir pa
tarnavimo kiekvienam klientui ir kiekvienam siuntiniui 
taip gerai, kaip mes darėme per periodą 28 metų. Mes 
persergstime visus siuntėjus nuo eksperimentavimo su 
neautorizuotomis firmomis, o apsaugai ir greitam pri
statymui, kreipkitės į firmą kaip mūsų teisingumo ’’r 
gero patarnavimo periodu suvirs ketvirtadaliu šimtmečio.

Jūs galite atnešti arba prisiųsti savo siuntinius į b<įt 
kurį iš mūsų skyrių ofisą žemiau paduotų, ir jūsų siun
tinys bus greitai išsiųstas ir pristatytas priėmėjui į pen
kias ar šešias savaites.

' GLOBE PARCEL SERVICE, INC., ADRESAI:
716 Walnut Street, Philadelphia 6, Pa.
48y2 East 7th Street, New York 3, N. Y.
4102 Archer Avenue, Chicago 32, Illinois
263 Market St., Newark 2, N. J.
6446 Michigan Avenue, Detroit 10, Mich.
390 West Broadway, So. Boston 27, Mass.
683 Hudson Avenue, Rochester 21, N. Y.
346 Third Avenue, Pittsburgh 22, Pepna. *
1313 Addison Road, Cleveland 3, Ohio -

. 3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif.
3206 Eastern Ave., Baltimore 24, Md.

Greitai Savo Pakus Mums PR1S1ŲSK1TE,
< O Mes Greitai ISšlŲSIME!
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Camden, N. i ,
Pareiškimas

Šiuomi pareiškiu, kad aš 
dėlei silpnos sveikatos ir 
kitų priežasčių jau Phila
delphijoj su “Laisvės” va
jaus reikalais nesilankysiu. 
Taigi kurie kasmet man 
užsimokėdavote “Laisvės”, 
prenumeratą, tai šiemet jau 
manęs nelaukit, bet užsimo- 
kėkit bile kuriam vajinin- 
kui. Nėra skirtumo, kuriam 
užmokėsite, vis tiek bus jū
sų užmokėta.

Ačiū, draugai “Laisvės” 
skaitytojai, už praeitą ma
nim užsitikėjimą.

William Patten, 
Gloucester, N. J.

Red. atsakymai
Margaretai Valinchus. — 

Siuntinį gavome. Dėkoja
me.

PARSIDUODA BEKAMPIŲ 
REZIDENCIJA

Sveikatos sumetimais esame pri
versti paixiuoti savo vietą. Viskas 
geroje tvarkoje. Namas su visais 
patogumais. Aliejum apšildomas. 
Už viską reik a 1 a u j a m e $12,500. 
Kreipkitės:

147 ISth St., Avalon, N. J.
Tel. AValon 609, 967-5921

(78-82)



Yucaipa, Calif.
Apie išleistuvių banketą
Gaila, kad taip ilgai ne- 

parašėm į spaudą apie mū
sų išleistuves iš San Fran
cisco į Yucaipą.

Gyvenant San Francisco 
mieste, nedideliam būryje 
lietuvių, prisiėjo mums 
daug veikti organizacijose 
ir parengimuose, labai glau
džiai veikiant su Oaklando 
ir San Leandro lietuviais. 
Ir taip susidraugavom, kad 
likom kaip viena šeima, vie
ni be kitų negalėdavom ap
sieiti. Kada reikėjo mums 
skirtis iš minėtų kolonijų, 
labai buvo gaila palikti 
juos. Kita, tai šių kolonijų 
draugų ir draugių atsine- 
šimas link mūs labai įver
tino mūsų veikimą. Sureng
dami tokias šaunias išleis
tuves, visapusiai tą mūsų 
veikimą įvertino ir pilnai 
pagerbė.

Už tokį draugišką pager
bimą,, surengtą banketą ir 
dovanas, tariame daug, 
daug ačiū. Nors labai gai
la buvo apleisti San Fran
cisco koloniją, bet Yucaipoj 
daug prielankesnis klima
tas sveikatai ir dėl to mes 
turėjom išvykti ir ramiau 
pagyventi.

Nenusiminkit, draugai ir 
draugės. Mes veikiame vi
sur, per eilę metų dalyva
vome abelnam veikime; taip 
pat mes veiksime ir kitur, 
kiek pajėgsime.

Jonas ir M ar gar eta 
Alvinai

Draugiška pagalba
Kada rengėmės išvažiuoti 

iš San Francisco ir reikėjo 
mums pagalbos sukrauti 
gyvenimo reikmenis į veži
mą, su dideliu prielankumu 
atvyko Juozas Karosas, A- 
lekas Taraška ir • Adomas 
Knisius, ir nesigailėdami 
savo jėgų , viską sukrovė į 
vežimą. Mes be jų pagal
bos nebūtume galėję tokį 
sunkų darbą atlikti.

Todėl minėtiems drau
gams širdingai dėkojame už 
tokį darba ir draugiškumą. 
Nuvykti į Yucaipą už 500 
mylių pavyko labai gerai.

Mirė Petras Jausenas
Ilgametis Yucaipos gy

ventojas Petras Jausenas 
mirė rugsėjo 28 d., palaido
tas rugsėjo 30 d. Kadangi 
jo artimi giminės turėjo 
apsipirkę lotą Los Angeles 
kapinėse, todėl ir velionis 
Petras ten palaidotas. Lai
dotuvės atliktos su religi
nėmis apeigomis.

Liūdesy liko žmofta Anna 
ir dvi dukterys. Alvinas

Hartford, Conn.
Neseniai skaitėme “Lais

vėje” kad draugė L. But
kevičienė po op e r a c i j o s 
sveiksta. Tikėjomės matyti 
ją besidarbuojančią “Lais
vės” chore ir Moterų klube.
. Paskiausiai išgirsta, kad 
j($j sveikata pasukus vėl į 
negeistiną pusę. Kaip iš 
tikrųjų su ja yra pilnai pa
tirti neteko.

Linkėtina greito susveiki- 
mo. Vikutis

Dorchester, Mass.
Atitaisau paklaidą

Mano, korespondencijoje, 
' (tilpo “L.” rugs. 29 d. lai
doj) apie mirusįjį A. Kavo- 
liūną įvyko paklaida. Per 
neapsižiūrėjimą pralei s t a’ 
tai, kad velionis paliko sūnų 
Viktorą. Atsiprašau ir tą 
klaidą atitaisau.

S. R.

Baltimore, Md.
Nelaimė slėptuvėje

Prisiklausę per radiją ir 
televiziją skelbimų, kad rei
kia statyti slėptuves nuo 
atominių bombų, mūsų kai
mynų keli berniukai nuo 12 
iki 14 metu amžiaus suma
nė pasistatyti sle p t u v ę 
aukštame krante. Jie ten 
dirbo kelias savaites ir ga
na giliai įsikasė į krantą. 
Bet neapsižiūrėjo, kad 
kranto viršaus žemė yra 
liuosa ir gali užgriūti. O tai 
pavojus gyvybei.

Rugsėjo 26 d. grįžę iš 
mokyklos nubėgo žaisti sa
vo slėptuvėje. Tuo kartu 
slėptuvės lubos griuvo ir 
užgriuvo du vaikus, Larrey 
Feehely ir Garry Ruediger, 
abu 14 metų amžiaus. Tre
čias likęs lauke, pamatęs 
pavojų, davė žinią kaimy
nam apie nelaimę. Tuoj pri
buvo ugniagesiai, policija ir 
daktaras. Greit atkasė že
mę, berniukus išėmė ir su
teikė pirmąją pagalbą, bet 
jau buvo per vėlu. Larry 
mirė bevežant ligoninėn, o 
Garry sulaužytom strėnom 
randasi ligoninėje. Dakta
rai mano, kad jis liks vi
sam amžiui invalidas.

Mūsų valdininkams nerū-| 
pi nei jaunų, nei senu gv- 
vastis. Jiems tik rūpi kaip 
pasėti daugiau neapykan
tos prieš socialistines šalis, 
ypač prieš Tarybų Sąjungą.

Šiuo metu tarp draugų 
nieko naujo nesigirdi. Su 
kuriais tenka pasikalbėti, 
tai beveik kiekvienas skun
džiasi, kad metu skaičius 
spaudžia nugarą ir lenkia 
prie žemės.

J. Deltuva

Grįžo iš Lietuvos 
Adela Reuther

. Skambina telefonas.
—Čia kalba čikagietė A- 

dela Reuther,—sako skam
bintoja. — Tik ką grįžau iš 
Tarybų Lietuvos.

Buvo aišku. Adela Reu
ther vasarą buvo išvykusi 
Lietuvon su čikagiečiu lie
tuvių turistų grupe. Bet ji 
ten pradėjo nesijausti ge
rai fiziškai. Tas pats buvo 
su vilniečiu J. Mažeika. 
Lietuvos žmonės jiems pa
tarė pasilikti Lietuvoje il
gesniam laikui ir pasigydy
ti. Juk gydymas ten nemo
kamas, ligoninė nemokama.

Na, ir jiedu buvo patal
pinti didžiulėje Kauno Po
liklinikos ligoninėje. Adelai 
buvo daryta operacija—gan 
pavojinga. Bet viskas pa
vyko sėkmingai...

Iš Kauno juodu pasiuntė 
poilsiui į Druskininkus ir 
ten jiedu išbuvo dešimt die
nų. Ilsėjosi, grožėjosi tuo 
nepaprastu kurortu, žmonių 
sveikatos taisytuve.

Adela mums skambino 
antradienį, o Jonas Mažei
ka, kuris buvo pasi likęs 
Maskvoje, grįžta, tai gal 
teks ir su juo pasikalbėti.

—Parvežiau jums ir do
vanėlių! — sako Adela. — 
Tai jūsų draugų vilniečių 
įteiktos. Kaip jums jas per
duoti?

—Prašau užeiti į “Lais
vę,” — atsakiau.

—Man Niujorkas labai 
nepažįstamas, nesinori po jį 
trankytis.

Sutarėme visvien kaip 
nors susitikti. Klausiu A- 
delą:

—Kaip gi j u m s patiko 
Tarybų Lietuva? ' •

—Labai labai patiko- — 
atsako ji.

Adela yra veikli Čikagos 
Kanklių choro rėmėja. Ji 
gimusi ir augusi JAV, bet 
lietuviškai kalba labai gra
žiai. Ns.

Mirė Dr.J.S. Message- 
Misevičius

Spalio 3 d. mirė gydyto
jas Jonas Š. Message-Mise- 
vičius, sulaukęs 77 metų 
amžiaus, gyvenęs po num. 
137 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Buvo pašarvo
tas Blizinskio šermeninėje 
Brooklyne, laidojamas spa
lio 6 d. šv. Jono kapinėse. I 
Paliko žmoną Hattie ir dvi 
dukteris, abi ištekėjusios.

Dr. Message - Misevičius 
buvo plačiai žinomas tarp 
Brooklyne lietuvių; ne vie
nas pas jį ėjo sveikatos tai
syti. Buvo malonaus, ty
kaus būdo žmogus.

LLD kuopų atstovą 
trečiasis pasitarimas
LLD kuopų atstovų pasi

tarimas bendrų parengimų 
reikale įvyko rugsėjo 28-tą. 
Penkių kuopų atstovai da
lyvavo.

Kai kuriems atstovams 
buvo neaišku, kokie paren
gimai skaitysis bendrais. 
Apsikeitus mintimis, visas 
reikalas paaiškėjo ir anks
čiau pravestas tarimas pa
siliko—bendrai ruošti:

1. Filmus.
2. Visuomeniškų reikalų 

paramai parengimus.
3. Skubius — pripuola

mus iparengimus —turistų 
išleistuves-sutiktuves ir ki
tas tos kategorijos sueigas.

Komitetui užgirta vardas: 
“LLD kuopų Bendrų Pa
rengimų Komitetas”.

Nustatyta pelno paskirs
tymo proporcija. Kuopa, 
turinti iki 25 narių, gaus 
vieną dalį viso pelno; kuo
pa, .turinti 50 narių, gaus 
dvi dalis visų įeigų...

Išrinkta pastovi valdyba: 
V. Venckūnas pirmininkas.

Komitetas oficialiai pra
dės veikimą su šiuo susirin
kimu.

LLD Kuopų Bendrų 
Parengimų Komitetas

Grįžo iš atostogų
Grįžo iš atostogų brook- 

lyniškis Petras Šolomskas. 
Užklaustas, kaip jam ato
stogos patiko, atsakė:

—Atostogos buvo- geros, 
smagios, tik gaila, kad žu
vaujant, nedaug žuvų pa
gavau.

Petras buvo isvvkęs į To
ronto, Kanadą, o iš ten pa
važiavo toliau į Kanados 
plotus. Vėliau buvo Detroi
te ir aplink Detroitą, žo
džiu, gerai pasilsėjo.

FILMININKAI RAŠO
Iš San Leandro mus pa

siekusiame atviruke brook- 
lyniečiai iš Lietuvos filmų 
rodymo keliauninkai'rašo:

Rengiamės palikti San 
Francisco, vykstam į Los 
Angeles. Viskas sekasi ne
blogiausiai. Daug linkėjimų 
nuo Karosų ir visų sanfran- 
ciskiečių.

Jau biskį pavargom, bet 
ūpas yra geras ir visi jau- 
čiamiesi gerai.

Bready

PRAŠYMAS
Organizacijos ir atskiri 

asmenys prašomi neruošti 
savų parengimų spalio 29 d. 
Prašomi dalyvauti visų tau
tų rengiamajame koncerte 
New Yorke.

Amerikinis Komitetas
Svetui’gimiams Ginti

Roma. — Čia mirė arki
vyskupas W. OI Brady, iš 
St. Paul, Minn., sulaukęs 62 
metų .amžiaus. Sirgo širdies

Tarp lietuvių
Kalbuosi aidiečių pažmo- 

ny (praėjusį šeštadienį) su 
waterburiecia'is. Marijona 
Strižauskienė sako:

—Nežinia, kaip čia šiemet 
bus su “Laisvės” vajumi 
pas mus...

—Kodėl? — klausiu. — 
Jūs tokie darbštūs, geri ten 
žmonės...

—Bet vis einame senyn, 
—juokiasi veikėja. — Blo
giausia, kad mūsų geras 
darbuotojas draugas P. Bo- 
kas sunkiai serga!..

—Iš tikrųjų?
—Taip, labai sunkiai 

draugas serga. Kaip gai
la!, Negalės jis vajuje da
lyvauti.

P. Bokas — senas, geras 
mūsų laikraščio patriotas. 
Linkime jam greit ir sėk
mingai išsveikti!

•

Kalbuosi su M. ir E. Lie- 
pais.

—Girdėjau, buvote su
važiavime demokratinė m s 
teisėms ginti?

—Taip.
—Sėkmingas jis buvo?
—Didelis, entuziastiškas, 

— atsakiau. — Amerikos 
žmonės pradeda kovą prieš 
Aukščiausiojo teismo spren
dimus, padarytus ryšium su 
Smitho ir McCarrano ak
tais.

—Daug kaštuos toji kova.
—Neišvengiamai.
M. Liepa įteikė $4 ir pra

šė perduoti komitetui, kuris 
tą kovą veda.

Ačiū, Mike!—tariau.
Ns.

••

Mokyklų taryba savo 
veikimų reformavo
Majoro Wagnerio paskir

toji naujoji ‘inokyklų tary
ba reformavo savo veiki
mą. Pirmame tarybos susi
rinkime nutarta:

1. Tarybo&xparys jau ne
begaus pilna’m laikui auto
mobilio ir šoferio.

2. Sumažins perso n a 1 o 
narių skaičių.

3. Mažiau tarybos susirin
kimų, daugiau viešų susi
rinkimų su publika.

4. Viešuosius susirinki
mus/ šaukti vakarais, kad 
Visiems piliečiams būtų pa
ranku dalyvauti.

Atrodo, kad naujoji mo
kyklų taryba yra pasiruo
šusi plačiai veikti ir su vi
suomene turėti artimesnį 
'kontaktą

VANAGAS PAVOGĖ 
MOTERS PINIGUS

Tokio. — Japonijos sosti
nėje moteris puolė prie poli
cininko šaukdama: “Sulai
kyk vagį,) vagį!” Ir ji rodė 
į skrendantį vanagą. Mat, 
ji pasidėjo spalvotą krepše
lį, kuriame buvo 1,700 janų. 
Vanagas pačiupo krepšelį 
su pinigais ir nuskrido..

•70MM SUPER TECHNIRAMA • TECHNICOLOR^ 

THE .
LOEW’S STATE 
BROADWAY AND 45th STREET 

turint Ihlt uctish' taptiment KINS OF KUKI 
will Ht be shtwa la any ether theatre in this city.

EVES. 8:30 (Sun. at 8 P.M.) Sun. thru Thur*. $2.00. 
$2.50. $3.00. Frl., Sat. * Holt $2.60. $3.00 $3.50. 

Mils. 2:30 F.M. -W<d. (2 P.M.) $1.50. $2. $2.50. 
Sat.. Svn I Holl. $1.50. $2, $2.75. Prices met. In. 
Hol. Mats. - Columbus Day. Oct. 12-(liction Day. 
Nor. 7-Thankigirfng, Nor. 23 i 24. For information 

call JU 2-5070. Special Attention to Theatre Pattiei. 

SEATS F0R0PEHIH6 (OCT. 11th) $01.8 OUT

Esther Foster grįžo 
iš Maskvos

Šiomis dienomis grįžo iš 
Maskvos Esther Foster, 
mirusiojo Komunistų parti
jos vadovo Wm. Z. Fosterio 
našlė. Jinai buvo Maskvos 
ligoninėje prie savo vyro 
iki pat jo mirties. Wm. Z. 
Fosteris mirė rugsėjo 1 d.

Esther Foster gim u s i 
Lietuvoje.

“Workerio” banketas 
spalio 28 dieną

Laikraščio “Worker” 
banketas įvyks šeštadienį, 
spalio 28, St. Nicholas Are
na, 69 West 66 St.,| New 
Yorke. i

Banketo pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga asmeniui 
$2.50. Ruošia New Yorko 
Spaudos Klubas ir “Worke
rio” Patariamoji Tapyba.

Šiame bankete bus pami
nėta Wm. L. Pattersono 70 
metų sukaktis, šis žymus 
negras veikėjas bus pagerb
tas. Bus ir muzikais pro
grama. '

Tikimasi dalyvių iš pla
čios apylinkės. Svarbu daly
vauti ir tuomi paremti laik
raštį “Worker į”

Minės metinę sukaktį
Penktadienį, spalio 13, 

jaunimo laikraštis “New 
Horizons for Youth” minės 
savo metinę sukaktį nuo šio 
laikraščio įsikūrimo.!

Minėjimas įvyks :Estonų 
salėje, 2061 Lexington Ave., 
New Yorke. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Šis 8 puslapių pažangus 
jaunimo laikraštis reikalin
gas publikos paramos.

I t (

DEMOKRATINIŲ TEISIŲ 
GYNIMUI PARAMA

Demokratinių teisių! gy
nimas JAV yra išsišakojęs 
į daugelį veiksmų. Vieni ra
šo savo kongresmanams ir 
senatoriams, o taip pat ir 
prezidentui Kenedžiui laiš
kus, atvirutes bei telegra
mas, prašydami pasisakyti 
prieš McCarran ir Smith 
aktus. Kiti įdeda spaudon 
skelbimus, aiškinančius, jog 
tie įstatymai, nors pagrin
diniai taikomi prieš vado
vaujančius; darbininkus ir 
jų organizacijas, taip pat 
yra pavojingi visiems ame
rikiečiams.

Dar kiti (vieni rečiau, ki
ti dažniau) paremia kai ku
riuos tuos darbus finansiš
kai. Brooklyniečiai (su tal
ka vieno konektikiečio, $10) 
sukėlė $130.

Dal.
( ___________________

PARDAVIMAI
GERI NAUDOTI MINK PALTAI
TIKRIEJI MINK STULOS. Kaip 

nauji $110. PERSIAN LAMB PAL
TAI $150. Už visus 5 metų ga
rantija. x

ROSALLE FURS
178 North Ave., New Rochelle, N. Y. 

(sekr. Arnold Constable.) Atdara 
pirm, ir’ketv. nuo 9 v. r.—9 v. v.

•Kitom dienom iki 6 v. V.

Po miestą pasidairius 
-------- ------------------------------------ i

Manhattane, prie 42nd Trys Lenkijoje pagamiriSL
St. ir Lexington Ave., stovi filmai gavo gerą atsiliept
antras pasaulyje aukščiau
sias pastatas — Chrysler 
Building. Jis yra 1,046 pė
dų aukščio: 102 aukštų ir 
virš jų dar 185 pėdų plieni
nis smailas bokštas.
. Pastatas pastatytas 1930 
metais. Dabar jis yra nuva
lomas — specialiais įtaisais 
nuplaunamas. Nu valy m u i 
bus išleista $200,000.

Gaisras iškilo 240 W. 12th 
St, Manhattane. Jame la
bai apdegė Mary Ann Mc- 
Carmack.

Dr. D. Rinaldi, Dr. D. 
Viggiano ir dar. trys jų pa
galbininkai areštuoti ir tik 
po kaucijomis paleisti. Slap
tas policininkas S. Silver 
sako, kad jie turėjo “ligoni
nę”, kurioje atliko šimtus 
aborcijų, imdami po $500.

Ridgewood miesto rajone, 
Brooklyne, policija arešta
vo tris jaunuolius: J. Par- 
rino, Ch. Chofallo ir James 
Doyle. Jie yra tarp 17 ir 22 
metų amžiaus. Juos suėmė 
daužant pastatytų automo
bilių langus. Suimtieji pa
statyti kiekvienas po $5,000 
kaucijos.

Atžymejimui Laisvės 
Statulos 75 metų 

sukakties
Amerikinis Sveturgimiams 

Ginti Komitetas, ruošia vi
sų tautinių grupių nepa
prastai įspūdingą koncertą. 
Tai bus parengimas atžy
mėjimui 75 metų sukakties 
nuo to ląiko, kai Niujorko 
uoste buvo pastatyta;. Lais
vės Statula.1 Kviečiami visų 
tautų chorai! dalyvauti pro
gramos atlikime.

Koncertas įvyks lapkričio 
29 dieną, sekmadienį. Pra
sidės 2 vai.' popiet. Vieta: 
Fraternal Clubhouse, 110 
West 48th St., Manhattane.

Įžanga $1.50.
Lietuviai kviečiami skait

lingai dalyvauti.
Rep.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks Spalio 9 Oct., 
7;30 vai. vakare. Kviečiame visus 
narius dalyvauti šiame susirinkime. 
Bus išduotas raportas iš rudeninio 
soaudos pikniko. Vasariniai pa
rengimai užsibaigia, turime apkal
bėti žieminį veikimą. Org. J. Jaske- 
vičius. ‘ (78-79) 

“LAISVĖS” KONCERTAS!
Kartu Užbaigimas Auksinio Jubiliejaus į

Įvyks Sekmadienio Popietę

Lapkričio 12 November
Pradžia 3 valandą popiet

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

Prašome visus jsitėmyti datą ir vietą, kur ir 
kada koncertas bus, ir kviečiame atsilankyti. 
Šis koncertas bus nepaprastas, nes Brooklyne 
paskutinis parengimas užbaigimui “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus. «

Bus labai įdomi koncerto programa, turėsime 
žymių talentų net iš užsienio, kurie atliks pro
gramą. Neužilgo paskelbsime ištisą programą. 
Dabar prašome visus tą dieną nedaryti kokių 
sueigų ir kviečiame ateiti į “Laisvės” koncertą.

Rengėjai

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penktad., spalio (Oct) 6, 1961
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mą, tai “Kanalas”. “Pele
nai ir deimantai”, ir “Ieva 
nori miego”.

Niujorke jau seniai vei
kia miesto išlaikomas “Ci
ty Center,” kur New York 
Opera Company stato-vaidi- 
na įvairias operas. Geras 
dalykas tas, kad įžanga į 
tuos pastatymus beveik pu
siau žemesnė, negu į Metro
politan Opera House pasta
tymus.

Operų sezonas jau prasi
dėjo. City Center adresas: 
131 W. 55th St., Manhat
tan.

Mūsų miesto mokyklų va
dovybė išleido naujas in
strukcijas mokytojams. 
Tarpe kitų ins t r u k c i j ų 
įsakyta jiems moky kloję 
bei kalbantis su vaikais ir 
jų tėvais nebevartoti žodž£? 
“slums” (lūšnynas). Vieto
je “slums” vartoti žodžius 
“senoji miesto dalis,” arba 
“per tirštai apgyventa apy
linkė.” Žodis “siurbs” že
minąs mūsų “gražaus” 
miesto vardą. 

■ I .-J
Įžymioji aktorka Bette 

Davis traukia teisman žur
nalo “Modern Screen” lei
dyklą Dell Publishing Co. 
Gegužės mėnesio laidoje ji 
esanti negražiai apšmeižta, 
pavadinta tokiais žodžiais 
kaip “patetiška,” “juokin
ga,”. “ekscentriška.” Rei
kalauja $1,000,000.

Trečiadienį prasidėjo 
beizbolės rungtynės, vadi
namos “World Series.” Ker
tasi Niujorko komanda 
“Yankees” su “Cincinnati 
Reds.” Pirmame susirėmė 
me laimėjo “yankiai.” Viso 
bus septyni susikirtimai. 
Niujorko beizbolės patriotai 
labai patenkinti rezultatais.

Majoras Wagner is pareiš
kė, kad jis nepriims tų $25,- 
000, kurie buvo sukelti jo 
rinkiminei kampanijai ir 
dėl kurių kilo toks didelis 
triukšmas Mat, pasirodė, 
kad gausiai aukojo namų ir 
lotų pardavėjai, kurie varo 
visokį biznį su miestu

Gal likviduosis komitetas, 
kuris padėjo Wagneriui lai
mėti prieš De Sapio. Ko
mitetui vadovauja Herbert 
Lehmanas. Sakoma, kad 
komiteto pareigos pasibai
gė.




