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KRISLAI
Dėl bombų bandymo. 
Kas dėl to kaltas?
Gen. Malinovskio kalba. 
Surado būdą apsiginti.

— Rašo R. Mizara —

Dėl to, kad Tarybų Sąjun
gos mokslininkai iššovė di
džiulę branduolinę bombą, 

{^augelis taikos šalininkų (ir 
nešalininkų) pradėjo protes
tuoti.

Skaitytojai atsimena: mūsų 
laikraštis visuomet buvo prie
šingas bet kokiems branduo
linių bombų bandymams.

Atsimenate, mes raginome 
žmones pasirašyti po “Stock- 
holrno peticija.” T u o m e t 
JAV reakcionieriai ir karo 
treškėjai labai smerkė tuos, 
kurie pasirašė. Tuomet mes 
buvome pašaukti net pas Ne- 
amerikini komitetą inkvizici
jai, ir ten mums buvo prikiš
ta tasai nusikaltimas!..

Mes ir dabar sakome: rei
kia sulaikyti visus atominių ir 
hidrogeninių bombų bandy
mus — ore ir žemėje.

Mes stojame už tai, kad ir 
Francūzija, ir JAV, ir Brita
nija ir TSRS nusitartų bran
duolinių bombų nebandyti.

Daugiau: mes stojame už 
tai, kad visos valstybės susi
tartų nusiginkluoti, kad būtų 
užkirstas kelias karui, kad 
būtų pasaulyje taika.

^2Tie, kurie protestuoja tik 
v^pnieš Tarybų Sąjungą, taikos 

reikalui nepasitarnauja.

Prieš kiek laiko nedidelia
me Y u c a i p a, Kalifornijoje, 
miestely buvo pademonstruoti 
filmai iš Lietuvos.

Lietuviškų “donosčikų” pa
sidarbavimu, vietos angliškas 
laikraštis sukėlė skandalą. 
Girdi, čia buvę pademonstruo
ta “komunistinė propaganda.“ 

Dėl to lietuviškieji liaudies 
priešai per savo spaudą pra
dėjo rėkti, kaltindami pažan
giuosius lietuvius. Bet kas iš 
tikrųjų kaltas? Kalti ne tie, 
kurie rodė filmus, o tie, ku
rie anglikam laikraščiui pri
melavo!

Filmai, kurie ten buvo de
monstruoti, parodė nūdienės 
Lietuvos žmonių gyvenimą.

žmogus išrado būdą, kaip iš
šauti raketą, su savimi nešan
čią, sakysime, atominę bei hid
rogeninę bombą, ir nuleisti ją 
tam tikroje vietoje tam tikru 
laiku už 6-7 tūkstančių mylių.

JAV, sakoma, dar nesurado 
Tokių priemonių, bet nėra abe
jonės, kad suras.

JAV turi submarinus (Po
karis), kurie gali, būdami gi
liai vandenyje, iššauti raketas 
su branduolinėmis bombomis 
ir pataikyti į tam tikrus priešo 
žemėje taikiklius, sakysime, į 
miestus. .

Tarybų Sąjunga skelbia, kad 
ir ji turi panašius submari
nus.

Vadinasi, klausimas, kaip 
(karo metu) priešą atakuoti 
branduolinėmis bombomis iš 
toli, su raketų talka, išspręs
tas. Bet kaip nuo raketomis 
iš toli atneštų bombų apsigin
ti ?!

Surastos ir tam priemones.
Štai Tarybų Sąjungos gyny

bos ministras, maršalas Rodio- 
nas Y. Malinovskis, kalbėda
mas TSKP 22-ajame suvažia
vime, pasakė, kad tarybiniai 
mokslininkai jau surado bū
dus, kaip sunaikinti atlekian
čias raketas iš priešo pusės.

Jo šis pasakymas delegatų 
sutiktas griausmingiausiais ap- 

% \|pDdismentais.
Amerikiniai mokslininkai ir 

politikai skelbia, jog Mali
novskis žino, ką kalba.

Pasirodo: nuo kiekvieno už-

Daktarai už kovą 
prieš vėžio

New Yorkas. — Visa ei
lė žymių daktarų ragina 
vyriausybę, kad im t ų s i 
žingsnių kovai prieš besi
plečiančią vėžio ligą. Balti
more viešbutyje įvyko 
American Cancer Society 
daktarų pasitarimas, ku
riame dalyvavo apie du 
šimtai specialistų.

Dr. G. T. Pack, iš New 
Yorko Memorial ligoninės, 
sakė, kad sergančių vėžio 
liga su kiekvieneriais me
tais skaičus daugėja.

Dr. V. A. Gilberstein, iš 
Minnesota Medical Center, 
sakė, kad jis turėjo 298 
sergančius plaučių vėžio li
ga. Ligoniai nesibijojo, kad

ligą
jiems buvo pranešta, kokia 
liga jie serga ir didelė dau
guma nuoširdžiai koopera
vo su daktaru.

Dr. D. Oken, iš Michael 
Reese ligoninės ir Medical 
Center Chicagoje, sakė, 
kad kitas ligas gydant jis 
'surado pas virš šimtą žmo
nių vėžio ligą.

Dr. W. A Greene rapor
tavo, kad 1960 metais Ame
rican Cancer Society gavo 
nuoširdžios kooperacijos iš 
visuomenės, tai sukėlė virš 
$28,000,000 aukomis kovai 
prieš vėžio ligą. Bet tais 
metais virš 51,000 vyrų ir 
47,000 moterų mirė nuo ve- 
7A0 ligOS.

Negali susitarti cukraus 
išvežimo reikalais

Geneva. — Per šešias sa-
vaites tęsėsi Jungt. Tautą* 
atstovų konferencija cuk
raus reikalais. Kubos dele
gatas Dr. Raul C. Bonila 
pareikalavo, kad jo šaliai 
būtų leista išvežti į užsie
nius 7,200,000 tonų cuk
raus. Jos reikalavimą re
mia Tarybų Sąjungos ir 
kitų liaudiškų respublikų 
delegacijos, bet Vakaru de
legatai sutinka, kad Kuba 
išvežtų tik 5,800,000 tonų 
cukraus.

Tarybų Sąjunga yra su
sitarus pirkti Kuboje 4,- 
000.000 tonų cukraus. Ki
nija ir kitos liaudiškos res
publikos taip pat siekia’

pirkti Kubos cukraus. Gi 
Jungtinės Valstijos, kurios 
pirmiau per metus pirkda
vo tris milijonus tonų cuk
raus, atsisakė Kuboje, pirk
ti. Todėl Kuba nori, kad jai 
būtų leista išvežti į kitas 
šalis ir ta cukrų, kurį pir
miau pirkdavo JAV.

TSRS delegacija kritika
vo Vakarų nusistatymą, 
kurie pirmiau tvirtino, būk 
Kubos vvriausybė “nepa
jėgs pasigaminti cukraus”, 
o dabar nori pastoti kelią 
jo išvežimui. TSRS delega
tas sakė, kad jeigu ir to
liau Vakarai laikysis tokios 
politikos, tai nebus susita- 
rimo.
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A. Žemaitis, Baltimore, Md., stipriai laikosi pirmoj 
vietoj. Jis prisiuntė pluoštą atnaujinimų.

Julius Kalvaitis, Brooklyno veiklusvajininkas, įstojo 
į vajų su nauja prenumerata ir atnaujinimu. Jam į pa
galbą atėjo P. Rainys su nauja prenumerata.

Waterburio vajininkai gražiai darbuojasi. M. Stri- 
žauskienė vėl prisiuntė pluoštą atnaujinimų.

A. Stripeika, Elizabeth, N. J., smarkiai darbuojasi 
(Tąsa ant 3 puslapio)

Per 20 metų Tarybų Sąjunga 
pakeis ir savo geografiją

Karinės raketos ir 
jy sunaikinimai

Maskva. — Komunistų 
partijos suvažiavime kalbė
jo TSRS gynybos ministras 
maršalas R. Malinovskis. 
Jis sakė, kad dabartiniu 
laiku pavojingiausi ginklai, 
tai raketos, kurios skrenda 
labai greitai ir nulekia arti 
10,000 mylių atstos. Jis pa
reiškė:

“Aš noriu jums raportuo
ti, kad Tarybų Sąjunga jau 
išrišo, klausimą sunaikini
mo atskrendančių raketų, 
tai yra, galime sunaikinti 
ore priešo raketas, kurio
mis jie bandytų šaudyti į 
mus”.

Tarp kitko Malinovskis 
sakė, kad TSRS gynybos

jėgos turi išvystę galingas 
jėgas, ir pridėjo: “Nors ka
ras yra išvengiamas, bet 
karo pavojus tol bus, kol 
egzistuos imperializmas”. 
Jis sakė, kad Tarybų Są
jungą buvo ir yra už pil- 
niausį nusiginklavimą visų 
ir visokių ginklų panaikini
mą.

Washingtonas. — JAV 
karininkus nustebino Mali
novskio pareiškimas apie 
išradimą priemonių sunai
kinimui atskrendančių ra
ketų. Jie sako, kad ir JAV 
gaminasi raketas, kurios 
naikintu atskrendan č i a s 
“priešo raketas”, bet jos 
bus bandomos tik apie ba
landžio mėnesį.

Britų Gvinėjos gamtiniai 
turtai ir jos ateitis

Varo anglus iš 
Singapūro

Singapūras. — Šio miesto 
gyventojai reikalauja Ang
liją pasitraukti su savo ka
rinėmis bazėmis. Net ir 
Mala j aus federacijos prem
jeras T. A. Rahmanas, pa
klusnus Anglijai, sako, kad 
jeigu kiltų karas, tai viena 
atominė bomba galėtų su
naikinti visą miestą.

Malajaus federacija nori, 
kad Singapūras jungtųsi su 
ja. Singapūro miestas ran
dasi ant salos į pietus nuo 
Malajų pusiausalio. Terito- 
torija užima 225 ketv. my
lių plotą ir turi virš milijo
no gyventojų. ' Singapūras 
yra labai svarbi prieplau 
ka.

Washingtonas. — Atei
nantį mėnesi laukiama at
vykstančio K. Adenauerio, 
dabartinio Vakarų Vokieti
jos kanclerio.

puolimo žmogaus protas su
randa priemones apsigynimui.

Mes pasakysime: nežiūrint 
visokiausių išradimų, žmonija 
laiminga bus tik tuomet, kai 
nereikės vartoti nei vienų, nei 
kitų branduolinių priemonių 
tarptautiniams klausimams 
spręsti, kai nereikės apie tai 
nė kalbėti.

Kambodža nutraukė 
ryšius su Thailandu

Pnompengas. — Kambo
džos parlamentas ir kara
liška taryba nutarė nu
traukti diplomatinius ry
šius su Thailando karalys
te ir atmušti pasikėsinimus 
iš pastarojo pusės.

Prieš porą savaičių Thai
lando premjeras grąsino, 
kad jis su pagalba SEATO 
imsis žygių prieš Kambo
dža, nes būk iš jos teritori
jos “veržiasi partizanai”.

Kambodža ir Thailandas 
randasi pietrytų Azijoje, 
tarp Burmos, Laoso ir Pie
tų Vietnamo, v

Artėja susitarimas 
dėl sekretoriato

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
V. A. Zorinas, TSRS dele
gacijos pirmininkas, ir A. 
Stevensonas, JAV delegaci- 
cijos pirmininkas, susitarė, 
kad Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius privalo 
darbuotis visų susitarimui 
—būti bešališkas.

Dabar eina pasitarimai 
dėl jo pavaduotojų: kiek jų 
turi būti ir kiek jie turės 
galios.

Maskva.— Apie tai, kiek 
Tarybų Sąjungos žmonės, 
prie liaudies santvarkos, at
siekė industrijoje, žemdir
bystėje, moksle ir kitose 
gyvenimo šakose jau daug 
kartų buvo .rašyta. Bet at
eities planai yra dar įdo
mesni. Komunistų partija 
pateikė milžiniškų darbų 
planą.

Jeigu coristinė Rusija 
1913 metais pasigamino tik 
3,500,000 tonų plieno, tai 
Tar. Sąjunga 1960 metais 
jau pagamino 65,000,000 to
nų. 1913 m. buvo pagamin
ta 9,200,000 tonų naftos, o 
TSRS 1960 m. pasigamino 
148,000,000 tonų. 1913 m. 
buvo pagaminta 29,100,000 
tonų anglies, gi TSRS 1960 
m. jau pagamino 513,000,- 
000 tonų.

Nauji planai siūlo, kad 
1980 metais pasigamintų 
250,000,000 tonų plieno, 
1,180,000,000 tonų anglies ir 
710,000,000 tonų naftos. 
Vien šios skaitlinės kalba 
apie, didumą planų, kokius 
siekia įgyvendinti TSRS 
liaudis.

Iki 1980 metų Tarybų Są
junga siekia paversti Sibi
rą į pamatinį elektros jė
gos gaminimo, plieno ir ki
tų reikmenų kraštą, kuris 
aprūpintų ir europinę 
TSRS dalį.

Sibire yra galingos upės, 
ant kurių įrengus vandens 
jėga gaminimo elektros sto
tis—bus galima ne tik tą 
kraštą aprūpinti, bet tą jė
gą siųsti ir į europinę da
lį. Todėl yra planuojama 
įrengti dar šešias elektros 
jėgaines ant Jenisėjo, An
garos ir Tunguskos upių, 
kurių kiekviena turėtų po 
keturis milijonus kilovatų 
valandų jėgos.

Planuojama įrengti tris 
metalurgijos bazes, greta 
esamų Donbase ir Uralu 
kalnuose. Siekiama to, kad

iš Uralu srities aliejus, ga- 
zas ir elektros jėga siektų 
net Baltijos jūros plotus.

Padaryti planai pasukti 
didžiųjų Vičegros ir Pečio- 
ros upių vandenį nuo šiau
rių į pietus — kuris plauk-, 
tų į Volgą ir ją padarytų 
vandeninga upe, kuria galė
tų plaukioti dideli didjūrių 
laivai. Taipgi iš jos baseinų 
būtų galima apdrėkinti mil
žiniškus laukų plotus, kur 
jaučiama vandens stoka. 
Kitas didelis vandens kelias 
planuojamas iš Baltijos į 
Juodąją jūrą.

Pravedus gyveniman pa
darytus planus, tai būtų 
pasiekta ne tik medžiaginis 
pagerinimas TSRS žmonių 
gyvenimo, bet ir šalies 
geografija pakeista. Yra 
siekiama pasigaminti di
džiausių kiekių kasdieninių 
reikmenų, kaip tai mėsos, 
pieno, sviesto, kiaušinių, 
cukraus, daržovių, vaisių ir 
kitko.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Dr. Cheddi B. Jaganas, Bri
tų Gvinė j o s i premjeras, 
kalbėjo apie šios šalies 
gamtinius turtus ir liaudiš
kos vyriausybės planus.

Anglų Gvinėja randasi 
šiaurinėje Pietų Amerikos 
dalyje, prie Atlanto vande
nyno. Ji užima 83,000 ket- 
virtainiškų mylių plotą ir 
turi apie 600,000 gyventojų.

Šalis yra turtinga gamti
niai. Vien 1960 metais ten 
surasta deimantų 94,800 
karatų. Tarp iškasamų tur
tų yra aukso, sidabro ir 
kitų vertingų metalų. Trys

ketvirtadaliai sali e s pa
dengti mišku. Vienas iš ša
lies didžių turtų, tai baksi- 
tas, iš kurio yra gamina
mas aliuminis.

Šalis turtinga, bet anglai 
imperialistai nepaisė žmo
nių gyvenimo. Jiems rūpė
jo — kuodaugiau įsigyti 
turto. Pusė gyventojų yra 
beraščiai, kelių mažai, in
dustrija silpna.

Progresyvė vyriausybė, 
priešakyje su Jaganu, pasi
sakė už neutrališką politiką 
tarptautiniais reikalais, už 
gerinimą žmonių gyvenimo, 
gerus santykius su kitomis 
šalimis. <

V. VOKIEČIAI STATO 
KARO LAIVUS

Bonna. — Vakarų Vokie
tija su didele paskuba sta
to daug naujų karo laivų. 
Mat, ii yra NATO narė ir 
jai pavesta “saugoti Balti
jos jūrą”. Kiel mieste nulei
do į vandenį pirmąjį sub- 
mariną “U-l”.

J. HOFFA SKUNDŽIA 
MEANY Už ŠMEIŽTĄ
Detroitas. — James Hof

fa, tymsterių unijos vadas, 
apskundė George Meany, 
AFL-CIO prezidentą, rei
kalaudamas $1,000,000 at
lyginimo už šmeižtus. G. 
Meany labai dažnai nieki
na tymsterių vadą.

Budapeštas. — Vengri
jos vyriausybė susekė Va
karų valstybių agentus, ku
rie kurstė žmones prie su
kilimo.

Maltos sala gauna 
savivaldybę

Londonas. — Anglija su
tiko, kad Maltos sala išsi
rinktų savo seimelį, kuris 
paskirtų valstybėlės prem
jerą ir ministrų kabinetą, 
o Anglijos skiriamas gu
bernatorius būtų tik pata
rėju šalies reikaluose.

Malta sala randasi Vi
duržemio jūroje. Ji ir gre
timai jos esamos salaitės 
užima tik 122 ketv. mylių 
plotą ir turi 300,000 gyven
tojų. Sala yra svarbi stra
teginiai. Jos gyventojai nuo 
seniai reikalauja nep r i- 
klausomybės.

Dr. CHEDDI JAGANAS 
TARĖSI SU RUSKU

Washingtonas. — Dr. 
Cheddi B. Jaganas, Britij 
Gvinėjos premjeras, lankė
si JAV sostinėje ir tarėsi 
su valstybės sekretoriumi 
Deanu Rusku. Jaganas sa 
kė, kad reikalinga jo šaliai 
gauti $25,000,000 pagalbos, 
idant pagerinus žmonių gy
venimą.

Kairas. — Nasserio val
džia masiniai areštuoja po
litinius priešus. Vienus kal
tina “komunizme”, kitus, 
kaip Sirijos “agentus”.

Vakarinis Berlynas, 
įvykiai ir pavojai

Washingtonas. — Kas
dien ateina iš Berlyno ne
malonių žinių. Nuolatos 
įvyksta nesusipratimų ties 
siena, kuri dalina rytinį 
Berlyną nuo vakarinio. 
Daugiausiai nesusipratimų 
yra ties Jungtinių Valstijų 
sekcija.

Washingtone eina girdai, 
kad būk JAV vyriausybė 
jau atsisako nuo vilties su
sitarti Berlyno reikalais. 
Tuo kartu žinoma, kad gau
tas laiškas nuo Vakarų Vo
kietijos kanclerio Adenau
erio su tam tikrais reika
lavimais. Berlyno srityje 
nesusipratimai sudaro dide
lį karo pavojų.

KUBO£ PROTESTAS
Washingtonas. — Per Če

koslovakijos atstovybę Ku
ba įteikė Jungtinėms Vals
tijoms protestą. JAV karo 
laivyno bazėje, kuri randa
si Kubos Guantanamo ’lan
koje, rado negyvą kubietį 
Rubeną Lupezą, kuris toje 
bazėje dirbo. JAV vyriau
sybė ketina ištirti jo mir
ties priežastį.

Washingtonas. — Suma
žėjo JAV plieno išveži
mas į kitas šalis.
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Nesusipratimai komunistiniam 
pasauly

NATŪRALU, jog komercinė spauda nebesitveria 
džiaugsmu dėl ginčų ir nesusipratimų komunistiniame 
pasaulyje. 0 kad ginčų ir nesusipratimų esama, tai da
bar visiems aišku. Tai labai aiškiai išryškėjo šiomis die
nomis Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos XXII su
važiavime. Centro komiteto ataskaitiniame praneši
me kongresui pakritikavimas ir pasmerkimas Albanijos 
komunistų vadovybės tai visa iškėlė aikštėn. Jau tas 
faktas, kad suvažiaviman nepribuvo iš Albanijos Ko
munistų partijos broliška delegacija davė visiems su
prasti, kad kas nors blogo santykiuose tarp Tarybų Są
jungos ir Albanijos komunistų.

Veikiausia bus daug tiesos tose kalbose, jog su tuo 
viešu Albanijos partijos pasmerkimu nesutinka Kinijos, 
Šiaurinės Korėjos ir Šiaurinio Vietnamo partijos. Vadi
nasi, nesusipratimas daug platesnis, negu iš karto atro
dė. Jau visai panašu į pasidalijimą. Dabar dar sunku 
pasakyti, kaip toliau toji padėtis vystysis.

Iš Chruščiovo suvažiavimui pateikto Centro 
Komiteto pranešimo sužinome, kad klausimas eina apie 
Albanijos komunistų nenorą atsisveikinti su stalinizmo 
likučiais ir jų atmetimą taikaus su kapitalistinėmis šali
mis sugyvenimo teorijos ir praktikos. Dar taipgi, teigia
ma, albaniečiai tebesilaiko asmenybės kulto filosofijos.

Visais šiais klausimais Tar. Sąjungos komunistų nu
sistatymas turi aiškų pritarimą milžiniškos komunisti
nių partijų daugumos kaip ddabartinėmis sąlygomis vie
nintelis teisingas nusistatymas. Stalinizmo era jau pra
ėjo. Asmenybės kulto fillosofija atgyveno savo dienas. 
Asmenų dievinimas ir garbinimas, atitrūkimas nuo ma
sių, nepasitikėjimas masėmis, atsidavimas individua- 
lams išvesti žmoniją į naują ir šviesią ateitį, turėtų būti 
palaidoti ant visados.

Paimkime taikaus sugyvenimo klausimą. Dabarti
nėmis apsiginklavimo sąlygomis, atominių ginklų eroje, 
atsisakymas taikaus sugyvenimo praktikoje reiškia vis
ką naikinantį karą. Jau Kas kas, bet tą turėtų, mums 
atrodo, suprasti visi komunistai, kurie šiandieną jau 
vadovauja visam ketvirtadaliui pasaulio. Nuo jų nusi
statymo jau daug kas priklauso. Jie negali į tą klausi
mą žiūrėti paviršutiniai, lengvabūdiškai.

Iš iki šiol turimų davinių ir iš Kinijos atstovybės pa
sisakymo kongrese atrodo, kad kiniečiams komunistams 
labail nepatiko viešas pranešime paminėjimas Albani
jos. Chou En-lai išsireiškė, kad visus iškilusius nesusi
pratimus reikėtų spręsti savo tarpe. Viešas pasmerki
mas tik blogina ir sunkina reikalą.

Tik ateitis parodys, kaip XXII suvažiavime pasi- 
reiškusios nuomonės derinsis ir vystysis. Netenka abe
joti, jog bus dedamos didžiausios pastangos visus nesu
sipratimus ir ginčus išlyginti, pašalinti. Ypač komunis
tiniam pasauliui būtų pavojingas bet koks riiųtas pasi
dalijimas tarp Tarybų Sąjungos ir Kinijos komunistų.

O kapitalistiniame pasaulyje ar nėra nesusiprati
mų? Tiek ir tiek. Jų tiek daug, jog dažnai jie išspren
džiami tik ginklais. Šiandieną pat, pavyzdžiui, net priė
jimui prie Vokietijos klausimo sprendimo, nėra vienos 
bendros nuomonės kapitalistiniame pasaulyje.

APIE SIRIJOS 
KOMUNISTUS

Amerikietis žurnalistas ir 
savaitraščio “The Worker” 
korespondentas John Pitt
man pateikia svarbių infor
macijų apie Sirijos komu
nistus ryšium su neseniai 
pravestu perversmu. Kaip 
žinia, perversmą pravedė 
armijos karininkai, rugsėjo 
28 d. ir Siriją ištraukė iš 
Jungtinės Arabų Respubli
kos. Daug kam nebuvo aiš
ku, kaip į tą perversmą 
žiūrėjo Sirijos komunistai.

John Pittman rašo apie 
pasikalbėjimą su Sirijos 
Komunistų Partijos įkūrėju 
ir vadu Khaled Bagdache. 
Iš jo sužinome, kad karinin
kų pravestas perversmas 
turėjo plačiausios liaudies 
pritarimą. Mat, Egipto pre
zidento Nasserio įvestas Si
rijoje rėžimas buvo tironiš
kas, darbo žmonėms dasiė- 
dęs. Piliečiams buvo atim
ta teisė priklausyti politi
nėms partijoms. Sirijiečiai 
buvo nustumti nuo valdy- 
mosi vairo. Egiptiečiai už
plūdo visus valdžios orga
nus, visas įstaigas.

Taigi, karininkų sukili
mas buvo ir liaudies sukili
mas. Iš Bagdache sužinome, 
kad perversmui pritarė ir 
Sirijos Komunistų partija, 
kuri su Sirijos prijungimu 
prie Egipto buvo pavaryta 
į pogrindį.

Pittman rašo, kad tuoj po 
perversmo kaėljimai buvo 
plačiai atidaryti ir iš jų pa
leisti politiniai kaliniai. Ka
dangi juose buvo sugrūsta 
daug komunstų, tai, aišku, 
komunistams perve r s m a s 
reiškė labai daug.

Kaip toliau įvykiai Siri
joje’vystysis, tik ateitis pa
rodys. Reikia nepamiršti, 
Pittman primena, kad tas 
perversmas atėjo ne iš kai
rės, bet iš dešinės, kad su 
karininkais išvien eina Siri
jos buržuazija. Sunku ti
kėtis, kad toji buržuazija 
ilgai toleruotų perversmo 
sugrąžintas žmonėms tei
ses. žodžiu, Sirijos žmonių 
kova už pilną laisvę toli 
gražu nėra baigta.

Kova už balsavimo teisę
ŠIUO METU plačiai vystomas judėjimas pietinėse 

valstijose laimėti negrams pilietnę teisę dalyvauti rin
kimuose. Ypač tas judėjimas plačiu mastu pradėtas Mis
sissippi valstijoje.

Bet kaip kiekvienas negrų žygis prieš diskrimina
ciją, taip šis sulaukia iš baltųjų šovinistų pusės atkak
liausio pasipriešinimo, žiauriausio tenoro. Negrams ne
leidžiama užsiregistruoti dėl balsavimo. Kurie išdrįsta 
tos teisės pareikalauti, būna gąsdinami linču.

Kodėl mūsų federalinė valdžia nieko nedaro šito te
roro siautėjimui padaryti galą? Kodėl tyli prezidentas 
Kenedis ir jo brolis generalinis prokuroras?

Kokiems interesams 
jie atstovauja?

ŠIUO METU Romoje vyksta Socialistų Internacio
nalo kongresas. Be kitų kongrese dalyvauja Italijos So
cialistų partijos pirmininkas Saragat, Vakarinio Berly
no majoras Brandt, Anglijos Darbo partijds vadas Gait- 
skell ir Francūzijos Socialistų partijos sekretorius Mol- 
let. Kongresas atstovaująs 11,000,000 organizuotų so
cialistų.

Nieko naujo iš šio kongreso nesitikima. Jau pirmu
tinės pasakytos vadų kalbos permirkusios pasmerkimu 
Tarybų Sąjungos ir jos politikos.

Kaip žinia, jau seniai, nuo pat Pirmojo pasaulinio 
karo, dešinieji socialistai yra socialistai tik iš vardo. Su 
savo taktika, su savo nesuvaldomu neapkentimu komu
nistų, jie buvo atsakingi už įsigalėjimą Hitlerio Vokie
tijoje. Jų atmetimas darbo žmonių bendro fronto kovai

ANGELAI PAVIRTO 
VELNIAIS

Savo straipsnyje “Mūsų 
tautinės nuodėmės” (“Drau
gas,” spalio 19 d.) koks ten 
J. Plačas plačiai dėsto, kaip 
mūsų “tautiški angelai” pa
virto “tautiškais velniais.” 
Kad jo balsą geriau išgirs
tų klerikalų spaudos skai
tytojas, jis pasišaukia pa
galbon . “bažnyčios mokslą.” 

“Bažnyčia skelbia,,” rašo 
Plačas, “Kad puikybė ir pa
vydas yra pačios didžiau
sios nuodėmės, kurių pada
riniai yra šimtai kitų ne
gerovių. Del šių nuodėmių 
Dievas angelus padarė vel
niais.”

Iš paviršiaus žiūrint at
rodo, kad šis rustus pa
mokslas nieko bendro netu
rėtų turėti su mūsų “tau
tinėmis nuodėmėmis.” Bet 
Plačas sako:

“Šios nuodėmės yra mū
sų tautinio gyvenimo vė
žiai.. Ar mūsų tautinis ve
žimas rieda normaliai? Ne! 
Jis vos juda mažos grupės 
pasiryžėlių stumiamas. Tuo 
tarpu mažai vilčių, kad jų

irieš fašizmą įgalino fašizmą sukurti Antrąjį pasaulinį 
tarą. Po karo jie savo įtaką panaudojo sustiprinimui 
buržuazijos viešpatavimo Vakarų Vokietijoje., Italijoje 
ir Francūzijoje.

Tam pačiam vaidmeniui jie tebėra ištikimi ir šian
dien.

eilės didėtų, Kur masė tau
tiečių, kurių priskaičiuoja
me net iki milijono? Jų at
siranda nemažai, kai ateina 
noras pasiryžėlių darbus su
kritikuoti. Reikėjo nuo to 
pradėti, reikėjo taip pada
ryti, pigi prekė ir tt. Kai 
reikia nors ir kuklių lėšų 
pasiryžtam darbui atlikti, 
dažniausiai aukotojai būna 
to paties vežimo stūmėjai. 
Atsieit dirbkit, jei jums pa
tinka (lyg tas darbas būtų 
asmeninis pasismagini
mas), tik neprašykit iš mū
sų nei pinigo, nei talkos.”

Matote, dievas angelus, o 
Plačas savo tautiečius pa
darė velniais!

NEREIKIA Ne KALBĖTI
“N. Y. Timese” (spalio 9 

d.) laiškų skyriuje Hamil
ton Fish ragina Ameriką ir 
jos talkininkus rimtai'’ dar 
kartą apgalvoti Berlyno ir 
Vokietijos problemą. Jis 
teisingai pastebi, kad Tary
bų Sąjunga “bijo atgimu
sio vokiečių militarizmo.” 
Juk todėl socialistinis pa
saulis ir deda visas pastan
gas neleisti .tam militariz- 
mui atsisteigti.

Mr. Fish taip pat, mums 
atrodo, teisingai teigia, kad 
“Francūzija ir kitos europi
nės tautos taip pat bijo iš 
naujo apginkluotos Vokieti
jos.” Todėl jis ragina Vo
kietiją neutralizuotiž ir ne
leisti joje militarizmui at-

KURI GUDRESNĖ?
Prof. J. Fretas šiomis 

dienomis buvęs atsilankęs ir 
į Bostoną. Ten. jis smarkiai 
pakalbėjęs apie svieto rei
kalus.

Apie tai plačiai rašoma 
pranciškonų “Darbininke.” 
Kalbėdamas apie tarptauti
nę padėtį, prof. Fretas pa
daręs palyginiiną tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos. 
Skaitome:

“Tarybų Sąjunga turinti 
savo aiškią politiką ir jos 
kryptis, kai tuo tarpu Ame
rika to neturinti. Žinoma, 
sovietų politikos. planudtojai 
nesilaiko savo nust a t y t ų 
krypčių, o taikosi prie su
sidariusių aplinkybių, ieš
kodami silpnesnių vietų. Ir 
taip pavyzdžiais profesorius 
vedžiojo per Europą ir visą 
pasaulį, nurodydamas, kur 
Sovietai ir kokiais keliais 
keliauja ar ruošia naujus 
kelius.”

Vadinasi, prof. Freto su
pratimu, Tarybų Sąjunga 
daug gudresnė už Ameriką. 

NEJAUGI SALOMĖJA 
TAIP KALBĖJO?

Neseniai Kanadoje lan
kėsi žurnalistė Salomėja 
Narkeliūnaitė, kuri prieš 
kiek laiko lankėsi Tarybų 
Lietuvoje. Ji ten buvo pa
kviesta padaryti pranešimą 
apie savo patyrimus Lietu
voje ir parodyti filmus. 
Apie tai skaitėte “Laisvėje” 
korespondenciją iš Montre- 
alio. Mūsų korespondentas 
api-e pranešimą atsiliepė ga
na prielankiai.

Bet štai ateina “Nepri
klausoma Lietuva” (spalio 
18 d.), kurioje pats redak
torius Jonas Kardelis veda
muoju straipsniu (editoria- 
luj mus “informuoja” apie

tą pačią žurnalistės misiją. 
Tiesa, Jonas Kardelis nie
kur žodis žodin Narkeliū- 
naitės necituoja, bet duoda 
suprasti, jog žurnalistė taip 
kalbėjo savo pranešime. 
Girdi:

“Neabejotina, kad žurna
listė sugeba stebėti gyveni
mą, jo faktus ir moka juos 
parinkti pagal reikalą. Tą 
mes žinome iš daugelio me
tų jos laikraštininkiškų dar
bų. Bet tarybinėje Lietu
voje ji buvo padaryta ir ak
la ir kurčia.”

Betgi per Stuko radiją 
neseniai Narkeliūnaitė pa
sakojo, kad ji gana plačiai 
po Lietuvą važinėjo, daug 
ką girdėjo ir labai daug ką 
matė. Nejaugi ji dabar ten 
taip Kardeliui pasakojo?

O štai dar. geresnis “žem
čiūgas.” Girdi, “ji, kaip 
žurnalistė, buvo apstatyta 
ir nė žingsnio negalėjo lais
vai žengti.” Betgi mes at
simename, kad ta pati žur
nalistė per tą patį radiją 
aną dieną primygdama pa
sakojo, kad ji Lietuvoje ne
buvo “apstatyta,” kad jos 
ten niekas nesekiojo, kad ji 
laisvai vaikštinėjo, važinėjo, 
ir t.t.

Mes esame linkę manyti, 
kad ji nieko panašaus Kar- 
d e 1 i u i negalėjo pasakoti. 
Mums atrodo, kad ją Jonas 
Kardelis bus negražiai ap
melavęs.

Jis tam ekspertas!

GAL TAM RAKETŲ! 
JAU ATEINA GALAS

Brocklyno “Vienybėje” 
(spalio 20 d.) pirmajame 
puslapyje pranešama, kad 
“Kalbama apie Lietuvos pa" 
siuntinybės Washin g to n e 
uždarymą.” Skaitome:

“Šios savaitės pabaigoje į 
Washingtona išvyko VLIK’o 
pirmininkas dr. A. Trima
kas. Bet prieš išvykdamas, 
jis paskambino į Vienybės 
redakciją, įspėdamas dėl 
kai kurių lietuvius aliar
muojančių gandų. Kadan
gi tie gandai, anot dr. A. 
Trimako, yra greičiau pa
našūs į autentiškas žinias, 
todėl jomis tenka susirūpin
ti. Su tais gandais yra su
sijusi ir VLIK’o pirminin
ko kelione į Washingtoną...

Šiuo metu mūsų veiksniai 
yra rimtai susirūpinę, kad 
Lietuvos diplomatinė padė
tis staiga nepasikeistų ir 
Washingtone, kaip tai atsi
tiko prieš keletą metų Va
tikane ir prieš keletą mėne
sių Brazilijoje. Todėl dr. A. 
Trimakas ir kiti mūsų poli
tinių veiksnių priešakyje 
stovintieji asmenys mano, 
kad jau dabar" lietuvių vi
suomenė 1 turėtų būti pa
ruošta tokiems nemalonu
mams. Konkrečiai, mūsų 
veiksnius yra pasiekusios 
gana patikimos žinios, kad 
“anglosaksai yra sutarę, 
tarp kitų nuolaidų sovie
tams, pripažinti ir Pabalti
jo valstybių inkorporavi
mą.” Jeigu toks pripažini
mas, derybose dėl Berlyno 
ir Vokietijos, .įvyktų, neiš
vengiamai būtų panaikin
tos ir Pabaltijo valstybių 
atstovybės Washin g t o n e . 
Dingus paskutiniams Lietu
vos nepriklausomybės liku
čiams Amerikoje, panašaus 
likimo susilauktų ir likusios 
mūsų diplomatinės atstovy
bės bei konsulatai kituose 
kraštuose.”

Taip mūsų vyriausybė ir 
turėtų be delsimo padaryti, 
Toji kalbama “Lietuvos pa
siuntinybė” nieko neatsto-

Geri romanai—knygos
Tuos, kurie drįso užtartą 

biedną žmogų, jie apšaukė 
komunistais, areštavo, grū
do į kalėjimus, tenai juos 
mušė, kankino ir žudė.

Ne perseniai aplaikiau 
nuo drg. R. Mizaros geroką 
pundelį knygų — 10-tį jų. 
Visos parašytos Lietuvoje. 
Pirmiausia pasirinkau skai
tyti romaną “Tolimi keliai“ 
—du tomai po daugiau kaip 
350 puslapių. Romaną pa
rašė A. Baltrūnas.

Tai neapsakomai gražus, 
užimantis ir baisus roma
ms. Mano supratimu, dabar, 
kada pas mus—lietuvius— 
eina gana platus ginčas apie 
tai, kaip dabar Lietuvoje po 
nauja tvarka gyvena žmo
nės — gerai ar blogai, būtų 

' labai vietoje kalbamą roma
ną perskaityti kiekvienam 
lietuviui.

Mat, romanas parašytas 
po antrojo karo, jis ro
do, kaip ten žmonės pradėjo 
gyventi į nauja tvarka. 
Romanas labai gerai pa
vaizduoja, kaip sunku žmo
gui įdiegti naują gyveni
mą — gyventi naujoviškai. 
Ypatingai būtų patartina jį 
perskaityti tiems, kurie 
zurza ir prunkštauja prieš 
dabartinę Lietuvos santvar
ką, kam dar Lietuvoje 
trūksta to ir kito, kam dar 
Lietuvoje yra tinginių ir ša
lies turtų graibstyto jų, ir 
tt.

Minimas romanas paro
do, kaip sunku žmones at
plėšti nuo įsigyvenusio per 
šimtmečius prisirišimo prie 
privačios nuosavybės, ir tt. 
Čia juos įtikina kalbėtojai, 
kolūkio organizatoriai apie 
naujo ūkininkavimo būdo 
pranašumą. Čia tik pradėjo 
dirbti žemę bendrai, suvedė 
gyvulius į vieną tvartą. Čia 
vėl pamatė nacionalistų la- 
pelyje už savąjį sklypelį, 
savo mielą arkliuką ar kar
vutę, ir jie vėl ateina ir 
glosto savąį gyvulį ir vedasi 
į savo kiemą.

O tuos, kurie taip neda
ro, naktį ateina ginkluoti 
stambių ūkininkų ir dvari
ninkų sūneliai ir arba pri
muša, arba išplauna ar su
šaudo. Su jaunais dar šiaip 
taip, bet su senais tai tikra 
bėda.

Tekiam darbui — organi
zuoti kolūkį — reikia her- 
kuliškos dvasios ir ryžto. Ir 
to dar negana: reikia rizi
kuoti ir savo gyvastimi. 
Mat, senosios tvarkos. šali
ninkai pirimausia ir žudo 
tuos.

O atsiranda pas mus ir 
tokių “progresistų,” kurie 
nuvažiuoja į Lietuvą, ten 
randa brolį ar seserį, dar 
neturintį naujo namo ar te
levizoriaus, o gal dar tin
ginį ir visuomeninio turto 
graibstyto ją, ir sugrįžę čia, 
progresyviams kalba girda
mi Lietuvą, o pas dipukus 
nubėgę, keikia ją. Būtų la
bai vietoje tokiems “progre- 
sistams” pasiskaityti “Toli
mus kelius,” gal jiems dar 
prigelbėtų sulaikyti jų pik
tus liežuvius...

Antras romanas “Spalio 
aidai,” parašė K. Dominas, 
257 puslapių. Tai romanas 
api-e tai, kaip “broliai lietu
viai” valdė Lietuvą.

Pradedant kunigais, kurie 
pirmieji pradėjo valdyti 
Lietuvą, ir baigiant smeto- 
nininkais, jie visi buvo vie
nodi, visi jie stengėsi at
imti darbo žmogui ir maža
žemiui visas žmogiškas tei
ses, išskiriant sunkiai dirbti 
ir pusbadžiai gyvent.

vauja. Jos uždarymas se
niai pribrendęs. Jos užda
rymas suduotų skaudų smū
gį “veiksniais” pasivadinu
siems raketieriams.
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Kai valdė kunigai vardan 
dievo ir visokiais būdais 
skriaudė žmones, statyda
mi vis daugiau bažnyčių, 
vienuolynų, visas pakeles 
nusėjo knyžiais, ir visa tai 
rodydami biednuomenei lie
pė džiaugtis “kultūra.”

Atėjus Smetonai, kuni
gai gražiai jį pasitiko. So
cialdemokratai, mato m a i, 
pritarė Smetonos smurtui, 
liurbiškai atidavė jam val
džią, ir visi sutartinai dir
bo — persekiojo biednuo- 
menę, jų atstovus komunis
tus šaudė ir korė. Jie statė 
daugiau kalėjimų ir kartu
vių ir didžiavosi, kad prie 
Smetonos atsirado daugiau 
kalėjimų ir kartuvių, negu 
kunigams valdant ir tt.

Kada skaitai tą romaną, 
tai net galva svaigsta nuo 
tokio komunistų kankinimo, 
o anų pasiaukojimo darbo 
žmonių užtarimui. Rodos, 
net neįtikėtina, kad žmogus 
galėtų pakelti tokius bai
sius kankinimus. Skaitant 
“Spalių aidus,” rodos, vis
kas nublanksta prieš mūsų 
čia veiksmus, kuriuos mums 
čia prisiėjo pakelti.

Kaip lengva, kaip šviesu, 
kada pamatai, kad: o visgi 
jie visa tai pakėlė, išken
tėjo! Per savo kančias ir 
kraują jie visgi pasiekė tai, 
dėl ko jie kovojo! O, kaip 
būtų gera, jei būtų galima 
mums čia gauti vis daugiau 
ir daugiau tokių romanų!..

L.D.S.

So. Boston, Mass.
/ ■

LDS 62 kuopos nariams
Jau per ilgą laiką South 

Bostono LDŠ 62-ra kuopa 
jokiu veikimu neužsiima. ' 
Nariai, atėję kiekvieno mė
nesio pirmą ketvirtadienį 
pasimoka mėnesines duokles 
ir keliauja sau namo. Bet
gi, visiems turėtų būti ži
noma, kad kuopa be visiško 
narių aktyvumo negali gy
vuoti. Todėl lapkričio 
(Nov.) 2-ros dienos vakare 
bandykime laikyti pasitari
mą, nes lapkričio 5 d. įvyks 
LDS 1-mos Apskrities kon
ferencija, į kurią turime iš
rinkti delegatus. Taipgi 
svarbu toje koferencijoje 
dalyvauti, nes žada atvykti 
J. Siurba iš LDS centro. Jis 
praneš apie visos organiza
cijos stovį.

Turime ir daugiau reika
lų, kuriuos kuopos susirin
kimas turėtų išspręst i^ 
Taigi, ateinančio ketvirta
dienio vakare (8 vai.) atvy®. 
kite į 318 W. Broadway.

A. Kandrvtška
62 kp. fin. sek r.

Prašau talkos
Gal kas iš gerb. skaityto

jų turi kadaise Čikagoje 
ėjusio “Lietuvių žurnalo” 
li912 m. num. 10 ir 11. ir 
1913 m. num. 4, 5, ir 6. Ten 
yra tilpusių velionies Bro
niaus Vargšo-Laucevičiaus 
raštų. Labai dėkočiau jei 
kas man juos paskolintų. 
Nusirašęs minėtuosius raš
tus, su padėka grąžinčiau 
žurnalą jų savininkams. 
Galima siųsti mano vardu 
“Laisvės” ar “Vilnies” ad
resu, o tų laikraščių redak
cijos man juos išsiųs.

Iš anksto nuoširdžiai d^. 
kojų!

D r. A. Petrįka



t Lietuviškos naujienos
I Rašo A. Zienius
Tai yra žmoniškumas — 
reikia tinkamai atsidėkoti

“Laisvėje” keliais atve
jais buvo rašoma, kad Lie
tuvoje susirgę svečiai iš 
Amerikos buvo kuo rūpes
tingiausiai gydomi ir dova- 
vanai išgydomi. Kiekvienu 
atveju buvo pabrėžiama, 
kad Amerikoj tai būtų kai
navę daugelį šimtų dolerių. 
Nemažiau tai kainuoja ir 
Lietuvoj — skirtumas tik, 
kad vaišingi šeimininkai — 
visa Lietuva, o gal ir visa 
Tarybų Sąjunga, ją apmo
kėjo. Ir būtų negražu, jei 
kas šį svetingumą panau
dotų nesąžiningai, kaip da
ro kai kurie “laisvintojai”. 
kurių uošvės ar net tėvai 
buvo ir yra nemokamai 
Lietuvoje gydomi, slaugo
mi, be mažiausios diskrimi- 

uAicijos senelių ligoninėse, o 
jų vaikai čia iš paskutinių
jų dergia šalį ir tuos, kurie 
globoja jų pamestus sene
lius.

Neužtenka am e r i k i e- i 
čiams lietuviams vien per* 
lietuviškus laikraščius girti 
tą lietuvių sveikatos žmo
nių vaišingumą ir svetingu
mą — reiktų, kad jie para
šytų laiškus apie tai anglų 
kalba laikraščiams.

Mat, amerikiečiuose pa-‘ 
dėtis Lietuvoj mažai žino
ma. Daugiausiai gal per ne
susipratimą, o gal ir blogą 
valią. Ten principini a i . 
kiekvienas žmogus priklau
sąs tarybinei žmonių bend
ruomenei, savaime turi bū
ti įstatymais apsaugotas fi
ziniai, tiek ii* dvasiniai. Tai 
kas, kad čia va, rašoma vie
nos apdraudos bendrovės 

-knygelėje, šiais metais net 
iu2 milijonai amerikiečių iš 
185 milijonų priklauso ap
draudos organizaci joms, 
kurios už užmokestį juos 
apdraudžia nuo permokėji
mo ligos atveju ligoninėse. 
Kas rūpinasi kitais virš 50 
milijonų žmonių, nežinoma.
Kviečia nepatikėti TSRS 
sveikatos apsauga

Būdinga buvo JAV svei
katos ministerio Abraomo 
Ribikoffo neseniai pasaky
ta kalba Amerikos gerašir
džių žydų federacijos suva
žiavime. (Amerikos žydai 
tebėra linkę savystoviai pa
sirūpinti savo bendruome
ne tiek kultūrinėj, tiek ir 
sveikatos srity.) Misteris 
Ribikoffas nusistebėjo, kad 
Amerikoje esanti įsigalėju
si nuomonė, kad tarybinė 
sveikatos apsaugos sistema 
esanti tobulesnė, nei čia. 
fcirdi, vietoj kad pasigyrę 
savąja, mes dažniausiai už 
amerikinę sveikatos apsau
gą lyg atsiprašinėjam...

Ribikoffas, prezide n t o 
Kenedžio artimas bičiulis, 
pakartotinai įrodinėjo, jog 
kaip tik Amerika esanti to
liausiai šioj srity pažengu
si. Girdi, šią pažangą įgali
na “nuoširdus vyriausybės 
bendradarbiavimas su žmo
nėmis”.

Min. Ribikoffas apskai
čiavo, kad 1960 metais ame
rikiečiai (vyriausybė ir 
žmonės) sveikatos, švieti
mo ir globos reikalams iš
leido 79 miliardus (bilijo
nus) dolerių: švietimui 22 
miliardai, socialiniam drau
dimui ir globai—31 miliar - 
dą, ir 26 miliardus—sveika
tos reikalams. Ministeris 
nesakė, kokią globą gauna 
t^e patys neturtingiausi ir 

tnesveikatingiausi, ir jei ta 
globa jau tokia gera, tai 
kodėl net konservatyviš- 
kiausi respublikonai parla
mentarai dabar atsipraši- 

mas efektingo mokymo”. 
Girdi, pats laikas atpalai
duoti gerai pasiruošusius 
mokytojus nuo auklės par
eigų.

i Kitų šalių švietimo žino- 
} vai pasakojo apie savo pa
dėtį. Pavyzdžiui, danai 
skundėsi, kad pas juos mo
kytojų trūkumas dab a r 
toks, kad jie turėję suma
žinti mokslo valandas. Pa
našiai skundėsi šveicaras. 
Girdi, pas juos, mokytojai 
meta mokyklas ir eina dirb
ti pramonen, kur algos 
esančios tris kartus aukš
tesnės. Tas pats Italijoj. 
Olandai tuo reikalu štai ką 
padarė: pakelė mokytojų 
algas. Kitas amerikietis pa
reiškė, kad šių dienų moky
tojų profesija likosi bene 
vienintele, kuri, neišvystė 
pas save suskirstymo tarp 
aukštai kvalifikuotų ir jų 
asistentų darbo pasiskirs- 

. tymo.
Lietuvis — Kanados 
teisių daktaras

V. Šležas-Mąstis, Šiaulių 
berniukų gimnazijos 1939 
metu abiturientas, Vilniaus 
univ. Teisių fakultetų di
plomantas, šiomis dienomis 
Toronto universitete apgy
nė disertaciją teisių moks
lo daktaro laipsniui gauti. 
Tema: “Kanados kaltės pri-

1 pažinimo įstatymai”.
“Lietuvoj 65,000 
komunistų”

Tautininkų “Dirva”, rem
damasi neva “organizaci
jos” LNA žiniomis, rašyda
ma šią žinią, prideda: “pri
rašo arba importuoja po 
500 kas mėnuo...” Tautinin
kų informatorius abejoja 
dėl komunistų . “lietuvišku
mo”. Daugumai “tautinin
ku”, atsižadėjusių Lietuvos 
pilietybės, k a d pataptų 
amerikiečiais, jų LNA “rū
pinasi”, ką Lietuvoj skai
čiuotojai priskaito “prie lie
tuviu”, v

Boston, Mass.
Kas veikiama

Lengva plepėti apie pra
eitį, apie tai, kas nuveikta, 
nes iš atminties ar iš už
rašų atlikti darbai yra žino
mi. Bet kai prisieina pla
nuoti veikimą ateičiai, tai 
kartais susiduriama ir su 
keblumais.

Bostono ir apylinkės pro
gresyvūs lietuviai daugiau
sia spiečiasi prie So. Bos
tono Amer. Liet. Pil. Klubo: 
jo patalpose vyksta susirin
kimai bei pramogos. Tik 
gaila, kad mūsų organizaci
jos, turėdamos dar didelius 
skaičius narių, susirinki
muose po kelioliką asmenų 
temato. Tas sudaro keblu
mų veikimo planavime, nes 
ne visada tie patys žmonės 
yra priversti atlikti visus 
darbus...

Dabar eina “Laisvės” pla
tinimo ir finansinės para
mos vajus. ? Praėjusiame 
LLD 2-ros kuopos sūsirin- 
kime, negaudami savano
rių, J. Butkų numatėme 
tam darbui vadovauti. Ma
nau, kad jis apsiims “L.” 
vajuje padirbėti.

LLD 7-tos Apskrities su
važiavimas įvyks lapkričio 
(Nov.) 5 d., 11 vai. ryto, 
318 W. Broadway, So. Bos
tone. Taigi LLD 2-ra kuo
pa lapkričio 2 dienos (ket
virtadienio) vakare turėsi
me išrinkti į minėtą suva
žiavimą delegatus,, taipgi 
paruošti svečiams pietus. 
Čia norėtųsi mūsų žmones 
biskį paagituoti, kad jie at
eitų į minėtą. LLD 2-ros 
kuopos susirinkimą. Bet, 
žinant, kad mūsų organiza
cijos nariai agitavimo nebe-

nėdami įtikinėjo tą patį su
važiavimą ir visuomenę, 
kad 1962 metais reikalingi 
globos seneliai tikrai gau
sią užtikrintą nemokamą 
gydymą. (Prieš šį sumany
mą jau per dvi dekadas ko
voja visais būdais kas?.. 
Apdraudos bendrovės ir pa
tys gydytojai.)
Ginčijasi dėl Amerikos 
gydytojų “nepaslankumo’*

Jau kuris laikas ameri
kiečiai gydytojai pradėjo 
ginčytis dėl to, ar lankyti 
susirgusius namuose ar 
ne? Neseniai viename gy
dytojų laikraštyje tilpo 
toks daktarės Hudson pa
reiškimas :

“...Daugumoje gydytojų 
vizitai į namus yra toks at- 
gy venęs dalykas kaip ark
linis vežimasį Tai yra fi
nansiniai neapsimokantis 
ir medikaliai neprotingas 
dalykas”.

Šitaip, kaip ji, galvoją 
gydytojai, iššaukti, pataria 
ligoniui duoti aspirino ir 
vežti pas jį į ofisą, nes, gir
di, nuvykus pas ligonį į na
mus, dažniausiai nėra ga
lima nei pritaikinti moder
nių diagnozės priemonių, o 
ir ligoniui vizitas kainuoja 
brangiau dar ir dėlto, kad 
dažniausiai jis vistiek turi 
vykti į medicinos centrą.
Gydytojai buriasi į 
medicininius centrus

Šitas ginčas atskleidė ki
tą naujenybę. Ja jau nau
dojasi ir kai kurie nauja
kuriai gydytojai Čikagoje, 
Ohio valstijoje. Gydytojai 
centralizuojasi į medicinos 
centrą. Į jį atėjęs pacientas | 
būna tuo pačiu kartu pa- 
grindi n a i išegzaminuoja- 
mas ir diagnozuojamas, 
dažnai išvengiant kritiškos 
kokios baisios ligos.
Populiariausi laikrašti
ninkai Lietuvoj

Čia stebėdami Lietuvos 
įvykius taip, kaip jie atsi
spindi Lietuvoj išeinančioj 
spaudoj, daugumas mūsų 
išskiriam aštriausios, pa
stabiausios plunksnos žur
nalistus. Iš tdkį^ jau minė
tini “Tiesos” bendradarbiai 
V. Miniotas, kurio vienas 
straipsnis “Griežtai drau
džiama” atrodo kiek pavė
luotas. ir A. Kadžiulis, ku
rio “Gyvenimo logika” už- 
praėjusios savaitės “Tie
soj” yra kitas labai vykęs 
ir pagirtinas reiškinys. Sa
vo daugelio rašinių serijoje 
Miniotas' iškėlė, kad Lietu
voj matosi perdaug visokių 
“griežtai draudžiama”, ta
rytum kraštas būtų kieno 
kito, bet ne pačių lietuvių, 
pačios liaudies valdomas, o 
Kadžiulis prikišo lietu
viams architektams - urba- 
nistams už labai nevykusį 
Rumšiškių, ateities Kauno 
marių kurorto, pradinį iš
planavimą.

Pagirtina “Tiesos” re
dakcija, šitokiais rašiniais 
skatinanti tarpusavio kriti
ką, akylumą, budrumą ir 
viso gyvenimo gražinimą.
Mokytojai netarpsta laisvėj

Tuo metu, kai šiuometi
nėje Lietuvoje yra tris kar
ts daugiau mokytojų nei 
prieškarinėj Lietuvoj, Va
karų pasaulyje nuolat de
juojama trūkstant mokyto
jų. Šiomis dienomis Vašing
tone įvyko pasitari m a s 
išsiaiškinti, kokioj padėty 
šiuo atžvilgiu yra “laisva
sis pasaulis”. Amerikiečių 
specialistas pareiškė, kad 
tikrumoje tai “nėra moky
tojų trūkumas, bet nebuvi

IŠ LIETUVOS
PIRMOJOJE 

KOMUNISTINIO 
DARBO ĮMONĖJE

Naujosios Akmenės ce
mento gamyklai pirmajai 
respublikoje buvo suteiktas 
komunistinio darbo įmonės 
vardas. O štai neseniai ga
myklos kolektyvas atšven
tė dar vieną didelę šventę. 
Čia paleista ketvirtoji tech
nologinė linija. Pradėjo 
suktis milžiniška 150 met
rų ilgio krosnis. Vien tik 
ketvirtoji linija dabar išlei
džia daugiau cemento, ne
gu jo sunaudoja visos mūsų 
respublikos statybos.

!

Džiugu, kad toje vietoje, 
kur kadaise tyvuliavo Kar- 
pėnų pelkės, šiandien išau
go gam y k 1 a - gigantas. 
(Žiūr. nuotra.). Jos pro
dukcija žinoma už respub
likos ribų. Aukštos koky<-

Štai ji — šaunioji ekskavatorininkų brigada '(iš 
kairės į dešinę) Socialistinio Darbo Didvyris Antanas 
Gabalis, Bronius Žiuplys, Stasys Rimkus, Pranas Vai
tiekaitis, Stasys Vaikasas ir Kranitas Ivanovas.

Džiaugiasi grįžęs į Lietuvą
1959 metais Vakarų Vo

kietijos propaganda pasie
kė klaipėdietį Alfonsą Sta
nevičių. Kažkokie “pažįs
tamų pažįstami” rašė vilio
jančius laiškus., žadėdami 
laisvę, pelningą verslą ir 
malonų poilsį. Neilgai gal
vojęs, Stanevičius su šeima 
išsiruošė į žadėtąjį “rojų.”

Tačiau niekas A. Stane-* 
vičiaus ten nelaukė: apgau
lė buvo akivaizdi. Vargais 
negalais jam pavyko įsidar
binti darbininko padėjėju. 
Viso jo uždarbio vos užtek
davo maistui.

A. Stanevičius nenorėjo 
patikėti, kad jis, trijų spe
cialybių meistras, negalėtų 
gauti tinkamo darbo. Bet 
taip buvo.

Galutinai emigrantą pa
laužė atsitikimas barake. 
Viename kambarėlyje gyve
no net 16 žmonių^ A. Sta
nevičiaus žmona rimtai su
sirgo. Iškvietė gydytoją. 
Baigęs vizitą, šis klausia
mai pažvelgė į vyrą:

—Mokėk markes! — sa
kė gydytojo žvilgsnis.

Pinigų A. Stane v i č i u s 
neturėjo. Tai reiškė, kad 
žmona liks be būtiniausios 
medicinos pagalbos.

klauso, patylėsiu — gal bus 
geresni rezultatai...

A. K—a 

bes cementu gamykla ap
rūpina kaimyninių broliš
kųjų respublikų statybas.

Šiuo metu gamykloje vy
rauja didžiulis darbo paki
limas. Ypač gerai dirba 
vieno svarbiausių gamybos 
barų — kalnų cecho ekska- 
vatorininkų brigada. Ji pir
moji įmonėje iškovojo ko
munistinio darbo brigados 
vardą. Lenktyniaudami 
TSKP XXII suvažiavimo 
garbei, brigados nariai įsi
pareigojo metinį planą 
įvykdyti iki gruodžio 15 d. 
ir tvirtai tesi savo žodį. Vi
si ekskavatorininkai viršija 
dienos užduotis, kovoja už 
darbo našumo pakėlimą. 
Pirmauja ekskavatorinin
kai Antanas Gabalis ir 
Pranas Vaitiekaitis. Per 
pamainą kiekvienas jų pa
krauna iki 1500 kubinių 
metrų klinčių.

Studentai paminėjo 
V. Montvilą

Vilnius. — Į Universiteto 
vakarą, skirtą poetui-kovo- 
tojui, atvykę svečiai, paži
noję ir gyvenę su poetu— 
mokytoja E. Eidukaitytė, 
J. Kličius ir kt., papasakojo 
studentams apie V. Montvi
los darbą, jo visuomeninę 
veiklą, asmenybę. Vakare 
ištrauką iš savo naujos po
emos paskaitė poetas T. 
Tilvytis.

S. Lipskis

A. Stanevičius pirmą kar
tą gyvenime parkrito ant 
kelių: maldavo, kad žmogus, 
vilkintis baltu chalatu, iš
gelbėtų žmonos gyvybę...

Ilgai dar bastėsi po Va
karų Vokietiją A. Stanevi
čius. Veltui ieškojo darbo, 
veltui stovėjo prie fabrikų 
vartų.

Fabrikai kalė ginklus, 
gatvėmis žygiavo bundesve
ro kareiviai, klubuose 
triukšmavo revanšistai, ir 
tik paprastas darbo žmogus 
niekam nebuvo reikalingas.

Dabar A. Stanevičius gy
vena Skuode, dirba rajono 
pramonės komitete.

—Tik Tarybų šalyje aš 
esu tikras, kad man nerei
kės drebėti dėl rytdienos,— 
pasakė A. Stanevičius. — 
Džiaugiuosi grįžęs į gimtą
ją šalį.

Nuotraukoje: A. Stane
vičius su žmona Elena ir 
sūneliu Kelmučiu.

I

JUBILIEJINIS 
'LAISVES' VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
New Jersey valstijos vajuje. Jis prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

Nepasilieka ir Tadas Kaškiaučius, Newark, N. J., 
jis visuomet stoja į vajų su gražia pradžia, prisiuntė at
naujinimų.

Iš Binghamton, N. Y., J. K. Navalinskienė prisiun
tė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Ji prašo pranešti' 
binghamtoniečiams ir apylinkes skaitytojams sekamai:' 
“Prašau visus skaitytojus atsinaujinti ir naujų pagelbėti 
gauti Laisvei ir Vilniai prenumeratų. Užrašykime savie
siems į Lietuvą Kalėdų dovaną, jie mums bus dėkingi. 
Prašau ateiti pas mane ir atsinaujinti savo prenumeratą, 
Aš dar nesu gana stipri po operacijos, kad galėčiau jus 
aplankyi. Pasitikiu, kad išklausysite mano prašymą. 
Ačiū tiems, kurie jau buvote ir atsinaujinote savo pre
numeratas. LLD 20 kp. Moterų skyr. vajininkė, J. K. 
Navalinskienė”.

Beje, H. Žukienė irgi prisidėjo prie Binghamtono 
punktų su atnaujinimu.

L. Bekešienė, Rochester, N. Y., vėl prisiuntė atnau
jinimų. Laukiame ir nuo kitų Rochesteriečių rezultatų.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

Po $1: K. Bulzgis, Newark, N. J.; W. Tolun, Living
ston, N. J.; J. Brown, O. Balzar, Rochester, N, Y.; A. 
Kaladzinskas, Rumford, Me.; P. Valenta, Egg Harbor, 
N. J.; H. Žukienė, Binghamton, N. Y.; F. Navardaus- 
kas, Philadelphia, Pa.; Helen Kairis, Pittsburgh, Pa.; , 
W. Kelmei, J. Matusevičius, F. Kemežis, Torrington, 
Conn.; A. Latožius, M. Vosylius, Waterbury, Conn.; M. 
Shablinskas, White Plains, N. Y.; D. Mažilis, E. Kos- 
moch, G. Diržuvait, Vera Urbonas, J. Purvėnus, Brook
lyn, N. Y.; Ona Černauskienė, Maspeth, L. I.

Dabar įplaukė $166. Anksčiau gauta $601.67. Viso 
$767. 67. Balansas $4,232.33.

ŠITIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Worcester, Mass.................................. $230.67
Waterbury, Conn.................................... 132.00
Lawrence-Lowell, Mass................................ 61.00
Philadelphia, Pa......................................... 53.00
Cleveland, Ohio ........................................ 50.00
Scranton, Pa................................................. 26.00
New Jersey valstija .................................. 25.00
Brooklyn, N. Y............................................. 17.00
Pittsburgh, Pa............................................ 14.00'
Binghamton, N. Y....................................... 13.00
Hartford, Conn............................................. 10.00
So. Boston, Mass........................................ 10.00
Los Angeles, Calif....................................... 9.00
Miami, Fla...................................................... 8.00
Rochester, N. Y........................................ 3.00
Connecticut valstija .................................. 3.00
Detroit, Mich................................................ 2.00
Rumford, Me. ............................................ 2.00.
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa......................... 1.00
Brockton, Mass.............................................. 1.00

LLD 10 kp., (per Ą.M.), Phila, Pa....................$50.00
Per S. Penkauską, Lawrence, Mass................ 38.00
Stella Maksvytis, Brighton, Mass.................... 10.00 .
Joe Staniulis, Torrington, Conn....................... 10.00
J. Gailiūnas, Brooklyn, N. Y.................................6.00
J. Zekas, Yucaipa. Calif.................................... 6.00
Ig. ir M. Lužinai, Binghamton, N. Y................ 6.00
A. Rakoza, Waterbury, Conn............................. 6.00'
L ir H. Vėžiai, Binghamton, N. Y....................... 5.00
Vincent Macy, Voluntown, Conn....................... 3.00
A. J. Miller, Miami, Fla...................................... 3.00
F. Nagine, Keene, N. H.................................    2.00

Viršminėtų miestų va jininkai gaus punktų už dova
nas. Tad kuo daugiau įplauks dovanų į jubiliejinį fondą,;- 
tuo daugiau jūsų vajininkai gaus punktų.

Dėkui viršminėtiems prieteliams ir vajininkams už 
jų paramą-pasidarbavimą vajaus proga.

Laisves Administracija

Laukinių hienų 
tramdytojas

Hiena — bailus ir kartu 
vienas iš pavojingiausių Af
rikoje paplitusių grobuonių. 
Savo grobio ji ieško tik 
naktį, ir padaro daug nuo
stolio naminių gy v ulių 
ūkiui. Dažnai jų auka tam
pa ir žmogus.

Tačiau kaip ne keista. 
Abisinijose mažame Cha- 
raro miestelyje yra žmogus, 
kuris tramdo laukines hie
nas. Naktį, kai Chararą ap
gaubia sutemos, šis žmog- 
gus išeina į kiemą ir prige
sinto žibinto šviesoje mai
tina grobuonis. Iš pradžių 
jos bailiai zuja apie žmogų, 
bet pajutusios mėsos kvapą, 
prislenka ir ima kaulus iš 
rankų. Tramdytojas j a s 
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šaukia vardais — Ardo!.. 
Kar!.. Menone!.. Turuore!.. 
— ir jos po vieną prieina.

Ši draugystė, jam, atro
do, brangiai kainavo. Žmo
gaus veidas išvagotas gi
liais randais — hienų dantų 
pėdsakais.

Kepures žemdirbiams 
bei darbininkams

Kalifornijos firma “Ja
mieson” pradėjo gaminti 
specialias kepures žemdir
biams bei darbininkams, 
kuriems tenka ilgą laiką 
dirbti atviroje saulėje. Ke
purė pagaminta iš lengvų 
stiklinių pluoštų. Į ją įmon
tuotas elektrinis aušintu
vas, kurį maitina sausa ba-' 
te rija. Tokios kepurės ap
saugo žmogų nuo saulės 
smūgio ir atgaivina jį esant 
karštam orui.



I

V. J. Stankus

Mano keliones po Tarybų 
Lietuvą įspūdžiai

(Pa baiga)
Antrą dieną aplankėme 

vaikučių darželį. Vaikučių 
iki šešių metų buvo m a ž - 
daug apie 30. Labai šau
niai darželis Įtaisytas. Sta
liukai, krėsleliai ir lovukės 
tokios micros, kad tiktų to
kio amžiaus vaikams. Vai
kučiai davė mums ir kon
certą: pianu paskambino, o 
keli padainavo tautiškas 
daineles. Vienas vaikutis 
padeklamavo eiles apie Ga
garina, kaip jis laimingai 
parskrido iš dangaus.

Už vaikučius tėvai moka 
po 10 rublių per mėnesį. 
Tėvai, kurie abu dirba, po 
darbo savo vaikus parsive
da namo, nes tai nėra ko- 
kįa biednųjų vaikų prie
glauda.

Taipgi išvedžiojo po dide
lį parką ir aprodė, kaip 
žmonės yra gydomi be jokių 
vaistų — visokiomis mankš
tomis, gimnastikomis, bėgioji
mais, rutulių mėtymais ir 
ristynėmis. Vienoj vietoj 
įtaisytas krintantis vanduo 
nuo 10 pėdų aukščio, nuo 
ežerio, po kuriuo vyrai ir 
moterys maudo savo galvas 
ir nugaras.

To parko tvarkytojas 
daktaras pasakė, kad šimtai 
žmonių tokiais būdais yra 
išgydomi nuo įvairių ligų.

Antra diena vakare buvo 
surengtas koncertas didelė
je salėje. Publikos susirin
ko daugiau dviejų tūkstan
čių. Mūsų grupę susodi
no pirmose sėdynėse. Įžan
gos nuo mūs neėmė.

Prasidėjus koncertui, vi
sų pirmiausia merginos su 
vaikinais, tautiškais kos
tiumais apsirengę, šauniai 
pašoko, skambinant pianui. 
Po to sekė dainavimas seks
tetų, kvartetų ir solistų. 
Viskas buvo atlikta puikiai, 
artistiškai. Po to estradoj 
buvo sustatytos kėdės or
kestrui, kuris su savo šau
niu ir jaunu majestru su
grojo apie pustuzinį pui
kių kūrinių, taipgi vieną 
valcą ir vieną polkutę. Ypač 
vienas kornetistas labai ža- 
vėjančiai pūtė savo korne
tą. Koncertas patiko vi
sai publikai, ką parodė gau
sūs aplodismentai.

Trečią ir paskutinę die
ną Druskininkuose nuo pat 
ryto atsirado ir mūsų va- 
das-gidas V. Bergas, kuris 
buvo prapuolęs per dvi die
nas. Klausiu, kur buvai 
paklydęs? Atsako, kad vie
nos kojos pirštas buvo už
gautas, tai dvi dienas pa
gulėjo vienoj sanatorijoj ir 
pasveiko.

Pusryčių pasivalgius, mū
sų gidas Bergas pasakė, 
kad visi eisime į Nemuno 
pakrantę, į dviejų aukštų 
laivą, į kurį sutelpa 150 pa- 
sažierių. Mums sulipus į 
laivą, aš nuėjau į užpaka
linę laivo dalį ir atsisėdau. 
Laivas krustelėjo plaukti 
pačiu Nemuno viduriu. Pa
sigirdo orkestro muzika. 
Nuėjau į priekį už kapito
no kabinos bokšto ir pama
čiau tą patį orkestrą, kuris 
praėjusį vakarą koncertavo 
salėj. Vienas iš muzikan
tų pastatė man kėdę ir pa
prašė sėstis.

Po poros valandų plauki
mo, laivas priplaukė pa
krantę, padėjo tiltelį, ir mes 
visi išlipome į gražią plačią 
pievą. Toliau buvo status 
kalnas, o už kalno matėsi 

r aukšta bažnyčia. Tai buvo 
Liškiavos bažnytkaimis. Or-' 
kestras sustojo į rinkę pie
voje ir grojo visokius mar

šus. Kiti sustoję pievoj pik- 
nikavo, užkandžiavo ir išsi- 
gėrė ant drąsos valstybinės. 
Kiti lipo į to kalno viršū
nę. žodžiu sakant, visi tu
rėjome pasitenkinimo.

Po valandos laiko, grįž
tant Nemunu atgal, ant vir
šutinio laivo denio pūtė 
stiprus vėjas, tai aš nusi
krausčiau į apačią. Didelė 
salė, pilna sėdėjimui suolų. 
Visoj toj salėj aš tik pats 
vienas sėdėjau prie lango 
ir stebėjau Nemuno kran
tus. Buvau patenkintas tą
ja ramia vieta. Bet štai nu
lipa nuo viršutinio denio 
ir viena jauna moteriškė. 
Pamačiusi ji mane sėdintį 
prie lango, atėjo ir atsisėdo 
šalia: pradėjo teirautis, gal 
aš sergu. Sakau, žmogui, 
sulaukus 77 metus, pasida
ro visokių sveikatos trūku
mų. Ta proga ji man su
teikė visokių patarimų svei
katos reikalais., pastebėda
ma, kad ne visi daktarai 
rūpestingai žmones gydo. 
Paaiškėjo, kad ta jauna mo
teriškė yra slaugė. Tai bu
vo Matilda Podžiūnienė iš 
Connecticut valstijos.

PASIEKIAM KAUNĄ
Liepos 26 d. nuo pat ryto 

pradėjome rengtis kelionei 
į Kauną. Pusryčių paval
gius, Druskininkų pareigū
nai pasakė gerus linkėji
mus, ir mes su lagaminais 
busu iškeliavome į Kauną.

Kaune mane ir kitus pa
sitiko artimi giminės prie 
Metropolio viešbučio. Ta 
proga buvo karšti pasibu
čiavimai. Man davė puoš
nų kambarį, į kurį turėjau 
teisę įsivesti du savo arti
mus giminaičius, su kuriais 
plačiai pasikalbėjome.

Ant rytojaus, liepos 7 d., 
išvažiavau į savo gimtinį 
Rukuižių kaimą, Jonavos 
rajone. Nuvažiavome per 
valandą laiko. Kaimo žemė 
'paversta kolūkiu, nėra nei 
trobesių, nei tvorų.

Pirmą dieną apėjau bu
vusią kaimo žemę ir ga
nyklas. Palydovas, Povilas 
Keliauskas mano fotografi
ne kamera nufotografavo 
mane su giminėmis ir pada
rė 16 nuotraukų. Aš pats 
n u f o t o grafavau giminių 
trobas, karves ir kiaules su 
žąselėmis ir avelėmis.

Liepos 28 d. iki pietų bu
vo giedra, tai ta proga ap
žiūrėjome kolūkio žemes, 
dirbamas mašinomis^ o se
nas palocius šauniai atre
montuotas. Kolūkis gyvuo
ja vidutiniškai gerai. Baž
nytkaimis Bukonys su savo 
bažnyčia taipgi gyvuoja vi
dutiniškai.

Po pietų pradėjo lašnoti 
lietus, tai tą patį vakarą iš
važiavau taksiu atgal į 
Kauną. Gimines apdova
nojau. Vaišės pas gimines 
buvo puikios. Stalas val
giais ir gėrimais buvo nu
krautas per dvi dienas.

Kaune teko aplankyti mu
ziejų ir dvi šeimas kaimy
nų, tai yra Petrą Nevar- 
dauską ir Joną Franckevi- 
čių, kurie turi skaitlingas 
šeimas ir savo namus arti 
Ukmergės plento. Turi po 
automobilį, tai mane pave
žiojo po miestą ir pavaiši
no valgiais ir gėrimais. Jie 
sakėsi esą patenkinti tary
bine santvarka.

KLAIPĖDOJE
Liepos 31 d. V. Bergo ir 

A. Libiko vadovybėje busū 
iškeliavome į Klaipėdą. Per 
keturias valandas ir 15 mi
nučių mes privaži a v o m e' 

Klaipėdos miestą. Viešbu
tis penkių aukštų, gavome 
puikius kambarius. Bet į 
restoraną reikėdavo eiti ko
kius šešis skersgatvius, daž
nai būdavo lietaus, tai tek
davo sušlapti.

Antrą dieną mums aprodė 
uostą su daug stovinčių lai
vų. Trečią dieną mus bu
su išvežė į Nidą visai die
nai. Ten gavome ir pietus.

Nidoj pamatėme tą gar
siąją Lietuvos “Sacharą,” 
aukštas smilčių kopas, į ku
rias kopėme basi. Nida yra 
maždaug atost o g a u t o j ų 
miesčiukas su trimis tūks
tančiais gyventojų.

Ketvirtą dieną busu išvy
kome į Palangą. Miesto 
majoras aprodė parką ir 
buvusį grafo Tiškevičiaus 
palocių. Vėliau įkopėme į 
Birutės kalną. Koplytėlėj 
stalas, apkrautas knygomis.

Restorane pasivalgę pietų 
persiskyrėm pusiau — vieni 
numaršavo į paplūdimį (by- 
čių), o kiti į krautuves nu
sipirkti gintarų. Tai die
nos programa ir buvo baig
ta.

ATGAL Į VILNIŲ
Sekančią dieną išvažiavo

me per Kauną į Vilnių. Tai 
ir vėl Vilniuje teko išbūti 
keturias dienas. Aš spacie- 
ravojau po miesto gatves ir 
parkus. Aplankiau lenkų 
koncertą. Viktoras Bergas 
ir dar pora draugų su savo 
automašina m us nuvežė 
prie Aušros vartų. Paste
bėjau, kad publika kepurių 
jau nenusiima einant pro 
tuos * vartus. Reiškia, ta 
fanatikų žvaigždutė jau už
geso ant visados. Ten pat 
stūkso ir šauni bažnyčia. 
Kadangi buvo sekmadienio 
vakaras, tai Bergas įvedė 
mus ir į tą bažnyčią. Gir
dėt buvo, kaip kunigas kal
bėjo nusidėvėjusią litaniją 
apytuštei bažnyčiai.

Taipgi V. Bergas nuvežė 
mus parodyt tuos istorinius 
kapus, tame aukštame kal
ne, kur yra palaidoti garsie
ji ponai Vileišiai ir kiti Lie
tuvos garsieji rašytojai ir 
daktarai, profesoriai.

Vilniuj mums buvo su
rengta paskutinė vakarie- 
nė-banketas. Pasakyta eilė 
kalbų ir linkėjimų laimin
gai sugrįžti namo.

Rugsėjo 8 dieną mūsų 
grupės dalis buvome jau 
Maskvoj. Tą pačią dieną 
po pietų mes z aplankėme 
Kremliaus muziejų, pama
tėme daug senovinių ginklų, 
karūnų ir karietų. Sunku 
būtų visa tai aprašyti. Ten 
pat apžiūrėjome puikią 
cerkvę su daugeliu artistiš
kų piešinių. Kiek toliau 
aplankėme didžiausią Mask
vos departmentinę krautu
vę. Programa baigta.

Rugpiūčio 9 d. per Copen- 
hageną ir Atlantą, vakare, 
pasiekėme ir nutūpėme 
New Yorko orlaukyje. Mus 
pasitiko abudu Mizarai, A. 
Bimba, Grybas, Gasiūnas, 
ŠolOmskas. Geo. Stasiukai- 
tį pasitiko jo žmona. Taipgi 
StasiUkaičio giminės savo 
mašina mane nuvežė į busų 
stotį N e w Y o r k e . Ačiū 
jiems.

Maistas Lietuvoj buvo 
įvairus — steikas, kilbasai, 
blynai, šalti ir šilti barščiai, 
raugintas pienas su bulvė
mis, rūgšti smetona, kopūs
tai, kava ir dar kas. Jokių 
per daug riebalų neteko 
matyti. Toks maistas pusė
tinai pataisė mano sveika
tą.

Dallas, Texas. — Braniff 
International Airways 
kompanija pirko Anglijoje 
šešis reaktyvinius lėktuvus 
už $35,000,000.

Apie šešiasdešimt Juodupės vidurines mokyklos 
IX—XI klasių moksleivių atlieka gamybinę praktiką 
vilnonių audinių fabrike “Nemunas”. Moksleiviai čia 
praeina teorinį kursą, o vėliau praktiškai įsisavina ver
pėjų bei audėjų specialybes.

Nuotraukoje: fabriko audėja Marija Mitrofanienė 
(kairėje) su vienuoliktokėmis Ale Karaliūte ir Vida Žal- 
kauskaite, kurias ji apmoko savo specialybės.

_____________ __ _________________________________ \_________ nsia

Lapas iš kunigų biznio 
senojoje Lietuvoje

“Vilniaus Kalvarijos”. 
Kunigų ir dvarininkų rojus. 
Bajorų pypkes ir bažnyčios. 
Kunigėliai ir smuklės. 
Be. pinigų nebuvo nė dievo. 
Užsikrėtimo ligomis 
šaltinis.

Perskaičiau Vilniuje 
spausdintą 1961 m. knygu
tę “Vilniaus Kalvarijos.” 
Parašė S. Biziulevičius.

Knygutė atidengia Vil
niaus kalvarijų ' paslaptis. 
Atsimenu, dar vaikiščias 
Lietuvoje gyvendamas daug 
girdėjau apie Vilniaus kal
varijas. Rokiškio, Panemu
nėlio, Žiobiškio kunigai or
ganizuodavo maldininkų ei
seną į Vilniaus kalvarijas. 
Sunki, varginga kelionė 
trukdavo savaitę kitą. Mal
dininkai nešdavosi paskuti
nius grašius “dievo garbei” 
paaukoti. Grįžę pasakoda
vo, kokius stebuklus jie esą 
ten matę.

Vilniaus kalvarijos įsteig
tos 1669 m. Vyskupas Jur
gis Tiškevičius kalvarijoms 
planą padarė. Jis numatė, 
kad kalvarijos suteiks kuni
gijai daug pelno, sykiu pa
gelbės feodalams palaikyti 
vergijoje baudžiauninkus.

Žinote, kad 17 ir 18 šimt
metyje Lietuvos katalikų 
bažnyčios turėjo po 50 iki 
80 valakų žemes. Buvo ir 
tokių bažnyčių, kurios tu
rėjo net po 150 valakų že
mės. Vienuolynų ir vysku
pų žemės buvo dar didesnės. 
Vilniaus vyskupui tuo metu 
priklausė net 18 dvarų.

Dvarponiai tuo metu ne
svietiškai išnaudojo bau
džiauninkus, bet kunigai 

’dar aršesnį išnaudojimą pa
laikė. Mat, kunigai religi
jos pagalba priversdavo sa
vo vergus atlikti pareigas 
ne tik bažnyčiai, bet ir “pa
čiam dievui.”

Dvarininkai ir bažnyčia 
dirbo ranka rankon. Apart 
parapijinių bažnyčių, be
veik kiekvienas dvaras tuo 
metu turėjo savo bažnyčią.

•

Kiekvienam baudžiaunin
kui ir jo šeimai buvo versti- 
n a s bažnyčios lankymas.1 
Jeigu bet kuris sekmadienį 
ar šventadienį bažnyčios ne-> 
atlanko ir neturi rimto pa
siteisinimo, verčiamas užsi
mokėti už kiekvieną neatsi
lankymą po 3 lietuviškus 
grašius. Neatmokėjęs pa
baudos ar pakartojęs nesi
lankymą į bažnyčią esti 
areštuotas, arti bažnyčios 
prie stulpo prirakintas ir 
šventadienį “turi būti gerai 
išplaktas žmonių akivaiz
doje.”

Tais laikais, kaip žinote, 
dyarponis turėjo teisę ne
paklusnius bai id ži au n inkus 

išplakti, kunigas taipgi to
kiomis pat rykštėmis savo 
nepaklusnius baudžiaunin
kus plakdavo, o valdžia 
plakdavo tuos, kurie neat
likdavo visų bažnytinių par
eigų. I

Dvarponis, kunigas ir 
valdžia sėdėjo ant vargšo 
baudžiauninko kupros. Tai 
galite įsivaizduoti, kokį sun
kų gyvenimą tuo laiku ga
lėjo panešti Lietuvos darbo 
žmonės.

Bajorai bažnyčios visai 
negerbdavo. Net vyskupas 
Valančius pripažįsta, kad 
tuo metu, kai baudžiaunin
kai keliaklupsčiais ir galvas 
iki žemės nulenkę “garbino 
dievą,” tai bajorai su kepu
rėmis ant galvų pypkes rū
kydavo.

Bajorai žiūrėjo, kad kiek
vienas jų baudžiauninkas 
būtų ponui ir dievui pa
klusnus, kad kiekvieną sek
madienį ir šventadienį baž
nyčioje klūpotų ir dar “die
vo garbei” aukotų.

Vyskupas Valančius pa
stebi, kad “pas bažnyčios 
duris visiems matant liepia 
rykštėmis kaltuosius tvoti.”

Kitų tikėjimų žmonėms 
taipgi buvo sunkios dienos. 
Protestantų ir žydų mald- 
namiai buvo deginami, mal
dininkai mušami ir net žu
domi. Raganų ieškojimas 
ir jų ant laužo deginimas 
buvo tais laikais paprastas 
dalykas.

Kitas pavergimo ir ne
svietiško išnaudojimo šalti
nis •*—tai smuklė. Dvarpo
niai ir kunigai užlaikė 
smukles.

1629 metais buvo užre- 
ko r duota Vilniuje, 440 
smuklių ir kitų degtinės 
parduotuvių, kurios pri
klausė dvasininkams. Kiek
viename didesniame kaime 
buvo smuklė. Dar ir mūsų 
laikais, atsimenu, buvo li
kusių kaimuose smuklių.

Smuklės taipgi padėdavo 
darbo žmones tamsybėje pa
laikytu paskutinius gra
šius iš jų išvilioti ir dar 
dvarponiams prasiskolinti.

Vilnius pasidarė feodalų 
ir katalikiškosios dvasinin
kijos svarbus centras. Tuo
laikiniai Lietuvos valdovai 
taipgi buvo didžiuliai žem
valdžiai. Jiems tapgi rei
kėjo savo baudžiauninkus 
palaikyti nuolankiais ver
gais.

Vilniaus kalvarijos pasi
darė garsiąusia visoje Lie
tuvoje vietovė, iš kurios 
tryško religinė pamoka : 
“Ką dievas labiau myli, 
tam ir kryželį duoda.”

Knygutėje skaitome: “Ne

užteko jas '(kalvarijas) eiti 
kruvinais keliais. Reikėjo 
aukų, kuo daugiau aukų — 
pinigų, maisto produktų bei 
kitokių gerybių. Ar rūpė
jo dominikonams, kad bau
džiauninkas pats galo su 
galu nesuduria? Nešk baž
nyčiai, ir viskas. Vienuolių 
prašomi, dvarininkai įpar
eigojo savo dvarų administ
ratorius raginti ir sekti, 
kad baudžiauninkai eitų ‘jų 
sielai naudingas kalvarijas. 
Raginti tikinčiuosius kas
met jas apeiti buvo įparei
goti Vilniaus bei artimes
niųjų parapijų klebonai. Tą 
patį kunigai skirdavo atgai
lai per išpažintį.’’

«
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Kalvarijų vietovėje ran
dasi nedidelis upelis. Jis 

buvo paskelbtas “stebuklin
gu, nes jo “šventu” vande
niu pamazgojęs kokią nors 
kūno žaizdą galįs išgyti.

Žinoma, tuo vandeniu 
daugelis savo žaizdas plau- 
d a v o, pūliuojančias akis 
mazgodavo, kiti tą patį van
denį gerdavo. Šimtai mal
dininkų, apsikrėtę įvairio
mis ligomis, grįždavo namo 
ir tada saviškius apkrėsda
vo. Taip ir plito ligos po 
Lietuvą.

Kadangi daktarą tais lai
kais sunku buvo prisišauk
ti, o dar sunkiau sukrapš
tyti pakankamai grašių jam 
pamokėti, tai daugumas li
gonių pasitenkino, jeigu ga
lėjo kunigą su “paskutiniu 
patepimu” prisišaukti.

Žmonės bažnyčioje šau
kė: “Apsaugok, dieve, mus 
nuo bado ir maro.” O mi
nios žmonių badavo i y nuo 
maro mirė, kaip’ musės už- 
ėjuą šalčiui.

’ ; ‘ “ *7 į' - ■'

Knygutėje toliau ‘Skaito
me: “Į Vilniaus kalvarijas, 
ypač per sekmines, sugūžė
davo minios elgetų, kurie ti
kėdavosi išprašyti iš maldi
ninkų duonos kąsnį arba 
vieną kitą smulkų pinigą. 
Bet daugiausia čia suplūs
davo profesinių elgetų: įvai
rių apgavikų, aferistų, va
gių ir kt. Jie būdavo už vis 
atkakliausi: nusėsdavo pa
grindinius kelius bei takus, 
einančius į koplyčias ir baž
nyčią, ir rodydavo savo 
‘žaizdas’ bei tyčia išnarin
tus sąnarius. Vieni jų ap
sikraudavo pūvančiomis mė
somis ir šaukdavo, kad jų 
kūnas taip serga ir kad jie 
taip vargsta, jog knibždėte 
knibžda kirmėlėmis... Juos 
supdavo baisus tvaikas, mu
sių spiečiai ir dulkės.”

O kišenvagių prisigrūsda
vo į kalvarijas tiek daug, 
kad sunku būdavo nuo jų 
apsisaugoti. Jie mokėdavo 
apiplėšinėti ne tik žmones, 
bet ir prie koplyčių esančias 
“skarbonkas.”

Matote, visiems būdavo 
kalvarijos. D v a s ininkai, 
profesionalai elgetos ir ki
šenvagiai iš maldininkų pa
sinaudodavo. Jiems būdavo 
tikra rugiapiūtis.

z ••

Tarybiniame Vilniuje ir 
tos pačios kalvarijos nusto
jo savo vertės. Stebuklų jo
se niekas nebesuranda. 
Dvasininkai, nebegaudami 
pakankamai aukų, kalvari
jų koplytėles apleido. Mal
dininkų irgi mažai besilan
ko.

Minimoje knygutėje nu
rodoma, kad' “ir dabar va
saros mėnesiais kunigai or
ganizuoja Vilniaus kalvari
jų lankymą. Tuomet čia ga
lima pamatyti grupeles mal
dininkų. Tai daugiausia iš 
kaimų atvykę vyresniu am
žiaus žmonės, kurie eina
kalvarijas, nuleidę galvas, 
tartum bijodami pažvelgti

4 p.—Laisvė (Liberty)—Venktad., spalio (Oct.) 27,_ 1961

Kaip ilgai laikosi , 
maistas skrandyje? V
Kas turi silpnesnį skran

dį, privalo ypatingą dėmesį 
kreipti į savo maitinimąsi. 
Net sveiki žmonės jaučia 
“skrandžio spaudimus”, jei 
valgoje visai gerai išvir- 
TmKžirnių patiekalus arba 
pavalgo prieš pat miegą. 
Jeigu skrandis gaus per 
daug maisto, ar negaus jo 
nustatytu laiku, žmogus 
jaus arti skrandžio esančių 
organų ir visų pirma šir
dies spaudimą. Žmogus bus 
nesmagus, pavarg ę s, ir 
skųsis ne tik skrandžio ir 
širdies spaudimais, bet ir 
skausmais. Kas dirba fizinį 
darbą, ir ilgai būna gryna
me ore, turi valgyti stip
riau. Bet visi, kurie sėdi 
prie rašomojo stalo, privalo 
žiūrėti, kad jų maistas bū
tų greitai ir lengvai virški
namas.

Štai kiek laiko maistas 
išbūna žmogaus skrandyje: 
Vieną valandą

Pienas, buljonas, alus, 
minkštai virti kiaušiniai.
Dvi valandas

Duona, žuvis (liesa), bul
vės, daržovės, arbata, cuk
rus ir kiti saldūs gaminiai, 
kaip keksas, kompotas, vai
siai, kava, kakao (be pie
no).
Tris valandas

Kumpis (virtas), vištie
na, veršiena, bifšteksas 
(virtas), ryžiai, agurkai, 
keptos bulvės, dešra, kietai 
virti ir žali kiaušiniai, kavą 
ir kakao (su pienu ar grie
tinėle).
Keturias valandas

’ Jautiena, bif š t e k s a s 
(keptas), rūkyta mėsa, sil
kė, žalios pupos, riebi 
sa, konservai.
Penkias valandas

Riebūs lašiniai, ungurys, 
kiškio kepenys, kepta žąsis 
ir antis, ankštinės daržo
vės.
šešias valandas

Riebūs rūkytos mėsos 
gaminiai, vėžiai arba oma
rai (su majonezu), grybai. 
Septynias-aštuonias 
valandas

Sardinės alyvoje.
Iš “Frau von heute”'

TABAKO AUKOS
Kas per dieną surūko vie

ną pokelį cigarečių, tas su
trumpina savo gyvenimą 8 
metais, pareiškė savo pra
nešime Toronto universite
to Nobelio premijos laurea
tas Linus Paulingas.

Dar liūdniau yra su tais- 
kurie sunaudoja per dieną 
po du pokeliu rūkalų. Jie 
nubraukia iš savo gyvena
mo 18 metų. Jo nuomone, 
tabakas pareikalauja pen
kis kartus daugiau aukų 
negu auto katastrofos.

Manila. — Pietų Kinijos 
jūroje susidūrė du JAV ka
ro laivai: naikintojas “Pick
ing” ir lėktuvnešis “Ticon
deroga”.

gyvenimo tikrovei į akis.” 
Bet tokių maldininkų skai
čius nuolat mažėja ir ma
žėja.

1959 metais lankydama
sis Lietuvoje teir a v a u s i 
apie kalvarijas, nors man jų 
neteko matyti. Gavau pa
aiškinimą, kad jos jau bai
gia atgyventi savo amžių, 
kad ten stebuklų rasti visai 
mažai kas tikisi. Tas pats^ 
ir su kitomis visomis “ste
buklingomis” vietomis.



Philadelphia, Pa.
4^au Baigėsi mėnuo nuo 

“Laisvės” vajaus pradžios. 
Jokios pramogos nebuvo ir 
nebuvo progų susitikti mū
sų spaudos skaitytojus at
naujinimui senų, gavimui 
naujų skaitytojų ir pinigi
nės paramos spaudai. Skai
tytojai ' negyvena vienoje 
apylinkėje. Jie išsiskirstę. 
Mažas skaičius vajininkų 
turi karus, tad jiems nėra 
lengva skaitytojus pasiekti. 
Nuvykę ne visada randa 
namuose.

Tad prošome skaitytojus, 
kurių prenumerata pasibai
gė, ar žinote, kuriems bū
tų galima užrašyti “Lais
vę, paskamb i n k i t e seka
miems draugams, kurie at
vyks jums patarnauti: R. 
Merkis — GL 5-3646; Wa- 
lentai — DE 3-0237; Tu- 
reikienė — DE 4- 4026.

"" “* —
^Ir prašomi buvusi j i LLD 
10-tos kuopos nariai grįžti 
į kuopą. Nauji nariai pra
šomi stoti į apšvietos orga
nizaciją. Reikia dešimtąją 
kuopą narių skaičiumi pa
didinti, reikia jos veikimą 
išplėsti.

Norisi prisiminti ir apie 
LDS 5-tąją kuopą. Kuo
pa narių skaičiumi nemaža, 
bet turėtų būti didesnė. No
rėdami patys ar savo vai
kus bei anūkus įrašyti ir 
norėdami gauti informaci
jų, kreipkitės prie kuopos 
sekretorės J. Šmitienės, pa
skambindami: WA 4-2538, 
arba prie Žalnieraitienės — 
HO 8-7226, ir jos jums pa
tarnaus.

Jos taipgi priims atnauji
nimus ir naujus skaityto
jus.

< Philadelphijoje gyvena 
gražus skaičius progresy
vių lietuvių, turinčių vai
kus, anūkus. Tad abi kuo
pas galima narių skaičiumi 
padidinti. Prašome visų tal
kos.

Teisėjas Gold spaudos, pi
liečių ir valdininkų buvo 
begailestingai plak amas. 
Goldo prasikaltimas, kad jis 
su lengva pabauda paliuo- 
savo du mokytojus, blogai 
pasielgusius su dviemis 12- 
kos metų mergaitėmis. Pro
kurorui reikalaujant, vie
nas iš jų padėtas ligoninėn 
sveikatos patikrinimui, ki
tas — kalėj i man.

Bet praėjus 90 dienų ir 
gavus daktarų raportą, sa
koma, teisėjas Goldas daly
ką persvarstys. 

• • •
i Po 20 dienų Philadelphi- 

jbs orkestro streikas pasi
baigė su pakėlimu algos 
see.50 savaitėje. Dirbs vie
toje 32 savaičių 35 į me
tus. Taipgi gavo senatvės 
pensijos pagerinimų.

Tačiau, muzikantas, su
laukęs 65 metų, turi eiti į 
pensiją. Jų savaitinės al
gos bus po $190. • • •

Teisėjo Bonnelly pasaky
siu, Philadelphijoje yra už
silikusių 2,500 bylų nevedu
sių motinų nuo 15-kos iki 
18kos metų. Teisėjas kal
tina jas, kad jos nepasako 
savo vaikų tėvų. Atvykę 
gauti pašalpos, paduoda ne
teisingus adresus. Teisėjas 
paskyrė kelis teisėjus už
vilktų bylų sprendimui, su 
reikalavimu, kad atsisakiu
sios pasakyti, kas jų vaikų 
tėvai, būtų nubaustos.

igL/’Su kitų metų pradžia da
romi planai pakelti važiuo
tos ferą vienu centu. Ir 
jeigu pavyks, tai vietoje da
bar 22 c. bus 23 centai.

Valstijos gubernatorius 
Lawrence pasakė: Jeigu 
bus draftuojamas kitam 
terminui, tai jisai kandida
tuos. Valstijos konstituci
ja sako, kad išbuvęs vieną 
terminą, kitam negali kan
didatuoti. Įstatymai apei
nami.

Philadelphijoje ir Camde- 
ne skleidžiamos falšyvos de
šimtinės. Valdininkai de
da pastangas prasikaltėlius 
sugauti. 

• • •
Philadelphijoje yre se

no amžiaus žmonių, kurie 
neturi tinkamų gyvenimui 
namų. Masiniam susirinki
me paaiškėjo: gaunantieji 
mažą senatvės pensiją gyve
na vieno kambario bute. 
Kambarys neapšildomas, be 
jokių patogumų. Drabu
žiai, maistas apgailėtini. 
Didelės sumos pinigų ski
riamos kitiems tikslams, bet 
seneliai liekasi apleisti. Nie
kas jais nesirūpiną.

Didimesčių problema ap
saugoti jaunuolius nuo blo
gų darbų. Philadelphija nė
ra išimtis. Laikraščių pus
lapiai mirga. Teismai, val
dininkai kaltina tėvus netin
kamu vaikų aukėljimu. Vai
kai atskiriami nuo tėvų ir 
padedami pasitaisymui, bet 
nieko nepagelbsti. Gyveni
mas eina audrų sūkuryje.

Pilietis

Rochester, N. Y.
Smagi vakarienė

Spalio 14 d. LDS 11-ta 
kuopa buvo parengusi va
karienę. Vakarieniauto j ų 
buvo daugiau, negu rengė
jai tikėjosi. Rochesteryje 
yra įsigyvenęs paprotys pa
tiekiant maistą paskaidyti 
porcijomis. Šį kartą buvo 
pateikta šeimos stiliaus 
formoje. Visi ėmė kiek kas 
norėjo valgyti. Publika bu
vo pasitenkinusi pakanka
mai ir gerai paruoštu mais
tu.

Kuopos rengėjai esame 
dėkingi mūsų, gaspadinėms 
už paruošimą imaisto, išdir
bant nuo 8 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. O jomis buvo: 
E. Šopienė, R. Černauskie- 
nė, V. Bullienė, E. Usevičie- 
nė ir K. Žemaitienė. Vaka
rienę ruošė kuopos valdy
ba.

Nors šioje vakarienėje 
nebuvo muzikos šokiams, 
bet žmonės leido laiką sma
giai šnekučiuodamiesi. Tu
rėjome svečių ir iš Cleve- 
lando: Bokai, Kellet’s, ir 
Misevičienė. Jie jau kelintu 
kartu atvažiuoja į LDS 
kuopos parengimus. Pasi
rodo, nesijaučia, kad pase
nę, nes dar atvažiuoja į 
Rochesterį ant vakarienės. 
Parengimas tyuvo pasek
mingas ir kuopai liks už
darbio.

“Laisvės” Skaitytojas

Hartford, Conn.
Spalio 15 d. įvyko LLD 

3-čios apskrities konferen
cija ir po jos parengimas. 
Parengime daug dirbo L. 
Žemaitienė, L. Butkevičie
nė ir kitos draugės. Paren
gimui aukojo pinigais $2 
O. Visockieųė, o maistu sę- 
kamos drauges: L. Žemai
tienė, L. Butkevičienė, A. 
Dagilienė, Jurkevičienė, O. 
Šilkienė, A.. Latvienė ir V. 
Kazlau. Didelis ačiū.

V. K.

Londonas. —Anglijos val
džiai nepatinka Prancūzi
jos nusistatymas Berlyno 
reikalais.

Waterbury, Conn.
Pavyko parengimas

Spalio 22 įvyko LDS 49 
kuopos parengimas. Tai bu
vo paminėjimas kuopos 30- 
ties metų gyvavimo. Jis 
pavyko gerai, nes svečių 
turėjome, kaip vietinių, 
taip ir iš kitų miestų. Gau
ta du nauji nariai, o dabar 
narių gavimas yra vienas 
iš svarbiausių darbų. Raš- 
kauskienė gavo vieną nau
ją “Laisvė s” skaitytoją, 
taipgi buvo keleto prenu
meratos atnaujintos. Kada 
būna parengimai, vajinin- 
kams yra lengviau, nes yra 
proga susitikti su daugiau 
žmonių.

Pietūs buvo paruošta la
bai skanūs. Visiems užteko. 
Gaspadinės buvo M. Stri- 
žauskienė, Bartkuvienė, jos 
dukra, M. Denisevičienė ir 
jaunoji Raškauskienė. Jos 
sunkiai padirbėjo. Didelis 
joms ačiū. Gaspadoriais bu
vo K. Denisevičia, M. Cipli
jauskas, J. Bartkus ir J. 
Strižauskas. Parengi m u i 
aukojo K. Jankeliūnienė, 
K. Stanislovaitienė ir Raš
kauskienė.

Rengėjai taria širdingai 
ačiū visiems ir visoms, ku
rie dirbo, aukojo ir paren
gime dalyvavo.

J. Strižauskas

Bridgeport, Conn.
Pavyzdingas jaunuolis
Bridgeport© Lietuvių 

klubo vedėjų Petro ir Ele
nos Baranauskų sūnus Al
fredas studijuoja Brridge- 
porto Universiteto inžinie- 
r y s t ė s technikume. Tė
vai, aišku, džiaugiasi savo 
sūnaus gabumais, nes jis 
ir žemesnėse mokyklose bu
vo pirmūnų eilėse.

Šalia jo gabumų moksle 
dar tenka pabrėžti ir kitą 
pavyzdingą jo savybę. Kai 
kitų amerikiečių lietuvių 
vaikai gėdijasi savo tėvų 
lietuviškos kalbos, kai nė 
prievarta iš jų lietuviško 
žodžio ištraukti negalima, 
tai Baranauskutis, atrodo, 
didžiuojasi mokąs lieuviš- 
kai. Motina džiaugiasi, kad 
jos sūnus ar gatvėj ar par
duotuvėj atvirai, be jokio 
varžymosi, ar kas girdi ar 
ne, kalba su ja lietuviškai. 
Ir kalba jis lietuviškai lais
vai, gražiai.

Pasižymi jis ir prielanku
mu, mandagumu.

Geros jam kloties!
Draugas

Norwood, Mass.
Spalio 15 d. susižeidė M. 

Krasauskienė, gyvena n t i 
1188 Washington St. Iš
skalbus langų uždangalus 
(firankas) bandė juos už
kabinti pasistojus ant kė
dės. Nukrito, skaudžiai su
sitrenkė, o kairės rankos 
kaulas trūko virš riešelio. 
Ligoninėje ranką sugipsa
vo. Dr. Day sakė, kad turės 
taip būti apie keturias sa
vaites.

Teko užeiti pas “Lais
vės” skaitytojus P. Banai
čius, 686 Washington St., 
Dedham’e. Radau Bataitį 
sergantį. Gal teks pasiduo
ti į ligoninę.

Linkiu abiem ligoniams 
greitai pasveikti.

M. Uždavinis

PREZID. KENEDIS 
UŽTIKRINO ANGLIJĄ
Londonas. — Preziden

tas Kenedis pasiuntė Ang
lijai laišką, kuriame rašo, 
kad Jungtinės Valstijos 
ieškos kelių išsprendimui 
“taikiai ir garbingai Berly
no problemų”.

BINGHAMTON, N. Y. Žinios iš Lietuvos
Rugsėjo 26 d. įvyko LLD 

20 kuopos moterų skyriaus 
susirinkimas skyriaus pir
mininkės A. Maldaikienės 
gražiame name. Nebuvo 
skaitlingas dalyvėmis, kaip 
kad buvo tikėtasi, o visgi 
jis buvo svarbus ir sėkmin
gas. Gaila, kad kelios drau
gės, dėl nesveikatos ar ki
tokių, svarbesnių už susi
rinkimą, priežasčių negalė
jo dalyvauti.

Skyriaus komitetas pasi
aiškino, kad per kelis mė
nesius, nors ir bandė, vie
nok negalėjo sušaukti susi
rinkimo, kad pritaikinti 
prie visų narių laisvo lai
ko. Visgi komiteto trumpi 
raportėliai buvo išklausyti 
ir priimti.

Nuo filmų rodymo vaka
ro, atsibuvusio balandžio 22 
dieną, rengimo komisija iš
davė smulkmenišką rapor
tą su $30 pelnu. Komisijos 
raportas tapo priimtas su 
pagyrimu.

Mūsų miesto publika jau 
teiraujasi, ar šį rudenį bus 
suruoštas iš Lietuvos filmų 
rodymo vakaras? Mes kaip 
tik tą ir kalbėjome ir nuta
rėme suruošti filmų vaka
rą. Tam darbui rūpintis į 
komisiją apsiėmė skyriaus 
komitetas: A. Maldaikienė, 
M. Kulbienė ir O. Wellus. 
Patarta komisijai atsi
kreipti ir į LDS 6 kuopą dėl 
bendro pasidarbavimo.

Kalbėjome ir apie spau
dą: apie “Laisvės” ir “Vil
nies” vajų. Mūsų vajinin- 
kės draugės M. Kazlauskie
nė ir J. Navalinskienė suti
ko ir per šį vajų darbuotis. 
Nors J. Navalinskienė dar 
vis sirginėja ir tebėra po 
gyydytojų priežiūra, o vie
nok sutiko eiti vajininkės 
pareigas. Geriausių pasise
kimų jums, draugės, tame 
svarbiame darbe. Mes visos 
turėtumėm taipgi prisidėti 
prie šio vajaus pasėkmin- 
gumo, jei ne naujais skai
tytojais, tai su finansine 
parama pagal išgalę, tai ir
gi labai svarbu.

Po susirinkimo A. Mal
daikienė pavaišino m u s 
skania kavute ir pyra
gaičiais. Širdingas dėkui 
jai. Mums geriant kavą, 
Marytė Kulbienė skaitė 
straipsnį iš šių metų “Švie
sos” No. 3: “Medus: kaip 
maistas ir kaip vaistas” 
parašytą J. Galkaus. Buvo 
labai įdomu pasiklausyti. 
O tau, Maryte, didelis dė
kui už gražų, tvarkingą 
skaitymą. Tai puikus, kul
tūrinis darbas.

Po to A. Maldaikienės 
dukrytė Helenutė parodė 
mums gražių, spalvotų nuo
traukų, imtų vietovėse, kur 
jie praleido atostogas, dau
giausiai Kalifornijoje. Di
delis dėkui jums, Ffelenute, 
už jūsų draugiškumą.

Vakaras praėjo jaukiai, 
kultūringai, gražiai.

Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko spalio 2 d. Ne
daug narių teatsilankė. Bu
vo kilusi miųtis, kad bend
rai su moterų klubu suruoš

Newarko ir apylinkės 
lietuviams

Lapkričio (Nov.) 5 d., 2-rą valandą, Rusų Klubo 
salėje, kampas 18 St. ir 17 Avė., bus rodomi nauji iš 
Lietuvos gauti filmai “Lietuvos filmininkų pradžia dar
bo”, “9-tas Fortas”, “Lietuvos Pionierius”, ir “Lauki
mas Naujų Metų” Lietuvoj. Rodys Jonas Grybas iš 
Ozone Park, N. Y.

Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai atsilan
kyti. O taipgi kvieskite ir kitų tautų žmones atsilanky
ti, nes filmai yra labai įdomūs. 1

Rengia L.D.S. 8-ta kp. •
Rep.

ti filmų rodymo vakarą, bet 
ir ta mintis nesukėlė daly
vių ūpo. Negana, kad nebu
vo norinčių padirbėti to
kios pramogos paruošimui, 
bet nebuvo nei draugingo 
pritarimo, o yra žmonių, 
kurie grupėse kalbasi apie 
filmų vakarą ir jo pagei
dauja, skatina suruošt i. 
Rimtai pagalvokime apie 
tai iki sekančio susirinki
mo !

Finansų sekretorė- pra
nešė, kad dar vis serga J. 
Navalinskienė ir K. Miceli. 
Linkime joms greitai su- 
sveikti. Ji taipgi sakė, kad 
įdavė čekį M. Sadauskienei, 
tai pašalpa už jos sirgimo 
laiką. Ji džiaugiasi ir dėko
ja centrui ir kuopai už tai. 
Taipgi buvo skaitytas laiš
kas iš Centro raštinės J. 
Navalinskienės ligos ir pa
šalpos reikale; laiškas tapo 
priimtas.

Šie metai jau eina prie 
pabaigos, o dar yra kuopos 
narių, kurie yra pasilikę po 
porą mėnesių su duoklių 
mokėjimu. Širdingai patar
čiau draugams pasirūpinti 
prie artimiausios progos at
silankyti į kuopos susirin
kimą ir užsimokėti užvilk
tas mokestis. Tai ir na
riams, ir kuopai, ir pačiam 
Centrui bus didele nauda.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, lapkričio 6 dieną, Lie
tuvių salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Prašome visus narius daly
vauti. Būtų malonu girdė
ti naudingų sumanymų 
kuopos labui. Lauks i m c 
skaitlingo susirinkimo.

Onyte Wellus, fin. sekr.

Philadelphia, Pa.
Sunkiai serga draugė Ur

šulė Žilinskienė, yra gydo
ma Cooper Hospital, Cam
den, N. J., Room 415. Pa
vardę padavusi Mrs. Uršu- 
la Žilinęs. Draugės, pažįs
tamos atlankykite sunkiai 
sergančią draugę, jai bus 
kiek lengviau ligą nugalė
ti, nes sutrumpinsite tas il
gas, nuobodžias valandas.

Draugė Žilinskienė yra 
LLD 10 kp. nare, “Laisvės” 
skaitytoja ir pažangiečių 
parengimų lankytoja.

Vėlinu draugei sėkmin
gai susveikti.

Paulina Walantiene

BALTIMORE, MD.
BUS RODOMI PAVEIKSLAI 

IŠ LIETUVOS

“Tarybų Lietuva”, 
“Nemuno žiotys” ir

“černiakovskio Kolūkis”
Sekmadienyje

Lapkričio-November 19 d.
Pradžia 2-rą vai. popiet 

FINŲ SVETAINĖJE
703 Ponca St., Baltimore, Md.

ĮŽANGA DYKAI
Kelrodis: Važiuokite Nr. 20 
bu su iki 4900 Eastern Avė., iš
lipkite ant Ponca St. ir eikite 
j pietų pusę du blokus.

DRAUGIŠKOMS ŠALIMS
KAUNAS.—“JAR, Egip

tas, Sueco rajonas” — to
kiu adresu išsiųsta eilinė 
produkcijos siunta su “Per
galės” gamyklos ženklu. Šį 
kartą eksportuojama garo 
turbina OR-300-2, p i r m ą 
kartą pritaikyta tropikų 
sąlygoms.

Neseniai į Indiją elektri
nės statybai pasiųsti keturi 
tepalo aušintuvai, į Vietna
mą — armatūra aukšto slė
gimo katilams.

ŠEŠIASPALVĖ PRADE
DAMA MONTUOTI

KAUNAS. — Dailią še- 
šiaspalvę p r o d ukciją ga
mins iš Milano atkeliavusi 
rotacinė giliaspaudės maši
na “Dominator.” Sudėtin
ga jos elektroninė aparatū
ra. Pirmąją tokio tipo ma
šiną “Pravdos” spaustuvėje 
padėjo- sumontuoti Italijos 
montuotojai. Dabar tarybi
niai specialistai panašius 
įrengimus patys montuoja.

UNIKALUS PRIETAISAS
KAUNAS. — Gražią do

vaną gavo Politechnikos in
stituto fizikos katedros 
darbu o to j ai. Leningrado 
precizinių prietaisų gamin
tojai kauniečiams atsiuntė 
svarbų laboratorinį prietai
są — mikrofotometrą MS- 
4. Naujas prietaisas bus 
pana udotas aspirantų bei 
mokslo personalo moksli
niams darbams. Juo bus 
tyrinėjamas spektrolin i j ų 
intensyvumas.

Elektrinei dujofikuoti
KAUNAS. — Minsko 

“Prcmenergoprojekto” inži

WORCESTER, MASS.-PRANEŠIMAS
Pranešimas Worcesterio ir apylinkės dainos mylėto

jams. Sekmadieni, Lapkričio-November 5 d., 1-mą vai. 
dieną, Aido Choras rengia pietus pavaišinimui viešnios 
Konstancijos Menkeliūnaitės. Ji dabar lankosi Amerikoj.

Mes atsimename Konstancijos veiklą, dainavimą su 
mumis pirm išvykstant į Italiją. Mums bus malonu su 
jąja pasimatyti. Todėl Aido Choras kviečia visus atsi
lankyti ir pasveikinti mūsų mielą viešnią, taipgi pasi
klausyti jos gražių dainų.

Apart Menkeliūnaitės dainuos Ona Dirvelienė su Jonu 
Sabaliausku duetus ir dainuos pats Aido Choras.

Pakylis bus Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott Street.
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I PASIKLAUSKITE SAVĘS
| SEKAMŲ KLAUSIMŲ
Į Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
| Pirm Negu Siųsite
i DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
! 1. Ar firma patikima?

2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

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

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

bile sekantį skyrių, priklausantį < >

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
1 716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa. Tel. Walnut 5-3455 

48 U East 7th St., New York 3, N.Y. GRamercy3.-1785 
979 So. Broad St., Trenton, N. J. Export 4-8085 
4102 Archer Ave., Chicago 3.2, Illinois. FRontier 6-6399 
263 Market St., Newark 2, N. J. MArket 8-1968 
6446 Michigan Ave., Detroit 10, Mich. TAshmoo 5-7560 
390 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. Andrew 8-8764 
683 Hudson Ave., Rochester 21, N. Y. BAker 5-5923 
346 Third Ave., Pittsburgh 22, Pa. GRant 1-3712 
1313 Addison Road, Cleveland 3, Ohio. UTah 1-0807 
3206 Eastern Ave., Baltimore 24, Md. DI. 2-2374 

Greitai savo pakus mums PRIS1ŲSK1TE, 
o mes greitai IŠSIŲSIME!

t t g—■ ■■ifi.Bi B—III » * 1 * ■|>W"|||I—y—
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nieriai- t opografai padeda 
ruoštis šiluminės -elektrinės 
dujofikavimui. Kada Daša- 
vos dujos pasieks Kauną, 
petrašiūniečiai jas priimti 
jau bus pasiruošę. Pagal 
topografų Kaune daromas 
nuotraukas Minsko projek
tuotojai numato sparčiai su
projektuoti visus dujofika
vimui reikalingus požemi
nius darbus.

PAS DRAUGUS 
PASIMOKYTI

KAUNAS. — “Priekalo” 
įrankių garny klos kalvės- 
štampavimo baro darbuoto
jai, inžinieriaus - konstruk
toriaus V. Rimonio vado
vaujami, pastaruoju metu 
įsisavina statybinių įrankių 
gamybą.

Dailidžių kaltų ir kitų 
naujų įrankių gamybai įsi
savinti dviems savaitėms į 
Leningradą išvyko kalvės- 
štampavimo baro vyr. meis
tras G. Kaganas ir šaltkal
vis - derintojas R. Mačiukė- 
nas. Leningrade jie aplan
kys Ekskavatorių gamyklą, 
F. Engelso vardo fabriką ir 
kitas metalo apdirbimo 
įmones.

Naujų kūrinių perklausa
VILNIUS.—LTSR Kom

pozitorių sąjungoje įvyko 
naujų kūrinių perklausa ir 
aptarimas. Kompozito r i u s 
A. Klenickis perklausai pa
teikė keletą romansų, dai
nų ciklą vaiku chorui “Jau
nieji turistai” ir kt. Jau
nas kompozitorius R. Žigai- 
tis — šešis preliudus forte- 
pionui. Perklausos metu bu
vo išklausytos ir kompozito
riaus J. Karoso chorinės 
dainos.



VINCAS KAZLAUSKAS
Šie žodžiai rašomi ket

virtadienio rytą. Rytoj, 
penktadienio rytą, iš Ja
linsko šermeninės išvešime 
į Pine Lawn veteranų ka
pines Long Islande ir pa
laidosime Vinca Kazlauska. 
Vakar vakare j šermeninę 
susirinko visas Aido Choras 
ir su savo ilgamečiu nariu 
ir mylimu draugu ant visa
dos atsisveikino, sudainuo
damas porą dainelių. Nastė 
Buknienė pad e k 1 a m a v o 
trumpą eilėraštį.

Vaizdas labai liūdnas, ir 
labai įspūdingas. Mačiau, 
kaip daugelis choristų ir 
ten esančių pašaliečių nuo 
akies braukia gailią ašarą. 
O mūsų Vincas guli karste 
tartum tik užmigęs...

Mūsų mielasis Vincas su 
mumis ant visados atsisky
rė labai staigiai. Po ne vie
nos iš sunkiųjų operacijų 
jis atrodė gerai ir jautėsi 
gerai. Atrodė, kad tik klau
simas dienos kitos, ir mūsų 
Vincas sugrįš į sveikųjų 
gretas pas savo choristus, 
pas savo draugus ir priete- 
lius, kurių jis su savo gra
žiu, veikliu gyvenimu, vi
suomet drąsiai žengdamas 
progreso ir pažangos kovin
gu keliu, buvo įsigijęs daug.

Dar pirmadienį atsilan
kiusią savo žmoną Onutę, 
taip pat darbščią aidietę, 
Vincas klausinėjo, kaip cho
rui pavyko kelionė į Usterį 
su operete “Zaporožietis už 
Dunojaus,” kaip sekėsi vai
dinimas, kiek buvo publikos, 
kaip jie svečius iš Niujorko 
pasitiko ir priėmė. Vincas 
labai apgailestavo, kad jis 
negalėjo kartu vykti ir da
lyvauti operetės pastatyme.

Bet kiek vėliau Vincą su
ėmė dideli skausmai, pasi
darė sunku kvėpuoti. Gydy
tojai skubiai įdeda į oksige- 
no palėpę. Dar keletas va
landų, ir Vincas netenka 
sąmonės... dar keletas va
landų, ir mūsų brangaus 
draugo akys užsimerkia ant 
visados.

Pasirodo, kad po operaci
jos išsivystė kai kuries kom
plikacijos, dideli skausmai 
palietė širdį ir ligonį už
mušė.

Vinco Kazlausko biogra
finiai bruožai yra tokie: Jis 
mirė sulaukęs 71 metų. Bu
vo gimęs ir augęs Lietuvoje 
Seredžiaus apylinkėje Vi- 
liaudų kaime pusvalakinin- 
ko valstiečio neturtingoje 
šeimoje. Buvo vienas iš 
penkių vaikų, turėjo du 
brolius ir dvi seseris.

Kaip tais laikais šimtai 
ir tūkstančiai kitų jaunų 
Lietuvos sūnų ir dukrų, 
verčiami sunkių gyvenimo 
sąlygą, leidosi į platųjį pa
saulį, daugiausia į Ameri
ką, laimės ir naujo gyveni
mo su naujomis viltimis ieš
koti, taip 1912 metais Vin
cas Kazlauskas apleido sa
vo gimtinę šalį, savo kai
melį, savo tėvelius, savo 
brolius ir seseris. Pribuvo 
į Kanadą. Ten pagyvenęs 
ape metus laiko persikėlė į 
Jungtines Valstijas — pir
miausia į Rochester, N. Y., 
paskui į didžiojo Niujorko 
dangoraižių džiungles. Iš 
pradžių dirbo karšapėje už 
dažytoją, paskui laikrodi
nėje dirbtuvėje, o dar vė
liau pats susikūrė laikro
džių taisymo ir pardavinė
jimo krautuvėlę. Ir taip il
gus metus vertėsi ir gyve
no, kol prieš keletą metų 
viską pervedė tsavo sūnui. 
Vėlesniais laikais tik pagel
bėdavo sūnui biznelio reika
lus tvarkyti bei krautuvė
lėje dirbinėti.

1919 metais Vincas su
kūrė šeimyninį gyvenimą, 
apsivesdamas Oną žižiūtę, 

kurią dabar paliko giliau
siame liūdesyje, netekusią 
savo brangaus ilgamečio 
gyvenimo draugo. Jiedu už
augino sūnų Vincą, kuris 
jau senokai vedęs su airiš
kos kilmės žmona ir augi
na keturias dukrytes. Vin
cas visuomet didžiuodavosi 
savo sūnumi ir jo šeima. I 
Dabar liūdi sūnus Vincas, 
marti Katrina ir anūkėlės. 
Be to, Vincas liūdesyje pa-1 
liko brolį Joną ir seserį Ve
roniką.

Vincas Kazlauskas buvo 
susipratęs, apsišvietęs žmo
gus. Jis priklausė mūsų 
pažangiose organizacijose, 
keletą metų buvo LLD 185 
kuopos pirmininkas. O ypač j 
jis mėgo dainą ir mylėjo 
chorą. Jame darbavosi, juo 
rūpinosi. Kur mūsų Vincas 
priklausė, nebuvo tik pasy
vus tėmytojas. Jis visur bu
vo aktyvus dalyvis. Jis vi
sur žiūrėjo, kad dalykai ei
tu gražiai, sklandžiai, rū
pestingai. Buvo gero, ty
kaus būdo, rimto žodžio ei
linis mūsų darbuotojas. Il
gai jis ėjo Aido Choro ko- 

į respondento pareigas. Sa- 
I vo keresponden c i i o s e jis 
stengdavosi kiekvieną pa
girti už gera pasidarbavi
mą ir mokėdavo įvertinti 
kiekvieną jo myl i m a j a m 
chorui suteiktą paramą.

j

O prieš keletą metų mus 
visus Vincas nustebino, pa
sirodydamas su savo tapy
ba. Turėdamas giliai jaut
rią menininko sielą ir su
radęs laisvesnę valandėlę, 
niekam nesakęs ir nesigy
ręs, ir niekados niekur ta
pybos meno nesimokęs, jis 
ėmė piešti vaizdelius. Ir kai 
kurie jo kūrinėliai susilau
kė net jau ir gerai įgudusių 
dailininkų pagyrimo.

Bet štai liga, operacija, 
mirtis... Baigėsi visi užmo
jai, nutrūko visos viltys dar 
darbuotis, dar kurti, dar 
veikti, dar siekti naujų gy
venimo horizontu...

Netekome veiklaus, nuo
širdaus, mylimo draugo.

Rep.

LAIKAS KEIČIASI
Spalio 29 d., sekmadienį, 

baigiasi dienos šviesos tau
pymo laikas. Laikrodį rei
kia atstatyti vieną valandą 
atgal.

S. Sasna 
Jonas Gužas
P. Sol om.sk as
M. Grigas
J. Gasiūnas
J. Siurba
F. ir A. Y akstis
K. K ar pa vi čion ė

NUSISPRENDIMO VALANDA 
Taika ar Branduolinis Karas?

Jūs Esate Raginami
Susirinkti dėl Taikos ir Draugiškumo

SEKMADIENIO VAKARĄ, NOV. 12, 7:30 P.M. 
Į CARNEGIE HALL

Kalbėtojai:
Gen. Hugh B. Hester, Atsistatydinęs iš U. S. Armijos
Dr. Jerome Davis, Redaktorius ir Autorius
Rockwell Kent, Artistas ir Autorius
Rengia National Council of American-Soviet Friendship
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ĮVAIRIOS ŽINIOS 
AREŠTAVO BUVUSĮ P. 
KORĖJOS DIKTATORIŲ
Seulas. — Areštavo ge

nerolą Čangą Do Yungą, 
buvusį Pietų Korėjos mili- 
taristų tarybos (“juntos”) 
vadą. Jis faktiškai ./avo 
diktatorius po to, kai pabė
go S. Rhee. Pietų Korėjo
je viena klika keičia kitą, o 
visos yra prieš darbo liau
dį.

Berlynas. — Generolas 
A. I. Solovjovas, Tarybų 
Sąjungos karo jėgų koman- 
dierius Berlyne, reikalauja, 
kad Jungtinių Valstijų gar
nizonas, stovįs vakariniame 
Berlyne, laik y t ų s i Ry
tų Vokietijos patvarky
mų ir liautųsi daryti inci
dentus prie Berlyno pada
linimo sienos.

St. George, Grenada. — 
Italijos laivas “Bianca”, 
kuris prieš porą dienų užsi
degė, jau nuskendo. Laivas 
buvo 18,500 tonų įtalpos. 
Visi keleiviai ir įgulos na
riai išgelbėti.

Detroitas. — Dar vis 
streikuoja 60,000 Chrysler 
korporacijos automobil i ų 
gaminimo darbininkų.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, Lapkričio-Nov. 6 dieną, 
pradžia 7:30 vakare, Liet. Tautiško 
namo kambariuose, 8 Vine St., Mon
tello, Mass.

Prašome visus narius ir nares da
lyvauti susirinkime nors sykį į me
tus. Blogas apsileidimas nelankyti 
susirinkimų. Atlikime savo orga- 
niacijos pareigas, būkime susirinki
me, rūpinkimės ateties veikla.

LDS 67 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, Lapkričio- 
Nov. 2 d., 7-tą vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo kambariuose. Visi na
riai prašomi atsilankyti. Yra narių, 
kuriems jau reikia duokles užsimo
kėti, saugokitės, . kad nebūtumėt su
spenduoti. George Shimaitis (84-85)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkričio 1 d., 7:30 vai. 
vak., .102-02 Liberty Avė. Prašome 
narius būtinai dalyvauti šiame su
sirinkime, nes turėsime svarbių rei
kalų apsvarstyti kuopos gerovei. Pa
sižiūrėkite į mokesčių knygelę, gal 
reikės užsimokėti duokles. Prot. 
sekretorius. (85-86)

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Koopcratyvės Spaudos 

Bendrovės direktorių susirinkimas 
įvyks pirmadienį, spalio 30 d., 7:30 
vai. vakare, “La:svės" salėje, 102-02

Vincui Kazlauskui

Liberty Ave. Visi direktoriai kvie
čiami dalyvauti. Valdyba (85-86)

MIRUS

P.
P.

Reiškiame giliausią užuojautą liūdesyje likusiems 
jo žmonai Onai, sūnui Vincui, marčiai 

Katrinai, anūkams ir draugams:

Buknys
Rainys
Večkys

Sofija Petkus 
D. M. šolomskai 
R. ir E. Mizarai 
A. ir I. Bimbai
L. Kavaliauskaitė

New Yorkas. — SustreL 
kavo apie 15,000 sunkveži
mių vairuotojų, kurie pri
statydavo pieną. į krautu
ves ir gyvenimo namus. 
Pieno pristatymas visai 
paralyžuotas. Jį pristato 
tik į ligonines, mokyklas ir 
kareivines. Vairuotojai pri
klauso prie International 
Brotherhood of Teamsters 
unijos.

Hanojus. —šiaurės Viet
namo radijas sako, kad 
Jungtinių Valstijų inter
vencija į Pietinį Vietnamą 
sudaro karo pavojų pietry- 
tų Azijoje.

‘Laisves’ Koncertas
Rengia Laisvės Bendrovė —Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 12 NOVEMBER
Įvairi programa, kurią atliks grupes ir paskiri asmenys—solistai:

/ t ■ y*'?? - yvi • w     .    - ____________________________

Konstancija Menkeliūnaite-Campa, Dramai. ChicagosLyriškas SopranasEstelle Bogden,Sopranas

Mildred Stensler
Aido Choro ir Moterų 

Kvarteto Mokytoja

Aido Choro Moterų Kvartetas
Nellie Ventienė, Nastė Buknienė, Ona Čepulienė, Koste Ručinskienė

ELENA BRAZAUSKIENĖ
lyriškas sopranas

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

Ukrainiečiai Šokėjai --
Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas Wilma Hollis

Vietinis Aido Choras Vadovybėj Mildred Stensler
Schwaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn

Kaip matote iš aukščiau padavimų, koncertas bus labai įdomus. Būtinai ateikite jį išgirsti ir pama- >' 
tyti, nes negreit turėsite progos kito tokio koncerto susilaukti, nes čia dalyvauja programoje žvaigždės 
iš Chicagos ir Italijos. PRASIDĖS 3-čią VALANDĄ POPIET * ĮŽANGA $1.50 ASMENIUI

)
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M. KALINAUSKAS 
GRĮŽO Į LIETUVĄ

Modestas Kalinaus k a s, 
kuris atvyko iš tremties 
1948 metais, šiomis dieno
mis grįžo į Lietuvą pas 
žmoną ir du sūnus, kurie 
gyvena arti Skaudvilės. 
Žmona dirba kolūkyje šer- 
dama kiaules.

M. Kalinauskas iki išvy
kimo dirbo Chicago Screw 
& Metals Co., Cicero, Ill. 
Jis vis sakydavo, jog yra iš
siilgęs savo šeimos, o atsi
gabenti ja čia nebuvo gali
ma. “D.”

Dovana “Laisvei”
Antanas Antanaviči u s, 

Hazleton. Pa., padovanojo 
“Laisvės” jubiliejui 6 Lie
tuviu Namo Bendrovės Še
rus $150 vertės ir 2 Liet. Ko- 
operatyvės Bendrovės Še
rus $10 vertės.

Už šias dovanas “Lais
vės” personalas dėkingas 
Antanui Antanavičiui.

J. G.

Gettysburg, Pa. —Suka
ko 71 metai amžiaus buvu
siam JAV prezidentui Ei- 
senhoweriui.

Ona Dirveliene
Sopranas

“Dnipro Dancers” - Liaudies Šokiai

Tauty koncertas jau 
šį sekmadienį

Nepaprastas daugel ik) 
tautų koncertas Laisvės 
statulos 75 metų sukakčiai 
minėti jau čia pat. Įvyks 
spalio 29d. (šį sekmadienį), 
Fraternal Clubhouse, 110 
W. 48 St., Manhattane.

Pradžia 2 valandą (nau
juoju laiku).

Programoje dalyvaus ir 
lietuvių Aido Choras; va
dovauja Mildred Stensler.

Daugiau Įvairių parengi
mu Laisves naudai.

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 
baritonas




