
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY PRICE 10c A COPY

No. 72 *

LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.
Tel. Michigan 1-6887

Ozone Park 17, N. Y. Penkt., rugsėjo (Sept.) 7, 1962

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3, 
1879.

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queen* apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ______________________
Kitur užsienyje...... .................... ......
Jungtinėse Valstijose ---- ---------------

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00

METAI 5I-ji

KRISLAI
Grįžta.
Nauji filmai. 
Prasideda ruduo. 
Henrikas Rabinavičius.

— Rašo R. Mizara —

g Spėjame, kad šiomis dieno
mis grįš iš Lietuvos mūsų tu
ristai, išbuvę gimtajame mūsų 
krašte ištisą mėnesį.

Veikėjai yra pasiruošę ant 
greitųjų sušaukti masinį lietu
vių mitingą, kad sugrįžusieji, 
prieš apleisdami Niujorką, ga
lėtų pasidalinti su mumis savo 
kelionės įspūdžiais.
\ Atsiminkime, jog t u r i s t ų 
grupėje tik viena niujorkie
tė—V. Bunkienė.

Būtų labai miela dabar iš
girsti: Ks. Karosienę, J. Jas- 
kevičių, K. Rimkienę, J. Mara- 
zienę ir R. Samulionienę, ir 
nors trumpai V. Bunkienę, ku
ri, beje, vėliau galės padary
ti pati viena platesnius prane
šimus.

Šeštadienį, rugsėjo 8 dieną, 
Schwaben salėje, Brooklyne, 
J. Grybas demonstruos tris
naujus filmus, neseniai gautas 
iš Lietuvos. Kuriems tik lai
kas leis, atvykite pamatyti.

Per ilgoką laiką naujų fil
mų iš Lietuvos mes nebuvome 
gavę, o ten jie gaminami ir 
gaminami. Vilniaus Kino stu
dija juk nesnaudžia!

. Atostogų sezonas baigėsi— 
prasideda rudeninis judėji- 

<mas. Vakarai darosi ilgesni, 
žmonės daugiau bus namuose. 
Mūsų draugams ir draugėms 
•patarimas: skaitykite juo dau
giau gerų knygų; atidžiai per
skaitykite straipsnius, telpan
čius “Laisvėje.” Visa tai pa
dės jūsų gyvenimą praskaid
rinti, aukštesniu kultūros ly
giu pakilti.

Tuoj prasidės spalio mė
nuo, o tai reikš mūsų spau
dos platinimo vajaus pradžią. 
Pagalvokime, brangūs laisvie- 
čiai, kaip ir kur galėtume už
sakyti “Laisvei” naujų skai
tytojų.

Prasidės veiksmai salėse: 
koncertai, spektakliai, viso
kie kultūriniai pobūviai.

Aną dieną kalbėjausi su Va-
liu Bunkum, ALDLD 1-osios 
kuopos pirmininku.

—Mes galvojame, — sakė 
jis, — apie suruošimą popie
tės, kur būtų paminėta poeto 
Xlaironio 100-metinė gimimo 
sukaktis.

j Sumanymas geras, reikia jį 
gyveniman vykdyti.

Š. m. rugpjūčio 31 d. Wes
ton, Conn., mirė Henrikas Ra
binavičius, sulaukęs 70 metų 
amžiaus.

Nuo 1927 iki 1940 metų II. 
(Rabinavičius tarnavo buržua
zinės Lietuvos diplomatu : bu
vo konsulu Niujorke, atstovu 
Maskvoje ir atašė Londono at
stovybėje.

1940 metais atvyko į Niu
jorką ir čia apsigyveno, pa
tapdamas JAV piliečiu.

Karo metu Rabina v i č i u s 
tarnavo valdinėje Office of 
Strategic Services organizaci
joje.’

Vieną dieną jis skambina' 
telefonu man į redakciją ir 
klausia, ar galėčiau, kai bū
siu Manhattane, užeiti pas jį 
neilgam pokalbiui. Užėjau. 
Jo kabinetėlis buvo Penktojoj 

f Avenue.
Nieko svarbesnio, nieko įtar

tino jis manęs neklausė, ne
klausiau ir aš jo. Paskui 
daugiausiai apie save; kriti

Jungt. Valstijų ir T. Sąjungos 
santykiai žymiai pablogėjo

Fašistai jau vėl
kelia piktą galvą

Auga pavojus J. Valstijų 
intervencijos į Kubą

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė protest ą 
Jungtinėms Valstijoms, ku
rių šnipiškas “U-2” lėktu
vas skraidė virš TSRS Sa
chalino salos. Tai toks pat 
lėktuvas, kokį 1960 metais 
TSRS nušovė Uralo kalnų 
srityje.

TSRS sako, kad JAV ko- 
mandieriai sąmoningai tą 
daro, idant bloginus santy
kius. TSRS grasina imtis 
atitinkamų priemonių, jei
gu ateityje JAV lėktuvai tą 
pakartos.

Berlynas. —Vėl pasireiš
kė dideli nesutikimai tarp 
JAV okupacinių jėgų vaka
riniame Berlyne ir Tarybų 
Sąjungos. Anglų sekcijoje, 
už Berlyno perskyrimo sie
nos, yra tarybinių karių ka- 

35-ių valandų darbe savaite 
ir busimieji rinkimai

Seattle, Wash. — Darbo | ganizuoti darbininkai rems 
dienoje čionai k a 1 b ė j o j tik tuos kandidatus, kurie 
George Meany, —A^L-CIO pirmą arba laike rinkimų
prezidentas. Jis sakė, kad 
darbo unijos kovos tol, kol 
bus gauta 35-ių valandų 
darbo savaitė. Unijų prezi
dentas nurodė, jog įvedant 
automatizaciją, tai kiekvie- 
neriais metais iš darbo yra 
atleidžiama ne mažiau mili
jono darbininkų. Gi kada 
darbininkai dirbs tik po 35 
valandas per savaitę, tai 
susidarys apie penki milijo
nai daugiau darbų, kaip jų 
dabar yra.

North Dartmouth, Mass., 
kalbėjo William Pollack, 
Textile Workers uijjos pre
zidentas. Jis sakė, kad atei
nančiais rinkimais kongres- 
manų ir kitų valdininkų or-

kavo buvusiąją Smetonos val
džią, kuriai jis kadaise tarna
vo; sakė, žydų kilmės žmo
gui nelengva buvo “prisitaiky
ti” — uraptriotai į jį žvairia- 
kiavę. Rabinavičius kilęs iš 
Alytaus; lietuvių kalbą pui
kiai vartojo. Kaip žmogus— 
malonus, sukalbamas.

—Kaip gi tamsta žiūrite į 
Tarybų Lietuvą? — klausiau 
jo.

Pasisakyti atvirai, matyt, 
vengė. *

—Pažiūrėsime, kaip ten bus 
toliau, — sakė jis. — Matote, 
aš įsipilietinęs čia, į Lietuvą 
grįžti gyventi jau neketinu.

II. Rabinavičius buvo tur
tingas, — turtą tur būt gavo 
iš žmonos. Turėjo jis namą 
Westone, o butą nuojnavo vie
noje “rinktinėje” Mįnhattano 
dalyje.

Prašė jis manęs prisiųsti jam; 
nors vieną mano romanų.

Po to niekad jis man dau
giau neskambino, neskambi
nau, žinoma, ir aš jam.

Praėjus kuriam laikui spau
doje pasirodė sensacija: iRa- 
binavičiaus sekretorė pametė 
Niujorko požeminiame trauki
nyje “labai svarbius,” kaž ko
kius slaptus, dokum e n t u s . 
žmogus, kuris juos rado, va
dinasi, sužinojo “paslaptis...” 
Bet spauda jų nepaskelbė. 

pai, kur palaidota virš 8,000 
karių, žuvusių kovoje prieš 
hitlerininkus 1945 metais. 
Ten pastatytas milžiniškas 
paminklas ir muziejus. Prie 
muziejaus ir paminklo nuo
latos stovi TSRS kariu dar- 
bės sargyba.

Garbės sargybos kariai 
keisdavosi per Charles var
tus vykdami per JAV oku
puotą sekciją, o iš ten prie 
paminklo. Hitlerininkai ke
lis kartus akmenimis mėtė 
i TSRS karius. Daba r 
TSRS kariai vyksta šar
vuotais automobiliais. JAV 
pareikalavo, kad TSRS sar
gyba keistųsi per Sandbu- 
ruko tiltą — tiesiai vykda
ma į anglų sekciją. TSRS 
komanda reikalavimą pri
ėmė.

pasisakys už 35-ių valandų
darbo savaitę.

Panašias kalbas sakė ir 
kitur darbo unijų vadai. 
Greta reikalavimo 35-ių va
landų darbo savaitės, jie
reikalavo lygių teisių neg
rams su baltaisiais darbi
ninkais.

Jau nerimsta angly 
j kolonijos Afrikoje
' Londonas. — Pietrytų 
Afrikoje Anglija yra suda
riusi Rodezijos irNjasalan- 
do federaciją, bet dabar jau 
pradėjo tų kraštų gyvento
jai reikalauti nepriklauso
mybės.

Tai didelis kraštas. Pietų 
Rodezija užima 150,333. 
ketv. mylias ir turi 2,400,- 
000 gyventojų, tarp kurių 
yra tik 220,000 baltųjų. 
Šiaur. Rodezija užima 287,- 
640 ketv. mylių plotą ir tu
ri 2,500,000 gyventojų, kur 
baltųjų yra tik 77,000. Nja- 
salandas užima 49,000 ketv. 
mylių ir turi 3,000,- 
000 gyventojų, baltųjų tik 
apie 15,000.

Persijai (tranui) 
reikia pagalbos

Teheranas. — Rezultatai 
įvykusio Žemės drebėjimo 
yra daug baisesni, negu 
pradžioje buvo manyta. Už
muštų ir sužeistų yra virš 
20,000 žmonių. Ištisi kaimai 
ir miesteliai pilnai sunai
kinti.

Irano vyriausybė kreipia
si į kitas šalis prašydama 
pagalbos. Apie dešimt šalių 
jau pažadėjo pagalbą, pri
siuntė tūkstančius blanketų 
ir palapinių. Iš tarybų Są
jungos atvyko daktarų ir 
slaugių grupė.
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Berlynas. - Vokietijos De
mokratinės Respub likos 
spaudoje daug buvo rašyta 
apie “naujųjų fašistų” vei
kimą.. Anglijoje jie bandė 
laikyti net tarptautinį fa
šistų suvažiavimą.

Portugalijoje ir Ispanijo
je yra pasilikęs fašizmas 
dar nuo Hitlerio ir Musso- 
linio laikų. Jungt i n ė s e 
Valstijose veikia Rockwel- 
lio partija, “beržiniai” ir 
kiti fašistiniai elementai, į 
kurių veiklą vyriausybė 
žiūri tik kaip į “vaiku žais
lą”.

Argentinoje hitlerininkai 
užpuldiėja gatvėse komu
nistus ir žydus ir ant žydų 
drabužių išteplioja “Dovy
do žvaigždes”,

Japonijoje nėra tos sa
vaitės, kad samurajai ne
darytų puolimo ant redak
cijų, darbo unijų ir kultū
ros organizacijų centrų. 
1961 metais jįe ten nužudė 
kelis žymius Asmenis.

Kambodžia šauksis Kiniją į. 
pagalbą prieš užpuolikus

Pnompenhas. — Princas 
Norodomas Sich a n o k a s, 
Kambodžos valstybės gal
va, pareiškė, kad jeigu iš 
Tailando ir Pietų Vietnamo 
nebus sulaikyti užpuolimai, 
tai jis kreipsis į Kiniją 
prašydamas prisiųsti pa
kankamai jėgų, idant at
grasintų agresorius.

Vėlesniais laikais iš Pie
tų Vietnamo vis dažniau 
įsiveržia armijos daliniai, 
kurie yra JAV karininkų 
komandoje, neva “partiza
nus persekiodami”. Ir iš 
Tailando tą pat daro.

Visai neseniai Jungtinės 
Valstijos okupavo dvi 
Kambodžos salas Siamo 
įlankoje ir įsteigė karo lai
vyno bazes, neva “pastoji

RADIJO PROPAGANDA 
Už ŽMONIŲ LAISVĘ
Lisabonas. — Portugali

jos fašistai dūksta prieš 
“Laisvosios Portugal i j o s 
radiją”. Fašistų priešai tu
ri galingus radijo perdavi
mo aparatus. Portugalijos 
fašistų radijas juos negali 
nustelbti. Sakoma, kad por
tugalai klausosi trumpomis 
bangomis radijo praneši
mų iš Kubos Tarybų Są
jungos ir kitų socialistinių 
šalių.

Saigonas. — 10 Jungtinių 
Valstijų malūnsparnių su 
000 valdžios kareivių už
puolė partizanų buveinę ir 
užmušė 24 žmones, o daug 
daugiau sužeidė.

Madridas. — Rugpiūčio 
19 d. Ayete palociun, kur 
radosi diktatorius Franco, 
buvo mesta bomba. Jis išli
ko sveikas, fašistai arešta
vo 8 žmones.

Lotynų Amerikoje fašis
tiniai gaivalai daro suokal
bius prieš savo šalių darbo 
žmones ir Kubą. Juk iš jū
ros prislinkimo ir šaudymo 
į civilinių žmonių ap
gyventą viešbutį Havanoje 
negalima atskirti nuo Hit
lerio rudamarškinių elge
sio.

Bet gal būti daugiausiai 
hitlerininkai turi laisvių, C z 
tai Vakarų Vokietijoje ir 
vakarų Berlyne, k u r į 
NATO pavertė į savo bazę.
Nestebėtina, juk NATO ge
nerolų tarpe yra Hitlerio 
generolai, Vakarų Vokieti
joje miestų majorais, tei
sėjais, valdžios- patarėjais 
ir yra hitlerininkai.

Vokiečių spauda nurodo, 
kad jeigu demokratinė liau
dis nedarys spaudimo į sa
vo valdžias, tai galės susi
laukti dar atviresnių karo 
provokacijų.

mui kelio Šiaurės Vietna
mo partizanams”. Kambo
dža protestavo, bet JAV 
karo laivynas nepaiso.

Kambodža randasi piet
rytų Azijoje, tarp Pietų 
Vietnamo, Laoso ir Tailan
do. Ji užima 50,000 ketvir
tainių mylių plotą ir turi 
15,000,000 gyventojų. Kam
bodža laikosi neutrališkos 
palitikos, už tokią politiką 
stoja Laose ir Pietų Viet
name, todėl ji Vakarams 
nepatinka.

JAV prezidentas Kenedis 
pasiuntė Kambodžai laišką, 
kuriame sako, kad Vakarai 
garantuos tos valstybės ne
utralitetą, bet Sichanokas 
sako, kad “Vakarų garan
tijos nieko nereiškia”.

INDIJA IR KINIJA
JAU GAL TARSIS

New Delhi. —Indijos res
publika pakvietė Kinijos 
respublikos delegaciją at
vykti ir tartis sienų sure
guliavimo reikalais. Tarp 
šių šalių per daugelį metų 
eina nesusipratimas sienų 
reikale, nes jos nėra tikrai 
nustatytos.

ŽMOGUS JVEIKĖ 
MEŠKĄ

Maskva. — Kada tarybi
niai geologai tyrinėjo Kau
kazo kalnus, tai meška 
užpuolė Anatolių Nyrko- 
vą. Nyrkovas šovė, bet žvė
rį tik sužeidė. Jam teko su 
ja “imtis”, kol ją nustūmė 
į pakalnę.

Pasadena, Calif. — Ast
ronomai mano, kad “Hu- 
manson” kometa susidūrė 
su kokia kliūtimi ir suspro
go.

Washingtonas. — JAV 
prezidentas Kenedis pareiš
kė, kad “Jungtinės Valsti
jos imsis bile priemonių” 
prieš Kubą, kad sulaikyti iš 
jos “eksportavimą” naujos 
santvarkos. Jis sakė, kad 
Kuba gauna iš TSRS gyny
bos įrankių ir patarėjų. 
Jungtinės Valstijos seks 
ta: ar tas nesudaro “pavo
jaus Vakarinei pusei Žemės 
rutulio”.
Senatoriai H. E. Capehart, 

A. Wiley, G. Smathers ir S.
i Thurmond' jau reikalauja, 
ikad JAV tuojau siųstų ma- 
! rininkų pulkus į Kubą ir 
nuverstų dabartinę valdžią. 
To reikalauja ir prie karo 
kurstanti komercinė spau
da.

Už taikingą sugyvenimą

Brazil i joje bus svarbūs 
parlamentariniai rinkimai

Rio de Janeiro. — Spalio 
7 dieną įvyks Brazilijos 
parlamento, < gubernatorių 
ir eiles kitų valdininkų rin
kimai. Jau dabar pasireiš
kė aštrūs tarp partijų ir 
kandidatų debatai.

Svarbiausios ir skailin- 
giausiai apgyventos yra 
Rio de Granda, Pernambu
co ir Sao Paulo provincijos.

Portugalija spiria 
Jungi. Valstijas

Washingtonas. — Portu
galija prisiuntė Jungtinėms 
Valstijoms priminimą, kad 
sutartis dėt JAV bazių Azo
rų salose baigiasi su gruo
džio 31 diena.

Čia suprantama, kad 
Portugalija tą daro išvaka
rėse Jungtinių Tautų 
Asamblėjos sesijos. Mat, 
1961 metais JAV balsavo 
prieš Portugaliją Angolos 
reikaluose, tai dabar nori 
priminti, kad jeigu vėl bal
suos už Angolos ir Mozam- 
bikos laisvę, tai gali netek
ti bazių Azorų salose.

Alžyre jau pasirašė 
sutartį

Alžyras. — Alžyro liau
dies armija, kuri stovi su 
Politiniu Biuru ir jo vadu 
Ben Bella, užėmė Alžyrą ir 
jo apylinkes. Vakarų su
kurstyta militaristų grupė, 
kuri save buvo pasiskelbusi 
“partizanais”, — pasidavė.

Ben Bella liaudis sveiki
no. Jis pareiškė: ’’Krizė 
baigėsi, susirėmimai sulai
kyti”. Tarp Politinio Biuro 
ir “partizanų” sutartis pa
sirašyta.

Maskva. — Atvyko de
šimt moterų iš J A V į 
TSRS. Jų tarpe randasi ir 
buvusio JAV ambasado
riaus G. F. Kennano dukra. 

su kaimynais, prieš JAV 
intervenciją į Kubą balsų 
yra nedaug, bet jie rimti ir 
nurodo pavojų. Senatorius 
Morse iš Oregono valstijos 
intervencijos reikalavimą 
išvadino “pakvaišimu”. 
Tarp kitko jis pareiškė:

“Einant tuo pakvaišimo 
keliu pačioje pra d ž i o j e 
Jungtinėms Valstijoms kai
nuotų 40,000 mūsų jaunuo
lių gyvybių”. Toliau jis sa
kė, kad JAV savo interven
cija nustatytų prieš save 
Lotynų Amerikos žmonių 
mases, o taipgi intervencija 
vestų prie pasaulinio karo.

Washingtons. — Vis 
daugiau kalbų už JAV in
tervenciją į Kubą.

Rio de Granda provincijos 
gubernatoriumi yra Leonei 
Brizola, kuris konfiskavo 
dalį JAV kapitalistų įmo
nių. Jo draugas majoras 
Miguel Arraes kandidatuo
ja į Pernambuco provinci
jos gubernatoriaus vietą, o 
buvęs Brazilijos preziden
tas Janio Quadros į Sao 
Paulo provincijos.

Klerikalas Carlos Lacen-- 
dra ir jam panašūs šaukia 
apie “komunistų pavojų” ir 
kaltina dabartinį Brazilijos 
prezidentą Joao Goulartą, 
kad “jis komunistams pa
taikauja”. Goulartas stoja 
už žemės reformą žemdir
bių naudai.

Ekstra
Washingtonas. — JAV 

vyriausybė prileidžia, kad 
lėktuvas “U-2” galėjo 
skraidyti virš Tarybų Są
jungos teritorijos, nes toje 
srityje buvęs “labai blogas 
oras”.

Maskva. — Tarybų Są
junga atmetė Vakarų pa
siūlymą tartis vakarinio 
Berlyno reikalais. Ji sako, 
kad už vakarinio Berlyno 
pro vokaci j as atsakom y b ė 
gula ant Anglijos, Francū- 
zijos ir JAV.,

New Yorkas. — Hearsto 
laikraščiai neriasi iš kailio 
vesdami propagandą už in- 
terencviją. Jie jau rašo, 
būk Kuboje yra 20,000 mi- 
litarinė jėga iš TSRS, Kini
jos ir Afrikos.

Maskva. — Buvo jaučia
mas Žemės drebėjimas ta
rybinėje Armėnijoje, Tur
kijoje ir Italijoje.

Salt Lake City. — Rug
sėjo 5 d. čia buvo jaučia
mas Žemės drebėjimas.

Maskva. — TSRS moks
lininkai iššovė “Kosmo- 
są-8”.
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Sujudo sukruto
TARYBINIŲ KOSMONAUTŲ žygis kai kuriuos 

Tarybų Sąjungos priešus tiesiog j desperaciją varo. 
“Kas bus?“— klausia jie.—“Tarybinis mokslas Ameri
ką į ožio ragą varo”.

Taip kalba vieni, o kiti raminasi, ramindami ir sa
viškius. Girdi, mes pirmiau pasieksime mėnulį negu ta
rybiniai žmonės.

Patiešysi—negriešysi, sako žmonės. Tačiau blaives
ni amerikiečiai blaiviau į dalyką žiūri.

Prezidentas Kenedis atvirai pripažino, kad JAV 
kosmoso užkariavimo atžvilgiu yra toli atsilikusios nuo 
Tarybų Sąjungos. “Ir bet koks asmuo, kuris bando pa
sakyti, kad mes nesame nuo Tarybų Sąjungos atsilikę, 
klaidina Amerikos žmones...” sako prezidentas.

Tiesa, prezidentas taipgi raminasi ir ramina kitus: 
“Ir aš manau, kad su dabartinio dešimtmečio pabaiga 
mes pralenksime juos (Tarybų Sąjungą)”.

Nesame jokie toje srityje specialistai, ir negalime 
užginčyti to, ką sako prezidentas. Bet priminti galime: 
žengia pirmyn amerikinis mokslas, žengia pirmyn ir 
tarybinis.

Tūlas Thomas E. Barone Jr., iš New Orleans, savo 
laiškely savaitraščiui “Times” (rugp. 31 d.) klausia: 
O kas bus, kai amerikiečiai pasieks Mėnulį, o ten jau 
ras rusų apgyventus kaimus ar rajonus?

Įdomus juokelis. Sakome, juokelis, kadangi, kaip 
šiandien jau mokslo žmonės pripažįsta: Mėnulyje mūsų 
žmogus vargiai gyventi galės, nes ten dienomis baisiai 
karšta, o naktimis—šalta. Pagaliau: dar nėra tikrai ži
noma, ar Mėnulis iš viso turi bet kokias klimatines, Že
mės žmogui pakenčiamas aplinkybes. Dar galvojama, 
kad Mėnulio “pluta” yra plonutė, o gal ją sudaro tik 
dulkės.

JŲ “KULTŪROS” 
KONGRESAS

Lietuviškieji kunigai 
galvojo šiemet į Čikagą 
šaukti 
są.” Kunigiu-.-“falfeą 
mums žinomą, Jai ' įsivaiz
duojame irj;<jų “kultūros” 
kongreso turipįZlir veidą.

Net ir iš pačių “vaduoto
jų” abazo atsiranda kaž
koks dr. B. B. Jucys, kuris 
klausia:

Argi*tai kultūros kongresas? 
Ką gali politinis demagogas 
pasakyti apie lietuvišką kul
tūrą ?..

Jucys ir kiti prieš šį kon
gresą rašo vyriausiai dėl to, 
kad jame “vyriausią prane
šimą” padarys klerikalų 
ideologas dr. J. Grinius, 
specialiai atvykęs iš Vaka
rų Vokietijos.

Pirmiau tam pranešimui 
daryti buvo pakviestas sme- 
tonininkąs B. Raila — tas 
pats, kuris andai žadėjo pa
sitraukti į palėpį pas šeš
kus. Bet vėliau Raila tapo 
atmestas. Na, tai dabar ir 
jis “išnevožija” kunigų šau
kiamą “kongresą.”

Jei B. Raila būtų ten įlei
džiamas daryti pranešimą, 
tai būtų buvę viskas okei, o 
dabar!., bus “gadzinkų” 
giedojimo mitingėlis.

Mes pasakysime: tasai 
“kongresas” dar kartą siek- 
sis paniekinti Tarybų Lie
tuvą ir jos kultūros darbuo
tojus. Bet tai nieko 
reikš!

su
su- 

“kultūrinį kongre- 
Kunigų..

ne

Tragedija Irane
ŽEMĖ DREBĖJO tik apie vieną minutę ir per tą 

minutę žuvo tūkstančiai žmonių, tūkstančiai buvo su
žeistų, daug daug tūkstančių pasiliko be pastogės. Tai 
įvyko praėjusį šeštadienį Irane.

Niekas tikrai negali pasakyti, kiek žmonių toje 
gamtos katastrofoje žuvo. Vieni sako, apie 10,000, kiti 
—apie 20,000. Niekas veikiausiai tikro skačiaus ir ne
žinos.

Bet tai parodo, koks žmogus dar yra silpnas: jis 
siekiasi užkariauti visatą, tiesa, bet dar nemoka pažinti 
visų “žemiškų paslapčių”, kaip, sakysime, žemės dre
bėjimas, neišmoko kaip nuo gamtos katastrofų apsisau-

buvo

Ekonomiškai nualinti, politiškai prislėgti Irano 
žmonės, ištikti šios baisios katastrofos, dar kris į di
desnį vargą ir skurdą. Jei užsienis greit nesuspės pri
siųsti katastrofos užpultiems iraniečiams pagalbos, tai 
daugelis jų badu išimirs.

Darbo dienai praėjus
ŠIŲ METŲ DARBO diena (šventė) praėjo. Joje 

nepasireiškė nieko darbin&kiško, tradicinio, būdingo 
darbininkų šventei.

Kadaise Amerikos darbininkai tą dieną ruošdavo 
gatvėse eisenas, šaukdavo masinius mitingus, kuriuo
se kalbėdavo, diskutuodavo savo gyvybinius reikalus. 
Šiemet jokių panašių eisenų ir masinių mitingų nebuvo. 
Darbo unijų biurokratija nakina gražiausias ameriki
nių darbininkų tradicijas, slopina jų kovingumą.

O vis tik AFL-CIO prezidentas Meany, kalbėdamas 
ne darbininkų mitinge, o Seattle mieste vykstančioje 
parodoje, buvo priverstas pasakyti, kad padėtis šalyje 
bloga, kad nedarbas nemažėja, kad automatija mėto iš 
darbų darbininkus, kad darbininkai turį kovoti už 35 
valandų darbo savaitę.

Taip, jau seniai organizuoti ir neorganizuoti dar- 
• bininkai skelbė, kad reikia trumpinti darbo valandų sa
vaitę.Darbo valandos turi būti sutrumpintos, bet algos 
neprivalo būti sumažintos.

— o —-
ŠIŲ METŲ Darbo dieną JAV negrai pabrėžtinai 

pareiškė, kad jie ne juokais pradeda kovą už panaikini
mą segregacijos viešosiose mokyklose: New Orleanse, 
Albany, Ga., Englewood, N. J., ir kituose miestuose 
prasideda griežtesnė kova už panaikinimą segregaci
jos. Mat, mokyklos atsidaro; dabar kaip tik laikas pra
dėti kovą.

Šiemet Darbo dieną kai kur JAV studentai biskelį 
“varjavojo”, kėlė beprasmes riaušes, ir pemąža jų buvo 
už tai suareštuota. Šis tai jau nėra sveikas reiškinys.

KAS TIE KARO 
PROVOKATORIAI??

Kaip žinia, neseniai 
apšaudyti kai kurie Kubos 
sostinės Havanos priemies
čio Miromau pastatai. Kas 
apšaudė? Ęokie karo pro
vokatoriai tą bjaurų darbą 
dirbo? TASSo korespon
dentas Niujorke šitaip pa
sisako tarybinėje spaudoje:

Po eilės veidmainiškų pa
reiškimų, kad Amerikos vy
riausybė “neprisidėjusi” prie 
ginkluotos provokacijos prieš 
Kubos respubliką, valstybės 
departamentas buvo privers
tas prisipažinti, kad Havanos 
bombardavimas buvo organi
zuotas iš JAV teritorijos.

Amerikos samdiniai Mia- 
myje taip pat nelaiko reika
lingu slėpti, kad Havanos Mi- 
ramaro rajono taikių kvarta
lų apšaudymas yra jų rankų 
darbas. “New York Times” 
praneša, kad anstkrydyje prieš 
Kubos sostinę dalyvavo du 
Amerikos lakūnai Viljamas 
Džonsonas ir Frenkas Svone- 
ris, skraidę viršum Miramaro 
rajono žvalgybiniais lėktuvais, 
vais.

Amerikos spauda sveikina 
kubiečių tautos išdavikus kaip 
didvyrius. “Daily News” pa
teikia oficialaus asmens Va
šingtone pareiškimą, kad vals
tybės 
nuo ją 
tykių 
siemą 
tymą-1 
me valstybės departamentas 
pareiškia suprantąs “karštus” 
savo samdinių “jausmus.”

Provokacijų organizatoriai 
laikraščio puslapiuose jiems 
būdingu tonu ragina pradėti 
naują intervenciją prieš 
ba.

d,epartamentas “nepla- 
kelti teisme bylos nuo- 
ieškotojams, pažeidu- 

J Ą y neutralumo įsta- 
Oficiąliame pareiški-

Kil
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KUR NUĖJO 
DE GĄULLE?

Rugpjūčio 26 d. sukako 18 
metų, kai Paryžius buvo iš
laisvintas iš vokiškų hitleri
nių okupantų. Tą dieną, 
skaitome spaudoje:

Tūkstančiai paryžiečių su
sirinko prie Pąryžįąųs Mon- 
parnaso stoties dalyvauti cere
monijoje, skirtoje Hitlerio ka
riuomenės kapituliavimo Pa
ryžiuje ir Prancūzijos sostinės 
išvadavimo 18-osioms moti- 

nėms. Ceremonijos dalyviams 
kalbėjo buvęs Paryžiaus išva
davimo komiteto pirmininkas 
Andre Tole. ,;JjiSf(-.ipąrpįškė: 
“Ne iš keršto, p tik rūpinda
mi esi nacįopąHniajs interesais 
ir taika, mes’piktinamės, kad 
nacistai,’ kaip ' ir anksčiau, tb-^ 
bėVeikia,- ir mūs 'pasiekia1 stū
gavimai i aąxi»: revanšą. Dar yra 
laiko paremti tiems, kurie ko
voja Vokietijoje už taiką.”

Prancūzijos Komunistų par
tijos Centro komitetas surengė 
priėmimą 18-ųjų Prancūzijos 
išvadavimo iš hitlerinių oku
pantų metinių proga.

Priėmime kalbėjo PKP ge
neralinio sekretoriaus pava
duotojas Valdekas Rošė. Jis 
pabrėžė, kad prancūzų tauta, 
aktyviai dalyvaudama pasi
priešinimo judėjime, padėjo 
išvaduoti šalį. Kalbėdamas 
apie generolo de Golio daly
vavimą pasipriešinimo judėji
me karo laikotarpiu, Valde
kas Rošė pažymėjo, kad šiuo 
metu de Golis virto uoliausiu 
revanšistinės Vakarų Vokieti
jos militaristų šalininku.

31 d.

4,828 
Toba-

TRINIDADAS 
IR TOBAGAS— 
NAUJA VALSTYBĖ

1962 m. rugpiūčio
Karibų jūroje esančios dvi 
salos — Trinidad ir To
bago — pasiskelbė nepri- 
klusoma valstybe. Apie tai 
Lietuvos žinių agentūra El
ta rašo:

Trinidadas ir Tobagas—pa
čios pietinės West Indies saly
no salos Karibų jūroje Pietų 
Amerikos pakrantėje.

Trinidado plotas — 
kvadratiniai kilometrai, 
go—300 kvadratinių kilomet
rų.
> 1960 metų duomenimis, Tri
nidade ir Tobage gyvena 
827,957 žmonės, iš kurių 33,- 
333 žmonės gyvena Tobago 
saloje. Didesnę gyventojų 
dalį sudaro negrai ir mulatai. 
Sąloąe tąip pat,gyvena indėųų.

Svarbiausias Trinidado ir 
Tobago miestas — iPort of 
Speinas >'(93,054 gyventojai).

Salose išžvalgyti gausūs naf
tos telkiniai. Trinidade taip bor: Which Way? 
pat yra žinomas asfalto eže
ras — vienas didžiausių pa
saulyje gryno asfalto klodų.

Svarbią Trinidado ir Toba
go eksporto dalį sudaro cuk
rus. Be naftos, asfalto ir cuk
raus, Trinidadas ir Tobagas 
eksportuoja apelsinus, bana
nus, kakavą, kavą, kokoso rie
šutus. Pagrindinė žemės ūkio 
kultūra— cukrašvendrės. Taip 
pat auginamos citrusinės kul
tūros, kakavos pupelės, kava, 
bananai, tabakas, ryžiai. Vei
siami naminiai paukščiai ir 
auginami gyvuliai, daugiausia 
kiaulės.

Iki 1797 metų Trinidadas 
buvo Ispanijos valda. 1797 
metais Napoleono karų metu 
jį užgrobė Anglijos ekspedici
ja ir 1802 metais pagąl Am- 
jeno taikos sutartį jis buvo pa
liktas Anglijai. Tobago sa
la ne kartą buvo perėjusi iš 
Anglijos rankų į Prancūzijos. 
Ir tik 1814 metais galutinai 
tapo Anglijos valei a.

1958 metų sausio mėnesį 
Trinidadas ir Tobagas kartuJL 1 111 1U dildo 11 JLUUdgdd Adliu I X </

su kitomis Britanijos salomis bą ir bendradarbiavimą su 
Karibų jūroje susijungė į visomis valstybėmis., nepai- 
West Indies federaciją. Ta- sant kokią santvarką jos 
čiau Jamai.cos nutarimas 1961 turėtų, pravedus plačią vi-
metų rugsėjo menesį išstoti iš 
federacijos likvidavo dešim
ties Karibų jūros teritorijų 
politinę sąjungą.

1962 metų sausio mėnesį 
Trinidado ir Tobago vyriausy
bine partija — nacionalinis 
liaudies judėjimas — vienbal
siai nutarė, kad Trinidadas ir 
Tobagas neįeis į Pytų Karibų 
federaciją, o sieks nepriklau
somybės Britanijos sandrau
gos ribose.

NAUJAS TILTAS Į 
ROOSEVELTO NAMĄ
Lubec, Me. — Nutiestas 

naujas tiltas tarp Lubec, 
Maine ir CarppobelJo salos, 
Kanados. Saloje yra buvu
sio prezidentų Roosevelto 
vasarnamis. Tilto atidary
me dalyvavo jo sūnus 
James.

Stokime Į svarbų 
švietimo darbą

Artėja laikas pradėti šių 
meįtų yajų gavimui “Lais
vei” nąųjų’t skaitytojų, at
naujinimui, išsibaigusių pre
numeratų, .taipgi kitais bū- 
dąis sųkėliiįų.i finansų laik- 
rąš^ify išlaikymui 1968 me
tams. J-

Dėkui visuomenei už gražų 
“Laisvės” gyvavimo 50 me
tų sukakties paminėjimą 
1961 metais, tai šiemet laik
raštis neturėjo finansinių 
trūkumų. Tačiau, to džiaugs
mo sujaudinti negalime nu
leisti rankų darbui. Į atei
tį turime žiūrėti iš anksto 
ir žengti į ją pasiruošę. Tu
rime būti atspariai pasiren
gę prieš finansines kliūtis 
laikraščio pirmynžangai.

“Laisvės” bendrovės di
rektorių taryba, rimtai pa
analizavus padėtį Amerikos 
lietuvių visuomenėje, daro 
išvadą, kad šiemet aplinky
bės progresyvios spaudos 
platinimui yra geresnės, ne
gu kad buvo keletu praėju
sių metų. Tokia mintimi 
vadovaudamiesi, direktoriai 
nutarė duoti $1.00 nuolaidos 
už metinę prenumeratą 
naujai užsisakantiems 
“Laisvę,” gyvenantiems A- 
merikoje. Į Lietuvą nėra 
prenumeratos nuolaidos, 
nes daug kainuoja ten per
siuntimas laikraščio.

Antras direktorių nutari
mas: prašyti visuomenę su-

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS klausimais
Knyga apie Amerikos 
darbininkų judėjimą

Pažangaus laikraščio “The 
Worker” kolumnistas Geo. 
Morris parašė labai svar
bią knygą “American La- - »

Minima knyga suteikia 
plačių informacijų apie uni
jinį darbininkų veikimą, 
unijų vadovų politiką, kaip 
toji politika susieta su šal
tuoju karu ir tt.

Autorius išsamiai ryški
na, kiek šaltasis karas yra 
žalingas darbo žmonėms. 
Nors komercinė spauda 
bando įrodyti, jog šaltasis 
karas 'palaiko darbininkus 
dirbtuvėse, mažina bedar
bių skaičių ir tuo suteikia 
darbo žmonėms gerbūvį, ta
čiau su tokiu jų įrodinėji
mu knygos autorius visai 
nesutinka. George Morris, 
kaip tik priešingai, įrodo, 
jog šaltasis karas nemažina 
bedarbių skaičiaus ir dir
bantiesiems nesuteikia ger
būvio. Šaltąjį karą panai
kinus, nusiginklavus, be jo
kių varžtų atidarius preky- 

suomeninių darbų progra
mą, sutrumpinus darbo sa
vaitę iki 35 valandų, tada 
visiems darbo žmonėms bū
tų užtektinai darbų, tada 
gerbūvio galėtume susi
laukti.

Monopolistinis kapitalas, 
tačiau, prie to neprileidžia. 
Tuo pačiu metu unijų vado
vai jam visokiais būdais pa
deda. AFL-CIO preziden
tas Meany yra didžiausias 
šaltojo karo politikos skie
pytoj as darbų unijose.

Geo. Morris ąiškina, kad 
eiliniai unijisįai niekur įr 
niekad neįgaliojo Meany ir 
kitų unijų biurokratų ginti 
monopolistinįo kapitalo 
reikalus, susietus sų šaltuo
ju karu. Atsiranda vis dau- 

kelti $5,000 fondą aukomis 
ir parengimais sustiprini
mui laikraščio biudžeto 1963 
metams. Nors šiuo metu 
“Laisvės” finansinė padėtis 
nėra bloga, tačiau reikia 
su atsarga žiūrėti į ateitį, 
kad apsisaugoti nuo netikė
tinų nemalonių įvykių eko
nomikoje.

“Laisves” direktorių tary
ba ir visas jos darbininkų 
kolektyvas aukštai įvertina 
laikraščio platintojus ir vi
sus kolonijų veikėjus už taip 
sėkmingai moraliu ir mate
rialiu atžvilgiais išvestą 
“Laisvės” auksinio jubilie
jaus paminėjimą. Visi šir
dingai dėkojame jums, 
draugai ir draugės, už rū- 
pestinguir.0.’ už išmintingą 
iniciatyvą ir triūsą išlaiky
mui spaudos, skleidimui ap- 
švietos rašytu žodžiu.

Vajus prasidės su spalio 
mėnesio 1-ma diena ir tęsis 
per tris mėnesius iki 31 die
nos gruodžio š. m. Iš pat 
rudens darbuokimės ruoši
mu parengimų fondo sukė
limui. Aukų rinkimas fon
do reikalui taipgi yra labai 
svarbus.

Visus “Laisvės” skaityto
jus prašome padėti vajinin- 
kams ir kolonijų veikėjams 
gauti naujų skaitytojų ir 
sukelti finansų užtikrini
mui laikraščio gyvavimo.

P. Buknys

giau ir daugiau unijistų, su 
tokia politika kovojančių. 
Net tūli Vadovai pradeda su 
MėaSny politika' nėbesutikti. 
Tūli AFL-ClO vadavai j du 
mato, kalį) ■ nepriklausomoš 
unij os pradeda paveržti 
uni j ištinę vadovybę darbo 
žmonių masėse.

Šiuo metu svarbiausias 
unijoms klausimas — atgai
vinimas senojo kovingumo. 
Kova už 35 vai. darbo savai
tę kaip tik ir gali pagyvin
ti visą unijistinį veikimą, 
visai priešingą šaltojo karo 
politikai. Pažangieji unijis- 
tai turėtų daugiausia dar
buotis, kad išjudintų pla
čias darbo žmonių mases 
bendrai kovai už 35 valan
dų darbo savaitę.

Patartina šią knygą pasi
skaityti ypač tiems, kuriuos 
domina darbininkų judėji
mas. Ją išleido New Centu
ry Publishers, 832 Broad-

Parsiduoda po $2.50 kopija.

Trinidadas—nauja valstybė 
Lotynų Amerikoje

Rugpjūčio 31 d. Trinida
das pasiskelbė nepriklauso
ma valstybe su 830,000 gy
ventojų. Nauja valstybė 
apima1 Trinidado salą ir ne
didelę Tobago salą. Jinai 
randasi arti Venezuelos res
publikos. Jos sostinė—Port 
of Spain.

1498 metais Kolumbus su
rado tas salas. Tuojau Is
panija jose įsigalėjo ir vieš
patavo iki Anglija nugalėjo 
Ispaniją 1802 metais. Ang
lija tas salas valdė per 160 
metų.

Gyventojų daugumą su
daro negrai, kurių protė
viai, kaip vergai, buvo iš 
Afrikos atvežti. ; Kitą dalį 
sudąro rytiniai indėnai. Ra
sinis pasidalinimas ir rasi
niai kivirčai tarp jų visada 
buvo jaučiami, net valdovų 
kurstomi.

Trinidadas yra turtingas
‘j./., n;n j >»,. hjJ 

aliejumi, kurio kasmet pa
daro apie 43 milijonus bač
kų. Taipgi išdirba cukrų, 
romą, kavą ir kitus gamti
nius produktus. Plati pre-X 
kybą vedama su Kanada m 
Anglija. Vidutinės gyven
tojų pajamos siekia apie 
$600 į metus.

Amerikiečiai taipgi turi 
savo militarinį batą Trinida- 
dan įkėlę. Nuo 2-rojo pa
saulinio karo Chaguarama- 
se randasi JAV laivyno ba
zė, kuri užmia 18 ketvirtai
nių mylių. Sutartis leidžia 
jai ten pasilikti dar 17 me
tų.

Ši mažytė respublika pa
silieka surišta su Anglija, 
nes ji įeina į Britų Bend
ruomenę. Kaip matosi, ji 
bus anglų ir amerikiečių 
apiekoje.

Venezuelos sostinėje 
baisus skurdas V

Vos tik už 17 mylių nuo*’* 
Trinidado randasi Venezu- 
elos respublika, kurios sos
tinė Karakas (Caracas) pa
garsėjusi aliejaus eksportu, 
turtingumu ir sykiu di
džiausiu skurdu.

Associated Press reporte
ris Paul Finch tiesiog nu-,^ 
stebo patyręs, kad šiame 
mieste randasi virš 360,000 
beraščių, pusbadžių, pus
nuogių žmonių. Jie gyvena 
“ranchos” vadinamose lan
dynėse, kur pilna visokių 
miesto išmatų. Neišpasa
kyta smarvė. Pasmirdusia- 
me upeliuke jie maudosi, 
baltinius plaunasi ir tą patį 
vandenį gėrimui naudoja. 
Vaikai nuogi gatvėmis bė
gioja, kuomet pilnos gatvės 
automobilių, krautuvės už
pildytos įvairiausiais pro
duktais.

Štai ir priežastis nuolat 
pasikartojančių Venezuelos 
sdstinėje' sukilimų. N o !r s 
valdžia-‘$ar vis pajėgia' sus
kilimus nuslopinti, bet ar-^ 
ilgai pusnuogiai ir pusba1' 
džiai žmonės galės bepakęs- * 
ti tokį nesvietišką skurdą; 
kuomet pats miestas skęsta 
didžiausiame pertekliuje.

Čekoslovakijoje pusantro 
milijono televizorių
Šiuo metu socialistinės 

Čekoslovakijos žmonės jau 
naudoja pusantro milijono 
televizorių.

Pripažįstama, jog Čeko
slovakija televizorių naudo
jimu jau žymiai pralenkė 
Francūziją, Italiją ir Aust
riją.

Naftos vamzdžiai 
kenkia bizniui

New Yorkas. — 1963 m. 
sausio pradžioje devynio^ 
naftos kompanijos baigs 
nutiesimą naujų vamzdžių,^ 
nuo Houston, "Texas, iki 
New Yrorko. Jie bus 1,600 
mylių ilgio.

Pradžioje tais vamzd
žiais per parą galės atpluk
dyti 600,000 naftos bačkų 
(po 42 galionus kiekviena), 
o vėliau jau po 800,000 bač
kų. Jų nutiesimui ir įrengi
mui kompanijos išleis 
$360,000,000.

Dabar susirūpino “T-2” 
tankerių kompanija, nes į 
New Yorką jos 50 tanke
rių, po 16,000 tonų įtalpos, 
pristatydavo naftą. Vamz
džiai atims nuo jų darbą.

Ottawa. — Virš 200 ket
virtainių mylių dydžio le
dynas nuskilo nuo Ellesme
re salos kranto ir nuplaukė 
į jūrą. Jis jau atsitolino! 
apie 50 mylių nuo buvusios^ 
pozicijos. JAV ir Kanados 
lėktuvai seka jo kryptį
G Ui » > *51 ai, i
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“Tar. istorijos enciklopedija” 
apie Antaną Bimbą

Širdis nežino Dar vienas naujas
nuovargio Lietuvos miestas

dabar moka su virš dolerį;; Alyvų kalnelio. Ta vieta 
kad kainas kelia anglies,1 gana ribota, t ū kst/a H fe.YH 
plieno, aliejaus ir kitų reik-į žmonių ją pripildyt^. O ten 
menu savininkai dėl dides
nio pelno, — knygos auto
rius apie tai neužsimena, 
jis kaltina už tai tik darbi
ninkus. Taip kalbėti gali 
tik kapitalistas, o ne socia
listas!

Politiiniu ir socialiniu po
žiūriu knyga perdaug ša
liška. Autorius labai neken
čia komunistų abelnai, o 
Rusijos bolševikų ypatingai 
dėl to, kad šie padėjo lietu
viams nuversti smetoninę 
“demokratiją.” Taigi ir vi
sos jo išvados yra nudažy
tos šiuo sentimentu. Jis 
džiaugiasi, kad prieš Urug
vajaus komunistus vietos 
“lietuviai socialistai pasi
kvietė į bendrą darbą ir ki
tų srovių lietuvius, jų tarpe 
ir katalikus.” Reiškia, soci
alistai sudarė bendrą fron
tą su klerikalais ir fašistais. 
Nebloga kompanija!

Amerikos lietuviai socia
listai irgi išsižadėjo net sa
vo senojo vardo: iš mark- 
sinių socialistų liko tik soci
aliniai demokratai. ALTe 
jie veikia prieš tarybinę 
Lietuvą bendrai su smetoni
niais tautininkais, fašisti
niais voldemarininkais, san- 
dariečiais ir klerikalais. Tai 
irgi bendras, frontas.

Netikri pranašai
Prelatas P. M. Juras pa

rašė brošiūrą, pavadintą 
“Pranašystės apie pasaulio 
pabaigą.” Tai grynai pro
pagandinis pamfletas, skir
tas bailiams pagąsdinti. Ir 
be aiškinimo aišku, kad au
torius nenurodinėja gali
mus gamtinius žemės ir ki
tų planetų išnykimus: sau
lės atšalimą bei žemės su- 

Ryšium su tuo, St. Mi- šaldymą, žemės susidūrimą ii • 1_  * i • i i j v

Apie lietuvių išeiviją
Buvęs “Keleivio” redak

torius St. Michelsonas pa
rašė knygą apie lietuvių iš
eiviją Amerikoje. Knygoje 
yra gana enciklopedinės bei 
m e m u arinės informacijos, 
kuria galės pasinaudoti, jei 
kas nors, kada nors, rašys 
Amerikos lietuvių išeivijos 
istoriją.

Knygos kompozicija labai 
padrika. Medžiaga imta iš 
autoriaus “archyvo” be jo
kios sistemos—kas pirmiau 
į ranką pateko, todėl joje 
nepaprastai daug pasikar
tojimų. Kai kur net ištisi 
puslapiai žodiškai pakarto
ti: apie Lattimero anglia
kasių skerdynę tas pats tek- 

patiks lintos “statistikos.” 
Pav. pasakyta, kad 1907-08 
m. iš JAV grįžo Lietuvon 
50,000 išeiviu. Kuo tai rem
ta?

Yra daug ir nereikalingo 
balasto, neįdomių smulkme
nų, be kurių buvo galima 
apsieiti. Yra net ir viena ki
ta “reveliacija,” kurių peri
odinėje spaudoje ne visuo
met užtinkama. Pav. psl. 
367 pasakyta, kad smetoni
nė Lietuvių Taryba, sukur
ta 1913 m.,^ Vilniuje, slapta 
pasikvietė lenkus, kad tie 
atimtų iš V. Kapsuko vado
vaujamos vyriausybės Vil
nių ir pasilaikytų sau. Skai
tome: “Tada, sakoma, slap
ta buvusi pakviesta lenkų 
armija. Ir iš tiesų, 1919 m. 
bal. 22 d. lenkai įsiveržė į 
Vilnių, revoliucinę Kapsuko 
Tarybą nuvertė, daug tary- 
bininkų išžudė, ir priedu 
įtaisė dar žydų pogromą.” 
Kitaip sakant, gen. Želi

govskis atėjo į Vilnių sme
toninės Tarybos pakvies-

K tas!
chelsonas klausia: “Kas bu-^su kuria kita planeta, žentai baisiu sadistu, žiaures

niu, negu bet koks žemės 
diktatorius, nes jis pasmer
kia žmones (milijonus jų), 
turinčius nesudegamą kū
ną, amžinoms pragaro lieps
noms!

Brošiūroje pasakyta, kad 
“prisikėlimas iš mirusiųjų 
yra paprasčiausias daly
kas.” Mistikams ir visokiems

vo Lietuvos išdavikas — mes viduryje esamųjų du- 
Kapsukas ar Lietuvių Ta
ryba” ? Klausimas palikta 
neatsakytas.

Minėtoji Taryba stengėsi 
įkurti “krikščioniškai kon- 
servatyvę monarchiją,” su 
vokišku karalium Urachu, 
ir surišti Lietuvą “amžinais lijom, senovės žydų “prana- 
ryšiais” su kaizerine Vokie
tija. Šis planas neišdegė tik 
dėl, kad buvo nuversta kai
zerio valdžia.

Knygoje yra ir visai ne
teisingų informacijų. Pav. 
vienoje vietoje pasakyta, 
kad buvusio brukliniečio 
Juozo Šukio žmoną naciai 
sušaudė Baltarusijoje už 
sabotažą, o tuo tarpu ji yra 
gyva ir gyvena Lietuvoje; 
^pasakyta, kad “Amerikos” 
pirmuoju redaktorium buvo 
J. Laučka, o tikrenybėje juo 
buvo K. Vilniškis, etc.

Kiek keista, kad buvęs so
cialistinio laikraščio redak
torius vietomis nukalba vi
sai nesocialistiškai. Psl. 21 
pasakyta:

“Kasyklų pramonė su
smuko dėl to, kad angliaka
siai gerai susiorganizavo ir 
pradėjo reikalauti vis dau
giau ir daugiau atlyginimo 
už savo darbą. Unija pada
rė jiems daug gero, bet ji 
nuėjo pertoli: privertė ka
syklų kompanijas mokėti 
angliakasiams tokias algas, 
kad anglies kaina pakilo 
nuo $4 iki $32 už toną. Re- 
zultatas buvo toks, kad 
žmonės išmetė iš savo namų 
anglimis kūrenamas kros
nis, o įsitaisė aliejinį šildy
sią, kuris buvo daug piges
nis ir švaresnis.” Kad kai 
anglies tona buvo $4, tai 
angliakasiai pirko kiaulie
nos svarą už šešis centus, o 

jų eksplodavimą, pilnutinį 
žemės drebėjimą ar žmo
gaus išradingumo pasėkas 
—masinį vandenilinių bom
bų kara ir pan. Jis kalba 
apie mistinį pasaulio galą, 
remtą šventraščiu, evange-

šais” abelnai, o tariamu
Kristum ypatingai. Kun. 
Juro paties rašto ten ne- 
nedaug. Jis operuoja veik 
išimtinai tik citatom iš bib
lijos, popiežių bulėmis., 
krikščionvbės ir judaizmo 
vadu teigimais, bažnvtinių 
susirinkimų nutarimais, etc.

Centrinis pamfleto taškas 
yra tas, kad ateis pasaulio 
pabaiga, nes taip “pranašų 
išpranašauta” ir šventraš
tyje parašyta. Kils kur nors 
dausose baisi planeta, kuri 

I išstums mūsų žemelę iš jos 
kelio, saulė eksploduos ir 
susiartins su žeme, kris iš 
dangaus žvaigždės, bus ne
apsakomas karštis ir viskas 
žemėje išdegs, jūros van
duo užvirs, ledkalniai iš
tirps, išsiverš ugniakalniai, 
žemė drebės, viskas, kas tik 
gyva žemėje sudegs, ele
mentai (metalai) sutirps, 
žemė subyrės, ir 1.1. Kitaip 
sakant, žemės nebeliks.

Tačiau prieš tai būsią tam 
tikri ženklai: kilsiąs Anti
kristas, kuris žmones nuo 
dievo nuves. Kas tai, sako 
kun. Juras, Antikristą jau 
net matęs!

Po to būsiąs paskutinysis 
teismas, kur Jėzus, žmo
gaus sūnus, ateisiąs iš dan
gaus žmonių teisti. Visas 
tautas dangiškasis trimitas 
sušauksiąs į Juozapato slė
nį, kuris esąs Israelio žemė
je, tarp Jeruzalės miesto ir 

juk būsią sušauktbš1 Visos 
tautos, visi žmonės, kurie 
nuo žmogaus afeiradimo že
mėje gyveno. O jų’ tūrėtų 
būti ne milionai, bet mili
jardai, tūkstančiai milijonų. 
Kaip gi jie ten sutipls, 
mums brošiūros autorius 
nepaaiškina. O jis teigia, 
kad visi žmonės kelsis iš 
mirusiųjų su -savo kūnais. 
Kiekvieno byla iki smulk
menų būsianti išnagrinėta: 
bus “knygoje surašyta” ne 
tik ką kiekvienas žmogus 
darė, bet ir ką mąstė. To
kiai daugybei žmonių išeg
zaminuoti, vienam teisėjui, 
imtų kelis tūkstančius me
tų! Kaltinamieji liudininkų 
negalėsią statyti, apeliacijų 
irgi nebūsią. Tai labai vie
napusiškas “teismas,” ku
riame teisybės nežiūrima!

Tačiau autorius nepasako, 
kur tie žmonės susirinks, 
nes visa žemė bus jau su
byrėjusi. Taigi nebus nė 
Juozapato klonio. Čia tai 
jau be “pranašų” neapsiei
si !

Kitoje savo brošiūros vie
toje autorius prieštarauja 
pats sau. Jis sako, kad dar! 
Kristui nepasirodžius, o jau j 
būsią atskirti “ožiai” nuo 
“avių”: “ožiai” suvaryti į

Tai reikštų, kad dar “teis
mui” nepras i d ė j u s , o jau 
žmonės bus nuteisti, nes tik 
tie, kurie bus dešinėje — 
kils su angelais į dausas at
einančio Kristaus pasitikti. 
Tad kam dar ta “teismo” 
komedija, jei kairėje esan
tieji jau paties teisėjo, dar 
“teismui” neprasidėjus, jau 
vadinami “prakeiktaisiais”? 
Kristus padaromas kokiu 

apgavingiems pranašams— 
jūra iki kelių, jie “viską ži
no.” Tačiau evo 1 i u c i j o s 
mokslas mums sako, akd 
žmogaus niekas nesutvėrė, 
bet jis., milijonų metų eigoj, 
išsivystė iš žemesnių gyvy
bės formų. Dar daugiau. Iš 
praktikos mes žinome, kad 
miręs jokis organizmas nie
kad neatgyja. Su mirčia 
baigiasi jo egzistencija. Tik 
viena gyvybė yra amžina, 
bet ne žmogus. Tik koks 
nors apgailėtinas lengvati
kis, kuris neoperuoja savo 
protu, gali paklusti kun. Ju
ro antgamtiniams teigimams 
bei jo fantastinei propagan
dai. Jo cituojamos “prana
šystės” tinka tik vaikų bei 
tamsūnų mulkinimui.

Tačiau autoriaus išvada 
visai aiški. Jis tai nedvejo
damas pasako pačioje bro
šiūros pabaigoje: “Duok;že
mę, o gausi už tai dangų, 
duok aukso gabalą, o gausi 
dangų; turi skatiką, pirk 
už jį rojų, o neturi nė ska
tiko — duok vandens stikli
nę ar duonos riekelę ir pirk 
už tai dangų.”

•O kas gi yra to “dangaus” 
agentai, kurie jį pardavinė
ja, jei ne kunigai? Reiškia, 
atiduok viską, ką tik turi, 
kunigams: jei neturi nei 
namų, nei aukso — atiduok 
paskutinį skatiką, bet “pirk 
dangų”! Ir menkiausio iš

Neseniai pasirodžiusiame 
’iš spaūdoš' “Tarybinės isto- 
irijos enciklopedijos” 2-ame 
!tome išspausdintas šis 
Maskvos istoriko J. ;P, . De
me n t j e v o straipsnis apie 
Antaną' Bimbą:

“Bimba Antanas.—Ameri
kos istorikas. Veikale “A- 
merikos darbininkų klasės 
istorija” (“The History of 
American Working Class,” 
N. Y., 1927; rusiškas verti
mas 1930) davė JAV darbi
ninkų judėjimo apybraižą 
iki XX amžiaus trečiojo de
šimtmečio pradžios. Bimba 
pateikė faktų, kurie panei
gia pažiūras r e f o r m i stų, 
mėginančių Amerikos dar
bininkų klasės istoriją pa
rodyti vien kaip tredjunio- 
nistinę kovą. Bimba paro
dė, kad nežiūrint eilės prie
žasčių, kurios lėtino JAVC 7 

darbininkų judėjimo vysty
mąsi, Amerikos proletaria
tas praėjo garbingą kovos 
kelią, dalyvavo svarbiau
siuose socialiniuose ir poli
tiniuose mūšiuose. Kitame 
veikale “Moli Magvairs” 
(“The Molly Maguires,” N. 
Y., 1932; rusiškasis verti- 

Į mas, Maskva, 1950) Bimba, 
i remdamasis smulkia vyriau- I cL • •I sybės ataskaitų, teismo me-

Studentai vasaros 
mokyklose

Buvo laikai, kai jaunuolis 
eidavo į mokyklą vasaros 
metu tik tada, kai dėl vie
no ar kito dalyko nebūda
vo perkeltas į aukštesnę 
klasę ir turėjo pasiruošti 
per vasarą. ^Dabartiniais 
laikais, tačiau, šimtai tūks
tančių berniukų ir mergai
čių eina į vasaros kursus 
patys, ir neturėdami pasi
ruošti iš atsilikto dalyko.

Į šią savanorių grupę įei
na studentai, klausą vpridė
tinius kursus, kurių jie ne
gali įteikti į reguliarias mo
kyklos valandas; gabūs mo
kiniai, susidomėję kuriuo 
nors dalyku ar studija, 
pavyzdžiui, kalbomis, mate
matika ar fiziniais moks
lais; studentai, kurie patys 
nori greičiau pabaigti mo
kyklą, ir tie, kurie nori kur
sų (kaip, pav., pasiruošimo 
šoferiavimui), į kuriuos vi
si mokyklos mokiniai negali 
būti sutalpinti per mokslo 
metus.

Nors daugumoje mokyk
lų vis dar yra tradiciniai 
atsilikusiuose dalykuose pa- 
sivijimo kursai, tačiau tų 
kursų pavadinimai dabar 
keičiasi ir jie vadinami 
“praturtinimo,” “progresy
vaus darbo gabiesiems,” ar 
“pagreitinimo” kursais.

Tarp vasarinių kursų da
bar yra šie: rusų ir kitos 
kalbos, didžiosios knygos, 
greitas skaitymas ir kūry
binis rašymas. Į kolegijas 
pasinešę studentai gauna 
specialios naudos iš tokių 
dalykų, kaip prieškoleginė 

,anglų kalba ir “sutrumpin
tas ranka rašymas” paskai
tų užrašams paruošti. Dau
gelyje mokyklų gabūs stu
dentai ima pažengusiems 
matematikos ir fizinių 
mokslų kursus. Kai kurios 

silavinimo žmogus žino-, 
žino, kad nei aukso, nei že
mės į dangų pasiųsti nega
lima, reikia jį atiduoti ku
nigui.

Tai tokia knygelės išva
da. Jokios mokslinės vertės 
ji neturi.

džiagos, laikraščių analize, 
pirmą kartą aprašė vieną iš 
didvyriškų Amerikos dapbi- 
nih’k’iį1 kfešėd1 kovos1 puslapių 
-^Pehsilvarii jo£V1 'angliakasių 
1875 metų ^ilgąjį streiką.” 
Bimbos veikalai* yra įnašas 
į’p'togresyvios krypties vys
tymąsi Amerikos istorio
grafijoje.”

“Tarybinė istorijos enci
klopedija,” kurios rengia
masi išleisti 12 tomų, patei
kia medžiaga apie viso pa
saulio svarbiausius istori
nius įvykius, valstybinius 
veikėjus, istorikus, kurie 
suvaidino svarbesnį vaidme
nį istorijos mokslo srityje.

I. P. Dementvejas naudo
josi tik dviem A. Bimbos 
veikalais, pasirodž i u s i a i s 
rusu kalba. Jis neturėjo | 
duomenų apie kitus reikš-! 
mingus A. Bimbos darbus 
(vien atskiromis knygomis! 
daugiausia lietuviu kalba 
vra išėję daugiau 24 jo vei
kalai). Straipsnyje nena- 
teiktos. taip pat A. Bimbos 
biografinės žinios, neatsi
spindi jo plati visuomeninė 
veikla, nes Maskvos’ istori
kas tų žinių neturėjo.

R. šarmaitis
1962—VIII—6

mokyklos priima studentus 
iš apylinkių, esančių už mo-

Švietimo autoritetai nu
statė, kad daugiau mokyk
lų turi vasaros programas, 
negu bet kada anksčiau, ir 
jas lanko daugiau jaunuo
lių. Nors ir nėra statistikų 
iš visos tautos, viena rytinė 
valstija pranešė, kad vasa
ros mokyklas lankė apie 
180,000 studentų, palyginus 
su 50,000 prieš 10 metų.

Neper seniai Tautinė švie
timo draugija, peržiūrėjusi 
vasaros mokyklų progra
mas, padarė išvadą, kad 
apie pusė miestų ir prie
miesčių mokyklų distriktų 
JAV-ose turi vasaros mo- 
kvklas.

Kai kurie auklėtojai mato 
vasaros programų augime 
atsiradimą per apskritus 
metus veikiančių mokyklų. 
Vienuolikos ar dvylikos mė
nesių mokyklos prospektas 
užaliarmavo daugeli žmo
nių, o ne vien tik vaikų. Ta
čiau neatrodo, kad tam bū
tų pavojaus dabar.

Tikroje prasmėje vasaros 
mokyklų plitimas per kraš
tą tik parodo didėjantį tau
tos troškimą apsišviesti ir 
daugelio berniukų bei mer
gaičių norą prasistumti gy
venime su tėvų bei mokyto
jų padrąsinimu. Studentai, 
kurie eina į vasaros mokyk
las, paaukoja didelę savo 
dviejų mėnesių vasaros ato
stogų dalį. Elementarinės 
vasaros mokyklos, mokinys 
praleidžia nuo šešių ligi 
septynių savaičių mokyklo
je. Aukštesnės mokyklos 
mokinys vidutiniškai pra
leidžia klasėse nuo 9 vai. 
ligi 12 vai. Toks sutvarky
mas duoda laiko ir kursams 
ir pasiruošimui, ir dar lieka 
laisvi liepos mėnesio popie
čiai ir visas rugpjūčio mė
nuo.

Žinoma, vasaros mokyk
los buvo ilgalaikė tautos 
kolegijų tradicija, kur dar 
nebaigę ir baigę studentai 
gali pagilinti savo žinias.

American Council

Ne rožėmis klotą’ gyvėnii? 
mo kelią teko praeiti Jonui 
Krampiui. Audringį;jyy^iąį 
įtraukė jį į gyvento 
petą dar pirmojo pąsauliryp? 
karo metais, toli nuo ugim-i 
tosios Lietuvos, vilkint^c^ 
rinės armijos kareivio "mi
line. Jau 1917 metais jau
nuolis savo likimą glaudžiai 
surišo su kova už Tarybų 
valdžią. Išvijus iš. Tarybų 
Lietuvos fašistinius grobi
kus, nuožmiais buržuaziniu 
nacionalistų siautėjimo me
tais J. Krampys dirbo vykdo
mojo komiteto pirmininko 
pavaduotoju, vėliau pirmi
ninku Mažeikių ir Alytaus 
apskrityse, buvo aistringas 
agitatorius už kaimo kolek
tyvizaciją, už socialistinius
pertvarkymus. j

Šiandien Jonas Krampys 
—personalinis pensininkas. 
Senatvė, atrodo, rami ir ap
rūpinta. Bet komunisto šir
dis neleidžia abejingai pra
eiti pro trūkumus. Ir iki 
šiol į jį, miesto Tarybos de
putatą. ne vienos visuome
ninės komisijos narį, liau
dies teismo tarėją, aly tiš-j 
kiai kreipiasi įvairiausiais 
reikalais. Užeina į namus, 
sustabdo gatvėje, kalbina 
atvykusį į kolūkį.

Didelį, naudingą darbą 
dirba Alytaus pensininkai. 
Jau trečius metus prie so
cialinio aprūpinimo sky
riaus veikia pensininkų ta
ryba. Jos pirmininką J. Sa- 
baitį alytiškiai pažįsta kaip 
n e i š s e n kančios energijos 
žmogų. Jis — draugovinin
kų tarybos, draugiško teis
mo pirmininkas. Tyliai, bet 
atkakliai moka pakovoti už 
savo reikalavimus ir jo pa
vaduotojas, buvęs mokyto
jas K. Matulaitis, V. Ker
šys, K. Miglinas, P. Kalve
lis ir daugelis kitų — tai 
Alytaus pensininkai akty
vistai, nenurimstančios šir
dies. žmonės. Tai jų rūpes
čiu beveik visuose rajono 
kolūkiuose priimtas pensijų 
įstatymas, tai jie pirmieji 
signalizavo apie nepatenki
namą vaistinių aprūpinimą 
vaistais. O butų remonto 
klausimais d a r neseniai 
alytiškiai nešė pareiškimus 
tik į pensininkų tarybą. Jos 
nariai ėjo, tikrino padėtį, 
reikalaudavo ir iškovodavo.

Dar daug gražių žodžių 
galima būtų pasakyti apie 
Alytaus pensininkus — kaip 
jie lanko kino filmus, pa
skaitas, dalyvauja kultūri
niame gyvenime, kaip jie 
rūpinasi miesto ateitimi. 
Daug šiltų žodžių nusipel
nė tie, kurie niekad nepa
vargsta, kurių širdis lieka 
visada jauna.

T. Balčiūnaite 
Alytus

Lietuvos autobusai 
ir vieškeliai

Pastaruoju metu sparčiai 
vystomas respublikos auto
transportas. Tai rodo, kad 
ir toks palyginimas. Lietu
voje 1939 m. iš viso tebu
vo 305 autobusai, o dabar 
vien maujų autobusų kas
met daugiau atsiunčiama iš 
broliškųjų respublikų.

Gegužės 15 dieną autobu
sai pradėjo kursuoti dauge
liu naujų tarpmiestinio su
sisiekimo linijų. Naujoji 
linija Vilnius-Skuodas bus 
pati ilgiausia Lietuvoje. Au
tobusai vyks per Kauną, 
Raseinius, Kryžkalnj, Var
nius ir Telšius.

3 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 7, 1962

Api‘ė prieš metus laiko gi
musį Lietuvos naują miestą 

aringą pasakojo jo vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
ponas Vaikėnas:

Neringa — jaunas mies- 
fūš? Šių metų lapkričio mė
nesį jam sukaks metai. Bet, 
nežiūrint tokios jaunystės, 
mūsų miestas jau žinomas 
visoje šalyje. Kiekvieną die
ną poilsiauti į šį nuostabiai 
puikų gamtos kampelį at
važiuoja dešimtys žmonių. 
Praėjusiais metais čia ilsė
josi 10 tūkstančių žmonių, 
o šiemet laukiama apie 16 
tūkstančių. Jeigu buržuazi
jos valdymo metais Nida 
garsėjo kaip poniučių ir 
Lietuvos aristokratu lėba
vimo bei dykinėjimo vieta,
tai dabar čia savo atostogas 
praleidžia darbininkai, tar
nautojai, kolūkiečiai.

Mes stengiamės, kad kiek
vienam atvykusiam būtų su
darytos kuo geriausios poil
sio sąlygos. Darbo žmonės 
su kelialapiais apgyvendi
nami poilsio namuose, o gry
no oro, pušų kvapo mėgė
jai įsitaiso šile. Čia išau
gęs ištisas poilsiautojų pa
lapinių miestelis, veikia 
sportininkų sveikatingumo 
stovykla.

Neringos miestui priklau
so dar dvi kurortinės gy
venvietės: Preila ir Juod
krantė. Čia taip pat gausu 
poilsiautojų, ekskursantų, 
turistų. Neringoje, Juod
krantėje. Pervalkoje veikia 
didelės pionierių stovyklos, 
kuriose vasarą praleidžia 
tūkstančiai pionierių.

Kiekvieną dieną gražėja 
Neringa, vis gražesnis da
rosi žvejų gyvenimas, Se- 
hląū Kuršių žvejas teturėjo 
tik sutriušusią valtelę ir po
rą tinklų. Sunku būdavo 
vienam žvejui su gyvenimu 
grumtis. Ir tik tarybiniais 
metais, kai pamario žvejai 
susijungė į valstybinį Ne
ringos žuvininkystės ūkį, 
gyvenimas tapo kitoks. Mo-^ 
torizuotos dorės, tinklai — 
tai visų žvejų nuosavybė. 
Žvejyba vis labiau mechani
zuojama, ir žvejų darbas 
kiekvienais metais lengvė
ja.

Neringa — rytdienos 
miestas. Jis išaugs į didelį 
visasąjunginės reikšmės ku
rortą. Jau artimiausiais me
tais Nidoje ir Juodkrantėje 
bus įrengtas vandentiekis, 
kanalizacija. Viena Nerin
gos aštuonmetė mokykla 
peraugs į vidurinę. Poilsio’ 
namų skaičius nebepatenki- 
na visų norinčių. Todėl bus 
statomi nauji poilsio namai 
Nidoje ir Juodkrantėje. Čia 
taip pat bus pastatyti du 
kino teatrai, restoranas- 
valgykla Juodkrantėje, iš
augs šiltnamiai. Ateinan
čiais metais prasidės gyve
namųjų namų, komunalinių 
ir buitinių įrenginių staty: 
ba. Jau dabar tvarkomas ir 
gražinamas miestas.

Žmones į Neringą pa
traukia labai graži gamta 
ir ramus poilsis .

Į Neringą yra atvykusios 
Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos ir Vilniaus Projek
tavimo instituto mokslinės 
ekspedicijos. Jos ieško gra
žių vietų naujų Neringos 
miesto komplektų statybai. 
Mūsų miestas bus pastaty* 
tas pagal paskutinį šiuolai
kinės architektūros žodį.

(“Komjaunimo tiesa”)

Tokio. — Japonijoje yra 
500,000 narkotikų.



ĮSPŪDŽIAI LIETUVIŲ FARMOJE
1960 metais Vilniuje jau

na karo našlaitė prašė ma
ne paieškoti Amerikoje tri
jų jos dėdžių Bakanauskiį; 
kilusių iš Varėnos apylinkės*. 
Paieškojau jų per “Laisvę.” 
Vienas draugas tuoj manė 
painformavo, kad Karolis? 
Bakanauskas kur ten Con
necticut valstijoje farme- 
riauja. Jis yra vedęs ku
nigo Gurinsko seserį. Tuo
jau paskambinau gerb. kun. 
Gurinskui, ir sužinojau, 
kad tai tie patys Bakanaus- 
kai, bet du jų jau mirę, gy
vena tik Karolis. Papra
šiau adreso. Bet kunigas 
sako, kad jau nereikia: jam 
kas tai įdavė tą laikraštį su 
paieškojimu, ir jis tuoj jums 
parašys.

Neužilgo gavau malonų 
laiškutį nuo Bakanauskienės 
seserdukros Mary Sasley iš 
White Plains, N. Y. Jai pa
skambinęs, gavau Karolio 
Bakanausko pašto dėžutės 
numerį, Canterbury, Conn. 
Parašiau jam laišką. Jis pa
kvietė mane pas save. Ir 
įsteigėme ryšį tarp jo ir jo 
broldukros Vilniuje. Jų gi
minystė pasidarė labai šil
ta. Jauna karo našlaitė ta
po gražiai apdovanota, ir 
dabar Bakanauskai su ja 
susirašinėja.

Bet ir mano draugystė su 
Karoliu ir Matilda Baka- 
nauskais pasidarė lyg gim- 
niškąi;:; glaudi. Aplankiau 
juos net keletą kartų, pas- 
Tarąj^kartą — šią vasarą. 
i/N,epąprastai malonūs žmo
nės. " Sumanūs ir darbš
tus ūkįninkai. Verčiasi pie
nininkyste. Turi, rodos, 50 
karvių. Jokių kitokių gyvu
lių nelaiko.

Tykus, draugiškas jų sū
nus nuo pat mažens pamė
go ūkininkavimą. Dabar ir 
farma jam užrašyta. Jis 
vedęs kitatautę žmoną, mo
kytoją. Šalia^Itarolio ūkio 
buvo ir jo marčios ūkelis, 
dabar jau sujungtas su Ba- 
kanauskų ūkiu. Sūnus su 
šeima gyvena atskirai, bet 
dirba su tėvu bendrai.

Jų ūkis—sulyg paskuti
niu modernumo žodžiu. Vi
sur tvarka ir švara. Karves 
pamelžus ir išleidus laukan, 
abiejuose šonuose karvių 
platformos ir rynos gražiai 
išvalomos, o cementinė asla 
tarp platformų ir rynų ne 
tik švariai nušluojama, bet 
dar su tam tikrais smul
kiais kratais apibarstoma, 
kaip kokiom panelėm. Kiek
vienai karvei automatizuo
tas vandens dubinys.

Visi darbai atliekami ma

VYT. RIMKEVIČIUS

KAIMO KRONIKOS
(Pabaiga)

— Paieškokite muzikos.
Jis klausydavosi ir tylėjo. Paskui:
— Labanakt. Prisiklausęs muzikos, 

aš, atrodo, taip pat prikalbėčiau, visokių 
žodžių.

Išeidavo.
Ir vėl Daiva pajusdavo naktimis prie 

trobos svetimą. Tiktai jis nebuvo toks 
jau svetimas, ir ji neimdavo šautuvo.

Tas žmogus buvo nepažįstamas, bet 
atviras ir kažkur pasimetęs. Ji stengė
si, kad jis nors truputį atskleistų jai sa
vo gyvenimo.

Aš jokių žygdarbių neatlikau. Galvo
jau. Visą laiką galvojau. Kai nuspręs
davau ką nors, draugai būdavo toli prie
kyje. Vėl galvodavau.

—- O dabar — negalvojai?
— Beveik ne. Gimnazijoj, akademi

joj buvau tarp draugų — jų poelgiai, 
ginčai priversdavo mane galvoti. Man 
atrodo, kad nuo tos dienos, kai išėjau iš 
akademijos, gyvenimas sustojo. Nebu
vo raketų, rašytojai nerašė knygų. Nie
ko. Anksčiau aš kažkaip jausdavau vi
są gyvenimą. Dabar tesugaunu vieną 
kitą įvykį. Aš lioviausi galvojęs. Pa
prasčiau — apsileidau.

— Neramu, kai klausaisi muzikos. 
Tada — atsiminimai. Atsimenu, kaip 
keturiasdešimt penktais, šeštais mokė
mės gimnazijoj. Sulopyti, klumpėti. 
Kaip laidojom banditų nužudytą drau
gą. Man atrodo, viskas, kas buvo ma
no gyvenime tikro, — praeity.

— Paieškok muzikos.
Kosto žodžiai visai kitaip veikė Dai

vą — jai nereikėjo jų tiesioginės pras
mės. Jai buvo svarbiau, kad jo akys to
kios geros ir tokios pavargusios, kad jo 
šypsenoj visuomet yra kažkoks skaus
mingas atšešėlis.

Daiva pradėjo nebejausti, kai jis» 
praeidamas pro jos gryčią, sustodavo 
pagiry. Jis buvo nebe svetimas, jis bu
vo savas.

Nežinau, kodėl jis sustodavo pagiry. 
Prisimindavo muziką? O gal Šumano 
‘‘Svajonė” ir Daiva jam buvo vienas ir 
tas pat.

Gal jis po kelių metų pajuto visą dai
ną, o ne atskirus jos žodžius.

Jau visas mėnuo, kaip Kostas neuž
eina. Daug vakarų Daiva norėjo pašok
ti ir eiti. Eiti toli, prie girininkijos, 
kur jis gyvena. Pamatyti šviesą jo lan
ge. Gal jis atsistos prie lango, ir ji pa
žins jo šešėlį.

Šįvakar ji važiuos. Keletas kilometrų, 
o mašinos dažnai rieda į tą pusę.

Kai Daiva vėl atėjo prie kelio, ėmė 
blėsti jos pasiryžimas. Buvo vėlus va
karas, mašinų šviesos klydinėjo laukais,

atsimušdamos didžiule šviesia akim į 
mišką.

Daiva pakėlė ranką. Sunkvežimis su
stojo. Bet ji negalėjo pajudėti iš vietos. 
Jai pasirodė, kad ji neturi žengti šio 
žingsnio. Šoferis nusikeikė ir nuvažia
vo.

Daiva atsisėdo ant griovio kranto. 
Mašinos bego ir bėgo į tą pusę, kur giri
ninkija, kur šviesus langas. Pagaliau 
ji pašoko ir ėmė stabdyti kiekvieną iš 
jų. Nestodavo. Kažkas jai pačiai ne
suprantamo stūmė ją į vidukelę, kėlė 
jos ranką, kuri virpėjo iš nekantrumo. J1

Sunkvežimis sustojo. Daiva įšoko į 
kabiną. į /

Žingsnis buvo žengtas.
Ji matė stambias šoferio rankas ant
Šoferis važiavo lėtai ir vis stengėsi 

vairo ir nedrįso pasižiūrėti jam į veidą, 
užmegzti šneką:

— Kur taip vėlai? Ar ne pas savo 
draugą?.. Aš juokauju. Tur būt, — 
pas mamą. O mama blynus kepa. Pa- 
vaišintumėt mane. Privežčiau prie du
rų.

Jis dažnai perjunginėjo bėgius, grįž
dama jo ranka, tartum netyčia vis pa
liesdavo jos kelį. Daiva pasitraukė į 
kabinos kampą.

— Ko jūs? Ar aš—žvėris? Važiuoji, 
važiuoji — nėr su kuo žmoniškai pasi
šnekėti. Klausykit, iš tikrųjų — pa
kvieskit.

— Aš ne pas mamą. /
— Na, tada užsukim pas mane. Vi

sai netoli. Išgersim vyno, pasikalbėsim.
— Ne. Aš skubu.
— Dvidešimtas amželis. Reikia sku

bėti. Mes negalim gyventi kaip gyveno 
mūsų bobutės, jo ranka liko gulėti ant 
jos kelio.— Klausykit — nesididžiuokit. 
Mes'turim skubėti ir gyventi, ir mylėt, 
— mašina sustojo šilelyje. Šoferis mė
gino ją apkabinti.

Ji pirmą kartą pakėlė į jį akis. Jose 
buvo tiek įniršio, kad jis nuleido rankas;

Daiva išlipo iš kabinos. Jis persisvė
ręs šaukė jai:

— Važiuokit pas savo meilužį1! VeL 
niam jūs man. Važiuokit, sakau!

Ji pasuko atgal. Pamažu, nesilenkda- 
ma ateinančių mašinų. Kažkas supur
vino savo rankomis ją, nuskriaudė.

Priėjo karČiamos griuvėsius. Pralin- 
dusi pro krykles, atsisėdo. Čia po tru
putį grįžo ramybė, jį pamiršo šoferį, 
tik suprato: ji važiavo. Žingsnis ženg
tas. Ir niekas negali jos sugrąžinti, 
niekas negali jos supurvinti.

Pajuto netoliese kažką artimo. Paki
lo. Prie jos trobelės stovėjo žmogus. Ji
nai pažino jo šešėlį.

Lengvas vejas girioje ir kąrčiamos 
griuvėsiuose .dainavo viršūnių dainą.

šinomis, ir veik viską at
lieka dviese tėvas su sū
num. O jei kada prireikia 
greitos pagalbos pašarams 
nuo lauko suimti, Karolis 
sako, jam reikia tik švilp- 
telti, ir jaunus vyrukų jam 
prisistato kiek reikia. O tai 
todėl, kad jis jiems tinka
mai užmoka, pavalgydina 
ir gėrimais pavaišina — ša
lia darbo duoda jiems “good 
time.” Tai jie ir laukia, ka
da vėl gaus progą pas Ba- 
kanauskus padirbėti ir pa- 
baliavoti. Sumanus Karo
lis viskame.

Ryte dirbti abu vyrai pra
deda nuo 5-os vai. Pusryčio 
sugrįžta 9-ą valandą, kai 
kairvės jau būna pamelžtos, 
išleistos į ganyklą, pienas 
sutvarkytas, karvidėse 
tvarka padaryta.

Oi, tas pusrytis!
Devintą vai. šeimininkė 

jau turi pusrytį paruošu
si. Susėdame prie stalo. 
Šeimininkas visiems trims 
vyrams (prie stalo ir aš 
skaičiaus! vyru) po “mažiu
ką” ir po butelį alaus, o 
šeimininkė visiems po... 
keturis kiaušinius su beko- 
niniais lašiniais! Pusrytį 
bagėme kava ir tortu.

Pietūs—ir vėl po “mažiu

ką” ar 3ū ir po buteliuką. 
O šeimininkė kad jau ap
kraus stalą mėsa ir viso
kiais prieskoniais! Nežinai 
nei ką valgyti, nei nuo kor 
atsisakyti, '!»'-*■ -..m J h

Vakarienė, svieteli tu ma-' 
no, ne po kokį pyragaitį su1 
arbatėle," bet! vėl alus,- 'mė
sa, prieskoniai; ’ ' '

Esu tikras, kad negalėčiau 
eiti su Bakanauskais lygio
mis darbe, bot patyriau, 
kad negaliu prilygti jiems 
nei prie stalo. Ir kai šią 
vasarą pas juos viešėjau, 
jau iš vakaro prašiau šei
mininkę, kad pusryčiui man 
patiektų tik bliūduką avi
žienos. . O

Karolis sako, kad jie nie
kada nepradeda valgyti neiš- 
gėrę po bonką alaus. Tada 
tai bent valgosi, o nuėjus 
dirbti—kaip plieniniai. Ir 
tenka pabrėžti, kad Karolis 
jau nejauniklis, bet lengvu
tis, liesutis. Į obelį — tik 
strikt, kaip voveris!

Jei kada pasijunta per
vargęs arba žiemą sušalęs, 
pasikuria paties sukons
truotą rusišką pirtį, išsišu
tina, išsivanoja, gerai išsi
miega, o ryte eina darban 
kaip naujas vyras!

Ir kates eina žvejoti...
Tuoj už karvides Baka- 

nausKai turi didoką prū
dą, pilną žuvų, daugiausia 
Karosų. į šį prūdą ateina 
karves iš ganyklos atsiger
ti, ir vanauo iš jo automa
tiškai pumpuojamas į kar
vides. ,

.--m. ui
Kai vyrai jau baigė, savo 

darbą, nuėjau ir aš pasižiū
rėti pas jaunikles: karvy
tes, prie kurių dar triūsėsi 
Karolis. Išėjęs iš,karvidės, 
jis dukart šūktelėjo; “Fiš!, 
fiš!”

Ir akimirkoj šoko iš kar
vides jam prie kojų trys ka
tės. Paėmė vieną meškerę 
sau, kitą padavė man — ir 
einame visas pulkas link 
prūdo. Meškeres sumetėm 
į vandenį, o katės sugulė 
krante ir įbedė akis į meš
keres. Žuvys kažkodėl ne- 
kimba; matyt, guli dugne, 
pūkiniame dumble; o jei 
kiek ir gribštelėja, tai gal 
ne iš alkio, o iš pykčio, kad 
joms ramybę drumsčiame. 
Karolis ištraukia nemažą 
“besą” ir numeta į žolę. Ka
tė griebia jam,už galvos ir 
ima abu ristis-. Karolis sa
ko: “Ne, katele, tau jo per 
daug; jis eis į ‘fryzerį’.”

Vietas bekaitaliojant, ir 
man pavyko ištraukti ke
turis karosus — nuo kačių 
atsiginti.

Karolis sako:
—Kai kada su vienu slie

ku gali prisitraukioti jų pil
ną pintinę—tik spėk trauk
ti. Jų čia tiek daug, kad 
jei nieko nedaryčiau, prū
das būtų tirštas jais.

—Tai ką gi darote, kad 
jų veisimąsi sulėtinti? — 
klausiu jį.

— Įleidžia porą trejetą 
“besu”;, jie mažyčiais karo
siukais minta ir taip jų vei
simąsi subalansuoja.

Karolio sumanumas reiš
kiasi viskame. -

Kai sugrįžom meškerio
ję, nuėjau už Bakanauskų 
namo pasižvalgyti prie tri
jų gražių eglių. Po eglės; 
šakomis guli jauna katelė.: 
Kažin, ar ir aš galėčiau su- ‘ 
vaidintį šeimininką-žvejį? į

—Fiš!, fiš!/— šūktelėjau/
— Miau-u-u-!, — šoko iš 

po eglės katelė prie manęs.
Koks aš nedoras, šitaip 

gyvulėlį apgaudinėti!, susi
gėdau.

Buliai, Buliai!
Papasakojo man Karolis 

įvykį su bulium. • • ■ /
r- "T> A

—Kartą pajutau, kad 
pūstelėjo man bulius į kul
nis. Jei būčiau leidęsis 
bėgti, jis veikiausiai, būtų 
pamovęs mane ant ragų. 
.'Susivokęs kritau ant žemės, 
j ėmiau-ratuoti ir rėkti. O bu
dins mMnęžshukiu kočio
ja. Išgirdęs riksmą, atbėgo 
sūnus ir smukiai riktelėjo. 
Bulįuisntik strakt ir stovi 
kaip! įdiegtas. Bala žino, ar 
jis mane voliojo tik žaisda
mas ar velnią galvoj turė
damas, bet man drabužius 
ragu perplėšė ir šoną sužei
dė.

—Po šio puolimo ant ma
nęs ilgai jo nelaikiau, par
daviau,—atsiduso Karolis.

Diktas, sako, buvo bulius 
ir dažnai mėgdavo savo ra
gus išbandyti. Ganykloje, 
sako, buvo pasirinkęs run- 
diną akmenį. Raičiodavo ir 
mėtydavo jį taip dažnai, kad 
net jo ragai buvo nudilinti.

Praėjusią žiemą mačiau 
jo karvidėj jauną gražų bu
lių. Ilgas, raumeningas. 
Kai karvių pasturgalinės 
kojos stovi ant paties plat
formos krašto prie rynos, 
tai buliaus kojos stovi ry- 
noj.

—Kaip jis guli,—klausiu, 
— ar pasturgalį pakabinęs 
nuo platformos?

— Ne,—atsako Karolis.— 
Jis biskį paskersuoja, pa
stumia karvę į šalį, ir išsi
tenka.

Kai užpraėjusį kartą, žie
mą, po pusryčio išėjau pa
sivaikščioti į ganyklą, tai 
pro mane pravažiuojąs jau
nasis Bakanauskas sustojo 
ir persergėjo:

—Būk,.atsargus, nes kai 
buliūs svetimą žmogų, ir dar 
šu juodu., paltu, ’ pamatys, 
gali atakuoti. Padėkojau 
jam ir grįžau, neš ir pats 
kitoj pusėj ganyklos išgir
dau bulių suriaumo j ant. 
Grįždamas vis žvalgiausi į 
ganyklą ir į užšalusį prūdą. 
Galvoju, jei pamatysiu bu
lių mane atsivejant, šoksiu 
ant prūdo, tai jis, bestija, 
išsiskės ant ledo! Gal, gal!

(Kai oras gražus, galvi- 
ir žiemą išleidžiami į ga
nyklą saulėj pasikaitinti.)

Šį kartą prisiminiau tą 
juodį bulių ir klausiu Ka
rolį:

—O kaip sugyvenate su 
savo jaunu bulium, ar dar 
geras? ■

—Jau neturiu jo, parda
viau, pasidarė jau pavojin
gas,—aiškina Karolis.—Kai 
karvės vakare iš ganyklos 
pareidavo, ir jis kartu su jo
mis, bet į karvide neidavo. 
Nė nebandyk jį įvaryti ar 
įprašyti. Kai karvės viduje 
jau susirikiuoja, jis eina at
gal į ganyklą ir ten riaumo
ja, savo ragus ir sprandą į 
akmenis ir medžius išbando. 
Pareina kada jam patinka. 
Ilgiau jį laikyti bijojau.
Pasitaiko ir karvių piktų
Karoliui triūsiantis pieni

nėj, įėjau į karvidę. Tuščia.
—Mū-ū-ū !—sumykė kar

vė. Žiūriu viena likusi įra
kinta. Prieinu. Oi, vienas 
ragas numautas, ir gyvuo- 
nys jau apdžiūvęs, o kitas 
šviežiai numautas, kraujuo
ja...

—Kas atsitiko šiai kar
vei?—klausiu Karolį.

—Per smarki pikčiurna, 
— sako jis. —Ji pradėjo ki
tas karves stumdyti. Bet 
kai kurios jai nepasiduoda
vo. Tai susikibus ir neteko 
rago. Bet ir po to ji neri
mo, tai neteko ir kito rago. 
Palaikysiu ją viduje, iki gy- 
vuoniai sugys. Ir jei ji vis 
bus tokia nenuorama, teks 
ir gyvuonius nupiaūti.

žvėrelis pas Karolį 
operacijai

Karolis papasakojo man 
štai kokį nuotykį su žvėre
liu, woodchuck vadinamu.

—Vieną vėlyvo rudens pa
vakarę pamatėm stovintį 
netoli namo pakrūmėje 
woodchucką. Laikosi visai 
nebaugiai. Paėėjom link 
jo—neoėga. “Paimk šautu
vą ir nušauk,” sakau sūnui., 
Paklausė. Šovė, bet nepa
taikė. “Šauk antrąkart!” 
patariau.” “Ne. Kad ne
pataikiau ir jis nebėga, tai 
čia yra kas nors nepapras
to,” atsako sūnus. Einame 
artyn — nebėga. Paėmėme 
į rankas—nesipriešina. Kas 
gi su juo? Pradėjome eg
zaminuoti ir pastebėjome, 
kad jo apatinės iltys yra 
peraugusios taip, kad naba
gas negali nasrų suleisti. 
Vargas jam su maistu... 
Nusinešėme į rūsį, padėjo
me ant kulbės—sėdi. Susi
ieškojome kerpamąsias rep
les, prisitaikėme ir 1 nukir- 
pome vieną iltį. Žvėrelis tik 
apsilaižė ir laukia. Nukir- 
pome ir antrą. Operacija 
atlikta. Nakčiai palikome jį 
rūsyje. Ryte rūsyje jo jau 
neradome. Mat, durys buvo 
praviros. Tik vėliau, sau
lei patekėjus ir šalnai nuo 
žolės nutirpus, lauke, kur 
buvo prižėlusios jaunos žo
lės, pamatėme savo pacien
tą: kad jau valgo želę, tai 
valgo, visai nekreipdamas 
dėmesio į arti stovinčius jo 
“dentistus.”

Galvoja tėvas? su. sūnum 
ir neišgalvoja: ar žvėrelis 
buvo t^ek išbadė j ęsi, kad jau 
ieškojo galo, ar/jis jautė, 
kad žmogus jam gali padė
ti, ir todėl prie įo namo at
ėjęs pasidavė jo valiai?

Įdomu! , S. V.
Richmond Hill, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
Spaudos paramai piknikas

Šioji pramoga, apie kurią 
daug kalba vietos ir apylin
kės mūsų spaudos rėmėjai, 
įgijo net tris pavadinimus. 
Vieni sako piknikas; kiti— 
banketas, treti — koncertas. 
Ir iš tiesų: visi tie pavadi
nimai turi bendro su* šiuo 
pobūviu. Originaliai 'buvo 
pradėta rengti pikniką, vė
liau nutarta jame paru'ošti 
gerus šiltus pietus po $1-25 
asmeniui, kas jau panašif į 
banketą, o dar vėliau tapo 
pakviestas Meno choras at
likti meninę programą, to 
dėl leistina pavadinti ir kon
certu. O kaip žinoma, mū
sų choras niekuomet nesi- 
skūpina su dainomis, tai lai 
ir būna koncertas.

Mūsų choristai nevien 
yra choristai, juos galima 
pavadinti ir ide a 1 i s t a i s ; 
kuomet jie buvo pakviesti 
šiame pobūvyje atlikti pro
gramą, tai ne tik noriai su
tiko dalyvauti, bet ir nusi
tarė visi pilnai Užsimokėti 
už pietus. Tas parodo, ant 
kiek jie įvertina mūsų spau
dą, ir už tai verti padėkos.

Choristai, atlikdami pro
gramą, visuomet x užsitar
nauja tinkamo pavaišinimo, 
ir už šį patarnavimą teks 
juos pamatyti kada nors vė
liau.

Piknikas - banketas - kon
certas įvyks rugsėjo1 8 die
ną, LDS klubo patalpose, 
St. Clair Ave. Pradžia 6 
vai. vakare. Po vakarie
nės vyks šokiai iki vėlumos.

J. Žebrys
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WR01T, M1CH.
Jau gerokas laikas pra

ėjo po LDS seimo, kuris^ 
įvyko, taip sakant, “Dina
miškame” Detroite. Stebė
jau spaudą akylai. Keletas 
plunksnavaIdžių aprašė 
seimą ir detroitiečius. Tū
li rašydami apie meninės 
programos dalyvius, matė 
tik Jeski ir Gugo duetą ir 
čikagiškių Žilio su Urbikie- 
ne dainas. Tai matant 
man dingtelėjo mintis—gal 
minimi keturi dainininkai 
yra LDS nariai. Apie vi
sos grupės dainavimą nei 
bū, nei mū. Visai netaktiš
kai pasielgta.

Buvo rodomi filmai iš 
Lietuvos seimo atstovams ir 
detroitieč i a m s. Čia buvo 
“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis; jis pasakė trum- 

| pą kalbą. Apie tai nė žode
lio. Juk čia buvo apie sepS 
tyni laikraščių korespondem 
tai; jų pareiga buvo para
šyti apie filmus, apie Det
roito publiką ir ypatingai 
apie V. Andrulio išstojimą 
su kalba.

Netikėtai pasirodė Niu
jorko Aido choro mokytoy 
jos aprašymas apie seimo 
meninę programą ir detroi
tiečius. Ji geriausiai para
šė ! Stenslerienei priklau
so garbė!

Detroito aidiečiai pareiš
kė, kad, štai, atsirado ypa- 
ta, kuri pažymėjo apie vi
sus programos dalyvius. 
Gabioji choro mokytoja pri
sipažino, kad ji pamiršus 
vienos programoje dalyva
vusios ypatos vardą. Jos 
žiniai — Ruth Gugas, Ksa
vero Gugo žmona, kuri ir
gi chore dainuoja.

Stenslerienės aprašymas 
teigiamai paveikė Detroito 
Aido choro narius. Ir jie 
xdab&£!turi pratimus ir ren
giasi dalyvauti Čikagoj^ 
nes gavo pakvietimą.

\ .  Jh •
Gal atsiras gudruolis ir 

pasakys: “Kodėl detroitie- 
čiai patys neparašėte?”

Prieš \ LDS seimą rašiau 
“Laisvėje/’ kaip Detroito 
Aido choro nariai rengiasi 
pasitikti seimo ats t o v u s. 
Net “Krisluose” mano min
tis buvo paimta. Taigi bu
vo atstovų pareiga parašy
ti. \

Visi programos dalyviai, 
norėdami palinksminti LDS 
atstovus savo dainomis, dar 
turėjo pasimokėti po $4, 
kad galėtų dainuoti. Todėl 
ateities žiedai, kurie buvo 
Stellos Smith išlaivinti pa
sirodyti estradoje, negalėjo 
dalyvauti, nes tie $4 sulaikė. 
Dabar žinote, kodėl jaunieji 
nedalyvavo meninėje pro- 

I gramo j e. *
' \ Vienas dainorius įvykiu 
sparne delegatų išleistuvhf 
pąūžime D. L. Klube pasa
kė;:

‘*Tu pamelavai apie atei- 
ties\ žiedų dainavimą.” Da
bar žinai, kad tai nebuvo 
melas', — žinai, kodėl jie 
nepasirodė estradoje.

Štai i ekonomija: Tėvas su 
motina’ užsimokėjo po $4— 
$8; du \ vaikai dar $8—$16. 
Šeima g'Stli valgyti už tą su
mą per savaitę laiko!

Pirmą i kartą gyvenime 
programos atlikėjai turėjo 
užsimokėti už savo triūsą.

Pora programos dalyvių 
man pasali ė: “Užsimokė- 
jom po $4 ib.ž dainavimą, po 
to seimo rašeivos nė nema
tė, kad męs dainavome.” 
Kai parodžiau Stenslerienės 
aprašymą — “Ji yra tojey 
pačioje dainų, linijoje,” at£ 
sakė A. V. '

'v. Žabui

t



Yucaipa, California :rv
LLD kuopos pasibrežtas

✓ veikimas
Pabaigoj rugpiūčio mėn. 

įvyko pagirtinai skaitlingas

klausimais ir atsakymais. 
Ateityje, manau, vėl bus 
parinkta įdomi tema disku
sijoms.

Kaip ten bebūtu, teko su 
Levanaiš linksmai pasikal
bėti. Sakė, (Įabar turėsią 
daugiau progų dalyvauti 
parengimuose.

Alyinas

WORCESTER, MASS.

susirinkimas. Padaryta ke
letas gerų tarimų sekan
čio sezono veikimui ir įra
šyta viena nauja narė į šią 
kuopą.

Peržvelgus visus kuopos 
valdybos ir komisijų veiki-j 
mo raportus, pasirodė, kad 
kuopa gerai stovi finansi
niai, ir abelnai sutartinai 
veikia visi. Nors per vasa
ros keturis mėnesius nieko 
nebuvo veikiama, bet orui 
biskelį atvėsus, nutarta 
rengti prakalbas d. Ks. Ka- 
rosienei, kuri važinėjo po 
Europą ir Aziją ir dalyvavo 
svarbioje konvencijoje už 
pastovią pasaulinę taiką. 
Taipgi, esant progai, reng
ti d. J. Grybui Lietuvos fil
mų maršrutą po lietuvių 
kolonijas. Palikta kuopos 
valdybai tuo reikalu susira
šinėti, ir jeigu tik bus pro
ga, tuojau rengtis prie vei
kimo.

. Įstojo į LLD nauja narė 
Ajulia Paulauskienė. Ji at
vyko iš tolimos kolonijos, ir 
Yucaipoj rengiasi pastoviai 
apsigyventi. Taigi kuopa, 
nors nelabai sparčiai, žen
gia pirmyn.

Pakeltas klausimas, kad 
ši kuopa prisidėtų finansi
niai dėl nupirkimo “Vilniai” 
naujo linotipo. Po rimto ap
kalbėjimo, nutarta surengti

Svečiai ir draugai
Smagu priminti, kad gy

venusi saulėtoje Floridoje 
Julia Paulauskienė dabar 
atvyko pastoviai apsigyven
ti mūsų “Žaliajame slėny
je,” taip paprastai yra va
dinamas mūsų miestelis Yu
caipa, pagal indėnų kalbą. 
Dar smagiau, kad ji įstojo 
į LLD kuopą, ir esu tikras, 
kad ji prisidės prie visuo
meninio veikimo.

Užbaigus LLD susirinki
mą, su lietuviais pasimaty
ti atvyko pas Oną Širvins- 
kienę Br. ir Katrė Šimona- 
vičiai iš tolimos kolonijos, 
Providence, R. L Jie tuo 
laiku svečiavosi pas savo gi
minaičius Petronę ir Kazi
mierą Stasius. Iš pasikalbė
jimo su svečiais teko su
prasti, kad jie yra pasiren
gę aplankyti daug valstijų 
ir nfieslų. Laimingos kelio
nės, svečiai!

Mums dažnai tenka pasi
tikti parengimuose ir susi
rinkimuose draugus Juozą 
ir Rožę Savickus iš Ramo
no, taipgi Juozą ir Antane- 
tą Russ iš Laguna Beach. 
Nors jiems gerokai tolima 
kelionė atvykti į Yucaipą ir 
Los Angeles, bet retai kada 
praleidžia lietuvių sueigas. 
Bravo, draugai!

Baltimore, M
I>AWŪ
in

i Dienos įvykiai
Jau “L” buvo rašyta, kad 

Oitaųge, xMasS., tarptauti
niame parašiutininkų kon- 
, tęst#-dalyyayo; įr. TSRŠ pa- 
li’ąšiįųtįuiu^h'^'* ! nų -><< .. r 

tĘugąąįę j <2, d,.^ buyQjGpąr.
; skelbta, kad cįyįj^ąį.lpktu;

Nuoširdžiausią padėkąlta? YM ftęgąlės skrajot],- i.nes^ 
riame visiems mūsų1 > drau- dieną įvyko. miĮiįąrinių,. lęĮ$- 
gams ir draugėms, kurie' tų vų.. manevrai. Ątdo choro 
taip nuoširdžiai atjautė ma-1 piwininkas Richardas Ja
no buvusį gyvenimo drau-'ĮY^1 s ir J* Vaksys nuvyko į 
gą F. Pyvariūną, lankyda-1 Ten pasimatė su
mi jį sergantį. Jam mirus -
rugpiūčio 17 d. vidurių vė-;-^- 
žiu, pilnai atjautė mane 
gausiu atsilankymu šerme
ninėje, pirkdami gėlių vai- 
nikus, kurių vienas buvo dgl • bet negalgio 
LLD 25-tos kuopos. Ačiū PaaeK0.l°’ Del: negaleJ°

tą

draugui J. Gasiūnui už pa
sakytą kalbą pirm krema- 
torija pavertė jo kūną pe
lenais. Ypatingai nuošir
džiai dėkoju mūsų geriems 
kaimynams. P. V. Katich 
(Virginia Jekevyčiūtė) su 
šeima dieną bei naktį teikė 
man pagalbos tiek, kiek tik

parengimą ir pelną skirti 
tam reikalui.

Pirmesniuose susirinki
muose yra nutarta užbai
gus susirinkimą turėti la
vinimosi diskusijas. Todėl 
šiame susirinkime tas tari
mas pradėtas vykinti. Pir
mieji buvo Juozas,'Demen
tis ir M. Pūkis. Temą tu

pėjo pasirinkę “Parlamen- 
k tarinės taisyklės.” Kaip 

man atrodė, didžiuma na
rių buvo suinteresuoti 
trumpomis diskusijomis,

Netolimoje praeityje 
mums teko apsilankyti Re
dondo Beach pajūryje ir 
gavome progą sustoti pas 
Igną ir Oną Levanus jų re
zidencijoje. Buvome puikiai 
vaišinami. Ona Levanienė 
dar vis pilna energijos, su- 
gabiai skambina pianą ir 
gražiai padainuoja. Man 
gerai prisimena jos dainų 
skambesys prieš eilę metų. 
Gaila, kad dėl tam tikrų 
aplinkybių dabar ji negali 
linksminti mūsų publikos.

Malonu buvo matyti 
draugų viešą simpatijos iš
raišką per “Laisvę.” Gau
ta daugelio pavienių simpa
tijos atviručių bei laiškų 
nuo vietinių ir tolimesnėse 
kolonijose gyvenančių drau
gų.

Nors ir labai sunkių ir 
skaudžių valandų tenka 
pergyventi, bet vis jaukiau 
yra, žinant, kad randiesi 
susipratusių draugų eilėse.

Žmona Janina 
Posūniai
Albertas ir šeima 
Juozas ir šeima

Londonas.

l TSRS parašiutininkais ir 
! pakvietė juos atvykti į 
| Olympia Parką, nes tą die- 
| ną ten įvyko lietuvių pikni
kas.

Tarybiniai sportinink a i 
at

vykti, nes jau sekančią die
ną jie turėjo grįžti į savo 
tėvynę.

Jubiliejaus banketas
Banketas buvo suruoš

tas paminėjimui L.S. ir D. 
B. Draugijos 35-ių metų su
sivienijimo. Paįvairinimui 
buvo suruošta tam tikros 
apeigos. Kada apie pusant
ro šimto žmonių susėdo 
prie gėlėmis papuoštų sta
lų, tai prie garbės stalo 
maršavo: N. Balčiūnienė ir 
J. Petkūnas, kaip svočia ir 
svotas; D. Lukienė ir D. 
Jusius kaip jaunieji, o Pet
rauskienė ir J. Bakšys — 
kaip pabrolis su pamerge. 
Kulešai grojo maršą. Pub
lika “vestuvininkus” pa
sveikino gausiu delnų ploji
mu. Moterų kvartetas, va
dovybėje M. Meškienės, su
dainavo dainas, kurios spe
cialiai tam buvo susimoky
tos.

Jubiliatam^'‘buvo įteiktos 
atitinkamos dovanos. Po ki
tų ceremonijų, svotui ragi- 

Anglijos nant’ v^sa publika pakėlė

50 metų vedybų sukaktis

pir-

smuiku — Jonas

solo sudainavo I.
Ona Dirvelienė

valdžia pątvarkė, kad Dr. tost^ kad dar daug metų 
Ę. Soblepas butų išvežtas gyvuotų L.S: ir D.B. Drau- 
į Jungtines Valstijas. Ame-1 Su
nkinę Pąn-American kom
panija sutiko jį išvežti, bet 
daktarai sako, kad Dr. Sob- 
leno sveikata taip silpna, 
jog jis negali skristi.

Staigiai mirė 
Paulina Bakšiene

Šiame, bankete, jau bai
giant pietauti, pirm prasi
dėjo meninė programa, 
Staigiai .susirgo Paulina 
Bdkšieniė/ j J ahi o’E & 1 .-Bakšio 
žmona.' Ji 'znetpkonįsąmonės 
ir; parkrito. Tuląįaluobuvo iš- 

!šaukus^, aim^ulajisjas. Ir tik 
'nuYežuš į ligoninę, ji, neat
gavus sąmonės, mirė.

Toks staigus ir sukre
čiantis įvyks smarkiai pa
veikė į visus. Manau, kad 
apie jos gyvenimą bus vė
liau parašyta (“Laisvės” 
Redakcija reiškia nuošir
džią užuojautą J. Bakšiui 
liūdesio valandoje).

Meninė programa
Meninei programai

mininkavo M. Meškienė, 
pianu akompanavo Helen 
Smith, o 
Dirvelis.

Gražiai 
Janulienė,
ir J. Sabaliauskas duetą, ir 
po to jie taip pat dainavo 
solo.

Draugijos pirmininkas J. 
Petkūnas paaiškino jubilie
jaus tikslą ir iškvietė eilę 
žmonių išreikšti savo nuo
mones. Visi kalbėjo apie 
svarbią rolę L.S. ir D. Drau
gijos, rolę namo ir Olympia 
Parko, kur tiek daug įvyko 
kultūrinių ir kitokių paren
gimų.

Kalbėjo miesto konsul- 
manai J. Gasdin ir V. Piga- 
ga, pastarasis lietuviškai.

Daug ir sunkiai dirbo tos 
iškilmės surengime gaspa- 
dinės: M. Petkūnienė, Ku- 
lešienė, M. Meškienė, M. 
Sukackienė ir eilė kitų 
joms gelbėjo. Iš vyrų dirbo 
V.' Žitkus, J. Petkūnas, J. 
Raulušaitis ir kiti. Visoms 
ir visiems priklauso padė-

PHILADELPHIA, PA
Rugpiūčio 21 Budd Lake, 

N. J., mirė Jonas Augutis,
Budd Lake, Augučius Clin- 
tone ir Churlius Pattenbur-

Ona Šimoliūniūte-Wellus

įgyti patyrimai Tarybų Lietuvoje 
niekados nebus užmiršti!

sulaukęs 71 metų amžiaus. 
Palaidotas rugpūčio 24 d. 
Gates of Heaven kapinėse 
Hanover, N. J., kuriose ilsi
si Jurgis Jemisonas iš Li- 
vingstono.

ge. Visi aplankyti įsikūrę 
gražiai, turi daržovių, vais
medžių. Grybų nėra reikalo 
eiti į girią rinkti, kieme 
priauga. Augučiai turi 
daug karvelių ir miško.

(Tąsa)
Gražioje Druskininkų 

kultūros namo salėje buvo 
suruoštas koncertas. Publi
kos susirinko daugiau dvie
jų tūkstančių. Mūs visą 
grupę susodino pirmose sė
dynėse. Įžangos nuo mūs 
neėmė. Koncertą pradėjo 
merginos su vaikinais, pa
sipuošę gražiais tautiniais 
kostiumais, su liaudies šo
kiu, skambinant pianui. Po 
to sekė dainavimas sekste
tų, kvartetų ir solistų. Vie
na dainininkė dainavo solo 
(jei teisingai prisimenu, tai 
muzikos mokytoja R u t- 
kauskienė). Ji labai gražiai 
dainavo. Jos sudainuotos 
dvi dainelės: “žvaigždutė” 
ir “Ramunėlė” mane taip 
maloniai, giliai sužavėjo, 
kad ir šiuos žodžius rašant
girdžiu jos malonų balsą ir 
dainelių žodžius plaukiant 
iš jos karštos krūtinės. Bū
čiau amžinai dėkinga tam, 
kas man prisiųstų minėtų 
dainelių žodžius. Po to pro
gramos dalį pildė dūdų or
kestras, kuris su savo šau
niu ir jaunu vadovu sugro
jo kelioliką puikių kūrinių 
—nepamiršta valcas ir pol
kutė.

I Tą puikų koncertą mums 
■ davė Druskininkų saviveik- 
?os jaunuolių grupė. Kon
certas patiko visai publikai, 
ką parodė gausūs plojimai.

Atvykus į Druskininkus, 
mūsų vadas Bergas kur tai 
buvo prapuolęs. Per dvi 
dienas nematėme jo. Suži
nota, kad buvo susižeidęs ir 
gulėjo sanatorijoje.

Duota mums proga pasi
važinėti garlaiviu po gražų
jį Nemuną. Garlaivis dide
lis, gražus, dviejų aukštų, į 
kurį sutelpa apie 150 kelei
vių. Sulipus į garlaivį, ant
rame jo aukšte, vietos 
daug, gali pasirinkti kur 
atsisėsti. Plaukiame pačiu 
Nemuno viduriu. Pasigirdo 
orkestro muzika. Sužino
jus, tai buvo tas pats or
kestras, kuris praėjusį va
karą koncert a v o salėje. 
Protarpiais pasigirsta dai
nos. Netrukus jų melodija, 
lyg įgavus sparnelius, nu- 
plasnoja tolyn Nemuno pa
krantėmis, kurios tokios 
gražios, žavingos, žalumy
nais bei medžiais apaugu
sios.

Po poros valandų plauki
mo laivas sustojo prie gra
žaus kranto. Tai buvo Liš
kiavos bažnytkaimis.' Visi 
išlipome. Dūdų orkestras 
grojo ir krante kai kurie 
kopėme į piliakalnį, o liku
sieji šoko bei užkandžiavo. 
Nuo piliakalnio matėsi ža- 
vė j antis vaizdas, mirgu
liuojančiu Nemuno vingiu, 
lygiomis gretomis nusitie- 
susiomis auksinių rugių gu

bomis, tolumoje kyšančiu 
naujos plytinės pastatu.

Plaukiant atgal ir vėl pa
sigirdo dainos ir dūdų or
kestro maloni muzikos me
lodija,— sėdžiu ir stebiu 
gražiojo Nemuno krantus. 
Buvau giliai sužavėta tąja 
malonia nuotaika ir Nemu
no gamtovaizdžiais. Bet 
prieina prie manęs draugė 
Sofija Grigienė ir klausia: 
“Ar jūsų vardas Ona?” At
sakiau, “taip”. Už minutės 
prieina jos vyras .draugas 
Juozas Grigas, prisega man 
prie krūtinės gintaro sagu
tę “dobilo lapelis” ir pasvei
kina su Onos vardo diena. 
Toks staigus, malonus įvy
kis mane taip giliai- sujau
dino, kad negalėjau nei žo
džio ištarti “Dėkui”. Esu 
amžinai dėkinga draugams 
Grigams už tą dėl manęs 
labai brangią dovaną, kuri 
niekados nebus pamiršta.

Beveik nepastebimai pra
bėgo laikas. Štai ir vėl 
Druskininkai. Šiltai a t s i- 
sveikinome ir padėkojome 
laivo kapitonui Viktorui 
Veniui už malonią, niekad 
nepamirštamą gražiu o j u 
Nemunu kelionę!. <

Vakare prie Nemuno bu
vo gražus valstybinės fil
harmonijos vakaras. Rodė 
filmą “Dainų šventę”, įvy
kusią 1960 metais.

(Bus daugiau)

Velionis Augutis buvo il
gametis “Laisvės” skaityto
jas, LLD 16 kuopos narys 
Jersey City. Kuopą likvida
vus, priklausė pavienis, bet 
sveikatai pakrypus į blogą
ją pusę, pasitraukė. LSS 
laikais buvo New Yorko ir 
New Jersey rajono sekreto
rius. Buvo LDS 133 kuopos 
narys.

Augutis atvyko į Ameri
ką 19Į.2 metais. Gyveno Lin- 
dene, Jersey City, Paterso- 
ne ir prieš du metus pasi
traukė į senatvės pensiją, 
nusipirkdami vienos šeimy
nos namą Budd Lake prie 
didelio ežero ir miškų tan
kumyno, tikėdami ilgai pa
gyventi, bet gyvenimas pa
krypo kita linkme. Sunkiai 
sirgo, klausa sušlubavo. 
Paliko moterį Teklę, sūnų, 
dukterį ir anūkus. Likusi 
našlė . neseniai pergyveno 
operaciją, lanko gydytoją 
sūnaus, dukters ir brolio 
Zavišiaus priežiūroje. Lie
tuvoje paėjo iš Utenos ra
jono, Šaudinių kaimo.

Velionio karstą puošė 
daug gėlių puokščių. Lydė
jo 13 automobilių su gražiu 
skaičiumi palydovų. Paly
dovai buvo pakviesti už- 
kandžiams valgykloje.

Užuojauta likusiems.

Dalyvaudami laidotuvėse 
aplankėme Muzikevi č i u s

Juozas ir Ona Žiūraičiai, gyvenanti Wagon 
Wheel Ct., Oakville, Conn., atšventė savo 50 
metų vedybų sukaktį, kartu su daugeliu draugų 
ir giminių, VFW Salėje. Dalyvavo apie 300 
svečių.

Iš amato Žiūraitis yra dailidė-specialistas. 
Jie vedė rugp. 20 d., 1912, Waterbury, Conn.

Mes Jubiliatams linkime dar daug laimingų 
metų.

į sveikatos ir gerovės f on- į nas Katinis, iš Easton, Pa., 
dus. Bet 1880 mainierių pa- nuvežė pilną mašina: A.
siliko kovos lauke, prieš 
Moffatt ir Glen Alden kom
panijas.

Švėgždą iš Conn, valstijos, 
mane ir kitus. Katinis par
davė ir bilietų po $3.50. Gi

National Labor Relations 
Taryba panaikino tymste- 
rių lokalo 161 balsavimus 
atstovauti Seafarerius, ku
rių dauguma nubalsavo pri
sidėti prie tymsterių uni
jos. Taryba palaikė skun
dėjus ir įsakė turėti kitus 
balsavimus.

E. Katinienė gelbėjo darbe 
prie stalo.

F. Zavis

Bolshoi Ballet šokėjų 
grupė, susidedanti iš 20 šo- 

įkėjų, aplankys Philadelphią 
| gal šį mėnesį. Jų pirmas 
pasirodymas bus New Yor
ke. r" 1 ■ •

Transporto unija, reika
lauja valstijos gubernato
riaus sulaikyti valstijos pa
ramą Pennsbury Joint mo
kyklų dįstriktui už peržen
gimą įstatymų, atsisakius 
pripažinti uniją, kurią dar
bininkai yra pasirinkę.

Churliai — obuolių, žemė 
nuklota nukritusiais. Chur
liai rengia išvyką rugsėjo 
16 dieną spaudos paramai 
ir tikisi daug svečių.

Ačiū visiems Už draugiš
kumą. c

Su Churliu nuvykome j 
Flemingtoną gyvulių par
duotuvėn. Ūkininkai suve
žą daug jaunų karvyčių 
nuo savaitės iki keliu senu
mo, taipgi ančių, vištų, žą
sų ir karvelių. Tėmijome 
varžytines. Išvedęs karvy
tę pasako, kiek svarų ir 
kiek svaras kainuoja, ir už 
aukščiausią pasiūlymą par
duoda. Neparduotas atski
ria skerdyklai. Vištas, an
tis ir žąsis atsveria, patik
rindami jų sveikumą. Sura
dus nesveiką, suliesėjusią, 
grąžina ūkininkui. Ūkinin
kams apmokama pagal 
marketo nustatytą kainą. 
Karveliai kįekvi e n a s 15 
centų.

Ūkininkai ne tik atveža 
savo produktus parduoti, 
bet ir suvažiuoją pirkti. Su
sirinko nemažas skaičius. 
Varžytinės trumpos, par
davėjas gudrus. Ir kas įdo
mu, tai kad dirba visi seno 
amžiaus žmonės, jaunų 
darbininkų nesimato. 

s t.... . . .*
Spaudos pranešimu dvi 

anglies kompanijos sutiko 
sumokėti užvilktus pinigus

Bureau of Traffic Safety 
sprendimu 11 metų John M. 
Haney negalės gauti leidi
mo vairuoti automobilį, kol 
nesulauks 18 metų. Sulai
kytas vairuojant automobi
lį ir nubaustas pasimokėti 
$10 ir $5 teismo iškaščių. 
Vaiko tėvas už leidimą vai
ruoti automobilį pasimokė- 
jo $45 ir neteko leidimo 
auto vairuoti per du mėne
sius. Sako, apeliuos į aukš
tesnį teismą.

Pilietis

Philadelphia, Pa.
Pranešimas filadelfiečiams

Spalio 12 dieną vėl prasi
dės veikti Social Science 
Forum. Kalbėtoju bus Ko
munistų partijos vadas Gus 
Hali. Jo kalbos tema: “Is 
the American ‘free enter
prise’ systemdoomed?” Tai 
bus įdomios diskusijos. Jose 
naudinga dalyvauti.
. .Social Science Forum se
sijos įvyks Adelphia Kote
lyje. Filadelfiečiams vieta 
gerai žinoma. Rep.

PKANESIIWAI
BALTIMORE, MD.

Filmai iš Lietuvos — “Spalis,” 
“Jaunystės dainos“ ir “Tarybų Lie
tuva” — bus rodomi sekmadienį, 
Rugsėjo-Septcmber 16 d., pradedant 
2-rą vai. popiet, Sylvan’s Hall, 923 
W. Baltimore St.

įėjimas nemokamas. Už aukas 
bus visiems širdingas ačiū.

Kviečia LLD 25 kuopa.
Komitetas (71-72)

HARTFORD, CONN.
Laisvės choras važiuoja j New 

Haveną pasižmonėt rugsėjo 9 die
ną, sekmadienį, 10:30 ryte.

Kas norite gražiai laiką praleis
ti pas nevvhavcniečius, prašome va
žiuoti su choru. Kaina tik $1.00 į 
abi pusi. (71-72)

Bethlehem, Pa.
“Laisvėje” iš rugp. 31 d. 

Pilietis aprašė įvykusį išva
žiavimą pas Ramanauskus, 
kuris buvo rugp. 19 d. Tarp 
kitų svečių į tą pikniką Jo-

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks Rugsėjo - September 14 dieną, 
Klubo svetainėje, 1144 N. 4th St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Nariai 
kviečiami atsilankyti kuo skaitlin
giausiai, nes bus išduotas komisi
jos raportas iš sėkmingo pobūvio 
Ramanauskų ūkyje, ir bus pasitar
ta apie rudeninę veiklą, nes va
sarą baigiasi. Pakalbinkite ir na
rių prisirašyti prie LLD 10 kp.

Valdyba (71-72)

New Haven, Conn.

Pietūs - Šokiai -- Koncertas 
Rengia LLD 32 Kuopa 

Įvyks Sekmadienį
Rugsėjo 9 September

Klubo Svetainėje, 243 Front St.
Šaunią dainų programą atliks 
Laisvės Choras iš Hartfordo

Pradžia 1-mą vai. dieną, jžanga $2.00 Asmeniui 
Programos pradžia 2-rą vai. dieną

Rengėjai prašo visus atsilankyti paskirtu laiku, nes 
pietus ir programą pradėsime lygiai 2-rą valandą.

RENGĖJAI

5 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., rugsėjo (Sept.) 7, 1962
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

LAISVĖS REIKALAI

Thompsono-Frosto 
nuomonės

Didelis yra skirtumas, 
kaip tarpusavio santykius 
tarp dviejų pasaulio galy* 
bių mato tokie politikieriai 
kaip Žekevičius ar Kardelis, 
ir atsakomingi prieš savo 
tautą ir žmoniją žmonės 
kaip didysis Amerikos poe
tas Robert Frost.

Pirmasis buvo cituotas 
Niujorko spaudos kaip iš
sireiškęs: “Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos tarpusavio 
santykiai yra palyginus vi
sai geri, kai nesimaišo kiti 
su savo interesais ir spau
dimu.”

O išlipęs iš lėktuvo Šer- 
metjevo aerodrome prie 
Maskvos poetas Robertas 
Frost gudriai pareiškė : 
“Mes juk stebimės vieni ki
tais, ar ne? Didžiosios tau
tos stebi vieną kitą ir ne
randa sau malonumo tyčio
tis viena iš kitos.”

Moralas lietuviams: O 
kas, jei lietuviai tarpusavy
je stebėtų vieni kitus visuo
se pasaulio kraštuose, vie-1 rj^os politikos, vidaus ir už- 
toj Piemeniškai tyčiojęsi ir sienio> nustatyme. “T " 
bėgę pas galinguosius uzta-l 
rimo ir paguodos”...

Atmetė lietuvių 
apsilankymą Amerikoje

Teko patirti, kad mūsų
V aisty bės Depar t a m e n t o 
pareigūnai vėl atmetė kelio
likos lietuvių kultūrininkų 
prašymus gauti vizoms ap
silankyti Amerikoje, kad tą 
geriau pažintų, pasistebėtų 
ir įgautus įspūdžius parvež
tų tėvynėn. Ar patikėsite, 
kažkokių tai Amerikos
įstaigų išlaikomi lietuviai 
politikieriai, ar oportunis
tai, buvę prieš< d v i deka
das partijų vadai, visu įžū
lumu užgulė tuos pareigū
nus, kad šie jokiu būdu ne
įsileistų atvažiuojančių iš 
Lietuvos tiesiai, bet tik ta
da, jei jie atvažiuoja su ki
tomis tarybinėmis tautybė
mis. Kitaip sakant, jie gal
voja šitaip: “Lietuva—tai 
mes,” jei Lietuvoj dabar ki
tokia santvarka, kuri jiems 
nepatinka, tai verčiau ši gy
voji Lietuva lai išnyksta! O 
kastiems pareigūnams? Jei 
būtų Izraelis ar Didžioji 
Britanija, būtų kitas reika
las.

Patys lietuviai 
atstumia lietuvius

Bet kai patys lietuviai da
ro viską, kad įkalbėtų kon- 
gresmanus ir Valstybės De
partamento pareigūnus ne
įsileisti savo brolių tautie
čių, tai čia jau tikras lietu
viškas kriminalas. Daugu
mas šitų politikierių apsi
dirbę kaip Gestapo ir gau
leiterio Rentelno “tarėjai” 
ar talkininkai, kaip tie “Su
kilėliai” 1941 metais, 22 me
tais vėliau, stebėtinu ener
gingumu ir įžulumu, drįsta 
kalbėti lietuvių vardu, tary
tum visi lietuviai dar šian
dien yra Romos ar Maspe- 
tho katalikų bažnyčios 
išpažintojai, kokie polovi- 
niai frontininkai. Ope
ruodami, ir be jokio pri
stabdymo, tokie lietuvių 
“atstovai,” kaip “frontinin- 
kas-respublikonas” Leonar
das Valiukas, energingai 
veržiasi į Kongreso įstaigas 
kalbėdami visų lietuvių var
du, o iš visko sprendžiant 
jiems šiandieninė Lietuva 
tiek rūpi, kiek pernykštis 
sniegas.

Jie gal turi priežasčių 
vengti įsileisti tėvynainius. 
Jie įtikinėja, kad lietuvių 
tauta tebėra katalikiška,

težiūrinti tik Romon ir te- 
sivadovftujanti jų ateitinin
kų sendraugių išmintimi, 
pasiduodanti jų klikų, Mi
kelių malonei. O čia, štai, 
atvažiuoja tokie žalgirie
čiai, amerikiečiai bei ne- 
ateitininkai patiria, k a d 
Lietuvoje yra d a r koks 
lietuviškas gyvenimas, ir 
tokie patriotai vyrai, kad 
pajėgia net sporte įrodyti, 
jog lietuvis nenori būti ki
tų, kaip Vatikane, stumdo
mas paskutinėse vie
tose. Ateitininkai i še i v i - 
joje nemėgsta iš Lietuvos 
atvažiuojančių, nes kai 
aniems pradeda pasakoti 
apie savo šūkius “Atsinau
jinti Kristuje,” vietoje kad 
kalbėję, kaip padėti savo 
Lietuvai prisivyti civilizuo
tas pasaulio šalis, tai tarp 
jų jokio ryšio jau ir nėra.

Kongresas turėtų 
patyrinėti

Neseniai Amerikos kon
greso komisijos pradėjo ty
rinėti, kokią įtaką turi taip 
vadinami “lobbyistai” Ame-'New Haven, Conn.; A. Mitchell, Brooklyn, N . Y.; J.

• i i • . • i • -i • vi r-* -vi v\ n n TA 1\ /T i vi n Tmirn • D n nl Y^li m^ln 1 AI 7/^1 O Yl/l__ . Chappas, Des Moines, Iowa; Paul Chenla, Cleveland, 
Lobby- Ohio; G. Budris, Elizabeth, N. J.; A. Matulis. Levit- 

istai” tai managus pavadi-' ^own» A. Kaladzinskas, Rumford, Me.; A. Bake- 
■nimas “kyšininkų,” kurie-v^’ ^ew Britain, Conn.; Mrs. H. Graibus, Carle Pl., 
taip padaro, kad pietiniaiIB. Kaluses^ W. Fitchburg, Mass^; P. Indrulienė, 
senatoriai galėję dėl negrų! -,v. _ '
teisių nedavimo prakalbę-Į vic^enė, MasPeth,.N. 
ti ištisas valandas — ar
gumentuojant “kalbos lais
ve”— tuoj pat nusprendžia 
suvaržyti kalbos laisvę Se
nate, kai reikia skubiai nu
spręsti duoti kokiai korpo
racijai leidimą monopolizuo
ti komunikaciją erdvėje. 
Na, ir, žinoma, Senatas nu-

iScranton, Pa.; J. Peshino, Centerville, Mass.; O. Černia- 
. Y.; T. Staneika, Stratford, Conn.;

|J. Ynamaitis, Union City, Conn.; J. Kazlauskas, We- 
ithersfield. Gonn.; Elizabeth Gavėnas, Pittsfield, Mass.; 
Veronica Kvetkas, Cambridge,'Mass.; J. Herman, Nor
wood, Mass.; A. Sakalauskas, Sun Valley, Calif.; P. 
Markei, Niagara Falls, N. Y.

— o —
Širdingai dėkojame virš minėtiems prieteliams 

puikias dovanas laikraščiui. '■>
“Laisvės” Administracija

sprendžia, kad erdvė pri
klauso pirmoj eilėj — kapi
talistams, j Dėl to tai sukilo 
viešoji Amerikos visuome
nė. Prasidėjo tyrinėjimai, 
kurie po kurio laiko tyliai 
išnyks. Doleris viską gali. 
Bet gali ir amerikiečių lie
tuvių savigarba ir teisės. 
Jie turi pradėti tyrinėjimą, 
kuo vadovaujantis mūsų 
Valstybės departa m e n t a s 
toliau tęsia politiką, kuri 
neigia ir ignoruoja gyvąją 
lietuvių tautą, pripažįstant 
prieš 22 metus išnykusios 
valstybės biurokratiją? Kas 
pelno iš to? Tik aršiausi 
tautų draugystės priešai — 
tik tie, kurie norėtų, kad iš
nyktų mažosios tautos su 
visomis jų kultūromis, tik 
tie, kurie džiaugtųsi, kad 

j lietuviai, latviai, ir estai 
j išnyktų nuo žemės pavir
šiaus.
Ir vėl bus aplenkta Lietuva

Skaitome spaudoje, kad 
vienas iš stipriausių Ameri
kos chorų “The Robert 

1 Shawl Chorale,” klasikinės 
muzikos ansamblis, suside
dąs iš 70 žmonių, šio mėne
sio pradžioje, kultūrinio 
ben dradarbiavimo progra
mos rėmuose, išvyksta kon-
certų vajui po Tarybų Są
jungą. Bet veltui jūs lauk
site, kad jie koncertuos 
Vilniuje, Kaune, Rygoje, 
Taline. Jie ten būtų labai 
mielai priimti, jų laukiama 
su išskėstomis rankomis. 
Bet ne, mūsų pareigūnų no
ru ansamblis lankysis tik 
pas rusus Maskvoje, Lenin
grade, pas ukrainiečius Ki
jeve ir Lvove, Odessoje, pas 
gruzinus Tbilise ir armėnus 
Baku. Taigi ir vėl mūsų 
pareigūnai sostinėje vietoje 
“geros valios” linkėjimų 
lietuvių tautai, siunčia.. 
riebią špygą! O kai jiems 
papriekaištausi, tai jie at
sakys — “Jūs pirma sutar
kite savo tarpe”...

J. Pivarūnienė, Baltimore, Md.
(atminčiai mirusio vyro Prano) ....... $100.00

Atminčiai Ben Miller-Mieliauskas, Phila, Pa. 50.00 
Rožė Samulionienė, Chicago, Ill..................., •
J. ir O. Žiūraičiai, Oakville, Conn, ..............
John J. Gerdauskas, Berlin, Conn..................
A. M. Kazlauskai, Haverhill, Mass, .............
K. Genys, Scranton, Pa.............................., >
L. ir J. Žemaičiai, Hartford, Conn. ......... .
A. Paukštienė, Miami. Fla..............................
Caroline Remeitienė, Berlin, Conn.

(atminčiai mirusio vyro Antano) .........
K. Motejunas. Fairlawn, N . J.......................
A. Zelenka, Frackville, Pa..............................
B. . Marcinonis, Waterbury, Conn...................
F. ir N. Pakalniškiai, Chicago, Ill.................
J. Vaičekauskas. Binghamton, N. Y............ .
Kazimieras Markūnas, Lawrence, Mass.........
Vera Urbom Brooklyn. N. Y.........................
P. Bokas, Terryville, Conn..............................
Vincas Karalius, Naugatuck. Conn.................
J. Ambrose. New Britam, Conn. ..’..............
Kazvs Danisevičius, Waterburv, Conn. 
B. Strelčiūnienė, Bridgeville. Pa................ •..
S. Penkauskas, Lawrence, Mass....................
A. Kiškiunas, Newington. Conn.....................
J. Alonis, Brooklyn, N. Y..............................
B. Yurkonis, Kulpmont, Pa.............................
F. Nagine, Keene, N. II............ ................
O. Giraitienė. Wethersfield, Conn...................
Po $1: V. Milišauskas, Bloomfield,, N. J.; Meno

lėtoia, Newark, N. J.; P. Gavėnas. Huntington Sta., L. 
I.: Anna Quater, New York, N. Y.; John Alleshunas,

Išvyka pas Churlius 
j Pattenhurg. N.i J.

Rugsėjo 16 dieną pas važiuokite lėtai tėmydami 
draugus Churlius Patten- maža užsisukimą po kairei, 
burg, N. J., įvyks gražus grįždami į naujai pastatytą 
sąskrydis spaudos paramai, tiltą. Pervažiavę1 tiltą laiky-
Draugai Churliai su Wari- 
sono ir kitų parama tikisi 
turėti svečių ne tik iš New 
Jersey, bet ir iš Brooklyno- 
New Yorko. Kviečia Phila- 
delphiečius, eastoniečius ir 
visus spaudos rėmėjus atsi
lankyti. Valgius pagamins 
gerai žinomos gaspadinės 
Josephine Augutienė ir 
Ona Muzikevičienė. Draugė 
Churlienė sako, kad išvyka 
bus viena iš gražiausių, 
kaip valgiais, taip ir patar
navimu, ir bus paskutinė 
šią vasarą.

Važiuojant iš New Yor
ko privažiavę Newarka, 
imkite kelią 22 ir važiuoki
te iki Mountain View Inn 
valgyklos ir taisomo kelio,

Kubos ir Vengrijos bėgliai 
yra žulikai ir sadistai

New Yorkas. — Prieš 
metus laiko Illinois valsti
joje pabėgėlis vengras kelis 
kartus apsivogė, o ant ga
lo pašto įstaigą apvogė.

Prieš porą metų New 
Jersey valstijoje vengras 
pabėgėlis automobil i u m i 
važiuodamas prasikalto. Jis 
siekdamas išsisukti iš “bė
dos” — nušovė du polici
ninkus. Vėliau, kada kiti 
policininkai jį bandė areš
tuoti, tai susišaudyme jis 
buvo sužeistas, nuo ko ir 
mirė.

Dabar vengras pabėgėlis, 
1956 metų sukilimo dalyvis, 
Dr. Gezą de Kaplany, gyve.- 
nąs San Jose, Calif., žvėriš
kai kankino savo žmoną

50,00
25,00
25.00
10.00
10.00
10.00 

6,00

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

;.5.00
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

i mv-

U Z

kitės po dešinei iki priva
žiuosite kitą tiltuką, perva
žiavus apačia tiltelio, penk
tas namas Ohurlių (galėsi
te patėmyti raudoną tvar
tą, ir ten Churlių ūkis){

Važiuojant iš Philadel- 
phijos per Eastoną, iš Eas- 
tono imkite kelią 78-tą, ir 
privažiavę Pattenburgą ir 
taisomą kelią sukite po de
šinei, ir aukščiau nurodytu 
keliu pasieksite Churlius.

Trentoniečiai važiuokite 
keliu 69 iki pasieksite kelią 
22, privažiavę Pattenburgą 
ir taisomą kelią, sukite po 
kairei. ‘ Pervažiavę naują 
tiltą laikykitės po dešinei ir 
važiuokite iki Churlių ūkio.

Matulis

Ha j na. Taip pat 1956 m. da
lyvę Budapešto sukilime.

Jie apsivedė tik prieš 
penkias savaites. Kokia tai 
moteriškė sakiusi jam, būk 
jo žmona turi “kitą meilu
žį”. Jis savo žmoną surišo, 
ir dideliu peiliu piaustė jos 
krūtis, į žaizdas ir akis 
pylė rūkštį (acid) ir kitaip 
torturavo.

New Yorko miesto poli
cija areštavo kubietį Ro
berto Lopez Lacau, 42 m. 
amžiaus, už dirbimą falšy- 
vų Jungtinių Valstijų pini
gų. 1960 metais jis pabėgo 
iš Kubos, nes neapkenčia 
naujos santvarkos. Santia-- 
go mieste turėjo dienraštį. 
New Yorke jam davė darbą

Mūšy turistė sveikina 
iš Klaipėdos

Klaipėda, rugp. 27 d. — 
Bandau vykdyti savo duotą 
pažadą, nors mes esame pa- 
sken dusios įspūdžiuose, 
apie kuriuos nelengva kal
bėti ; kartu esame ir pavar
gusios, ĮspūdŽią būna kas 
dieną ir valandą, kad, ro
dos, gyvename pasakišką 
sapną.

Einame, važiuojame ir 
vis nauji ir širdį glostanti 
įspūdžiai. Jau daug miestų 
ir vietovių apžiūrėjome. 
Daug ko naujo ir gražaus 
pamatėme, bet vis naujiems 
pasimatymams, rodos, nėra 
užbaigos. Nenoriu perdėtai 
kalbėti, bet tikėkite, kad ir 
neužvydžiam žmogui yra 
ko pavydėti.

Mūsų plane nurodyta, 
kad rugsėjo 1 d. vyksime į 
tėviškę, kur žengėme pir
mą nedrąsų žingsnį į gyve
nimą. Atlankysime tėvų ka
pus ir po to, grįšime į Vil
nių, o iš ten į Maskvą, čia 
pasisvečiuosime kelias die
nas ir jau į namučius pa
suksime.

Viskas vyksta pagal nu
matytą planą...

Kelionėje gal aš daugiau
sia nukentėjau. Kaip ten 
atsitiko, kad mana 1-ha va
liza - b a g a ž a s sukeistas. 
Svarbiausia tai, kad jame 
buvo visi daiktai, kuriuos 
turėjau dėvėti, būtent: ba
tai, suknutės ir apatinukai, 
iškaitant daugelį dovanų. 
Svetimą bagažą palikau 
Maskvoje ir vis laukiu, kad 
grąžintų manąjį, ar pavyks 
sulaukti, dar nežinau...

Jei grįžtapt teks susitik
ti, tikrai daug puikių vaiz
dų papasakosiu.

Dėkoju dalyvavusiems at
sisveikinusių ^būrelyje, :; •

Daug labiį dįenų iš gim- 
jo krašto, kuris! 'išpuoštas 

i neapsakomai puikiais dar
bais, o ypatingai kilnia at
eitimi. Jame pabuvojus dar 
kartą Įsitikinau, kad būti 
lietuvaite, yra daugiau ne
gu garbinga.

Jūsų Julija

SERGA
Jau apie šešios savaitės 

rimtai serga ir guli ligoni
nėj newyarkiete 'J e n n i e 
Bondžinskaitė. Ji randasi 
Memorial Hospital (James 
Eweing Bldg.), ant 1st 
Ave., tarpe E. 67th ir ą. 
68th gatvių, New Yorko 
mieste.

Lankymo valaidos kas
dien tarp 4—7 vai. Randasi 
9-tam aukšte. Klausk i t e 
Jennie Bondži.

Linkime Jennie tuoj su
stiprėti ir vėl dalyvauti su 
mumis.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
jvyks “Laisvės” salėje trečiadieni, 
rusgsėjo 12 d. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ir narės pra
šomi dalyvauti. Ateikite I susi
rinkimą su geromis idėjomis ir 
naudingais sumanymais tiek kuopos, 
tiek visuomenės reikalais.

Valdyba

White Photo Offset Co., 
kur gamina paveikslams 
formas-“katus”. Lucau ten 
pasigamino formas pinigų 
darymui, atsispa u s d i n o 
8,000 bumažkų po $10, tai 
yra, už $80,000.

Falšyvus pinigus platinti 
jam gelbėjo brooklynietis 
mėsininkas A. Ruggiero.

Policija rado tų “pinigų” 
71 bumažką ir Miami mies
te, Floridoje, pas Kubos pa
bėgėlius. Areštavo R. L. 
Lucau, A. Ruggiero, E. C. 
B ar bėrą ir J. Eivangelistą.

Aido chorui 50 metų
Žemiau telpąs rašinys, pa

imtas iš Lietuvoje išeinan
čio rašytojų savaitraščio 
“Literatūra ir menas,” š. m. 
rugp. 11 d.—Red.

Jungtinėse Amerikos vals
tijose, pažangių lietuvių 
tarpe, plačiai yra žinomas 
“Aido” choras. Šiais metais 
jis šventė 50 metų jubilie
jų-

Chras buvo įkurtas 1912 
m. rugpjūčio 29 d. Brukli
ne. Organizaciniame susirin
kime dalyvavo 14 žmonių. 
Dalyviai vienbalsiai pasisa
kė už choro organizavimą 
ir nutarė jį pavadinti “Ai
du.”

Choro dalyvių skaičius 
sparčiai augo. Jau sekan
čiais metais choras turėjo 
apie 60 pastovių daininin
kų ir arti 100 narių. Choro 
meninis vadovas, vadova
vęs jam šešetą metų, buvo 
Leonas Ereminas. Per tą 
laiką choras tapo žinomas 
ne tik Brukline, jo apylin
kėse, bet ir kitose valstijo
se.

“Aido” choras ir jo pro
grama visada buvo tvirtai 
surišti su lietuvių emigran
tų gyvenimu, su jų kova dėl 
duonos kąsnio ir šviesesnės 
ateities. Choro dalyviai įsi
jungė i Amerikos darbinin
kų veikla, suprato jų sie
kius ir tikslus. Jų progra
moje galingai skamba M. 
Petrausko daina “Sukeiki
me kovą” ir kt.

1918-1922 metais chorui 
vadovavo J. Butėnas, K. 
Kriaučiūnas, A. Stankus, 
M. Korykora, J. Velička ir 
kt. Tie metai buvo žymių 
pasisekimų lakętarpis. Su
rengta daug koncertų, skir
tų t Anglijoje ėjusio pažan
gaus laikraščio “Rankpel- 
pis” naudai, buržuazinėje 
Lietuvoje kalinamų politi
nių kalinių ir jų šeimų pa
ramai. Šiuo laikotarpiu bu
vo suvaidintos kelios opere
tės: “Girių karalius,” “Lie
tuviškas milijonierius,” 
“Malūnininkas ir kaminkrė
tys.”

Pasaulinės krizės metu 
JAV daugelis darbininkų 
neturėjo duonos ir darbo. 
Aktyvi bedarbių kova, rei
kalavimas darbo ir duonos 
atsispindėjo choro repertu
are. Darbininkų chorai dai
navo kovingas dainas. Ai- 
diečiai neatsiliko. Jų kon
certai skatino dar atkyviau 
veikti ir kovoti. Chorui va
dovavo B. Šalinaitė, žinoma 
išeivių tarpe pianistė, kom
pozitorė, įžymi pedagogė.

Aideičai pamėgo trumpus 
muzikalinius veikalus - ope
retes. Choras savo scenoje 
pastatė daug operečių^ Pa
žymėtinos “Kornevilio var
pai,” “Spartakas,” “Zaporo
žietis už Dunojaus” ir dau
gelis kitų.

“Aido” choras garsus sa
vo internacionalinėmis tra
dicijomis. 1930-1940 metais 
choras plačiai bendradar
biavo su kitų tautų pažan
giomis organizacijomis ir 
meno kolektyvais. Choras 
dainavo jugoslavų, italų, žy
dų, rusų, latvių, estų susi
rinkimuose ir mitinguose. 
Ypač tuo metu pagarsėjo 
talentinga choro grupė 
“Aidbalsiai.”

Dabartinė choro vadovė 
yra M. Stensler. Chorui ji 
vadovauja jau vienuolika 
metų. Per tą laiką choras 
pastatė ir atnaujino daug 
operečių, dalyvavo filmuo
se, koncertuose.

Pažangieji Amerikos lie
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tuviai plačiai paminėjo “Ai
do” ' choro penkiasdešimt^^ 
metų jubiliejų. Jubiliejinio 
koncerto baigiamojoje daly
je džiugiai nuskambėjo ai
dai iš Tarybų Lietuvos. Bu
vo atliktos dainos—B. Dva
riono “Jaunystė” ir J. Šve
do “Kolūkietiškas valsas.” 
Tai simbolizavo visų pagan- 
giųjų užsienio lietuvių bro
liškus ryšius su Lietuvos 
darbo žmonėmis.

R. Čepas

Dėl susitikimo su 
iš Lietuvos 
grįžtančiais turistais

Turistai žadėjo grįžti 9 
ar 10 rugsėjo. Susitikimas 
bus rengiamas tuojau po 
sugrįžimo. Gal tai turėki 
įvykti pirm išėjimo sekamo 
“Laisvės numerio. Tikima
si, kad sutiktuvių data jau 
bus žinoma ir pranešta iš 
Lietuvos filmų rodymo va
kare Schwaben Hall rugsė
jo 8-tą. Kiti paklauskite in
formacijų “Laisvėje” sek-k 
madieni pietų metu. Teleftn 
nas: MI.1-6887.—Komitetas

Jaunuolis nužudė 
savo draugę I

New Yorke ir vėl keista 
ir baisi žmogžudystė. Jau
nuolis Walteris Tunin’as, 
17-kos metų amžiaus, nužu
dė savo draugę Suzannę 
Grskovic, 14-kos metų am
žiaus. Tragedija įvyko 
Whitestone miesto Sekcijo
je.

Tuninas pasakojo paliči- 
jai, kad jis ją išprievartavo 
ir paskui .pasmaugė jos pa
čios dHbužiais, nes norėjo 
sužinoti, kaip; “jausis kitfy 
žudydamas”.

Pirm to jie buvo šokiuo--^ 
se, kurie įvyko vienoje mo
kykloje. Netoli mergaitės 
kūno rastas jos laketukas, 
į kurį įbrėžti jaunuoliu var
dai: “Sue and Walter”.

Iš New Yorko ir 
apylinkių

Rugpjūčio mėnesį į New 
Yorko International (Idle- 
wild) orlaukį atskrido 2,100 
lėktuvų ir atgabeno 190,582 
keliauninkus.

Per Labor Day šventę, 
nuo penktadienio vakaro 
iki pirmadienio vidunakčio 
į orlaukį atskrido 297 lėktu
vai ir atgabeno 30,842 kel
eivius,

Į New Yorko prieplaukfc 
'pirmu kartu atplaukė tavo- 
rinis laivas “African-Co-V' 
met — 2”. Laivas yra 572 
pėdų ilgio. Tai antras “Af- 
rican-Comet” laivas, nes 
Nr. 1 jau pirmiau pastaty
tas. Farrell Lines kompani
ja suplanavo pastatyti 14 
tokių laivų, kurių pastaty
mui bus išleista $160,000,- 
000.

PAIEŠKOJIMAI
Aš, Virketienė Priska, Albino, ieš

kau savo sesers. Prieš porą metų 
gyveno po sekamu adresu: Albina 
Kisielius, 180 West Seventh St., So. 
Boston 27, Mass. Būsiu dėkinga, 
jei kas man apie ją praneš. Vir
ketienė Priska, A., Skuodo rado
nas, padeginės kaimas, Lithuania, 
USSR.

REAL ESTATE

Cpress Hills. Parsiduoda namas, 
7^ kambarių, vonios. Gerame, 
stovyje. Arti Švento Sakramento pa-l 
rapijos. 1 šeimos, atskiras, su ŠinX 
geliais. AP. 7-2246.




