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KRISLAI !
Kad darbas sektųsi.
“Net kai viskas eina velniop.” 
Kur tas jų socializmas?
Tiesa aukštyn kojomis.
Gėda, bet kam?

vėl jiems “kaput.” 
l^arbas ten ir čia.

—Rašo A. Bimba —

Plieno darbininkai kovos už
32 valandų darbo savaitę

Miami Beach, Fla. —t tik keturias dienas po aš- 
Jungtinės plieno darbiniu-į tuonias valandas, o kad al
kų unijos suvažiavime dau- gos nebūtų numuštos. Tik-

Visi turėkime mintyje atei- pramonėje. Pasirodo, kad bių aprūpinti darbais.
Jis pra- šiandien net 20 proc. plieno ...... 3 hJ.bčL,

. Beat- darbininkų randasi bedar- šitokiam < darbininkų reika- j anglų pastangomis.
11 ir cra" Į bių gretose. O šiaip pramo- j lavjmui griežtai priešinsis , jos, Kanados, / 

bedarbiai plieno trustas, kad prasi- ir
dės derybos dėl naujo kon- smarkiai tą Anglijos žygį ir šitą lėktuvą bus nukirtę 

i Suvažiavimas iškėlė rei- trakto. Dar nežinia, kaip 
kalavimą, kad plieno pra- rimtai plieno darbininkų

nantį “Laisvės” vajų.
sidės su spalio 1 diena
naujinimo prenumeratų ir ga
vimo naujų skaitytojų, dar. . v. .
siekiame sukelti penkių tūks-neJe> Zinia,_
tįančių dolerių fondą. Tikslai sudalo tik apie 5.5 pioc.
gražūs ir dideli. '

Džiugu, kad kai kurios ko-'

Netenka nė kalbėti, jogmas

Jonijos gražiai prie vajaus 
ruošiasi. Prakilnų darbą at
lieka tos Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos, kurios pa
skiria vajininkus ir pačios 
įsitraukia į vajaus reikalus.

Visa vajų istorija kalba apie 
pasiruošimo svarbą. Tad lai 
šios kelios likusios rugsėjo 
dienos ir būna vajui pasiruoš
ti dienomis!

Tiesa, mūsų amžiaus žmo
nėms jau sunkoka būti dide
liais optimistais. Juk kasdien 
reikia jau pagalvoti ir apie 
sveikatos reikalus.

Bet pavojingiausia mūsų li
ga yra pesimizmas.

Aną dieną važiuodamas po
žeminiu traukiniu pastebėjau 
ant vagono sienos miesto 
transporto valdybos susikimšu

sioms kaip statinėje žmonėms 
tekį pasiūlymą:

“Atsimink, kai viskas eina 
velniop, šypsokis.”

Patarimas, žinoma, taiko
mas nuraminimui protestų 
prieš nepakenčiamas Niujorko 
“subvėse” sąlygas.

Bet iš esmės yra sveikas pa
tarimas. Juo galima pasinau
doti. Sveikas optimizmas pa
deda mūsų veikimui. Kur tik 
įsiviešpatauja surūgimas, su
stingimas, nepaliaujantis de
javimas, ten viskas sugriūva.

Todėl būkime optimistai, 
šypsokimės net ir tada, kada 
ir pilvas skauda, ir kaulai 
braška, ir užmigti sunku, ir 
kai kas užmina ant kojos bei 
piktą liežuvį paleidžia darban. 
Geriau seksis, linksmiau bus 
gyventi ir darbuotis.

Tai Švedijos socialdemokra
tai ir vėl laimėjo rinkimus ir 
vėl vairuos šalies vairą. Jau 
fįaug metų jie valdo Švediją. 
Bet Švedijoje kapitalizmas te
bėra nepajudintas iš vietos.

4* Švedijos socialdemokr a t a i 
tik iš vardo socialdemokratai. 
Socializmas jiems tiek terūpi, 
kiek ir Švedijos kapitalistams.

Chicagos menševikų laikraš
tis dr. Sobleno nusižudymo is
toriją pastatė ant galvos. Jis 
teigia, kad tas žmogus buvęs 
Londono kalėjimo ligoninėje 
komunistų nužudytas! Nors jį 
stumdė, persekiojo, terorizavo 
a m e r i kiečiai, izraeliečiai ir 
anglai, bet nudėjo komunistai, 
kuriems jis dirbęs!

Matote, koks to laikraščio 
redaktorių protelis.

O Chicagos klerikalų laik
raštis rašo: “Po kelerių ne
ramių metų šiai galybei —' 
Jungtinėms Valstijoms — rim
tai graso toks nykštukas, kaip 
Kuba. Ar ne gėda?”

Gėda, didžiausia gėda, be
gėdiška gėda, bet tik tiems, 
kurie bando tą “nykštuką” 
[padaryti Jungtinėms Valsti
joms pavojumi. Juk tiktai pas
kutiniai begėdžiai ir melagiai 
šiandien gali sakyti, kad vie-

XTąsa 6-tam pusi.)

giausia dėmesio atkreipta Į tai taip butų galima dange- vadai užgyrė Anglijos pasi- 
į nedarbo padėtį plieno i lį plieno pramonėje bėdai? mojimą įstoti į Europos

monėje būtų įvesta 32 va
landų darbo savaitė. Reika
laujama, kad būtų dirbama

Dvasininkai ruošia 
naują žygį į Albany

New Yorkas. — Šiauri
nių ir rytinių valstijų dva
sininkai, kurie aną dieną 
buvo nuvykę į Albany, Ga., 
maldomis protestuoti prieš 
segregaciją ir atsidūrė į 
kalėjimą, ruošiasi naujam 
žygiui. Jie sugrįžę iš Alba
ny pradėjo organizuotis į 
pastovių judėjimą. Jie sa
ko, kad jie ruošia naują ke
lionę į Albany, gal spalio 
mėn. 28 d. Dabar į Albany 
vyksianti daug didesnė 
dvasininkų grupė.

Prezidentas pradėjo 
rinkiminę kampaniją

Harisburgh, Pa. — Rug
sėjo 20 dieną čionai kalbėjo 
demokratų suruoštoje va
karienėje, kurioje kiekvie
nas dalyvis turėjo pasimo- 
kėti po $100, prez. Kenedis. 
Jis karštai ragino visus de
mokratus darbuotis, kad 
ateinan č i u o s e kongresi
niuose balsavimuose būtų 
išrinkta kuo daugiausia 
“pažangių”' žmonių, kurie 
parems jo programą. Da
bartinis Kongresas jo ne
norįs klausyti.

Peru trauks Jungtines 
Valstijas į teismą

Lima. — Peru militarinė 
vyriausybė galvoja apie ap- 
skundimą Jungtinių Valsti
jų Jungtinėms Tautoms ar
ba pątraukimą į Pasaulinį 
teismą. Ji kaltina Jungti
nes Valstijas sulaužyme 

! sutarties dėl teikimo Peru 
i finansinės paramos.

ANGLIJOS LIBERALAI
Londonas. — Per daug 

merdėjusi Anglijos liberalų 
partija pradedanti atsipei
kėti. Paskutiniais laikais ji 
pradėjo pataikauti darbi
ninkams. Ateinanč i u o s e 
rinkimuose ji stengsis kaip 
galima daugiau balsų ati
traukti nuo Darbo partijos.

Stockholmas. — Švedijo
je viena moteriškė pagim
dė ketvertuką — tris mer
gaites ir vieną berniuką.

j unijos vadai už trumpesnės 
| darbo savaitės įvedimą lai- 
i kysis.

Senato komisijos už 
rezoliuciją prieš Kubą

Washingtonas. — Senato 
dvi komisijoj, kurios svars
tė rezoliuciją prieš Kubą, 
baigė savo darbą. Pagaliau 
jos priėmė tokią rezoliuci
ją, kuri sutinka su prez. 
Kenedžio nusistatymu. Re
zoliucija įgalioja preziden
tą pavartoti net ginklą 
prieš Kubą, “jeigu iš ten 
susidarytų pavojus Ameri
kai”.

Neabejojama, kad šitą 
rezoliuciją beveik vienbal
siai užgirs ir visas Senatas.

Tokios rezoliucijos dar 
nėra įsakymas prezidentui, 
bet tik patarimas. Palieka
ma prezidentui nuspręsti 
ginklo pavartojimo mo
mentą.

Siūlo pasirašyt dėl 
erdvią sutartį

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybė 
esanti pasiūliusi Tarybų 
Sąjungai tuojau pasirašyti 
sutartį dėl bendrų pastan
gų užkariauti erdvės. Tokio 
bendradarbiavimo plan a s j 
jau seniai apdiskusuotas. 
Pasirašymas sutarties ves
tų prie to plano įvykdymo. I

BUS PASTATYTAS 
GANDHI PAMINKLAS

Londonas. — Anglijos 
valdžia pastatys $28,000 
vertės paminklą dėl Gan
dhi, Indijos vadui, kurį per 
daugelį metų laikė kalėji
me.

NUMIRĖ YEMENO 
KARALIUS

Aden. — Pasimirė 71 me
tų sulaukęs Yemeno kara
lius Ahmad. Tai buvo pik
tas despotas. Į sostą atsi
sėdo jo sūnus, tik 35 metų 
amžiaus, kuris, sakoma, 
yra daug “demokratiškes-

Maskva. — Sušaudymu 
nubaustas Anatoly Fedyu- 
kinas, kuris užmušė keturis 
jaunuolius — tris vaikinus 
ir vieną merginą'.

Leopoldville, Kongas. — 
Čia iš kalėjimo pabėgo 250 
kalinių. Valdžia ieško, bet 
nė vieno nesuranda.

Su nepasitenkinimu
užgyrė Angliją

Londonas. — Baigėsi 
Britanijos tautų bendruo
menės konferencija. Tiesa, 
susirinkę šešiolikos kraštų

l Bendrą rinką, bet užgyri- je, Katangos provincijoje, 
pasiektas didelėmis (prieš metus laiko lėktuvo 

Indi- i nelaimėje žuvo Jungtinių 
Australijos į Tautų sekretorius Ham- 

kitų šalių premjerai < marskjoldas. Spėjama, kad
I • • I A 1 • • S/ V • i 1 — 1 i 1 1 • i

kritikavo. I Čiombės pasekėjai.

Iš Taoty.
New Yorkas. — Atsida

rant Jungt. Tautų asamblė
jos sesijai keturi šimtai 
niujorkiečių suorganizavo 
pikietą. Obalsis buvo: “No 
War With Quba!”

Praėjusį ketvirtad i e n į 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesijoje pasakė plačią 
kalbą Jungtinių Valstijų 
delegacijos pirmininkas 
Adlai Stevensonas. Jis bu
vo pirmutinis bendrose dis
kusijose kalbėtojas. Dauge
lis delegacijų nusivylusios 
Stevensono kalba, kodėl jis 
joje nepateikė konkrečių 
planų šios sesijos darbui. 
Jis tik perbėgo Jungtinių 
Tautų istoriją ir jų pastan
gas išlaikyti 'taikoje, smar-

Sužlugdė prezido Kenedžio 
reikalavimą $2,300,000,000

Washingtonas. — Prezi
dento reikalavimas paskirti 
aukštųjų mokyklų pagalbai 
$2,300,000,000 tapo Atsto
vų buto 214 balsų prieš 186 
atmestas. Įnešimas sugrą
žintas į bendro komiteto

Vėliausios iinios
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Per valandą ir pusę kalbė
jo TSRjS užsienio ministras 
Gromyko. J i s pakartojo 
TSRS užsienio politiką nu
siginklavimo, koegzistenci
jos, vakarinio Berlyno, tai
kos reikalais su Vokieti jo
mis ir Kubos klausime.

Gromyko sakė, kad jeigu 
JAV puls Kubą, tai bus pa
saulinis karas.

Pekinas. — Tiek Kinijos 
komunistų partija, tiek vy
riausybė susirūpinusios dėl 
užėjusios didelės sausros. 
Stoka lietaus beveik visoje 
šalyje pakenks žemės ūkiui.

Havana. — Kubos vy
riausybė vėl kaltina Jung
tines Valstijas, kad jų lėk
tuvai vėl pasirodę ant Ku
bos.

Paryžius. — Jaunas 
mokslininkas Michel Siffre 
išgyveno po žeme urve 
tamsoje du mėnesius. Tai 
buvo pirmas toks ilgas iš
bandymas.

Vėl nukirstas J. Tautą 
lėktuvas Katangoje?

United Nations, N. Y.— 
Iš Kongo gautas praneši
mas, kad ten įvyko lėktuvo 
nelaimė, kurioje žuvo de
šimt švedų kilmės kareivių. 
Kaip tik toje pačioje vieto-

I kiai pakritikavo Tary b ų 
I Sąjungą ir visą socialistinį 
I pasaulį, ir baigė pareiški- 
i mu, kad svarbiausias prieš 
I Jungtines Tautas klausi- 
| mas, tai nuolatinis gerini- 
imas ir stiprinimas jų orga
nizacijos. Priminė, kad dėl 
Kongo ir kitų veiksmų 
Jungtinės Tautos yra pra
siskolinusios ant $150,000,- 
000. Tos skolos turi būti iš
lygintos, jei pasaulinė or
ganizacija norinti gyvuoti 
ir atlikti savo pareigas.

Kaip ir paprastai visose 
sesijose, taip šioje (17-oje) 
bendrosios diskusijos tęsis 
ilgai. Kiekvienai delegaci
jai bus duota proga savo 

I nusistatymą išdėstyti.

rankas, o tai reiškia, kad 
šioje Kongreso sesijoje jis 
nebebus priimtas. Tai dide
lis smūgis prezidento pro
gramai, kurioje jis suteiki
mą aukštosioms mokyk
loms pagalbos skaitė greitu 
reikalu.

Londonas. — Jungtinių 
Valstijų lėktuvas, kuris ga
beno į Europą kareivius ir 
jų šeimas, nukrito į Atlan
to vandenyną apie 500 my
lių nuo Airijos. Jame buvo 
76 kariai, jų šeimų nariai 
ir įgulos žmonės. Tik 9 iš
gelbėti.

Buenos Aires. — Vei
kiant JAV diplomatams 
Argentinos militaristai su
stabdė mūšius ir tariasi 
reikale busimųjų parla
mentarinių rinkimų.

Maskva. — Tarp Danijos 
ir Tarybų Sąjungos pasira
šyta plati kultūrinio bend
radarbiavimo sutartis.

New Delhi. — Spalio 15 
dieną Indijos delegacija 
vyksta į Kiniją tartis sienų 
reikalais.

Londonas. — D r. Sobleno 
lavonas tebesiranda val
džios daktaro globoje. Dar 
nežinia, kaip greitai jis bus 
atiduotas žmonai palaidoti.

Visais būdais stengiasi 
sutrukdyti disegregaciją

Jackson, Miss. — Missis
sippi valstijos seimelis iš
leido specialų įstat y m ą 
prieš desegregaciją. Mat, 

i federalinis teismas yra pa- 
1 tvarkęs, kad valstijos uni
versitetas turi priimti stu
dentą negrą Meredith. Įsta
tymas siekia paneigti teis
mo patvarkymą. O valsti- 

I jos teismas išdavė indžionk- 
■ šiną (draudimą) prieš fe- 
deralinį teismą. Jeigu uni
versiteto viršininkai pildys 
federalinio teismo įsaky
mą, tai sulaužys valstijos 
įstatymą ir bus baudžia-

įžymus prezidento 
brolio laimėjimas

Boston, Mass. — Massa
chusetts valstijos-demokra- 
tų partijoje ėjo labai ašt
rios lenktynės, kas bus jos 
kandidatas į senatoriaus 
postą. Vyriausiais kandida
tais buvo prezidento jau
niausias brolis, tik 30 metų 
amžiaus, Edward M. Kene
dis, ir Ed. McCormack, ir
gi dar tik 35 metų amžiaus. 
Jiedu ginčuose ir debatuo
se nesigailėjo viens kitam 
aštriausių žodžių. Nomina
cijų balsavimus nusinešė 
Kenedis. Už jį balsavo 559,- 
251 užsiregistravęs demo
kratas, o už McCormacką 
tik 247,366. Neabejojama, 
kad turėjimas brolio prezi
dentu Kenedžiui padėjo lai
mėti nominacijas.

Angliško laikraščio 
gražus pasirodymas

i

New Yorkas. — Pažan
gaus laikraščio “The Wor
ker” administracija prane
ša, kad jos vajus už sukėli
mą laikraščio išlaikymui 
$120,000 fondo gerai seka
si. Iki šiol jau suplaukė 
apie $90,000 dolerių. Mano
ma, kad trumpoje ateityje
visa pasibrėžta suma bus Naujos konstitucijos pro- 
sukelta. jektas pateiktas parlamen-

----------------- tui apsvarstyti.
SMRKIAI NUBAUSTI -----------------
DIDELI SUKČIAI

El Paso, Texas. — Pla
čiai garsinamojoje Estes 
sukčių byloje federalinis 
teisėjas Thomasonas nu
baudė tris Superior Manu
facturing Co. viršininkus 
dešimties metų kalėjimu. 
Nubausti McSpadden, 45 
metų amžiaus, Lubbock, 31 
m. ir Alexander, 36 m.

Washingtonas. — Gautas 
pranešimas, kad Kinijos 
valdžia sutinka leisti ame
rikietei Mrs. Redmont ap
lankyti savo sūnų, kuris 
randasi Kinijos kalėjime 
kaip šnipas.

, Paryžius. — Prezidentas 
de Gaulle reikalauja, kad 
ateityje Francūzijos prezi
dentai būtų renkami visuo
tiniu piliečių balsavimu. 

mi. O jeigu pildys valstijos 
įstatymą, tai sulaužys fede
ralinio teismo patvarkymą, 
už ką irgi gali būti nubaus
ti.

Baltieji šovinistai su 
valstijos gubernatori u m i 
Barnettu priešakyje despe
ratiškai kovoja prie dese
gregaciją.

Goodman, Miss. — Netoli
nuo čia rastas biauriai su- 
mėsinėto negro lavonas. 
Jam galva, rankos ir ko
jos nukapotos.

Kinija jau ruošiasi 
atom, ginklą gamybai

Tokyo. — Japonijos laik
raščių reporteriai atiden
gia pasikalbėjimą su Kini
jos užsienio reikalų minist
ru Chen Yi. Jiems minist
ras sakęs kad Kinija atlie
ka plačius tyrinėjimus 
niuklinių ginklų gaminimo 
srityje. Jis atsisakęs pasa
kyti; ar Kinija yra pasiruo
šus atominių ginklų bandy
mus pradėti. Japonijoj ma
noma, kad Kinijos moksli
ninkai jau moka atominius 
ginklus pagaminti.

Jugoslavija svarsto 
naują konstituciją

Belgradas. — Jugoslavi
jos vyriausybė paskelbė 
naujos konstitucijos pro
jektą. Į Jugoslavijos valdy
mo aparatą įvedamos kai 
kurios pakaitos. Pagal nau
ją konstituciją, Juogslavija 
turėtų seimui atsakingą 
vyriausybę, kurią sudarys 
premjeras ir kabinetas. 
Naujoje struktūroje vice
prezidentų nebebus. Ik šiol 
jie buvo net keturi. Prezi
dentui sunegalavus bei iš
vykus į užsienį, parlamento 
pirmininkas užims jo vietą.

IRANO PAŽADAS
Maskva. — Gautas iš 

Irano vyriausybės pažadė
jimas, kad jinai niekados 
neleis Amerikai ar kam 
nors kitam steigti raketų 
bazes Irane. Tai laikoma 
svarbiu Irano žygiu.

REUTHERIS RAGINA 
UNIJISTUS VIENYTIS

Cleveland, Ohio. — Elek- 
trikinių prietaisų unijos 
konvencijoje kalbėjo Wal
ter Reutheris. Jis ragino 
visas frakcijas susivienyti 
ir darbuotis išvien prieš 
samdytojus.

Madridas. — Čionai susi
rinko posėdžiauti tarptau
tinė detektyvų agentūra, 
“Interpol” vadinama. Daly
vauja atstovai iš 82 šalių.



LUV C 17 Vi LITHUANIAN 
A 1 3 V Ii SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.

Established April 5, 1911 ----- =-------------- —----- ROY MIZARA, Editor
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su 600,000,000 gyventojų at
sistojo į komunistinį kelia.
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Prieš kokią agresiją?
NIUJORKO DIENRAŠTY “TIMES” (rūgs. 20 d.) 

skaitome žinią iš Washingtono: “Dvi Senato grupes 
pritaria jėgai prieš Kubą, jei bus reikalas agresijai ke
lią pastoti.”

Tokia antraštė! O žinioje, kurią rašė minėto laik
raščio korespondentas Max Frankelis, pasisakoma: “Du 
Senato komitetai šiandien užgyrė tekstą bendros rezo
liucijos, pritariančios naudojimui jėgos, jei bus reika
lo, kad apgintų Vakarinį pusrutulį (žemyną) nuo Ku
bos agresijos arba subversijos...”

Kokie monai! Nejaugi Senatas mano, kad Kuba 
ryžtasi JAV užpulti, panaudoti agresiją prieš mus? 
Ar bandė kada nors septynių milijonų žmonių neturtin
ga sala JAV užpulti? Ne! Niekad nebandė ir nebandys.

Kubą tai JAV užpuolė. Tik pernai buvo bandyta į 
Kubą iš JAV teritorijos įsiveržti, bet kubiečiai invaziją 
atmušė.

Tai kodėl dabar mūsų Senato komitetai—Užsienio 
reikalų ir Ginklavimosi komitetai—tokią rezoliuciją 
skelbia? Nejaugi jie mano, kad JAV žmonės yra tokie 
akli, kad ims ir patikės jiems?

Tik lai JAV reakcionieriai neužpuola Kubos, tai 
Kuba niekad mūsų šalies neužpuls. Tai žino kiekvienas, 
kuris nori ką nors žinoti.

Palikime Kubą ramybėje. Leiskime jai tvarkytis 
taip, kaip jos žmonės nori. Nebandykime siųsti j jos pa
kraščius šarvuotų laivų, iš kurių šaudytų į Kubos mies
tus. (Neseniai buvo taip padaryta.)

Reikia atsiminti ir tai: jeigu JAV pradėtų prieš 
Kubą karą, kaltindami ją išgalvota agresija, tai toji 
karo liepsna galėtų uždegti visą pasaulį. Kas tada būtų?

Prezidentas Kenedis andai viešai sudraudė tuos, 
kurie plepa niekus, kurie nuolat šaukia “vilkas, vilkas!” 
Mums rodosi, minėti du senatiniai komitetai iš to pre
zidento pabarimo nieko nepasimokė.

Kenedžiai
I 4 * . • 1 I i . »

praėjusį antradienį Massachusetts valsti
jos Demokratų partijos nariai nubalsavo, kad jų kan
didatas JAV senatoriaus vietai būtų Edward M. Ken
nedy, jauniausias prezidento Kenedžio brolis.

Daugelis spėja, kad Edvardas Kenedis ir bus iš
rinktas į senatą. Prieš Kenedį Mass, respublikonai išsta
tė kandidatu George Cabot Lodge, buvusio JAV amba
sadoriaus Jungtinėse Tautose sūnų. Bet respubliko
nams laimėti šiuo metu Mass, valstijoje nebus lengva, 
sako žinovai—Kenedžiai ją užkariavo.

Reikia atsiminti, kad prieš 1952 metus Mass, valsti
ją JAV senate atstovavo Henry Cabot Lodge, dabarti
nio respublikonų kandidato tėvas. 1952 metais demo
kratų partija išstatė savo kandidatu John F. Kennedy 
(dabartinis šalies prezidentas), ir Lodge prakišo.

Dabar, praėjus dešimčiai metų prezidfento brolis 
rungsis su kitu Lodge!

Ką visa tai rodo?
Visa tai rodo politinį išsigimimą Mass, valstijo

je. Nejaugi dabar ten nesirastų kitų, tinkamesnių žmo
nių, kuriuos būtų galima pasiųsti į JAV senatą? Massa
chusetts valstijoje daug aukštųjų mokyklų—kiek ten 
mokslo žmonių, kurie galėtų patarnauti savo valstijai! 
Toje valstijoje darbo unijos—jose yra sugabių veikėjų 
—ar jie negalėtų būti pasiųsti j JAV Senatą? Ten yra 
nemaža vidurinės klasės žmonių—biznierių ir kitokių 
verslininkų; iš ten taipgi, rodosi, būtų galima gauti gė
lai kandidatų.

Bet ne! Išstatomi milijonieriai, nieku gyvenime ne
pasižymėję.

— O —

SMAGU, KAD toje valstijoje šiemet nepriklauso
mu sąrašu į Senatą kandidatuoja įžymus švietėjas ir 
visuomenininkas, taikos šalininkas Stuart Hughes. Ir 
Massachusetts valstijos žmonės turėtų stovėti su 
turėtų balsuoti už jį.

juo,

įžy- 
jis

. Nikalojus Pogodinas
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mus tarybinis dramaturgas Nikolajus Pogodinas; 
buvo 61 metų amžiaus.

Kilęs iš valstiečių šeimos, Nikolajus Pogodinas pa
mėgo rašytojo darbą: pirmiau buvo laikraštininkas-pub- 
licistas, o vėliau pradėjo rašyti pjeses, kurios sušilau-' 
kė didžiulio įvertinimo visose tarybinėse respublikose. 
Pogodinas sukūrė daug pjesių, — paminėtinos: “Žmo
gus su šautuvu”, “Kremliaus kurantai”, “Aristokratai” 
ir kt. Jis buvo apdovanotas Leninine premija ir kitais 
aukštais įvertinimais už kūrybą.

Š. m. rugs. 11 d. Niujorke 
įvyko JAV lietuvių kunigų 
konferencija, ’kurią jie’Va
dina “šeiniu.^ Čikagos Ma
rijonų Organas, aprašyda
mas tai,1 skelbia, jog konfe-! 
rencijai mažiausiai terūpėjo 
dievas ir velnias — vyriau
sias kunigų šūkis buvęs: 
“Turime stoti žūtbūtinėn 
kovon prieš ateistinį komu
nizmą.”

Kunigai—kapitalo tarnai. 
Kapitalizmas visa daro ko
vai prieš darbininkų judėji
mą, prieš komunizmą, tą 
patį daro ir lietuviškieji 
probaščiai.

Dalyvavo ten ir vyskupas 
V. Brizgys (dipukas), ir jis 
skundėsi, kad JAV lietuviš
kame jaunime “trūksta pa
šaukimų į dvasinį luomą.” 
Vadinasi, jauni vaikinai 
(gal komunistų “suklaidin
ti”) nebenori eiti seminari- 
jon, o ieškosi profesijų, nau
dingų sau ir visuomenei.

Kokį gi šiandien vyriau
si kunigo uždaviniai? Į tai 
atsakė marijonas kun. J. 
Vaišnora savo paskaitoje, 
kurios turinys, anot “Drau
go,” buvęs toks:

Laicizmas ir liberalizmas 
mūsų tarpe veikia metodiškai 
ir nuolatos. Lietuvių tarpe yra 
ir bedievių ir agresyvių lais
vamany bes veikėjų, dirbančių 
“tautinės vienybės vardu.” Į 
jų darbus negalima numoti 
ranka. Mūšų tarpe yra šalia 
Kristaus esančių grupių. Mū
sų kunigų pareiga juos grąžin
ti katalikų Bažnyčion ir ap
saugoti ištikimuosius nuo nu-, 
krypimo į klaidas. Ameįkoje 
bręsta dirva ateistiniam komu
nizmui. • ' ' 1 1 1 ’’ ■

Tarptautinis komuni z m a s 
deda milžiniškas pastangas A- 
merikos žemyną pavergti kūjo 
ir piautuvo vergijon. Daug, ne
kalto vardo organizacijų išti
kimai remia tarptautinio ko
munizmo pastangas. Laukimas 
dirba komunizmo naudai. Vi
suomenė migdoma .pasakomis 
apie Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos nesantaiką, Jugoslavijos 
nukrypimą nuo Rusijos, komu
nistų liberalėj imą Sovietų Są
jungoje.

Toliau:
Leiskime veikti kunigiškai 

malonei mumyse. “Vilkas nu
neša avis, kai ganytojas mie
ga.” Mūsų pareiga persiimti 
krikščionybės dvasia. Pažin
kime komunizmo pagrindus, 
veiklos metodus. Tik tuo bū
du bus lengviau su juo kovoti.

Aišku, lietuviškieji pro
baščiai kovojo ir kovos prieš 
komunizmą, prieš ateizmą, 
prieš liberalizmą, nes tai 
Vatikano politika, Vatikano 
įsakymas ir muzika. O pa
gal tą muziką turi šokti 
kiekvienas katalikų kuni
gas, nežiūrint, kur jis begy
ventų. Vatikanas tarhauja 
tarptautiniam kapitalizmui 
ir imperializmui, tą patį da
ro kunigai. Vatikanas yra 
reakcijos ramstis, kunigau
tas pats.

Balkūnai ir kiti plačia
gerkliai jau seniai kovoja 
komunizmą, bet komuniz
mas kaip gyvavo, taip ir 
gyvuoja. Hitleris, Mussoli- 
nis, Tojo buyo sudarę net 
ir “antikomunistinę ašį, 
paskelbė komunimui karą, 
kuriame žuvo daug milijo
nų nekaltų žmonių, bet kas 
atsitiko? Fašistinė ašis bu
vo sulaužyta. Hitleris pats 
nusižudė, Mussolinį parti
zanai sušaudė, o Tojo tarp
tautinis teismas nuteisė

M

N. Pogodino mirtis — didžiulis nuostolis tarybinei mirti ir jis buvo sušaudy- 
dramaturgijai. tas! 0 komunizmas? Tvir

tesnis, negu kada nors bu-
2 p.-Laisvč (Liberty)—Ant r., rugsėjo (Sept.) 25, 1962 vo, kadangi didžioji Kinija
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LIRTlW^
Vilniaus dienrašty “Kom

jaunimo tiesa*’ Lietuvos an- - 
chyvų valdybos bendrada^ 
bis G. Kiseliovas rašo įdo
mų straipsnį apie prieš šim
tą metų Lietuvoje pasiro
džiusį darbo žmonėms skir
tą laikraštį. Skaitome:

Prieš šimtą metų Baltarusi
joje ir Lietuvoje pasirodė pir
mas baltarusių revoliucionie- 
rių-demokratų periodinis leidi
nys ‘ ‘ M u ž i c k a j a pravda” 
(“Mužikų tiesa”). Tai buvo 
pirmas laikraštis baltarusių 
kalba—laikraštis darbo žmo
nėms: artojams ir darbinin
kams. Jis buvo leidžiamas ne
legaliai 1862-1863 metais Gar
dino apylinkėse. (Galimas da
lykas, kad kai kurie numeriai 
buvo išleisti Vilniuje). Išėjo 
septyni numeriai. Redakto
rius-leidėjas ir daugumos 
straipsnių autorius — K. Ka- 
linauskis.

Laikraščio medžiaga mokė 
darbo žmones neapkęsti dva
rininkų ir ipatvaldystės, tikėti 
liaudimi, jos šviesia ateitimi. 
Laikraštis, kuris buvo leidžia
mas “Jaskos-ūkininko nuo Vil
niaus” vardu, buvo adresuoja
mas ne tik Baltarusijos, bet ir 
Lietuvos valstiečiams. Neseniai 
man pavyko rasti archyve fak
tą, kuris yra įtikinamas lietu
vių ir baltarusių revoliucines 
brolybės pavyzdys.

' 1865 metais caro žandarai 
darė kratą žinomo lietuvių su
kilėlių vado .valstiečio Kazio 
Lukošiūno namuose. Ir štai 
policininkai lįas jį rado sep
tintąjį baltarusių revoliucinio 
laikračio numerį! 1 i

Pirmasis “Mužickaja prav
da” /numęriši. išėjo T8'62 'metų 

' viduryje,! 1 kai J.^laltarusija *ir 
Lietuva kunkuliavo nuo i vals
tiečių maistų ir politinių de- 
monstracijį. Gerai žinodamas, 
liaudies galvosėhą, K. Kali- 
nauskis mokėjo pačias sudė
tingiausias idėjas i š d e s t y ti 
taip, kad suprastų kiekvienas 
valstietis. Negailestingai kri
tikuoja laikraštis 1861 m. va
sario 19 d. manifestą, “kurį 
caras su senatu ir ponais 
mums parašė.” Smarkiai 
kliūdavo dvarininkams ir val
dininkams. * v

Kai kurios “Mužikų tiesos” 
vietos beveik pažodžiui kar
toja mintis, išdėstytas geriau
siuose praėjusio amžiaus sep
tintojo dešimtmečio rusų revo
liucionierių - demokratų pro
klamacijų literatūros pavyz
džiuose. Ir, matyt, taip buvo 
visų pirma todėl, kad didysis 
baltarusių revoliucioni e r i u s 
buvo labai artimas rusų revo
liucinei demokratijai.

Sodria kalba, tikrai liaudi
niu humoru laikraštis protar
piais būdavo panašus į žinomą 
zaporožiečiu laišką turkų sul
tonui. Laikraštyje buvo mini
mi Rusijos ir Lęnkijos valstie
čių kovos už laisvę pavyz
džiai, vėl ir vėl buvo karto
jama K. Kalinauskio idėja 
apie rusų-baltarusių - lietuvių - 
lenkų revoliucinę sąjungą. 
Laikraštis mokė liaudį tikėti 
savo jėgomis: “Mužikas, kol 
jis sugeba laikyti dalgį ir kir
vį, įstengs apsiginti ir niekieno 
malonės nepi^šys.”

“Mužikų tiesa” buvo lei
džiama ir platinama daugiau 
kaip metus. Gercenas rašė, 
kad “Mužikų tiesa” virsta jau 
“skrajojančiais atsišaukimais.” 
Policijai ir žandarmerijai teko 
pergyventi dėl jos daug la
bai nemalonių momentų. Laik
raščio platintojai buvo šaudo
mi, siunčiami į katorgą, xbet 
laikraštis pasirodydavo vėl ir 
vėl. Tardymo byloje randa- 

1 me tokią žinią. Du valstiečiai 
■ netoli Odelsko (apie Gardiną) 
• rinko miške sausas šakas. Vie- 
, nas iš jų — neraštingas—min

tinai skaitė “Mužickaja prav
da,” ir, kai kitas jį nustebęs 
paklausė: “Juk tu neraštin
gas, iš kur galėjai išmokti taip 
skaityti ?”— paaiškino : “Mū-

Revoliucijos dešimtmetį 
minint

Pietų fĄnięrikos respubli- 

šimęna ’ saw;sėkmingos re- 
voĮįųcįjos de^įųitmetį. 1952 
fnetų liepęs 21 d. demokra
tinė revoliucija buvo laimė
ta. Liaudis tada išsikovojo 
visuotinio balsavimo teisę, 
visiems prieinamą nemoka
mą pradinį mokslą, teisę 
darbininkams organizuotis 
į unijas ir kitas organiza
cijas, spaudos ir žodžio lais
vę, darbo sąlygų pagerini
mą.

Dešimčiai metų praėjus 
nuo revoliucijos Bolivijos 
liaudis jaučia, kad tie revo
liuciniai jos laimėjimai pra
deda vis daugiau ir daugiau 
nublukti, kad ekonominis 
darbo žmonių gyvenimas 
tebėra sunkus, kad jų rink
ta valdžia nuolankauja sa
vųjų turčių interesams ir 
JAV kapitalui.

Bolivija turi nemažai 
gamtinių turtų, ypač alavo, 
geležies, aliejaus. Bet tai 
vis tebėra svetimšalių kont
rolėje. Tiesa, dalis pramo
nės nacionalizuota. Bet ka
dangi Bolivijai stoka rinkos 
įvairiems produktams, dėl 
to nedarbas gana didelis 
(apie 80 proc. mainierių da
bar nedirba).

Boliviečių simpatija Ku
bai yra didelė, tokia didelė, 
kad valdžia šiuo metu ne
drįsta nutraukti diplomati
nius santykius su Kubą, ką 
padarė daugelis Lotynų A- 
merjkos šalių. ,Savaitraštis 
“El Pueblo” rašo: ;

“Kuba ir Bolivija šiandien 
yra; svarbįąusiosvLotynų »A- 
fnerikos šalys-Kųba įęaįp par 
vyzdys revoliucijai praves
ti, Bolivija kaip gali be jos 
dabar apsieiti. Bet Kuba 
parodė mums nuo 1959 me
tų, kad nacionalizacija nėra 
jokia nelaimė, bet dar gero 
gali padaryti.”

Turčiai ir kiti reakcionie
riai spaudžia valdžią prie 
sienos. Jie reikalauja tuoj 
nutraukti ryšius' su Kuba. 
Jie grasina demokratinių 
teisių suvaržymu.. Jie net 
kalba apie militarinį per
versmą, jeigu valdžia jų 
reikalavimų n e p a t e nkins. 
JAV kapitalas, atrodo, juos 
remia ir net kursto. Alie
jaus šaltiniai, kuriuos valdo 
amerikinės kompanijos, tu
rėdamos 11 milijonų hekta
rų žemės, stovi neveikianti, 
boliviečiai aliejaus darbi
ninkai randasi bedarbių ei
lėse. Mažai ką geriau ir ki
tose pramonės šakose, ku
rias svetimšalių kapitalas 
valdo.

Tarybų Sąjunga 1960 ni. 
buvo pasiūliusi Bolivijai 150 
milijonų dolerių paskolą 
skardos liejyklai mechani
zuoti. Sąlygos prielankios. 
Bet prezidentas V. P. Es- 
tenssoro, pabijojęs Jungti
nių Valstijų, tą pasiūlymą 
palaidojo. Tai dabar skar
dos liejykla, viena svarbiau
sių Bolivijoje pramonės 
šakų, visai šlubuoja. Skar
dos darbininkai tegauna tik 
po $1 už 8 valandų dienos

darbą. Kad savo šeimai pa
sidarytų išlaikymą, reikėtų 
jiems dirbti nuo 12 iki 18 
valandų į dieną.

Jeigu norime Bolivijos 
ekonominę padėtį pagerinti, 
agrarijos ministeris Jordan 
Pando sako, “turime atsipa
laiduoti” nuo Jungtinių 
Valstijų priklausomybės.

Darbininkų masės yra ko
vingos. Darbininkų sūnūs, 
tarnaują militarinėse jėgo
se, manoma, nepadės reak
cionieriams pravesti sukili
mą. Pramoniniuose cent
ruose taipgi randasi darbi
ninkų milicijos grupės, ku
rios pasiryžusios ginti dar
bo žmonių reikalus.

Tai tokia dabar padėtis 
Bolivijoje, t u r i n čioje arti 
pusketvirto milijono gyven
tojų, kurių 85 procentus su
daro indėnai, garsiosios In- 
kano (Incan) tautos ainiai.

F. Balionienės 
eilėraščiai

Jau dvidešimt metų Fo
lija Balionienė dirba moky
toja. Beveik visą šį laiką • 
ji dėsto lietuvių kalbą ir li
teratūrą Kaišiadorių I-ojo- 
je vidurinėje mokykloje.

Didžiausią laisvalaikio 
dalį E. Balionienė skiria 
kūrybiniam darbui. Spaus
diname keletą jos eilėraš
čių.

Laimėta pavyzdinga kova 
prieš diskriminaciją

Ann Arbor mieste, Michi- 
gano valstijoje, buvo pike
tuojama Pittsfield Village, 
Inc., kasdien per pastaruo
sius septynis mėnesius. Pi- 
kietininkai reikalavo baigti 
rasinę diskriminaciją šiame 
apartmentiniame projekte, 
arti universiteto esančiame.

Dabar to projekto admi
nistracija paskelbė, kad vie
nai negrų šeimai išnuomavo 
vieną apartmentą ir kad at
eityje bus laikytasi lygybės 
teisių, nepaisant rasės., reli
gijos bei tautos. , .

r Pasirodo, kad nuolatinė 
kova prieš diskriminaciją 
suteikė pageidaujamų !pa
sekmių5. Kas atsiekta Ann 
Arbor mieste, kovojant 
prieš rasinę diskriminaciją, 
galima tai atsiekti ir kituo
se miestuose.

Prez. Kenedžiui pasira
šyti priduotas Kongreso pri
imtas bilius draudžia rasi
nę ar kitokią diskriminaci
ją gyvennamių projektuose, 
prie kurių pastatymo ir fe
deralinė valdžia yra finan
siniai prisidėjusi. Šiam įsta
tymui vykinti, žinoma, atsi
ras trukdytojų, su kuriais 
reikės vesti kovą iki pilnos

Rasinė diskriminacija ne
turėtų būti toleruojama nie
kur. Tai sena vergiškos pra
eities liekana, civilizuotiems 
žmonėms visai netinkama.

sų kaime buvo skaitomi šie 
popieriai, aš ir įsidėmėjau.”

Caro valdžiai taip ir liko 
mįslė, kas leido “Mužickaja 
pravda.” 1864 metais K. Ka- 
linauskis — vienas iš liaudies 
sukilimo Lietuvoje ir Baltaru
sijoje vadų — buvo pakartas, 
bet jo byloje nė karto nepa
minėta “Mužickaja pravda.” 
Visu savo platumu istorinis K. 
Kalinauskio žygdarbis prade-

I da ryškėti tik mūsų laikais.
( a , , ;
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pakely

Prisėdu pakely 
Ant sauso kelmo. 
Girdžiu: sula
Beržų kamienas alma, 
Ir spindulio
Balta styga
Užgroja šakose staiga.
Išsprogsta pumpuras 
Lyg raketa. . .
Aš su pavasariu— 
Kaip su draugu greta.
O ten—lyg virvę
Kas per dangų 
Traukia!
Tai gervės!
Gervės pas mane 
Atplaukia.
Linksmai kepurę 
Apsuku ratu...
Aš su pavasariu— 
Lyg su draugu kartu.

LYJANT
Lietus į langą man. barbena, 
Barbena dieną, dvi, savaitę .... 
Jis nerimą į širdį gena, 
Skaudžias dienas lietus man mena, 
Kai lyja dieną, dvi, savaitę . . .
. . . Jau apkase upeliai plaukė.
Po miline mes susirangę
Slapčia dūmelį gaivų traukėm . . . 
Svajojom apie gryčią jaukią, 
Gimtinės žydriąją padangę.

Aš spaudžiausi ‘arčiau prie draugo; 
Kai lijo dieną, dvi, savaitę , b
Dabar pilote Jo besaugąu , 
Ir vietą aplankau aš brangią, . 
Ten, apkase, klampioj pašlaitėj . . .

PASTRĖVIO ŽIBURIAI ’

Negrų gydytojų sąjunga 
už medicininę pagalbą

Rugpiūčio 21 d. Chicagoje 
įvykusioje Nacionalinės 
Negrų gydytojų sąjungos 
konvencijoje nutarta užgir- 
ti prez. Kenedžio administ- 
rącijos siūlomą ..seniems 
žmonėms teikti nemokamą 
medicininę pagalbą iš Social 
Security fondų.

Šis tarimas yra griežtai 
priešingas gydytojų trusto 
(AMA) nusistatymui, kuris 
Kongrese laikinai . laimėjo. 
Bet kai susirinks Kongre
sas po rudeninių rinkimų, 
manoma, Kenedžio adminis
tracijos programa šiuo 
svarbiu klausimu bus užgir- 
ta.

Negrų gydytojų sąjunga 
turi virš 4,000 narių. Neg
rai gydytojai gerai žino, 
kad nemokama medicininė 
pagalba būtų naudinga se
niems žmonėms. Jie kalba 
iš savo patyrimo tarp neg
rų biednuomenės. O AM A 
nariai kalba iš savo patyri
mo, kaip daugiau sau biznio 
padaryti.
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Pavasario naktis.
Mane į lauką šaukia 
Pūkuoti, kvapūs pumpurai. 
Jaučiuosi ne viena: 
Tamsoj pakibę plauko 
Lyg žvaigždės šviesūs žiburiai 
Bemirgantl grandinė
Naujųjų žiburių
Lyg kraujo kaina mums brangi.
Juk būdavo naktis 
Su užvertom langinėm, 
Nuo šūvių drebanti, baugi.

Širdie! Ir tu žvaigžde 
Turi kas dieną degti, 
Kad visad šviestų žiburiai. 
Te pastrėvio laukuos 
Kasmet šią svaigią naktį 
Kvepėt neliaują pumpurai!

Praktiški patarimai
Geras vaistas nuo kosulio
Sumaišyti karštą pieną su . 

trupučiu sėmenų nuovirų ir 
grynu medumi. Gerti kuo

Apie arbatą
Prieš užpilant arbatžoles^.; 

visuomet reikia įdėti į jas 
gabaliuką cukraus, nesvar-^ 
bu, ar arbata bus geriama 
saldytą, ar nesaldyta. Cuk- • 
rus sustiprina arbatos kva
pą.

Svogūnai pašalina nuo ■ 
peilio ašmenų rūdis. Svo- . 
gūną perplauti per pusę ir, 
patrinti surūdijusią vietą. 
Taip pat valoma balta ir . 
šviesi oda, pašalinamos nuo 
stiklo riebalu dėmės.

Atsiminkite
Įsidekime valgio į lėkšt- 

telę tiek, kiek galima suval- 
gyti. Geriau pakartoti, ne- *’ 
gu palikti neišvalgytą. Kai * ; 
kas mano, kad palikti lėkš-’’’ 
tėję šiek tiek valgio — gero ~ 
tono požymis. Tai netiesa, 
pirmiausia dėl to, kad galr'S 
būti manoma, jog valgis ne-i 
patiko, ir, antra vertus, der 
to, kad paliktą valgį reikės • 
išmesti.

U Žiliu * <i • U«.

<

»



IŠ LAIŠKŲ
v Elektrėnai Į Didžiai gerbiamas

1962. IX. 15 ir mielas Mizara!
Gerbiama Redakcija,

Siunčiu lietuvišką sveiki
nimą “Laisvės” darbuoto
jams. Šį kartą rašau paves
tas kolektyvo. Mūsų staty
boje yra leidžiamas laikraš
tis “Svarbiausioji statyba,” 
kurio redakcinės kolegijos 
nariu esu ir aš. Taigi už- Į Jums dėkingas už tai, kad 
simezgė draugystė tarp 
dviejų redakcijų. Pasikeiti
mas laikraščiais, manau, 
bus pati geriausia ryšio 
priemonė.

Nuoširdžiai dėkoju už 
“Laisvės” prenumeratą. Pir
muosius numerius jau ga
vau. Juos perdaviau “Svar
biausios statybos” redakci
jai. Amerikos lietuvių gy
venimas domina mus visus.

Savo asmenišką gyvenimą 
į elektrinės statybą įliejau 
maža dalimi. Esu mokyto-

Šiame laiške noriu įvyk
dyti savo pažadą — trum
pai pasakyti apie Jūsų kny
gą “Žvilgsnis į praeitį.” Ji 
įdomi, nes objektyviai api
būdina Amerikos lietuvių 
p a ž augiuosius veikėjus. 
Skaitytojas negali nebūti

Jūs parašėte nuoširdžiai 
apie Kapsuko ir G ie d r i o 
veiklą Amerikoje. Gan įdomūs 
puslapiai apie Jūsų kelionę 
į Tarybų Sąjungą 1931 me
tais ir pokalbiai su Kapsu
ku, Angariečiu, 
ir kitais.

Jūs įrašėte į 
džiagą, faktus, 
tiems nežinomi,
džiaga pasinaudos istorikai. 
Knygos pliusas, kad Jūs 
apie dorą draugą, kovotoją 
ir rašytoją kalbate nuošir-

Pranskumi

knygą nie
ku r i e ki
tokia me

jas, muzikos special is tas. I džiu tonu, net apie trūku- 
Dirbu vidurinėje mokykloje,! mus Jūs kalbate nuošir- 
taip pat nešu Elektrėnų džiai, trokšdamas, kad tas 
klubo vedėjo pareigas. Dir- ar kitas draugas tuos trū- 
btį daug, bet darbas su jau- kumus pašalintų. Tai labai 
nimu neleidžia senti. Jau gera autoriaus savybė, ku- 
trylika metų verčiu šią kul- rią taip vertina Tarybų 
tūros vagą, ir metai prabė-; Lietuvos skaitytojai.
ga greitai. Daug jaunimo L...
palydėjau iš mokyklos šuo- atsiminimų knygą parašyti, 
lo, su brandos atestatu, į j Matyt, dėl laiko stokos kny-

Labai prašau dar vieną

gyvenimą, kai kuriuos iš jų 
dabar sutinku svarbiausioje 
statyboje. Kol kas ne gėda 
nei jiems, nei man žiūrėti į 
akis. Tas, manau, yra dar
bo sėkmė.

Daug žmonių pas mus 
mokosi. Prašau žiūrėti, kai 
šeimų galvos, pakeitę darbo 
drabužius į išeiginius, sku
ba su knygomis į vakarinę 
mokyklą. Nuo spalio mėn. 
1 d., Elektrėnuose atidaro
mas ir Politechnikumas, 
kairiame bus ruošiami spe
cialistai - elektrikai. Taigi 
Elektrėnuose šiais metais 
veiks keturios mokyklos: 
dvi vidurinės, technikumas 
ir vaikų muzikos mokykla.

Reikia prisipažinti, kad 
mūsų gyvenime dar nevis
kas eina sklandžiai. Visko 
būna ir darbe ir buityje. 
Džiaugiamės tuo, kad eili
niai žmonės stengiasi kovo
ti su negerovėmis. Taigi pa
stebimai gyvenimo dėmės 
kasdien mažėja. <

Smulkiau apie statybą ir 
gyvenimą geriausiai pasa
koja mūsų laikraštis. Siun
čiame paskutinius nume
rius. Manome, kad dabar ir 
ateityje juose rasite tai, kas 
domina Amerikos lietuvius.

Linkiu sėkmės gyvenime 
ir darbe. Julius Jurgaitis

goje “Žvilgsnis į praeitį,” 
nors Jūs turėjote labai daug 
medžiagos, negalėjote pra
tęsti savo atsiminimų. O aš 
prašyčiau pratęsti: ypač 
norėtųsi, kad Jūs plačiau 
pavaizduotumėte 1927-1940 
metus. Būtent:

1. Apie tai, kaip Jūs 
spausdinote “Laisvėje” Ja- 
sučio, Maginsko ir kitų re
voliucinių autorių, kurie savo 
kūrinius tuomet siųsdavo į1 
“Laisvę.”

2. Jums rašė iš Lietuvos 
ir kiti pažangūs žmonės. 
Būtų gera ir apie tai pa
kalbėti.

Vaizdeliai iš viso 
pasaulio

Biznis ir kartografija
“Mūsų laikais, kada nuo

lat susikuria naujos valsty
bės, žemėlapių leidimas ta
po pačiu nepatikimi a u s i u • 
bizniu pasaulyje. Vien tik 
Afrikos žemėlapis muins 
atėmė dešimtis tūkstančių 
dolerių,”— skundžiasi ame
rikiečių žemėlapių ir atla
sų leidėjai. Nesunku įsi
vaizduoti, kaip šėlsta tie, 
kam Afrikos kolonijų virti
mas savarankiškomis vals
tybėmis turi ne tik karto
grafinę reikšmę...

Televizijos kursai— 
papūgoms

Niujorko televizija nese
niai pradėjo perdavinėti 
specialią programą., papū
goms. Į pro gramą įeina 
anglų ir kai kurių kitų už
sienio kalbų mokymo kur
sas. Toks nepaprastas rū
pinimasis paukščių gabu
mais paaiškinamas labai 
paprastai. Niujorke dabar 
yra daugiau kaip milijonas 
papūgų, kurios dar nemo
ka kalbėtis su savo šeimi
ninkais. Savaitiniai kursai 
per televiziją turi padėti 
papūgoms tapti vertais 
partneriais tuščiame salo
niniame plepėjime.

“Kvepėkite kapitalistais”
Prancūzijos parduotuvėse 

pasirodė nauji vyriški kve
palai. Jie vadinasi “Bank
noto kvapas,” ir iš tikrųjų 
kvepia šviežiais banknotais. 
Reklama skelbia: “Tie, ku
rie perka mūsų kvepalus, 
kvepia, kaip stambūs kapi
talistai.”

Labai gaila, kad daugelio 
prancūzų kišenės tik tekve
pia banknotais, ir kažin, ar 
naujieji kvepalai padės 
joms tapti sunkesnėmis.

Dorybingi budeliai
Veidmainiškumo simbolis

Generolas A. Brusilovas ir 
liaudies priešų fabrikacija

1916 m. balandžio 1 die
ną. Mogiliove > caras ,i.r ko- 
mąndieriai. laikė, .kopferen- 
ciją. Generolas M^Ajeksie- 
jevas pateikė planą.of ensy- 
vui. i Generolas Kuropatki- 
no jėgos turėjo pulti link 
Šiaulių ir Kauno, generolo 
Everto — link Vilniaus ir 
Gardino, o generolo Brusi
lovo frontui siūlė tik de
monstruoti puolimą, kad į 
jo frontą atitraukus dalį 
priešo jėgų. Generolų Ku- 
rapotkino ir Everto frontai 
buvo galingi: trys rusų ka
reiviai prieš viena priešo. 
Jie buvo aprūpinti ginklais 
ir amunicija, bet abudu ge
nerolai pasisakė prieš ofen- 
syvą, tik generolas Brusilo
vas stojo už ofensyvą. nors 
jo jėgos buvo beveik lygios i 
su priešo jėgomis.

Konferencija nutarė pra
dėti ofensyvą. Evertas ir 
Kuropatkinas jo taip ir ne
pradėjo, gi generolas Brusi
lovas birželio 4 dieną perė
jo į ofensyvą išilgai 400 
viorstų frontą.

Austro-Vengrijos ir Vo
kietijos jėgos buvo sumuš
tos ir frontas pralaužtas. 
Brusilovo ofensyvas tęsėsi 
iki rugsėjo mėnesio. Per tą 
laiką rusai suėmė 8,924 ofi- 
cierių ir 408,000 karių, dau
gybę kanuolių ir kitokių 
ginklų. Užmuštais ir sužeis
tais Austro-Vengrija ir Vo
kietija neteko apie milijono 
kareivių. Nuo Francūzijos 
ir Italijos Austro-Vengrija 
ir Vokietija buvo privers-

3. Kaip “Laisvė” ir Ame-Inuo. seno buvo krokodilas,
rikos pažangūs lietuviai i sako prietarai,
vertino Salomėjos Nėries 
posūkį į kairę, kokį įspūdį 
padarė tas posūkis Jums as-;
meniškai, ir t. t.

4. Kaip “Laisvė” džiaug
davosi kiekviena žinele, at-' 
plaukusia iš Lietuvos, apie 
darbo žmonių pasipriešini
mą fašistams.

5. Norėtųsi, kad plačiau

lieja ašaras, kai suėda sa* 
vo eilinę auką.

Štai tokiomis krokodilo 
ašaromis verkia čankaiši- 
nės teisingumo ministerijos 
valdininkai. Taivanio kan
kinimo kameros pabėgusios 
iš žemyno čankaišistų at
plaišos karia ir šaudo šim
tus ir tūkstančius kinų tau-

Tarybų Sąjungos Istori- 
rinio archyvo, institutas pa- . 
skelbė ;dokuniėntųs, kliį! bal
tieji rusai (pabėgeiiki) su- 

i falsifikavo davinius genero- 
I lo Aleksiejaus A. Brusilovo 
reikalu.

Generolas Aleksiejus A. 
Brusilovas nuo pirmųjų die
nų tarybinės san tvarkos 
(1917 m.) ėjo su liaudimi: 
gelbėjo suorganizavimui ir 
mokinimui Raudonosios ar
mijos. Jis mirė 1926 m. Po

I Brusilovo mirties antroji jo 
i žmona 1932 metais perdavė 
rusų baltagvardiečiams Če
koslovakijoje dalį jo raštų. 
B a 11 a g v a rdiečiai prie tų 
raštų pridėjo savo sufabri
kuotą rašinį, būk Brusilovo 
rašytą, kuriame jis “pasi
sakęs,” kad norėjęs palikti 
Tarybų Sąjungą ir išvažiuo
ti į kapitalistines valstybes.

Antrojo Pasaulinio karo 
pabaigoje TSRS armija 
okupavo Čekoslovakiją, ir 
tie raštai pateko į TSRS 
rankas. Tais laikais vidaus 
ministro pareigas ėjo liau
dies priešas Berija, kuris, 
pasire m d a m a s baltagvar- 
čių “dokumentu,” informa
vo Staliną, būk Brusilovas 
buvęs TSRS priešas. To 
sėkmėje Tarybų Sąjungoje 
buvo sulaikytas arba su
siaurintas knygų platinimas 
apie A. Brusilovo asmens 
rolę.

Brusilovo žygiai
Generolas Brusilovas pa

garsėjo 1916 metais. 1914 
m., Pirmajam pasauliniam 
karui prasidėjus, Brusilo
vas vadovavo Rusijos Aš
tuntajai armijai, kuri veikė 
Rumunijos pasieniu prieš 
Austro-Vengrijos jėgas Ga
licijoje. Brusilovo armija 

I apėjo priešų dešinįjį spar
ną ir to sėkmėje, su kitomis 
Rusijos armijomis, sunaiki
no virš milijono vyrų Aust
ro-Vengrijos armijos, oku
pavo Galiciją, ir vietomis 
prasiveržė per Karpatų kal
nus į Vengriją.

1915 metais Vokietija ir patkino ir ~Everto frontai 
Austro-Vengrija metė savo būtų perėję į ofensyvą, o 
jėgas sunaikinimui Rusijos Francūzijoje — francūzai, 
armijų. Nors Rusija nete- tai jau 1916 metais būtų bu
ko daug jėgų, buvo išmesta ve galima karą baigti, su- 
iš Galicijos, Lenkijos ir Lie-'mušant Austro-Vengriją ir 

. Bet to nebuvo, 
nes Rusijoje veikė carienės

Bet atminkite vo-llėraščių ir mūsų spaudoje— 
“Šviesoje” ir “Laisvėje.” 

Nesu literatūros kritikas, 
juo labiau nesu poezijos kri
tikas, tad negaliu ir Alb. 
Žukausko “Ilgųjų varsnų” 
.visapusiškai vertinti. Už
seks, jei pasakysiu, kad po- •

me. . 
kiečius, man su jais jau 
daugiau neteks kariauti...”'

Nelengva buvo generolui’ 
Brusilovui pasirinkti kėlią 
Su liaudimi. Jis buvo senas 
generolas. Daugelis j nedrau
gų generolų puolė tarybine
santvarką. Jo sūnus buvoyetąs turi plačią vaizduotę ir 
karininkas Laukinėje di-vi^-- 
zijoje, kuri buvo viena iš' 
žiauriausių kare prieš tary
binę santvarką.

Brusilovas per visą savo; 
gyvenimą buvo didelis ša
lies patriotas ir Suvohovo 
pasekėjas. 1912 m.,.kada jis 
komandavo 14-tam korpu
sui, stovėjo Liubline, kur 
prie miesto sodo (parko) 
buvo u ž r a š a s : “Nevalia 
įvesti šunis ir nevalia įeiti 
eiliniams kareiviams.” Bru
silovas, negalėdamas to pa
tvarkymo pakeisti, reikšda
mas protestą uždraudė į so
da eiti ir karininkams.

Generolas mirė eidamas 
TSRS raitarijos inspekto
riaus pareigas. 1916 laike 
jo vadovaujamo ofensyvo 
buvo daug naujo, kam tų 
laikų karo menas prieštara
vo, būtent: ruošimas pra
laužti frontą plačiu baru, 
“vedimas pėstijos į ataką 
paskui kanuolių ugnį” ir 
daug kitų naujumų.

Antrajame pasauliniame 
kare TSRS armija nemažai 
pasinaudojo Brusilovo nau
ja taktika.

Ziidžią meilę žmogui, kovo- 
jan'čiam už naują santvar
ką, už naują, komunistinį 
rytojų, jis karštai myli sa
vo gimtąjį kraštą ir tai ša- ' 
vo poetinėje kūryboje iš-

D. M. š.

Nauji raštai
ALB. ŽUKAUSKO 

“ILGOSIOS VARSNOS”
Pasiekė mus tik ką išėju

si iš spaudos poeto Albino

Kai kurie poeto eilėraš
čiai. mūsiškai tariant, “leng
vučiai,” — apdainuoja gam
ta, žmones, jų kolektyvinį .. 
darba— v
.Jau sutemo. Atvėso naktis.
Neatvėsta įkaitus kakta.
Kaip užmigt, jei nerimsta širdis? 
Kaip nurimt, jei daina nebaigta?

(“Naktinis arimas”)

Kiti, “painesni,” “sun
kesni” — filosofiški, ir juos 
skaitant, tenka sustoti, pa- 
mislyti—

tos klausimų erdvės! Tos 
gelmės ir aukštumos, saulės, 
mėnuliai ir žvaigždės!

kas valanda kelias žvalgai 
ir išeina pasaulio žvalgyti!

("Žvalgai”)

Šiuo metu, kai žmogus 
pasiryžo pasiekti mėnulį 
ir planetas, kai jis jau 
skraido po kosmosą, poetas 
taipgi su juo gyvena ir po- • 
etiškai stato jam klausimus, 
gerai suprasdamas, kad tuo 
būdu jis išreiškia milijonų 
žmonių norus.

Spaudžiu ranką bičiuliui 
Albinui Žukauskui, linkėda
mas, kad ateity jis nuartų 
dar platesnes varsnas!

R. Mizara

Ak,

čia

tos atitraukti net 36 divizi- Bukausko eilėraščių rinkti-

Drauge Antanai,
/ O kaip viskas sekasi? 
Ar ruošiatės atvykti pama
tyti mūs naują “palociu- 
ką?” Mes dabar turime ga
lybes darbų rankom ir gal
vom. Rankom visi dirbam, 
talkavojam. Šiandie jau už- 
dėjom naujam pastatui iš 
lauko pusės maliavos 
“marškinius”. Viduje jau 
ištinkuota, langai taip pat 
tik šiandien sudėti. Tad 
darbas eina. Ačiū Jums vi
siems už finansinę talką, 
kurią gavome per Paukš
tienę.

Tad šiuo laiku ir aš ne
galiu laiko sugriebti pasė
dėjimui prie rašomos ma
šinėlės. Apart rankų dar
bo, turime daug ir galvos 
darbo. Kas galva, tai vis 
naujas sumanymas, galvo- 
iįjnas. Tik gerai, kad mes 
čia turime gerą grupę gerų 
žmonių.

Linkėjimai Jums, žmonai 
ir visiems laisviečiams,

Vincas,
Miami, Fla.

jas (po 15,000 vyrų). Bru- -—“ĮigOSi0S varsnos.” Iš- 
silovo vadovaujamas ofen- leido Lietuvos Valst. groži- 
syYa® suardė Centrinių gs ]jteratūros leidykla Vii- 

j niuje. Tai 164 pusi, kny- 
|ga, gražiame popieriuje, 
dailiai, atspausta.

Kas gi Albinas Žukaus
kas? Jis — Dzūkijos sū-i 
nūs, kilęs nuo Punsko, šiuo 
metu L e n k i j os Liaudies 
Respublikoje. Kai Vilnius 
buvo lenkiškų ponų okupuo
tas, A. Žukauskas jame gy
veno—mokėsi Vilniaus uni
versitete. Ten veikė su pa
žangiaisiais lietuviais stu
dentais, kad išlaikytų ir su
tvirtintų lietuvišką žodį, 
kurį pilsudskininkai visaip 
slopino, bandė užgniaužti.

Pokario metais A. Žu
kauskas dirba rašytojo dar
bą. Gerai mokėdamas ke
letą kalbų, jis verčia į lie
tuvių kalbą knygas, o ato
trūkiais kuria originalią po
eziją, rašo spaudai straips
nius visokiomis temomis. 
Taigi Alb. Žukauskas ir po
etas, ir kritikas, ir publicis
tas.

Jis, palyginti, dar jaunas 
vyras, tik praėjusiais me
tais minėjęs savo 50-ąjį gim
tadienį. Energingas, darbš
tus.

Jo pirmas eilėraščių rin
kinys išėjo 1951 metais — 
“Mūsų frontas.”

Autorius turi būdingą, sa
vitą braižą, stilių. Kaip pub
licistikoje, taip ir poezijoje, 
jo žodžiai parinkti, sakiniai 
trapūs, prasmingi, ryškūs 
ir vaizdingi; kirste įsikerta 
į skaitytojo sąmonę. Tuo 
atžvilgiu jo poezija skiriasi 
nuo eilės kitų nūdienių Lie
tuvos poetų.

Įdomu tai, kad kiekvienas 
jo eilėraštis iš pat pradžių 
skaitytoją suintriguoja, už
ima. Perskaitęs vieną kitą 
eilutę, būtinai nori baigti 
visą eilėraštį.

Tilpo Alb. Žukausko ei

valstybių planus. Vėliau vo
kiečių štabo viršininkas ge
nerolas Falkenhain savo at
siminimuose rašė:

“Birželio 4 dieną Galicijo
je rusų ofensyvas kaip per
kūnas trenkė iš giedro dan
gaus.” Austro-Vengrija po 
šių smūgių jau neatsigavo. 
Jeigu tada generolų Kuro-

i tos sūnų, kurie reikalauja tuvos, bet jos militarinė jė- Vokietiją, 
p a v a i zduotumėt, kaip pa- išvaduoti šia Kinijos salą iš °'a "eh,,vn R”°"
žangieji lietuviai piktinosi Amerikos okupacijos ir su- 
fašizmo siautėjimu Lietu- grąžinti ją Kinijos Liau- 
voje, kaip fašistai slopino dies Respublikos suverenu- 
lietuvių kultūrą. Norėtųsi' 
daugiau knygoje rasti pa
žangių Amerikos lietuvių 
atsiliepimų apie istorinius 
įvykius Lietuvoje, apie tai, 
kaip 1940 metais Lietuvoje 
darbo žmonės pasuko gyve- toms drakoniškų Čan Kai- ofensyvą. Rusijos jėgos po 
nimą nauja kryptimi — į šėko įstatymų aukoms, kad' 1915 metų pralaimėjimų bu- 
laisvę, į socializmą.

Manau, kad tokią Jūsų 
knygą su mielu noru išleis
tų Vilniaus Grožinės litera
tūros leidykla, ir ji būtų 
nuoširdžiai sutikta Tarybų 
Lietuvos skaitytojų. 

Nuoširdžiausiais 
linkėjimais— 

A. Liepsnonis 
Kaunas, 1962. IX. 8 d.

mui. ,
Skaitytojas gali pagalvo

ti, kad “dorybingus” čan- 
kaišinės teisingumo minis
terijos valdininkus paga
liau apėmė gailestis nekal-'

Madridas. — Ispanijos 
diktatorius gen. Franco 
bara tuos, kurie jo režimą 
vadina diktatorišku. Jis sa
ko, kad jis kraštą valdo 
“demokratiškai”.

kad 
par-

Viena.—Pranešama, 
Vengrijos Komunistų 
tijos viršininkų rinkimai 
bus pravedami slaptu bal
savimu. Paprastai būdavo 
už viršininkus balsuojama 
rankų pakėlimu.

jie pradėjo suprasti, jog 
daugelis nuteistųjų kovoja 
prieš režimą, kuris atvedė 
salos gyventojus ant katas
trofos slenksčio. Juk vi
siems žinoma, kad dabar 
Taivanyje yra daugiau kaip 
2.5 milijono bedarbių, o 
Taivanio sostinėje — Tai- 
bėjuje — kas dešimtas gy
ventojas— elgeta. Bet ne. 
Tiesiog, pagyvenę greta sa
vo globėjų iš užjūrio, Tai- 
bėjaus valdininkai paraga
vo Vakarų civilizacijos gė
rybių ir susigraudino, pa
matę, kaip sumaniai ir oriai 
Jungtinėse Valstijose nu
teistieji mirti žudomi dujų 
kamerose. O Taivanyje iki 
šiol nuteistieji mirti ver
čiami klauptis ant keli prieš 
įvykdant egzekuciją. Ne. 
to ilgiau negalima kęsti. Ši 
poza, verkšlena Taibėjaus 
krokodilai, pažeidžia nu
teistųjų jausmus. Nuo šiol

ga nebuvo sunaikinta.
1916 metais Vokieti j os^ šnipų gauja, kuri kenkė ka- 

aukštoji komanda metė sa
vo jėgas prieš Francūziją 
(puolė Verduną), o Austro- 
Vengrija užgulė Italiją—jų 
tikslas buvo ten laimėti ka
rą.

Francūzija ir Italija pra
šė Rusiją, kad ji išvystytų 
ofensyvą. Rusijos jėgos po
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vo jau atsigavę. Šiaur-vaka
rinis frontas tęsėsi nuo Ry
gos iki Dvinsko, kuriam va
dovavo generolas Aleksie
jus Kuropatkinas. Nuo 
Dvinsko iki Pinsko buvo 
Centrinis - vakarinis rusų 
frontas komandoje vokiečio 
generolo A. E. Everto, o 
nuo Pinsko iki Rumunijos 
sienos— Pietvakarinis fron
tas komandoje generolo 
Brusilovo. Visų frontų ko- 
mandieriumi buvo neva pat
sai caras Nikolajus, o tik
rumoje tai štabo viršinin
kas generolas Michailas A. 
Aleksiejevas.

Seniausias berniukų 
choras

Pasauly pagarsėjęs ber- ’ 
niūkų choras minėjo 750-tą 
gimtadienį. Jis buvo suor
ganizuotas 1212 m., St. 
Thomas liuteronų bažny
čios, Leipzige, Vokietijoje. 
Jo įžymiausias direktorius 
buvo Johann Sebastian 
Bach (1685—1750).

Po antro pasaulinio karo 
choras koncertavo vakari
nėj Europoj, Sovietų Są
jungoje ir (1955 metais) 
Pietų Amerikoje.

Šis berniuku choras susi
deda iš 80 ypatų. Dabarti
nis jo vadas yra prof. Er
hard Mauersberger.

ro

šaudomieji Taivanio patrio
tai prieš įvykdant mirties 
bausmę bus statomi veidu į 
sieną. Koks humanišku
mas, kokie dorybingi bude
liai!

(“Kauno tiesa”)

laimėjimui.
Sunkus Brusilovo 

pasirinkimas
Generolas A. Brusilovas 

gimė ir augo aukšto kari
ninko šeimoje Kaukaze. Jis 
gimė 1853 m. Dragūnų pul
ke dalyvavo kare prieš tur
kus 1877-1878 m.

Proletarinės revoliucijos 
pradžioje buvo{ Maskvoje. 
Jos priešai iš kanuolių ap
šaudė minią, kurioje buvo 
ir generolas Brusilovas, ten 
jam sužeidė koją. Iš ligo
ninės išėjęs, jis stojo į Ta
rybų valdžios pusę ir padė
jo organizuoti militarines 
jėgas. Kada 1920 m. impe
rialistų remiami lenkai už
puolė Ukrainą ir Baltaru
siją, tai gen. Brusilovas 
kreipėsi į buvusius Rusijos 
karininkus, kviesdamas juos 
ginti tarybinę Rusiją.

Pasikalbėjime su karinin
kais jis sakė: “Varšuvos 
ponai visados buvo mėšlas. 
Jie pasivėlina net savo liau
dį vadinti “bydlo.” Ne len
kai, ne lenkų tauta nori ka
ro ir prieš mus kariauja, 
o ponai vokiečių ir kitų im
perialistų naudai. Dievas 
duos ir mes juos nugalėsi-

Pakėlė tuokimosi
amžių

Apie 10 metų atgal se
nesnio negu 12-kos metų 
amžiaus vedybos berniukų 
ir mergaičių Indijoje buvo 
išimtis. Bet šiandien vedy
binis amžius jau nustatytas 
tarp 20 ir 25 metų — bent 
miestuose.

Vyriausia priežastis yra 
tėvų pasipriešinimas nešti 
ant savo pečių jaunavedžių 
naštą, maitinant juos. Da
bar vaikinai turės laukti 
kol galės užlaikyti save ir 
savo žmoną—reiškia, kol 
galės užsidirbti duoną, pa- 
sisamdyt ar įsigyt pastogę.

Pirmiau tėvai skirdavo 
ar rinkdavo marčias arba 
žentus ir apvesdi n d a v o 
juos. Dabar gi vaikinai ir 
merginos patys renkasi sau 
porinį draugą ar draugę.

ru- 
pi-

Ką planuojate rengti šj 
denį? Laisves spaustuvė 
giai ir gražiai padarys spau
dos darbus jūsų parengimams.

3 p.-Laisve (Liberty)—Antr., rugsėjo (Sept.) 25, 1962



Karosienes pasikalbėjimas su 
“Tiesos” korespondentu

Tuo metu, kai mes įžen
gėme į viešbutį pas Ksave
rą Karosienę, staiga pasi
girdo Maskvos radijo bal-

" “Tiesos” korespondentui 
ji phpasakojo:

Prieš penkias dienas Ja
ponijos sostinėje Tokio bai-

sas:
—Dėmesio! Dėmesio! Į 

Žemės palydovo orbitą iš
vestas kosminis laivas “Vos- 
tok-3”!

K. Karosienė susijaudino 
iki ašarų. C

—Nieko puikesnio aš ne
galėjau tikėtis į Vilnių at
vykus, kaip šios kolosalinės 
naujienos, kad vėl tarybinis 
žmogus kosmose! — džiu
giai sako Ksavera. — Tebū
na skirta taip pat tarybi
niam kosmonautui pirma
jam pasiekti ir apskrieti 
Mėnulį!

K. Karosienė vėl Tarybų 
Lietuvos brangi viešnia. Ši 
JAV pažangiųjų lietuvių 
visuomenės veikėja, aistrin
ga kovotoja už taiką, sena 
laikraštininke, vakar, po il
gos kelionės, vėl atvyko pa
matyti ir geriau pažinti sa
vo gimtąją žemę.

Ona šimoliūniūtė-Wellus

Įgyti patyrimai Tarybų Lietuvoje 
niekados nebus užmiršti!

(Tąsa)
Susikabinome visos ketu

rios, verkiame ir bučiuoja
mės. Aš girdžiu jųjų žo
džius: “Tetulyte brangi, te
tulyte brangi!..” Taip tie 
žodžiai ir kartojasi. Tuo
jau ir kiti giminės susirin
ko. Kolei su visais pasisvei
kinau, išbučiavau ir apver
kiau, man ir galva pasidarė 
sunki iš to giliai malonaus 
susijaudinimo.

Kurie jau buvo atėję, vi
si susėdome valgyti. Užsi
mezgė įvairūs pasikalbėji
mai. Didžiumoje man sta
tė visokius klausimus, o aš 
turėjau jiems atsakinėti. 
Buvo ir tokių, kurie klausi
nėjo apie Ameriką. Aš juos 
klausiau, kaip jiems sekasi 
gyventi. Vieni gyrėsi, kiti 
skundėsi, kad dar yra ir 
trūkumų. Bet veik visi pa
reiškė, kad jų gyvenimas 
vis eina geryn.

Priėjo ir daugiau svečių. 
Visi norėjo pasisveikinti ir 
pasikalbėti. Dauguma iš jų 
man buvo nepažįstami. Tu
rėjau klausinėti, kas jie yra 
ir kokios jų pavardės ir 
taip toliau. Vienas prisista
tė mano pusbroliu iš mano 
gimtinio kaimo —Gailiūnų, 
Petras Šimoliūnas. Po pa
saulinio karo nieko apie jį 
nežinojau, maniau, kad ir 
gyvo nebėra. Tai tikrai bu
vo maloniai jaudinantis su
sitikimas. Buvo ir daugiau 
iš Gailiūnų kaimo, bet dėl 
daugumos žmonių ir stokos 
laiko, neturėjau progos įsi
gilinti į jų dabartinį gyve
nimą, pasitenkinau tiktai 
paviršutiniu pasikalbėjimu.

Sustojo lyti. Saulutė irgi 
parodė savo skaistų veidą 
lyg ramindama mus, kad 
sustotume verkti ir džiaugi 
tumės gražiąja gimtosios 
tėvynės gamta.

Kai kurie išėjome į kie
mą. Apžiūrėjome sesytės 
Ksaveros Mikulskienės di
delį daržą, su gražiai au
gančiomis daržovėmis, ke
liolika vištų, trys kiaulės, 
gražus šuniukas (“namų 
sargas”), avis ir karvė bu
vo ganykloje, toli nuo stu- 
bos. Aš labai norėjau eiti į 
lauką, bet sesytė nepavėli

gėsi VIII Pasaulinė konfe
rencija prieš atominius ir 
branduolinius ginklus. Kon
ferencijoje man teko atsto
vauti Amerikos Moterų ly
gai už taiką. Mūsų delega
cijoje buvo 30 žmonių, iš jų 
—25 moterys. Man teko pa
sakyti kalbą iš garbingos 
konferencijos tribūnos. 
Konferencijos darbuose da
lyvavo 86 atstovai iš užsie
nio, o iš viso ten taikos ša
lininkams atstovavo 10,000 
delegatų! Iš užsienio būtų 
buvę daugiau atstovų, ta
čiau daugelis jų negavo vi
zų įvažiuoti j Japoniją.

— Pasakykite, Ksavera, 
kas atsitiko, kad ši konfe
rencija įvyko ne Hirošimo- 
je, kaip buvo sumanyta, o 
Tokio?

—Be abejo, tai įvyko dėl 
karo kurstytojų spaudimo. 
Juk tie, kurie atominėmis 
bombomis su žeme sulygino

no, sakydama: “Po ilgų lie
tų žemė labai sumirkusi, 
tai sušlapsime. Paklausėme 
jos patarimo ir nėjome. Ne
trukus tyrą tėvynės dangų 
vėl apdengė, stori, juodi de
besys, pranašaudami artė
jantį lietų. ' •

Būnant giminių, draugų 
ir pažįstamų tarpe, prie 
širdingų vaišių ir malonių 
pokalbių, laikas greitai bė- 
go. Sesutė sako: “Eikite 
vakarienės valgyti, jau lai
kas, aštunta valanda.” Sta
las apkrautas dar daugiau 
visokių valgių. Valgėme di
delis būrys. Šnekučiavomės 
iki po vidurnakčio.

Truputį po pirmos vai. ry
to pradėjome skirstytis gul
ti. Kai kurie pėsti išėjo 
namo. Keli likusieji ir ma
no palydovas išėjo į darži
nę ant šieno gulti. Aš ir 
mano sesutė ir dar keli pa
silikome stuboje.

Dar nepradėjus gerai 
miegoti, žaibai apšvietė vi
są stubą, o smarkus griaus
tinio. trenksmas visą mano 
miegą nuvijo nuo manęs. O 
gi lietus taip smarkiai lyja, 
kaip iš viedro pila. Ateina 
ir mano sesytė prie manęs. 
Klausia: “Kodėl nemiegi?” 
Atsakiau: “Kad griaustinis 
miegą nuvijo tolyn.” Sa
kau: “Dabar papasakok 
man, kaip jūs gyvenate.” 
Nabagutė pradėjo verkti, o 
aš maldyti ją.

Truputį apsiraminusi pra
dėjo: “Pergyvenome du di
delius pasaulinius karus. 
Karo metu turėjome bėgio
ti iš vietos į vietą, kad iš
laikyti gyvybę. Visi išliko
me gyvi per pirmąjį pasau
linį karą, bet antrajame pa
sauliniame kare mūsų tėve
lis kur tai dingo — žuvo, 
dar ir šiandien nežinome 
kur, nors ir bandėme ieško
ti. Išauginau keturis sū
nus. Antrajame kare du 
tarnavo Lietuvos armijoje. 
Sugrįžo gyvi, bet labai su
vargę, mes taipgi buvome 
suvargę, vos tik gyvastį pa
laikėme. Po kiek laiko vie
nas jų apsirgo plaučių liga. 
Ir po, ilgo sirgimo mirė. Mi-i 
rė ir mano vyras Stakelė. 
Gerokai vėliau mirė mūsų

Hirošimą ir Nagasakį, da
bar baisiai vengia net iš
girsti tų vietovių pavadini
mus. Per šią konferenciją 
mes sužinojome, kad ir štai 
ką: Amerikos valdantie
siems sluoksniams reikalau
jant, Japonijos vyriausybė 
įsakė išimti-iš visų mokyk-
linių vadovėlių aprašymus 
apie siaubingą Hirošimos ir 
Nagasakio tragediją.

Nepaisant visų kliudymų, 
—tęsia Ksavera, — ypač iš 
vadinamųjų Japonijos soci
alistų pusės, kurie atviro
mis provokacijomis bandė 
pakenkti šiam suvažiavi
mui, konferencija puikiai 
pavyko, ir jos vaidmuo tu
rės geras pasekmes tolesnė
je kovoje prieš karus, už 
nusiginklavimą. Mes buvo
me ir Hirošimoje, ten įvy
ko milžiniškas taikos šali
ninkų mitingas. Mes matė
me pasibaisėtinai suluošin
tus Hirošimos žmones...

—Kokia, Jūsų nuomone, 
svarbiausia konferen c i j o s 
rezoliucija?

—Tur būt, toji, kuria kon
ferencijos dalyviai vienin
gai pareikalavo, kad būtų 
panaikintos visos JAV ka
rinės bazės Japonijoje.

brangiosios sesutės: Katry
tė ir Agotytė. Pasilikau 
viena.”

Tolesnę mūsų kalbą per
traukė sukilę svečiai. Ji iš- 
eidania jš' kąmbario sako: 
“JŪS; miegokite, s o aš eisiu 
svečiams .paslugavoti”, ir 
uždarė kambario du?is. Bet 
užmigti nebegalėjau. Sesu
tės papasakota jos gyveni
mo istorija mane taip giliai 
sujaudino, kad iš didelio 
širdies skausmo negalėjau 
susilaikyti neverkusi. Kad • 
susiraminti, pradėjau mis- 
lyti, “kad ne visi Lietuvos 
žmonės pergyveno tokias 
baisenybes kaip mano sesy
tė pasakojo, daugelis jų dar 
sunkesnes, baisesnes! Lan
kant žudynių vietoves fak
tais buvo įrodyta, kur šim
tai tūkstančių nekaltų žmo
nių buvo išžudyti!”

Kas tai pabeldė į kam
bario duris ir pravėrė jas, 
žiūriu, o gi sesytė. “Gal no
ri kavos?,” klausia ji, “ką 
dabar išviriau?”

Išėjau iš kambario, žiū
riu, keli svečiai jau pusry
čiauja. Sakau, “jūs anksti 
sukilote.” Jie atsako, “mes 
darbininkai, buvome pasi
ruošę eiti kviečių piauti, bet 
visą naktį lyjo, ir dabar 
dar tebelyja, tai būsime 
čia.” Sėdau ir aš prie jųjų 
kavutės gerti. Kavutė buvo 
labai skani, ir sustiprino 
mano išnaudotą energiją.

Netrukus sukilo ir darži
nėje ant šieno gulėję sve
čiai. Visi jie aimanuoja 
apie orą, kad lyja; negali 
eiti kviečių piauti.

Svečiai visi kolūkiečiai, 
Adomavos kolūkio savinin
kai. Jųjų pasikalbėjimai ir 
buvo vien tik apie kolūkio 
reikalus. Pro stubos langą 
buvo gulima matyti didelis 
baltų plytų pradėtas staty
ti pastatas, tai nauja kar
vidė. Aš Vis ’ žiūrinėjau 
progos, kad su sesute pra
sišalinti iš to gražaus būrio 
svečių ir pabaigti mūsų 
naktinį pasikalbėjimą. Bet 
dėl daugumos žmonių ne
galėjau įvykdyti, nes ji vi
są laiką buvo paskendusi 
darbe, darydama paslaugas 
svečiams ir man.

(Bus daugiau)

Tarp kitų rezoliucijų pa
minėtina ir tokia: reikalau
ti iš JAV vyriausybės; kad 
ji materialiai atlygintų; Ja- 
ponijos žmonėms^ nukentės 
jusiems nuo atominių bom
bų sprogdinimų. G.

Aplamai, aš esu labai lai
minga; galėjusi savo akimis 
pamatyti tą neapsakomą 
japonų liaudies entuziazmą 
kovoti ir nugalėti, kad'dau
giau nesikartotų Hirošimos 
žudynės.

K. Karosienė pakeliai į 
Tokio lankėsi Havajų salo
se, Honolulu mieste. Ten 
dalyvavo taikos šalininkų 
susirinkime. Grį žd a m a iš 
Tokio, ji viešėjo Indijoje, 
lankėsi Kalkutos ir Deli 
miestuose.

(“Tiesos” inf.)

Norwood, Mass.
Puikiai pavykęs piknikas
Rugpiūčio 19 d. LLD 9-ta 

kuopa turėjo nedidelį, bet 
gražų piknikėlį M. Uždavi
nio nedideliame, bet švaria^ 
me ir gražiai sutvarkytame 
darže po vaismedžiais — 
kriaušėmis, obelimis ir vyn
uogių virkščiomis. Oras tą 
sekmadienį buvo labai gra
žus ir šiltas, tai pavėsyj po 
medžiais buvo labai malonu 
praleisti dieną tyrame ore 
su vienminčiais draugais ir 
draugėmis. Turėjome sve
čių ir viešnių iš kitų mies
tų — Bostono, Arlingtono 
ir net iš Lowellio.

Iš anksto šis parengimas 
nebuvo spaudoje skelbtas, 
nes per maža vieta didesnei 
publikai* Tbdol buvo pada
ryti tik asmeniški pakvieti
mai.

Gaspadinėmis buvo drau
gės B. Sarapiene, K. Bar- 
ciene (iš Cantono), M. Kra
sauskienė, S. Budrevičienė, 
M. T r a k i m avičienė; joms 
visuose reikaluose gelbėjo 
M. Uždavinis.

Jos pagamino skanių val-
gių pietus, kurie susidarė iš talpas 318 West Broadway, 
paukštienos, kilbasų, sūrių, Per vasarą susirinkimų jis
pyragų ir kitoniškų patie
kalų.

Varde LLD 9 kuopos vi
soms gaspadinėms tariu di
delį ačiū už jų atliktą sun
kų darbą šiame parengime. 
Taip pat ačiū ir už jūsų au
kotus skanius pyragus, ku
riuos valgydami svečiai la
bai gėrėjosi. <

M. Uždavinis

Binghamton, N. Y.
Filmai iš Tarybų Lietuvos

LDS 6 kuopa ir LLD 20 
kuopos Moterų skyrius ben
drai ruošia Tarybų Lietu
voj gamintų filmų rodymo
vakarą, kuris įvyks šešta
dienį, spalio 13 dieną, Soko- 
lovna svetainėje, 226 Clin-1 
ton St. Jonas Grybas iš 
New Yorko sutiko atvykti 
ir parodyti naujus tik ką 
gautus filmus iš Lietuvos.

Mes, rengėjos, kreipia
mės į vietos ir apylinkės 
lietuvius ir širdingai prašo
me atvykti ir pamatyti gra
žią ir vis gražėjančią Lie
tuvą filmuose. Būkime tik
ri, kad mes būsime pasiruo
šę visus maloniai sutikti ir 
širdingai pavaišinti.

Apart filmų rodymo bus 
ir skaniai paruošta vakarie
nė. Kurie nenorėsite vaka
rieniauti, prašomi ateiti tik 
filmus pamatyti. Filmų ma
tymui dovana bus gana že- 
na—tik $1. O norintiesiems 
tik vakarienės dovana bus 
irgi $1. Prašome nepamirš
ti ir dalyvauti.

Rengėjų vardu,
Onyte Wellus

... — . ■ o

Norwood, Mass.
Senas “Laisvės” skaityto

jas V. Misevičius, gyvenan
tis, 48$ tJPlęasant St., prieš 
tūlą ląjką pradėjo nesvei
kuoti.,., pradžioje rugpiūčio 
men. kreipėsi pas gydytoją 
A.W, Jansęn. Pilnam svei
katos patikrinimui Jansen 
Misevičių pasiuntė į Nor- 
woodo ligonbutį. Ten po iš
tyrimo buvo nustatyta, kad 
reikia daryti ant vidurių 
operaciją.

Operacija pavyko gerai. 
Po operacijos ligoninėje 
gerai sudrūtėjus, rugsėjo 
11 d. Misevičiui leido vykti 
namo. Grįžus namo, ant ry
tojaus ligoniui “stičiai” pa
sileido. Greit vėl buvo išga
bentas atgal į ligoninę. Ten 
buvo iš naujo sutaisyta, 
kas reikėjo. Atrodo, viskas 
bus gerai, tik ilgiau jam 
teks pabūti ligoninėj.

Rugsėjo 16 d. jį atlan 
kiau ligoninėje. Su slaugės 
pagalba ligonis jau gali iš
lipti iš lovos. Atrodo, kad 
jam dar reikės kokią savai
tę pailsėti ligoninėj. Linkiu 
Vincui greit susveikth

M. Uždavinis

So. Boston, Mass.
Petruškevičiai raportuos, 

ką mate Lietuvoje
Po vasarinių atostogų pra

dėsime rengti pramogas 
svetainėse. Pirmas paren
gimas įvyks rugsėjo 29 d., 
šeštadienį, 318 West Broad
way. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Šį parengimą rengia 
LLD 2 kuopa. Jame Pet
ruškevičiai rapbrttiQS;i<ą'jie 
patyrė Lietuvoje per tuos 
du savo kelionės mėnesius; 
Norintieji apie tai girdėti, 
ateikite į šįas prakalbas. 
Galėsite duoti klausimus.

So. Bostone yra progresy-
vių lietuvių palaikomas Lie
tuvių Amerikos piliečių klu
bas, kuris užlaiko savo pa- 

neturėjo. Pirmas rudeninis
susirinkimas turėjo įvykti 
spalių 7 d., bet kadangi tą 
dieną Lawrencuj yra ren
giami spaudos naudai pie
tūs, tai daugelis klubo na
rių nori ten važiuoti. Klu
bas nutarė turėti savo susi
rinkimą spalio 6 d., šešta
dienio vakare, 6 vai. Visi 
nariai įsitėmykite, ateikite į 
susirinkimą ir naujų narių 
atsiveskite. Klubas pasilai
ko tik iš narinių duoklių ir 
pramogų. Šiame susirinki
me turėsime nutarti, kada 
pradėti rengti “whist” par
tijas ir išrinkti tam darbui 
komisiją. S. R.

Neatpažįstamai pasikeitė Tarybų Lietuvos kaimo pei
zažas pastaraisiais metais. Ar bevažiuotum smėlėtais 
Dzūkijos, ar derlingais Suvalkijos, Žemaitijos laukais vi
sur pamatysi daugybę baluojančių naujų kolūkinių pa
statų. Kiekviename kolūkyje, naujos gyvenvietės, tipinės 
paukštides, karvidės, kiaulidės, šiandieną Lietuva-—jau 
ne tas šiaudinių stogų kaimas, kurį paliko buržuazinė 
santvarka. Vien’ per pastaruosius dešimtį metų respub
likos kolūkiuose pastatyta 8,5 tūkstančio gyvulininkystės 
pastatų, tūkstančiai gerai įrengtų gyvenamųjų namų.

•Nuotraukoje matome Varėnos rajono Druskininkų ta
rybinio ūkio naujas paukštides. •
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Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 kp. susirinkimo

LLD 20 kp. susirinkimas 
įvyko rugsėjo 12 d. pas J. 
ir A. Žemaičius. Pirm. J. 
Vaičekauskas atidarė susi
rinkimą. Komitetas ir ko
misijos išdavė pilnus 
raportus už metus ir pusę. 

[Buvo veikta neblogai. Fin. 
!sekr. A. Žemaitienė rapor
tavo, kad J. Kireilis sugrį
žo į kp., priimtas vienbal
siai. Dabar viso narių yra 
kuopoj 30. H. Žukienė, kuo
pos ižd., raportavo, kad 
ižde yra $20.44.

Protokolų sekr. J. Nava- 
linskienė pranešė, kad yra 
2 laiškai, vienas LLD 
Centro sekr. J. Grybo, ant
ras iš “Laisvės” adm., ragi
nantis dalyvauti vajuje už 
naujų skaitytojų gavimą ir 
senų prenumeratų atnauji
nimą, taipgi aukų rinkimą. 
Vajus prasidės su pradžia 
spalio mėn. Nutarta daly
vauti vajuje. Išrinktos va- 
jininkės - agentės: buvusi 
agentė Josephine Navalins- 
kienė ir Amilija Žemaitie
nė. Prašome visų koopera
cijos pagelbėti mums. Nu
tarta parašyti laišką Cent
ro sekr. J. Grybui.

Knygų peržiūrėjimo ko
misijos narys J.’ Vaičekaus
kas išdavė raportą, kad 
knygos peržiūrėtos.

Laikraščių v a j i n i n k ė 
agentė ir aukų rinkėja J. 
K. Navalinskienė raporta
vo, kad į abu laikraš
čius yra pasiųstą $526.50. 
Už du naujus “Lais
vės” skaitytojus ir atnau
jintas pren. — “Laisvės” 
adm, $227; “Vilnies” aęlm. 
$212:50; - aukų .. apsigynimo 
reikalams $42.- Taigi, neblo
giausiai pasidarbuota. Man 
pagelbėjo draugės A. Že
maitienė ir K. Jozapaitiene 
vajaus metu ir aukų rinki
me visą laiką. “Vilnies” ka
lendorių 1962 metų parduo
ta 15. Nutarta parsitraukti 
ir vėl 15 kai. 11963 metų.

Šiame susirinkime narių 
nedaug dalyvavo, nors bu
vo kviesti. Fin. sekr. taip 
raportavo.

Protokolų sekretorė
J. K. Na Valinskiene

Tobulesnes konstrukcijos
Grąžtai su kiaurymėmis... 

Kas tai? Brokas? Ne. Tai 
nauja rūšis grąžtų, kuriuos 
daryti netrukus pradės Vil
niaus grąžtų gamykla.

Kuo pranašesni tokie 
grąžtai už dabar gamina
mus?

Tobulesnės konstrukcijos 
grąžtai su kiaurymėmis 
aušinimo skysčiui lengviau 
pašalina drožles, ne taip 
greit atšimpa.

Skaitytojų bakai
KAIP Iš TIKRŲJŲ YJ^A

Tuoj po to, kai sovietiniai 
kosmonautai — .Vostok 3 ir 
4—skraidė erdvėje po kelias 
dienas, tai mūsų buvusis 
“gudrusis” prezidentas 
Trumanas pareiškė, kad jis 
net netiki, jog tie rusai bent 
buvo dausose ir tt. Arba 
tūli JAV korespondentai, 
pasisodinę kokį dipuką, nie
ko neišmanantį apie erdvę, 
pripliauškia visokių nesą
monių ir džiaugiasi “įrodę” 
Sovietų “nesugabumą,” 
džiaugiasi esą labai gud
rūs.

Bet kas norite žinoti apie 
tai daugiau ir tikriau, gau
kite “Life” žurnalą už šių 
metų rugpiūčio 24 d, ir ten 
rasite aprašymus apie tai, 
ką “tie rusai”—Nikolajevas 
ir Popovičius — atliko,'dr 
ką tai reiškia Amerikai 
lenktynėse “su rusais” dėl 
pasiekimo Mėnulio. Ten ra
šo vyrai, kurie žino, ką kal
bą, ir labai susirūpinę tuo.

Ne be reikalo prezidentas 
Kenedis reikalauja Kongne- 
so skirti tam reikalui deset- 
kus bilijonų dolerių.

DIDELIS SKIRTUMAS l
“Laisvėje” rugpiūčio 21 

d. rašoma apie George Wa-' 
shington tiltą virš Hudson 
upės, kurio pastatymas ir 
įrengimas 1931 m. kainavo j 
$750,000,000.

Dabar pastatyta apatinė 
linija, kuri kainavo $145,- 
000,000... ; • 
*.New Yorko “Daily News” 
(rugp. 30) rašo, kad žemu
tinė linija (lower level) kai
navo $145,000,000, bet tilto 
pastatymas 1931 m. kainavo 
tik $59,600,000.

Taigi ir kyla klausima^: 
Perkainuotas, ar nedakaį- 
nuotas kabantis gigantas?*

Jonas Pakrovietis

Lietuvos senoji 
keramika

Randamos archeologinės 
iškasenos, o taip pat ar
chyvinės žinios rodo, kad 
Lietuvos senoji keramika 
savo laiku garsėjo Rytų 
Europoje.

Vienu metu dailės istori
kas ir kritikas Ignas Šlape
lis kažkurios buvusios paro
dos kataloge parašė, kad jis 
žinąs, jog Maskvos patria- 
archas Nikonas 1654 me
tais, norėdamas pagerinti 
monumentaliąją keramiką 
bei krosninių koklių gamy
bą, pasikvietęs iš Lietuytos 
Petrą Zobarską. Šis, pasi
darbavęs ten šešerius Kin
tus, mirė. Jeigu tuo metu 
būta tokių meistrų, kaip F. 
Zobarskas, vadinasi, kera
mika Lietuvoje buvo pasie
kusi aukštą lygį, nes prie
šingu atveju atskiri meist
rai nebūtų iškilę.

Lenkų autorius dr. Zig
mantas Pširembelis 1936. m. 
leidinyje “Farfurnie Pols- 
kie dawne i dzlsiejsze” ra- 
šo, kad prieš pirmąjį pasau
linį karą Kaune buvęs Zig
manto Senojo karališkasis 
palocius.. Jis turėjo du ar 
tris langus, kurie iš lauko 
buvo papuošti degto molio 
plokštėmis. Darbas taip ge
rai išlikęs, kad žmonių vei
dai ir augalų lapai atrodė, 
tarytum būtų buvę prieš 
keletą metų sukurti, Plokš
tės buvusios raudonos. T4 
pat rašoma, kad senojto 
Kauno namų sienose yra 
daugiau panašių raudonojo 
molio plokščių, kurios sie
kia net XVI šimtmetį.
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Montreal, Canada
Rugsėjo 11 d., po ilgos 

kelionės mes išlipom iš lai
vo vBatory” ir, išsiilgę na
mų, manėm, kad pasiimsi- 
me savo mašiną ir trauksi
me į Bostoną. Tačiau drau
gai kanadiečiai sula i k ė 
mus ir ant greitųjų paruo
šė banketą, į kurį gražus 
būrelis susirinko draugų.

Po vaišių, aš su žmona 
padarėme pranešimą, ką 
matėm, ką girdėjome Lie
tuvoj. Draugai labai ati
džiai išklausė ir po prane
šimų rimtus klausimus sta
tė, į kuriuos, pagal mūsų 
supratimą, atsakėm.

Labai dėkojam draugams 
Kisieliams, kurie mums su
teikė nakvynę prieš išva
žiavimą ir sugrįžus iš ke
lionės. Ačiū Lesevičiams ir 
visiems draugams!

J. Petruškevičius 
ir žmona

Miami, Fla.
Iš gražaus sudėtinio 
žekonių sode pikniko

’Piknikas įvyko rugs. 16

Binghamton, N. Y.
Vagys padarė nuostolių
Mrs. Cy Van Berger iš 

New York svečiuojasi pas 
savo tėvus J. ir A. Žemai
čius. Teko sužinoti, kad va
gys įlindę per maudynės 
langą, kada jų nebuvo na
mie, išvogė daug Cy Van 
Berger drabužių ir visokių 
vertingų dalykų. Vagių ne
suranda. Nuostolių jiems 
padarė ant kelių šimtų do
lerių, nes daiktai nebuvo 
apdrausti.

Mūsų ligoniai
Vis dar serga N. Ka

minskienė. Jau daugiau 
mėnuo laiko yra ligoninėj.

Susižeidė Elzbieta Tin- 
kūnienė, parpuolusi ant 
gatvės užsigavo veidą ir 
kairiąją akį, taipgi koją. 
Jau daugiau savaitė laiko 
gydosi namuose.

Serga Walter Tinkūnas, 
Elzbietos sūnus. Jis yra iš
vežtas į ligoninę.

Visiems ligoniams veliju 
greitai pasveikti.

Mirimai
Mirė Chinikas. Palaido- 

į tas Kalvarijos kapuose su
d. Jį surengė L.S. Klubo bažnytinė m i s apeigomis, 
geri rėmėjai ir darbuotojai Nuliūdime paliko dvi duk- 
Zaviai ir Benikaičiai pami-1 ros ir sūnus, gyvenąs St. 
nėjimui savo gimtadienių 
ir vedybinių metų sukak
ties. Jie supirko visą mais
tą ir visas pel^s bus pa
skirtas dėl įtaisymo naujos 
salės.

Svečių suvažiavo į pikni
ką didelis būrys ir visi bu
vo pilnai patenkinti. Pabai
gus pietauti, paaiškinta, 
kokiam tikslui buvo rengia
mas tas piknikas. Susirin
kusieji sudainavo gimtadie
nio dainą ir tuojau pasipylė j 
gausus delnų plojimas, kas’ ___ t ____

padėką svečių iš kitų miestų.
Iš Brooklyno d.d. Bronė 

ir Walter Keršuliąi svečia
vosi pas F. ir V. Miller, Bro
nės seselę ir švogerį, taipgi 
atlankė mus ir kitus jų 
draugus. Džiugu buvo juos 
matyti ir pasikalbėti. Jie 
prižadėjo dalyvauti LDS ir 
Moterų skyriaus parengi
me spalio 13 d. Lauksime 
mylimų svečių

Petersburg, Fla., taipgi 
brolis, gyvenąs Brooklyn,

Mirė Louis Kumpan, Ade
lės Kapičiauskaitės uošvis. 
Nuliūdime paliko žmona 
Mary, 5 sūnūs ir jų šeimos, 
2 dukros ir jų šeimos, 18 
anūkų. Palaidotas 
kauose,

Reiškiu užuojautą 
šiųjų artimiesiems.

Svečiavosi
Šią vasarą buvo

Slavų

miru-

daug
reiškia širdingą 
jiems ir linkėjimą sulaukti 
dar daug, daug gimtadie
nių ir ženybinių sukakčių.

> Inžinierius A. Gabrėnas 
ir J. Viganas savo trumpo
se kalbose padėkojo pikni
ko rengėjams ir kvietė vi
sus klubo narius veikti su
tartinai ir greitu laiku tu
rėsime naują salę, kur ga
lėsime smagiai laiką pra
leisti.

Taipgi pikniko rengėjai:
J. ir N. Benikaičiai ir S. ir
M. Žaviai padėkojo publi
kai už skaitlingą atsilanky
mą į šį pikniką. į oroiio sūnūs mex ivanju-

Labai gaila buvo, kad nas su šeima svečiavosi pas 
dvi L.S.K. narės, geros vei-'ją ir kitus gimines.
kėjos, E. Milerienė ir A. j Pas U. Šimuliunienę sve- 
Kanapienė, negalėjo daly- čiavosi sūnus iš N. J. ir 
vauti šiame piknike iš prie-1 kiti jos draugai iš New 
žasties ligų. E. Milerienė Yorko.
tik kelios dienos po sunkios 
operacijos, sugrįžo iš ligo
ninės į namus. S. Thomso- 
njknė ir S. Šukaitienė at
lankė ją ir įteikė nuo L.S.
K. ir artimų draugų do Va
iną, kas ją suramino.

A. Kanapienė, gera klubo 
darbuotoja, irgi buvo rim
tai susirgus, bet jau jinai 
žymiai sveiksta. L.S.K. ir 
visi nariai jom abiem vėli
na greito pasveikimo ir ge
ros sveikatos Keletas sa
vaičių atgal salės statymo 
komisijos narys W. Lack 
buvo skaudžiai susižęidęs 
koją ir turėjo lankyti gydy
toją. Dabar jau vgali vaikš
čioti ir vėl jis prižiūri sta
tybos darbą salėje.

Pranešimas
L.S.K. susirinkimas

atvažiuo-

Pas H. Žukienę svečiuo
jasi jos dukra ir žentas Dr. 
I. Pine ir jų dukriukes, 
taipgi Žukienės augintinis 

įbrolio sūnus Alex Tvarijo-

ir 
piknikas atsibus spalio 7-tą 
dieną, Žekonių sode. Malo
nėsite nepamiršti dienos ir 
vietos.

J. W. Thomson

X Iš anksto galvokime, kaip 

kuo sėkmingiausiai pravesti šj 
rudenį Laisves vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

Pas V. ir A. Kazėnus 
svečiavosi Kazėnienės sū
nus ir marti iš Baltimore, 
Md.

Pas V. ir L čeponius sve
čiavosi jų dukra H. Jump 
ir jos dukruke iš Balti
more, Md.

Pas Pauliną Jasilionienę 
svečiuojasi Mary Gutaus- 
kienė ir kiti jos draugai iš 
Brockton, Mass.

V. Miller viešėj a pas B. 
irW. Keršulius Brooklyne; 
Paulina Jasili o n i e n ė — 
Brocktone ir kitur Mass, 
valsijoje; A. Maldaikienė— 
Worcester, Mass.; J. ir K. 
Vaičekauskai ir “visa” jų 
šeima — Atlantic City, N. 
J.; Mr. ir Mrs. P. A. Du
dek ir šeima—New Yorke.

Josephine
PHILADELPHIA, PA,

HELP WANTED—FEMALE

Merrow ar Binders. Ne- 
išmokinsim tinkamas ap- 
Nuolatinis darbas, gera 
pas patogiai įsisteigusi

FEMALE—MOTERIŠKES
Operatorės siuvamųjų mašinų, vie

na adata, 
patyrusias 
likantes. 
mokestis
tekstelinių produktų gamintoją. —- 
Kreipkitės: The Ironees Co., A & 
Clearfield Sts., 1-mas aukštas, Phi
ladelphia, Pa. (74-77)

no jau kuris laikas Niujor
ke kursavusius spėlioji
mus, kad buvęs TSRS am
basados Vašingtone antra
sis sekretorius Laurynas 
Kapočius jau nebegrįš po 
atostogų Amerikon, bet per
ims “Draugystes ir Kultūri
niu ryšių su užsienio šali
mis Draugijos” vairą. .Žinio
je rašoma, kad buvę -pa
gerbti penki Amerikos 'lie
tuviai šiais metais vizitavę 
lietuvių žemę. Juos išlydė
jo pats Lietuvos TSR elitas.

žai banditinių gaujų vergiš
kai troško aukso.. Nuo to 
“Kauno tiesa” ir pavadino 
savo straipsnį “Žudikai gel
tonojo velnio prieglobsty
je,” kuriame svarbiausiu 
punktu išveda tai, jog “im
perialistai i j i globoja tokius, 
kaip Impulevičius,’ t Paškevi
čius ir į: / juos i ^panašius.” 
(Toks/stiprus ‘riVKauno tie
sos” kaltiriimas'Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms., atro
do, išeina iš to, kad JAV-jų 
vyriausybė nekreipia dėme
sio ir neatsako į TSRS vy
riausybės šiuo reikalu siun
čiamas notas, pretenduoda
ma, kad TSRS neturinti tei
sės reikalauti žudikų, kurie 
veikė teritorijoj, kurios 
JA V-jos nepripažįsta kaip 
jungtinės TSRS dalies. Žu
dikų teismo ir išdavimo bet
gi nereikalauja nei JAV-jų 
“pripažįstami” Lietuvos 
“diplomatai” ir politinių 
partijų nariai.—AZ.)

Teisia už akių
Kaip praneša Vilniaus 

“Tiesa” (rugsėjo 5 d., o 
“The Chicago Tribune” rug
sėjo 6 d.),LTSRKGB-VSK 
perdavė teismui Nr. 60 bylą, 
kurioje už “tėvynės išdavi
mą” patraukti atsakomybėn 
Antanas Impulevičius, 12 
nacių baudžiamojo batalio-| 
no vadas; kuopų vadai Ze
nonas Kemzūra ir Juozas' 
Ūselis., Jonas Stankaitis,' 
Juozas Knyrimas ir kiti, vi
so 10 žmonių. Byloje Nr. 61 
patraukti teisman 13 nacių 
baudžiamojo bataliono kar
eiviai — Pranas Matiukas, 
Jonas Palybinskas, Boleslo
vas Čirvinskas — viso 8 
žmonės. Jie kaltinami žudę 
žydų kilmės lietuvius 6, 7 ir 
9 Kauno fortuose, taip pat 

! vykdę egzekucijas Gudijoje, 
bes” medžiagų įmonę, kad, batalionas pradėjo veikti

Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Kada lietuvis, o kada ne?
Tokio žurnalistipio lygio 

spaudoj, kaip 'v d ii *ų 
“Draugas” ir “Darbininkus” 
bei čiuberkinįnkiška “Dir
va,” piktinasi; ^1’ ‘angliškoji 
spauda prie dr? SOpleno vis 
prideda, kad jis “Lietuvoj 
gimęs.” Šios spaudos bend
radarbiai skaito, kad šio 
fakto konstatavimas yra 
“įžeidimas” jiems. Bet dr. 
Soblenas juk yra tas pats 
dr. Ruvelis Leiba Sobolevi- 
čius iš Vilkaviškio, neblogai 
prisimenamas vyresnio am
žiaus žmonių iš Lietuvos..

Šeima buvo turtinga iš 
prekybos. Prieš pat naciams 
puolant išvyko į T. Sąjungos 
gilumą. Bėglių spauda vis 
įtikinėja, kad 1918-1940 me
tų Lietuva tebėra jiems gy
va. Jų pastangomis, jei 
koks amerikietis, mirdamas 
palieka turtą, tai jį nevalia 
perduoti vaikams ar šeimai 
Lietuvoje, nes šiandieninė 
Lietuva jau “nebėra Lietu
va.” Tik jie, bėgliai, tėra 
lietuviai ir Lietuva. Tik jie 
galį būti vadinami lietu
viais, ir tai tik tuo atveju, 
jei jie katalikai. Kitaip, 
būtum tu žydų kilmės ar 
tikybos ar protestantas, tai 
jau vargiai lietuvis... O 
išeitų, kad pagal “laisvinto- 
jų” išvedžiojimus dr. Sobo- 
levičius juk yra jų “kompe
tencijoj,” nes buvo ir “Lie
tuvos respublikos” pilietis... 
Kitaip sakant, jie turėjo 
juomi rūpintis... arba bent 
jo palikimu.

Įdomiai išvedžioja
Tibor Dery, vienas iš žy

mesnių vengrų rašytojų, 
neseniai Budapešte išleido 
knygą, pirmą po jo paleidi
mo iš kalėjimo, kur jis pa
kliuvo ryšium su 1956 me
tų sukilimu. Jo išvedžioji
mai knygoje, kiek jie buvo 
paminėti angliškoj spaudoj, 
primena Antano Miškinio, 
lietuvio poeto, galvojimus. 
Ten, toje vengro knygoje, 
randami šitokie išsireiški
mai: “O ką gi beatsieksi, 
besistengdamas atita i s y t i 
praeities klaidas?” Pagrin
dinis romano moralas gali 
būti susumuotas šiame išsi
reiškime: “Mirusių nebe
prikelsi. Svarbiausias daly
kas— įgalinti žmonišką gy
venimą šiandien.”

“Kauno Tiesa” apie 
“kruvinus dolerius”

Nepasirašytame straips
nyje Vilniaus “Tiesa” rug
sėjo 7 d. atpasakoja straips
nių seriją “Kauno Tiesoje,” 
kuriuo kauniečiai įtikinėja
mi, kad “Amerikos doleris 
tapo keleriopai kruvinesnis 
ir purvinesnis nei prieš 44 
metus.”

Pagal šį straipsnį Lietu
vos jaunimas patiria, kad 
“Amerikiniai imperialistai 
karinės intervencijos būdu 
susidorojo su Lietuvos dar
bo žmonėmis ir prie val
džios lovio pasodino sau 
paklusnias marionetes iš 
lietuviškų buržuazinių naci
onalistų tarpo.”

Straipsnyj e tvir t i n a m a | 
tokie jauniesiems lietuviams i 
nežinomi iki šiol tvirtini
mai, kad 1918 m. Amerikos 
valia vokiečiai perdavė 
“buržuaziniams nacionalis
tams” didžiulius kiekius 
ginklų. Kad kaip dabar 
Vietname, taip tada Lietu
voje buvo pasiųsta Ameri
kos karinė misija, vadovau
jama kap. V. Svarthouto, 
kuris, tikėsite ar ne, buvo 
perkrikštytas lietuvišku

“pulk. Juododžiu.” “Kauno 
Tiėsa,v’neš£(koj'1ar jis buvo 
Amerika liėturis^ bet nuro
do dokumentas/ k aęb^Pulki- 
kininkaš 1 Juododls ^u*m4ny- 
to j aš'' ir ftrganizatoriusia’me-; 
rikiečių lietuvių 'brigados. 
Tikra jo pavardė yra 
Svarthout• tuo tarpu nė- 
skelbtina viešai.” Pagal 
“Kauno tiesą,” taip pat iš
eina, kad jis iš Francūzijoj 
esančių Amerikos kariume- 
nės dalinių savanoriais iš
rinko 500 karininkų ir apie 
1,000 kareivių., kurie turė
ję būti apmokyti Niujor
ke... “Sakoma, kad rastas 
net raportas buv. Krašto 
Apsaugos Ministerijoje, kur 
pulk. Svarthoutas praneša, 
jog ruošiama 5,680 vyrų 
brigada...”

Apie “US ekonominę 
pagalbą...”

“Kaupo tiesa” taip ir 
pasako, ar ta brigada 
vyko kada į Lietuvą ar
Toliau rašoma apie “ūkinę 
pagalbą,” prie kurios bene 
bus prisidėjęs eks-preziden- 
tas Hooveris, šiuo metu 86 
metų senis po vėžio opera
cijos. Laikraštis tvirtina, 
kad amerikietiški produk
tai buvę tokie blogi, kad 
žmonės apsinuodiję. Atski
rai aprašoma Amerikos lie
tuvių biznieriški užsimoji
mai Lietuvoje, pardavinė
jant “naudotus ir pasenu
sius automobilius.” Šios or
ganizacijos iniciatorium bu
vęs J. Romanas (bene Bos
tono lietuvių radijo valan
dėlės vedėjas?). Apie tą 
laiką atvažiavusi ir kita 
grupė, kuri įsteigė “Dro-

tą dieną Lawrencuj įvyks spaudos 
naudai pietūs, o daug bostoniečių 
norės vykti į Lawrencu, todėl klubo 
susirinkimą perkeliame iš sekmadie
nio į šeštadienį. Prašome visus na
rius dalyvauti šiame susirinkime, 
per ištisą vasarą nelaikėme susirin
kimų, tad susikaupė daug svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi išgirsite 
pikniko raportą.

’ Turėsime pasitarti dėl šio sezono 
veiklos. Kurie dar nepriklausote 
Klubui, ateikite ir įstokite.

J, Skliutas, pirm. )77-79)

ne
at- 
ne.

anot “Kauno tiesės”.,.. “pa
darytų biznį Lietuvos karei
viams audami autus.” Laik
raštis įtikinėja, kad darbi
ninkai tuo meįu buvę labai 
išnaudojami. (Tuo laiku be
ne kitaip buvo kitose šaly
se ?) Laikraštis pažymi, kad 
bendrovė darė didžiulę apy
vartą ir šėrininkai, daugu
moje Amerikoje, vien 1939 
metais turėję 700,000 litų 
pelno.

Kita “dviveidiška 
politika”

“Kauno tiesa” kaltina, 
kad Jungtinės Amerikos 
Valstijos antrojo pasaulinio 
karo metu lietuvių atžvilgiu 
vedė dviveidišką politiką. 
Amerikos politika buvusi 
tokia, kad buvę “siundomi 
hitleriniai grobikai.” “Kau
no tiesa” naudoja net to
kius išsireiškimus: “Ame
rikos imperialistai buvo pa
grindiniai nacionali s t i n i ų 
banditų nusikaltimų įkvėpė
jai pokario metais. Nema-

dar tada, kai buržuaziniai 
nacionalistai s k eibė savo u

minmunminmmm lūRij

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Nuo 1-mos dienos Spalio-October 
pakeičiu savo antrašą, taigi visus 
laiškus prašau siųsti man nauju 
antrašu—Jonas Smalenskas, 243 N.
VV. 2nd St., Miami 36, Fla.

Senu antrašu — 728 Brookwood 
Rd., Md. — prašau nerašyti, nes aš 
apleidžiu Baltimorę.

Jonas Smalenskas (76-77)

SO. BOSTON, MASS.
S. P. Klubo susirinkimas įvyks 

šeštadienį, Spalio-Oct. 6 d., pradžia 
6 vai. vakare, 318 W. Broadway. 
Jis turėjo įvykti Spalio-Oct. 7 d., bet

Nusišaipė
Nepaisant visų pasikolio- 

jimų tarptautiniame politi
niame forume amerikiečių- 
tarybinių piliečių kultūrinis 
ryšys auga. Kartas nuo kar
to apsikeičiama gražiais 
anekdotais ir posakiais. 
Taip kalbėjo Frost Maskvoj, 
o šiuo metų Amerikoj vie
šįs TSRS Žemės ūkio minist
ras K. G. Pysinas štai kaip 
cituojamas “The New York 
Times” pasakęs: “Man šis 
tyrinėjimas rūpi.” Mat, jam 
buvo parodyti jauni kalaku
tai, išriedėję iš neapvaisin
tų kiaušinių, atseit betėviai. 
Pareiškė ministras Pysinas:

“Mes manėm, kad taip tik 
dievas gimsta...”

Laurynas Kapočius— 
Kultūrinių Ryšių Draugijos

Pirmininkas
Vilniaus “Tiesa” rugsėjo Į 

9 dienos numeryje patvirti-
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Lawrence - Methuen, Mass.

SPAUDOS BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

SPALIO 7 OCTOBER
Pradžia 1-mą Valandą Dieną

Kviečiame lawrenciecius ir apylinkiečius da
lyvauti šiame bankete. Parengimas yra svar
biam tikslui, nes spaudos išlaikymas mums yra 
svarbiausias dalykas. Šis rudeninis parengimas.; 
bus “Laisvės” ir “Vilnies” naudai. Tai spaudos 
vajaus pradžia.

Bus skanūs valgiai, naudingi sveikatai. Pra
šome atsilankyti nuskirtu laiku, kad visi kartu 
galėtume pradėti pietus.

LLD 37 Kp. ir LDS 125 Kp. Komitetai
nniinmiRnnnnrnrinitTnrniiTTiiniftfimiĮiiiĮFĮiĮniiiinnmnuuiiMi HiimiiiiiiiiiiiiHii

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kp. sekantis balius įvyks 

šeštadienį, rugsėjo (Sept.) 29 d, 314 
15th Ave., So. St. Petersburg.

Banketo rengėjos sakė, kad bus 
labai geri kalakutienos pietūs. Vi
si, kurie norite gerai pasivalgyti ir 
linksmai praleisti laiką, prašomi at
silankyti. Pietūs duodami 12 vai.

Rengimo komisija (77-78)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, Spalio-October 7 
d., pradžia 1-mą vai. popiet, 1622 Fil- 
more St.

Turime svarbių reikalų aptarimui, 
tad visi nariai malonėkite atsilan
kyti ir pribūkite paskirtu laiku.

A. J. P. (77-78)

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

IT i I I T C GAVIMU1 “LAISVEI” y jfY J U U NAUJV SKAITYTOJŲ

$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’’ 

Prašome vajininkų darbuotis gavimui 
kuodaugiausia naujų skaitytojų

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 
brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Su 1-ma diena spalio pradedame savo didįjį darbą ga
vimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei0 tinkamo biudžeto 
1963 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$5,000 FONDAS BUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart įeigų už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių budžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą budžetą 
1963 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1962. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS0 KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų 
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.
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Laiškas iš Kauno
KAUNAS. — Per pen

kias paras klausiausi radio
balso iš Tarybų Sąjungos, 
Vilniaus, Kauno. Tass’o 
pranešimas linkui Kubos 
sujaudino Tarybų Lietuvos 
žmones.

Nors Kuba toli, kitoj pu
sėj mūsų Žemės rutulio, bet 
atrodo, kad kiekvienam lie
tuviui prie širdies. Gal būt 
todėl, kad toji mažytė res- 
bublika, taip kaip dar neto
limoj praeityj Lie t u v a, 
energingai kovoja už lais
vę, demokratiją ir teisę ap
sispręsti savo gyvenimą. 
Lietuvos gyventojai prisi
mena savo kovas, tūkstan
čius gyvybių ir upes krau
jo pralieto, kad dar ši gent- 
kartė galėtų laisvai gyven
ti. Kuba siekia to paties ir 
todėl jų kova atjaučiama.

Tasso pranešimas blai
vus, vertingas. Tai yra 
visu tarybiniu žmonių 
balsas: “Imperializmo ran
ką reikia sulaikyti. Neduo
ti nuslopinti Kubos revoliu
ciją”, čia nuolatos kartoja.

Praplito mitingai visose 
įmonėse. Štai “Pergalės” 
gamyklos, verpimo fabriko 
“Lima”, Politechnikos ko 
lektyvas, studentų balsas, 
kolūkio darbuotojai ir t.t. 
Viena įmonė po kitai laiko 
susirinkimus ir kalba dar
bininkai.

“Kovodami ūž taiką mes 
turime geriau dirbti, stip
rinti darbo drausmę, išleis
ti geresnės kokybės pro
dukciją. O jei reikės, mes 
būsime pasiruošę ir kito
mis priemonėmis ginti so
cializmą”, -— pasakė audė
ja V. Abramavičienė.

“Mes visos motinos rūpi
namės savo vaikais, ių at
eitimi. Karas — didžiausia 
nelaimė, ir mes sakome ka
rui: “ne!” Šalin imperialis
tų rankas nuo Kubos. At
sakydama į agresorių pla
nus, mūsų už komunistinio 
darbo kolektvvo vardą bri
gada dar labiau sutelks sa
vo gretas” kalba darbinin
kė A. Petkevičienė.

Kalba kiti darbininkai. 
Jie pasmerkė imperialistu
kėslus, pažymėdami, kad, 
“Tarybiniai žmonės žino 
taikos kainą. Jie atkakliai 
ja gvnė, gina ir gins, nežiū
rint kokiu priemonių reikė
tų imtis iai apsaugoti. Ku
ba gyvuoja ir p-yvuos. Su 
ja visa žmoni ia”.

Taip per ištisas dienas 
diskusuoiama Kubos padė
tis ir visi, nežiūrint sunku
mu, pasižada gelbėti Kuba, 
nors pas visus dar yra vil
tis. kad taika bus įvykdvta.

Jei dar kas mano JAV, 
kad Tarybų Sąiungoi, kain 
ir Lietuvoj, žmonės tik 
priima Įsakus iš viršūnių, 
turėtų mesti tą mintį iš 
galvos, žmonės diskusuoja, 
tariasi ir žino pasaulinę pa
dėtį labai gerai.

Jūsų report. Ksavera

Nauji Lietuvos filmai 
rugsėjo 29 dieną

Svarbu visiems gerų fil
mų mylėtojams įsitėmyti, 
kad rugsėjo 29 d. nauji fil
mai bus rodomi “Laisvės” 
salėje, 102 St. ir Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Pradžia 7 vai. vak.

Tai bus šeštadienio vaka
ras, visiems tinkamas lai
kas porą valandų kultūrin
gai praleisti, pamatyti dar 
nematytus filmus, neseniai 
iš Lietuvos gautus.

Filmus rodys patyręs fil- 
mininkas J. Grybas. Paren
gimą ruošia LDS 13 kuopa.
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Belaukiant banketo
Astor hotely susirinkimo

Toks iškilmingas ir di
džiulis banketas bus spalio 
12 d. Astor Hptelio didžio
joje salėje. Tai banketas, 
kuriame bus pagerbta žy
mioji veikėja-kovotoja už 
žmonių teises — profesorė 
Louise Pettibone Smith, jos 
75 metų gimimo sukakties 
proga.

Į šį banketą kviečiami 
atvykti ne tik iš Didžiojo 
Niujorko, o ir iš kitų mies
tų žmonės. Lietuviai taipgi 
turėtų iš anksto užsisakyti 
vietas.

Iš New Jersey ir iš Phi- 
ladelphijos, taipgi iš Conn 
valstijos pažangūs žmonės, 
kurie įvertina profesorės 
Smith nuopelnus kovoje už 
sveturgimių teises, kovoje 
prieš McCarrano įstatymą, 
turėtų bankete būti.

Įėjimas vienam asmeniui 
$7.50, bet, kaip sakyta, 
reikia tikietus pirktis iš 
anksto šiuo adresu: Louise 
Pettibone Smith Birthday 
Tribute, Room 405, 49 E. 
21st St., New York 10, N. 
Y. Tel.: OR 4-5058.

Rengėjai daro visą, kad 
banketas būt ų didelis, 
puošnus ir su geru maistu.

Astor viešbutis randasi 
Times Sq., Manhattane.

Niujorko liberalai už 
demokratų kandidatus

New Yorkas. — Kaip ir 
buvo tikėtasi, Niujorko li
beralų partija jau pasisku
bino užgirti demokratų 
partijos kandidatą į guber
natorius Mr. Morgenthau. 
Užgyrė taip pat ir kitus 
demokratų kandidatus.

Nėra abejonės, kad libe
ralų nusistatymas nemažai 
pagelbės demokratų kandi
datams, nes jie kontroliuo
ja apie porą šimtų tūks
tančiu balsu.

Respublikonai nominavo 
Nelson Rockefellerį ant
ram terminui.

Demokratai tikisi laimė
ti, bet turėsią sunkiai pasi- 

I darbuoti.

I KRISLAI
I

(Tąsa iš 1-jo pusi.)
' na gražią dieną Kuba užpuls 
, ir nuvers mūsų valdžią, arba 
; atims iš mūsų žemes, fabrikus, 
i o mus visus suvarys j koncent- 
’ racijos stovyklą.

Tos visos kalbos apie mums 
, pavojų iš mažytės Kubos pu- 
I sės yra pikta karo kurstytojų 
I propaganda.

Cleveland© smetoni n i n k ų 
laikraščio galvočius teigia, 
kad Vakarų Europos Bendro
ji Rinka paversianti niekais 

*i visas bolševikų pastangas. Vi
soms komunistų partijoms vi
same pasaulyje būsią “kaput.” 

Palaiminti ubagai dvasioje 
nes jiems protas nereikalin
gas.

Tarybų Lietuvos žurnale 
“žemės ūkis” (Nr. 7) randu 
įdomių duomenų apie d a r b o 
našumą Tarybų Sąjungoje ir 
Jungtinėse Valstijose. Palygi
nimas toks:

“Praėjusiais metais tarybi
nės pramonės darbininkų dar
bo našumo lygis sudarė 40-50 
procentų Jungtinių Amerikos 
Valstijų lygio. . . ”

Vadinasi, Amerikos darbi
ninkas smarkiau, gre i č i a u ,■ 
įtempčiau dirba ir geriau iš
naudoja techniką beveik 50 
procentų!

Šituo atžvilgiu Lietuvos ir 
visos Tarybų Sąjungos žmo
nėms reikėtų nebijoti pasimo
kyti iš amerikiečių. Darbo na
šumo pakėlimas socialistinia
me pasaulyje yra viena di
džiausių problemų, norint pa
sivyti ir pralenkti Ameriką.

Iš Motery klubo

Rugsėjo 19 d. “Laisvės” 
svetainėje” vietos Moterų 
Klubo narės turėjo pirmą 
po vasaros atostogų susi
rinkimą. {ėjus j svetainę 
tuojau aki patraukė puokš
tės gėlių> kurių klubietės 
priskynė savo darželiuose, 
kad pasidalintų gamtos do
vanomis su mieste gyvenan
čiomis. Dar gražiau buvo, 
tai skaitlingas ir Įdomus 
susirinkimas, kuriame visos 

j dalyvės ėmė balsą organiza
cijos reikalų svarstymuose.

• Susirinkimui gabiai pir- 
mininkavo Ona Cibulskienė. 
Klubo sekretorė Sofija Pet
kienė yra tikra protokolų 
rašymui meistrė. Klausan
tis protokolo skaitymo, da
lyvėms prisimena ne vien 
tik tarimų užrekordavimai, 
o jaučiama ir buvusio susi
rinkimo dvasia. Susirinku
sios padėkojo Sofijai už jos 
rūpestingas pastangas.

Klubo pirmininkė Ieva Mi- 
zarienė išsamiai raportavo 
apie vietos moterų “Women 
Strike for Peace” veikimą. 
Ji rūpinasi arčiau klubietes 
sujungti su tų moterų vei
kimu.

Skaitytas laiškas nuo ko- 
Įmiteto surengimui banketo 
pagerbimui prof. Pettibone 
Louise Smith. Nutarta pa
mokėti už banketo bilietus 
dėl abiejų Klubo sekretorių.

Pranešta, kad serga rū
pestinga klubietė Valmusie- 

|nė. Narės pasižadėjo ap
lankyti ligonę.

Uršulė Bagdonienė plačiai 
I raportavo iš vietos ALDLD 
kuopų komiteto b e n d r a m 

' veikimui darbuotės. Pla
tesniam pasitarimui, nuo 
Klubo darinkta Ieva Miza- 
rienė.

Dalyvauti Washingtone, 
teisme, kada bus svarstoma 
“registravimosi” klausimas 
trijų organizacijų, kelios 
klubietės pasižadė j o ten 
vykti liuosnoriai.

Plačiai kalbėta, kaip būtų 
sėkmingiau surengti pra
kalbas Ksaverai Karosienei, 
kada ji sugrįš iš Azijos ir 
Europos. Po visa p u s i š k o 
svarstymo, palikta Klubo 
valdybai tuo reikalu susi
siekti su k i tor o’s grupėmis.

Susirinkimą bai?”is, narės 
ir svetainėje esanti svečiai 
buvo gausiai pavaišinti Do
micėlės Galinausl-ienos ir 
Frances Mažilienės juodvie- 
jų gimtadienio proga. Na
mie iškeptais pyragais ir 
kitokiais skanėstais ligi so
ties visi gardžiavosi. Padė
koję už vaišes ir palinkėję 
celebrantėms ilgų ir laimin
gų metų, gėlėmis pasiskirs
tę, narės skirstėsi gerame 
ūpe, besikalbant, kad tai 
buvo geras susirinkimas.

Gražiai pradėtas sezono 
darbas. Lai būna rūpestin
gai planuotas kožnas susi
rinkimas. Organizacijos 
sėkmė priklauso nuo visų 
jos nąrių dalyvumo. Klu- 
biečių tarpe yra daug ilgus 
metus prityrusių visuome
niniuose veiksmuose mote
rų, su kuriomis kožnas susi
tikimas sukelia daug gar
bingų prisiminimų, ką daly
vės patyrė praeitame susi
rinkime.

Lietus ar giedra — ne- 
praleiskime susirinkimo.

Klubietė

Saigon. — Pietinio Viet
namo reakcinė valdžia gi
riasi nudėjusi 188 partiza
nus. Tai veikiausia bus tik 
pasigyrimas. Pirmesni to
kie pasigyrimai tik pasigy
rimais ir pasilikdavo.

Niujorkiečiai pas Šilkus 
Wethersfield, Conn.
Praėjusį sekmadienį tūli 

niujorkiečiai aplankė drau
gus Oną ir Jurgį Šilkus 
Hartfordo priemiestyje 
Wethersfioldc.

Čia jie sužinojo, kad ge
rieji “Laisvės” draugai sa
vo nepaprastai gražiai iš
taisytą rezidenciją (namą 
ir soduką su dideliu daržu), 
jų sveikatai padiktavus, jau 
pardavė.

Ilgam ar trumpam laikui 
jie apsigyvens netolimoje 
nuo Wetherhfieldo vietovė
je Rocky Hill, Conn., 37 
Pratt St.

Niujorkiečių apsilanky
mas pas draugus Šilkus ne
tikėtai supuolė su draugės 
Onos Šilkienes gimtadieniu. 
Tą. dieną pas juos lankėsi ir 
draugai niūbri t a i n i e č i a i 
Valley (Valaičiai). Svečiai 
s u d a i n a v o Onai “Happy i 
birthday” ir- palinkėjo jai 
sulaukti daug linksmų gim
tadieniu.

Niujorkiečiam išvykstant 
draugai Šilkai įteikė par
vežti laisviečiams pusbuše- 

lį savo soduko kriaušių. Tai 
jau antra laisviečiams drau
gų šilkų dovana šiemet.

Visi Linkime draugams 
Šilkams gražios ir sveikos 
ateities! VRV
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Ponijos pasirodymas 
salės atidaryme

Praėjusį sekmadienį Niu
jorke tapo oficialiai Lincoln 
Centre atidaryta Filharmo
nijos salė. Tai buvo nepa
prastas įvykis. Salė buvo 

: pripidyta nepaprasta publi
ka. Tai buvo šaunus mūsų 
ponijos pasirodymas. Že
miausias bilietas buvo $100, 
aukščiausias — $250. Tarp 
kitų “įžymybių” čia matėsi 
Mrs. Kennedy, Valstybės 
sekretorius Rusk, A d 1 a i 
Stevenson, gub. Rockefeller, 
majoras Wagner. Tai buvo 
ne tiek demonstracija mei
lės muzikai, kiek savo “gar
bingos” vietos mūsų visuo
menėje.

■J

Visą koncertą išpildė 
New Yorko Filharmonijos 
orkestras, padedant visai 
eilei žymių dainininkų. ,

Kaip žinia, Lincoln Cen

ĮSPŪDINGAS METINIS “LAISVES” PARENGIMAS 
Vietoje Rengiamų Tradicijinių Koncertų Šįmet

AIDO CHORAS IŠ WORCESTER, MASS.
Vadovaujamas Jono Dirvelio, SuvaidinsOPERETE “LIETUVAITĖ”

Bus Naujenybė Didžiojo New Yorko ir Apylinkės Lietuviams
i ht1 s i .• . , '
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įvyks Sekmadienį, Lapkričio 4 Nov.
Pradžia 3-čią vai. popiet. Įžanga $1.50 (taksai įskaityti).

Worcesterio Aido Choras — mokytojas Jonas Dirvelis

Schwaben Hali, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
OPERETĖS TURINYS

Prie gražios kaimo merginos meilinasi du jaunikaičiai: girkšnojantis kaimietis ir biedniokas stu
dentas. šeimos posmuoja intrigas—sutraukyti graž uolės ryšius su studentu ir sutuokti ją su tamsuoliu, 
šnapsu “besišviečiančiu” kaimiečiu. Šeimų intrigos doros merginos santykius su studentu sudrumsčia. 
Užeina pas kaimiečius keliaujantis kromelninkas ir padėtį patiria. Jam pagaila malonios merginos ir 
studento, ir jis stengiasi jai padėti. Studentas, nežiūrint intrigų, pamylėtos merginos neužmiršta ir pa
siryžta ją aplankyti. Tuo tarpu intrigantė kaimiete paruošia neva mirusios merginos kapą, kad bent tuo 
būdu studentu nusikratyti. Radęs kapą, vaikinas giliai jos liūdi. Mergina praeidama pamato jį sielvar
taujantį. Ir čia įsimylėjusios porelės meilė nušvinta trykštančiu džiaugsmu.

Vaidyba vyksta žavingomis dainomis, choro mokytojo gerb. Jono Dirvelio vadovybėje.
Iš anksto pasirūpinkite tą dieną turėti laisvą ir ąteiti j šj parengimą, nes čia turėsite sau daug malonu

mo. Pakvieskite ir savo draugus pamatyti ir išgirsti šj nepaprastai įdomių koncertą.
Rėngėjai

ter jau kelinti metai stato
mas, bet dar toli gražu ne
baigtas. Visa statyba kaš
tuos apie $143,000,000. Čia> 
kada nors persikraustys į 
savo salę ir Metropolitan i 
Opera ir kitos meninės gru
pės.

Bus geras banketas 
spaudos naudai

Spalio 7 d. American 
Russian Center salėse bus 
didelis ir svarbiam reika
lui banketas. Kadangi sve
čių tikimasi daug, tai pa- 
nuomotos abidvi salės.

Banketą rengia The 
Greater New York Press 
Glub. Įėj imas asmeniui 
$2.50. Banketo pradžia 7:30 
v. v. .

Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti bankete.

Seni žmonės daugumoje 
yra mervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi
mus del pasilinksminimo.

Daugiau įvairių parengi
au LaBvės naudai.

Dar vieni nepaprasti 
pietūs rudenio miške K

Gražios gamtos ir skanių 
didelių šiltų pietų atvirame 
ore mylėtojai įsitėmykite 
spalio 7 dieną. Tai bus sek
madienis. Dar vieną ir jau 
šią vasarą paskutinę popie
tę praleisti važiuosime į 
miškus.

Išvažiavimą vėl ruošia 
LLD 185 kuopa. Visus ir vi
sas prašo iš anksto užsisa
kyti vietą. Kaip ir papras
tai, išvažiuosime 10 vai. ry
to nuo Laisvės salės Ozone 
Parke. Kurie turite auto
mobilius, padėkite nuva
žiuoti tiems, kurie jų netu
ri.

Kviečia rengėjai

SERGA
Antanas Aleksiejus buv^j 

pasidavęs ligoninėn ištirta 
‘sveikatą. Per du sykius po 
savaitę ligoninėje išbuvo.

Dabar jis gydosi namie 
po daktaro ir žmonos prie
žiūra.

Draugų Aleksiejų gyve
nimo vieta: 89-36 78 St., 
Woodhaven, N. Y. f

Tai pranešė d. Krunglis.




