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METAI 51-ji

KRISLAI

Būkite ten, draugai! 
Justas Paleckis.

— Rašo R. Mizara —

Argentina — graži, turtin
ga šalis. Bet šiandien ji yra 
konvulsijose.

Chicago. — Čionai įvyko 
64-ji metinė konferencija 
American Hospital Asso
ciation. Iš visos šalies da-

Generolai ir ad- lyvavo virš 15,000 ligoninių 
mirolai pradėjo tarp savęs ka- delegatų, 
rą — už garbę, už valdžią, i 
Žinoma, ne generolai mušasi 
—mušasi eiliniai.

Kraštas eina vis gilyn i kri-j 6,876 ligoninės 
zę, i skurdą. Kada sakome lovų. 
“Kraštas,” turime galvoje .
liaudį, darbo žmones. Turčiai 1061 metais 
buvo turtingi ir jie tokiais lie- buvo patekę 
kasi. Ot, tame ir nelaimė! Į žmonių. I 4.

Bet nelaimė su Argentina, jie į dieną sumokėjo po • nių buvo virš 600,000. Dak- 
kaip ir su daugeliu Lotynų A- $34.98, 
merikos kraštų, yra ta, kad 
darbo žmonės dar vis neapsi- 
vienija, dar vis tarp savęs pe
šasi. O kai jie pešasi—turčiai
naudojasi.

Prezidento Kenedžio sumis- 
lyta Sąjunga vardan progreso 
nieko gero neduoda nei Ar
gentinos, nei kitų Lotynų kraš
tų darbo žmonėms.

Vienintelis išeičiai kelias 
Lotynų Amerikos darbo žmo
nėms yra tik toks: sudaryti 
liaudies frontą, apsi vienyti, 
kovoti už savo valdžios įkūri
mą. Tik bendromis pastango
mis galima bus pakelti liaudį 
iš skurdo, iš baisaus likimo, į 
k^urį nubugdė ją imperialistai 
ir savi kapitalistai.
* žinoma, Washingtonas to 
nenori ir nenorės. Washing
tonas darys viską, kad nepri
leistų darbo žmonėms susi
laukti geresnio, laimingesnio 
rytojaus.

žiūrėkite, ką d a b a r mūsų 
valdžia daro su Kuba, kurios 
liaudis, Fidelio Kastro vado
vaujama, pasiryžo kurti sau 
laimingesnį gyvenimą!..

Andai man būnant worces- 
teriečių suruoštame “Laisvės” 
naudai piknike laurenčietis S. 
Penkauskas skundėsi:

—Jūs, draugai laisviečiai, 
mus labai ignoruojate; jūs net 
nepaminite “Krisluose” mūsų 
pramogų. . .

Neatsimenu, ar taip kada 
nors pas mus buvo. Bet aš 
užtikrinau Stasį: jeigu taip ir 
buvo, tai įvyko per klaidą, o 
klaidų gali pasitaikyti visur.

Dabar primenu visiems 
Naujosios Anglijos žmonėms: 
rjjąlio 7 dieną Lawrence, 
Mass., įvyks puikus pobūvis 

spaudos naudai.
Jis bus įdomus ir tuo, kad 

neseniai grįžę iš Lietuvos du 
dzūkai—worcesterietis J. Jas- 
kevičius ir southbostonietis J. 
Petruškevičius — darys prane
šimus apie tai, ką jie matė ir 
girdėjo Lietuvoje. Jiedu tik 
ką grįžo iš Lietuvos.

J. Petruškevičius, beje, buvo 
net ir Lenkijoje, aplankė savo 
brolį, gyvenantį Seinų apskri
tyje.

Taigi, kiekvienas, kuris tik 
išgalės, turi minėtoje pramo
goje dalyvauti. Ban ketas 
įvyks lietuvių Maple parke ir 
prasidės 1 valandą dieną.

Gavau žurnalo “švyturio” 
16 numerį. Viršelį puošia gru
pė visokių tautų žmonių, da
lyvavusių Pasauliniame kon
grese už visuotinį nusiginkla
vimą ir taiką. Jų tarpe stovi 
poetas T. Tilvytis, G. Žaliukas, 
operos solistė M. Aleškevičiū- 
top ir Justas Paleckis.
*/ Stebiu J. Paleckį, tą mielą 

n^ūsų tautos sūnų — poetą, 
žurnalistą, Lietuvos preziden
tą ir Tarybų Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu-

Ligoninės yra sunki 
našta JAV žmonėms

TS ragina Jungtines Tautas 
kovoti prieš karo pavojų

Kenedis padrąsino
Vakaru vokiečius

Iš raportų paaiškėjo, kad 
Jungtinėse Valstijose yra 

su 1,660,000

į ligonines 1
25,474,370 į

Proporciional i a i i 1961 metais protinių ligo- 1 _ ~ __ I • i T~N 1
1962 metais yra Į tarai nurodė, kad ligoninėse 

daug daugiau sergančių ir (yra stoka patyrusių slau- 
_| ligoninės pakėlė kainas po' gių, apie pusė jų yra tik 
• $2.75 dienai. 1961 metais pradinės.

‘‘Jungi. Valstijos didina karo 
pavojų?’ sako ^Iz vesti j a”

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė paskel
bė, kad iš priežasties paašt
rėjusios tarptautinės padė
ties taksų numušimas ati
dedamas iki sekamo pa
tvarkymo. 1960 metais 
TSRS Aukščiausioji Tary
ba buvo nutarusi laipsniš
kai mažinti įplaukų taksus 
ir 1965 metais visai jų rin
kimą užbaigti.

TSRS vyriausybės orga
nas “Iz vesti ja” rašo, kad 
taksų sumažinimas atide
damas dėl sekamų priežas
čių:

(1) Jungtinių Valstijų 
užsienio politika žymiai pa
aštrėjo ir Kongresas lei
džia prezidentui šaukti 
150,000 rezervistų į milita- 
rinę tarnybą.

(2) JAV eilė Kongreso 
narių reikalauja militari- 
nės intervencijos į Kubą, 
nors TSRS yra pareiškusi, 
kad tokia intervencija ve
da prie pasaulinio karo.

(3) JAV gynybos sekre
torius R. McNamara pa
reiškė, kad JAV yra pasi
ruošę karui, kaip atomi
niais, taip ir kitokiais gink
lais.

(4) Vakarų Vokietijos 
karo kurstytojai paaštrino 
karo pavojų iš vakarinio 
Berlyno.

(5) JAV nesusilaiko nuo 
atominių bombų bandymų, 
o jų šnipiški “U-2” lėktuvai 
padidino savo veiklą.

mo pirmininką. Jis jau žibes
nis, negu jį mačiau 1960 me
tais. Bet atrodo gražiai : 
aukštas, tiesus, bet truputėlį 
susirūpinęs. Tiesa, jis jau per
žengęs 60 metų amžiaus 
slenkstį.

J. Paleckis — liaudies sū
nus, visų mylimas, visų ger
biamas už tai, kad ištikimai 
tarnauja savo tautai, savo 
kraštui, savo liaudžiai. Ir jį 
už tai gerbia ne tik lietuvių 
tauta, o ir kitų pasaulio tau
tų žmonės, su kuriais jis tik 
susitinka. O susitinka jų daug!

vien tik už operacijas ligo
niai sumokėjo $19,387,242,- 
000.

Kaip žinia, mūsų šalyje 
ligoniai patys turi apsimo
kėti ligoninėse už buvimą, 
daktarų ir slaugų pagalbą, 
medicinas ir operacijas. 
Kad palenvvinus sau finan
sinę padėti, apie 60 milijo
nų žmonių priklauso prie 

i Blue Cross.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų valstybės 
sekretorius D. Ruskas ilgai 
kalbėjosi su Norvegijos už
sienio ministru H. M. Lan
ge ir reikalavo, kad norve
gų laivai negabentų į Kubą 
ir iš Kubos prekių.

JAV Gynybos departa
mentas tuojau ims organi
zuoti iš Kubos pabėgėlių 
savistovius militar i n i u s 
vienetus. Sako, kad tūks
tančiai pabėgėlių pasirengę 
stoti į tuos lotyniškai kal
bančių vienetus. Mobiliza
cijos centrai bus įsteigti 
Miami, New Yorke, New 
Orleans, Los Angeles ir ei
lėje kitų miestų.

T. Sąjunga įteikė 
protestą JAV

Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė protestą 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybei ir reikalauja tuojau 
atiduoti cukrų, kurį užgro
bė San Juono prieplaukoje, 
Puerto Rikoje.

Iš Kubos anglų laivas 
“Streatam hill” vežė 90,000 
cukraus maišų ir sustojo 
San Juan prieplaukoje, nes 
jo motorai sugedo.

Ten kokia tai JAV kom
panija užgrobė cukrų, nes, 
sakosi, kad Kuboje, nacio
nalizavo jos įmones. TSRS 
sako, kad tas nieko bendro 
neturi su kompanija ir Ku
ba, nes cukrus priklauso ne 
Kubai, o Tarybų Sąjungai.

NAUJAS DIDELIS 
TSRS LĖKTUVAS

Maskva. — Maskvos or- 
laukyje buvo išbandytas 
naujas keleivinis lėktuvas. 
Tai milžinas, kuris gali 
vežti 182 žmones. Jis gali 
be sustojimo nuskristi iš 
Maskvos iki New Yorko.

Wilmington, Del. — Su
laukęs 88 metų amžiaus mi
rė Thomas E. Doremus, 
vienas iš viršininkų dina
mito E. I. du Pont de Ne
mours kompanijos.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Jungtinių Tautų * 17-toje 
asamblėjoje kalbėjo Tary
bų Sąjungos užsienio mi
nistras Andrius Gromyko. 
Jis persergėjo, Jungtines 
Tautas, kad jeigu jos neko
vos prieš baisų' karo pavo
jų, tai jos žlugs, kaip žlugo | 
Tautų Lyga.

i

Gromyko kritikavo Jung
tinių Valstijų agresyvę po
litiką Kubos klausime. Jis 
citavo prezidento Kenedžio 
ir kitų JAV valdininkų 
grasinimus intervencija į 
Kubą. Gromyko sakė, kad 
JAV propaganda, būk Ku
ba “Sudaro Amerikos vals
tybėms pavojų”, yra tik in
tervencijai priedanga. Jis 
sakė, kad JAV reakciniai 
sluoksniai reikalauja pulti 
Kubą todėl, kad ten yra 
skirtinga santvarka. Gro
myko sakė, kad JAV politi- 
J<a prieštarauja Jungtinių 
Tautų čarteriui, kuris nusa
ko, kad šią organizaciją 
sudaro valstybės, kurios 
turi skirtingas socialines 
santvarkas ,ir .draudžia sa
vo nariams kištis į kitų ša
lių vidaus reikalus.

Gromyko sakė, kad jeigu 
Jungtinės Taut o s n e s u- 
draus JAV ir Kuba bus už 
pulta, tai pakriks Jungti
nės Tautos, nes jos gali gy
vuoti tik ginant taikos rei
kalus, neleidžiant vienoms 
šalims kištis į kitų vidaus 
reikalus ir veikiant prieš 
agresorius. Gromyko nuro
dė ir į tai, kad JAV gink
luoja ir lavina Kubos pabė
gėlius intervencijai į Kubą.

Tarsis Pakistanas, 
Indija ir Kinija

Pekinas. — Spalio mėne
si įvyks konferencija tarp 

i Kinijos ir Pakistano atsto
vų suregulivimui sienos 
reikalų. Pakistaną atsto
vaus jo ambasadorius ge
nerolas N.A.M. Raza. Tarp 
Kinijos ir Pakistano, Kaš
myro srityje, yra 150 my
lių ilgio siena.

Spalio 15 dieną į Pekiną 
atvyks Indijos delegacija 
tartis sienų reikalais. Tarp 
Indijos ir Kinijos siena yra 
virš 2,000 mylių ilgio. Ji nė
ra nustatyta ir kyla daug 
hesusipratimų.

JAV 90% IŽDO EINA 
DĖL MILITARIZMO

Washingtonas. — James 
M. Haswell rašo, kad Jung
tinių valstijų valdžia savo 
iždo nuo 85 iki 90 procentų 
išleidžia militarižmo reika
lams. JAV užlaiko milita- 
rizmui tarnaujančių virš 
6,000,000 žmonių.

Ginkluotose jėgose yra 
3,000,000 žmonių. Pentago
nas samdo 1,000,000, o dar 
2,600,000 dirba militarinėje 
industrijoje.

TSRS ministras sakė, kad 
jeigu JAV puls Kubą, tai 
tada kils pasaulinis karas. 
Jeigu Kuba bus užpulta, 
arba bus kliudoma TSRS 
laivų plaukiojimas į Kubą, 
tai tas ves prie atominio 
karo.

Berlynas ir taika 
su Vokietijomis

Antrą kalbos dalį Gro
myko pašventė nusiginkla
vimo reikalams, suregulia
vimui vakarinio Berlyno 
reikalų ir taikos sutarties 
padarymui su Vokietijo
mis. Nusiginklavijmo reika
luose jis pakartojo TSRS 
politiką kuri jau pirmiau 
buvo išdėstyta Jungtinėse 
Tautose ir Ženevoje nusi
ginklavimo konferencijoje. 
Tarybų Sąjunga stoja už 
pilną nusiginklavimą per 
ketveris metus.

Kas dėl vakarinio Berly
no, tai jis sakė, kad NATO 
jį pavertė į savo karo bazę, 
o vokiečiai hitlerininkai į 
nuolatinių provokacijų vie
tą. Gromyko sakė, kad 
TSRS labai pageidauja, 
kad visos valstybės, kurios 
kariavo prieš hitlerine Vo
kietiją, padarytų su Vokie
tijomis taiką, o jeigu vaka
rai ir toliau atidėlios, tai 
TSRS ir kitos socialistinės 
šalys bus priverstos sky
rium padaryti taiką su Vo
kietijos Demokratine Res- 
Respublika (Rytų Vokieti
ja) ir baigti Antrojo pa
saulinio karo palikimą, 
taipgi sutvarkyti vakarinio 

' Berlyno reikalus.

Kuboje bus statoma 
žvejų bazė

Havana. — Kubos prem- 
' jeras Kastro paskelbė, kad 
Kuba ir Tarybų Sąjunga 
susitarė statyti bendrą žve
jams bazę. Kastro sakė, 
kad bazę statys patys ku
biečiai ir iš Kubos medžia
gų, bet Tarybų Sąjunga pa
skolins 12,000,000 pesų. 
(Pirmiau peso vertė buvo 
lygi JAV doleriui). Jis sa
kė, kad pagal sutartį TSRS 
žvejai naudosis ta baze.

Washingtonas. — Kubos 
pabėgėliai pradėjo aršią 
propagandą prieš Kubą. 
Jie tvirtina, kad žvejų ba
zė bus paversta į TSRS ka
ro laivų bazę.

ANGLAI SMAUGIA 
ADENIEčIUS

Adenas. — Virš 3,000 
adeniečių, daugumoje jau
nimo, demonstravo reika
laudami Adenui nepriklau
somybės. Anglų policija ir 
kareiviai užpuolė demon
strantus! Vieną užmušė ir 
virš šimtą areštavo.

Adenas • randasi Arabiš
kame pusiasalyje, prie Ade
no įlankos (Indijos didjūrio 
dalies).

Bona. — Jungtinių Vals
tijų prezidentas Kenedis 

1 prisiuntė laišką Vakarų 
[Vokietijos kancleriui Ade- 
i naueriui, užgirdamas Va
karų vokiečių politiką ir 
juos drąsindamas.

Kenedis pasiten k i n ę s, 
| kad Adenaueris ir Francū- 
i zijos prezidentas De Gaulle 
sutiko, kad tarp Vakarų 
Vokietijos ir Francūzijos 
turėtų būti ne tik glaudus 
ekonominis bendradarbia
vimas, bet ir politinė vie
nybė.

Kenedis taipgi drąsino 
vakarinio Berlyno gyvento

Mississippi rasistai išstojo 
prieš JAV vyriausybę

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų federalinė 
vyriausybė pasirengus pa
siųsti armijos dalinius į 
Mississippi valstiją, kad 
privertus tos valstijos gu
bernatorių R. R. Barnettą 
skaitytis su šalies konsti
tucija.

Jis atsisakė įleisti neg
rą studentą James H. Me- 
redithą į Mississippi valsti
jos universitetą. JAV teis
mas isakė studentą priim
ti. Tada Mississippi 
valstijos gubernatorius įsa
kė valstijos policininkams 
ir milicininkams vartoti jė
gą prieš JAV federalinės 
valdžios žmones, jeigu jie 
lydės negrą į universitetą.

Argentiną valdo 
karininką klika

Buenos Aires. — Argen
tinoje kovo mėnesį įvyko 
militaristų sukilimas ir jie 
pavarė prezidentą Artūro 
Frondizį su jo valdžia. Mi- 
litaristai sakė, kad jie “iš
gelbėjo Argentiną nuo ko
munistų ir peronistų”. Jie 
panaikino parlamentarinių 
rinkimų rezultatus ir į pre
zidento vietą pastatė Jose 
Maria Guido.

Dabar įvyko antras mili- 
taristu perversmas. Jie pa
varė Guido ministeriją ir 
naują kabinetą sudarė iš 
generolų ir admirolų. Sako- 
koma, kad šie yra Frondi- 
zio šalininkai.

MIRĖ ĮŽYMUS TSRS 
ARCHITEKYTAS

Maskva. — Sulaukęs 61 
metų amžiaus mirė įžymus 
architektas Aleksand ras 
Vlasovas. Pagal jo paga
mintus planus buvo pasta
tyta labai daug gražių ir 
didelių namų, svarbių tiltų 
ir po karo atstatytas Ki
jevas. 1959 metais jis gavo 
Lenino premiją.

Belgradas. — Atvyko 
TSRS delegacija priešaky
je su šalies prezidentu Leo
nidu Brežnevu.

jus, kad jie kietai laikytųsi 
su “laisvuoju pasauliu”.

Paryžius. — Kada De 
Gaulle lankėsi Vakarų Va- 
kietijoje ir tarėsi su Ade- 
naueriu, tai jie sutiko slap
tai didinti Francūzijos ir 
Vakarų Vokietijos armijų 
atominį aprūpinimą.

Berlynas. — Walter i s 
Ulbrichtas, Rytų Vokieti
jos liaudies vadas, pareiš
kė, kad Vakarai atidėlioda
mi taikos sutarties pasira
šymą su Vokietijomis tik 
sau blogo daro. “Jie už tai 
brangiau užmokės”, sakė 
Ulbrichtas.

St. Louis. — Šimtai neg- 
negrų protestavo ir reika
lavo teisti policininką I. 
Masoną, kuris prieš kelias 
dienas peršovė negrą Dar- 
nelli Dortchą. Polocija puo
lė demonstrantus. Kas tai 
pašovė tris policininkus ir 
vieną demonstrantą.

Birmingham, ALA.—Ne
grų kovotojas kunigas Dr. 
Martin Luther King sako, 
kad po Mississippi valstijos 
kovos už įsileidimą negro į 
universitetą, tai prasidės 
kova už negrų įsileidimą ir 
į Alabamos valstijos uni
versitetą.

Macon, Ga. —Baltieji šo
vinistai sudegino jau aš
tuntą negrų bažnyčią Geor
gia valstijoje.

Jackson, Miss. — Missis
sippi valstijos policininkai 
pastojo kelią JAV federali
nės valdžios maršalams, 
kurie norėjo įeiti į valstijos 
būstinę ir įteikti teismo 
patvarkymą prieš segrega
ciją.

New Orleans. — Missis
sippi gubernatorius R. R. 
Barnettas atsisakė priimti 
pašaukimą į teismą.

Offord, Miss. — Miss, 
valstijos viršininkai jau 
trečiu kartu atsisakė įleisti 
negrą J. H. Meredithą į 
valstijos universitetą.

St. Louis. — Baltieji šo
vinistai padegė aštuonis 
negrų gyvenimo namus.

Ekstra
Sana. — Jemeno milita- 

ristai nuvertė karališką 
valdžią ir paskelbė respub
liką. Jemenas randasi Ara
biško pusiasalio pietinėj da
lyje. Jis užima 75,000 ketv. 
mylių plotą ir turi 5,000,- 
000 gyventojų.

Barcelona, Ispanija. — 
Baisus uraganas nusiautė 
per pietinę Ispaniją. Žuvo 
apie tūkstantis žm o n i ų, 
medžiaginiai nuostoliai la
bai dideli.



1W V M VV V| LITHUANIAN
A 1 3 V II SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.
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

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co....... . ....  $10.00 per year
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months, $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Monroe doktrina ir Kuba
JAV REAKCIONIERIAI, agituodami už tai, kad 

mūsų valdžia pradėtų karą prieš revoliucinę Kubą, kad 
darytų j on invaziją, dangstosi Monroe doktrina.

Kas yra Monroe doktrina?
1823 metais JAV preidentas, norėdamas apsaugoti 

Šiaurės ir Pietų Ameriką nuo Europos reakcijos, kuri 
bandė kišti savo koją į šiuos žemynus, paskelbė doku
mentą, kuris yra žinomas kaip “Monroe Doctrine” 
(Prezidento Monroe doktrina — nusistatymas-pažiūra). 
Tais laikais, kaip žinia, kilo Lotynų Amerikos žmonės 
prieš Ispaniją, siekėsi tapti nepriklausomais, kūrė savo 
respublikas Amerikos žemyne. Europos monarchijoms 
tai nepatiko; nepatiko ypatingai Ispanijai, iš kurios 
kontrolės-priespaudos Lotynų Amerikos žmonės siekėsi 
išsilaisvinti ir gyventi nepriklausomai. JAV valdžia, 
kuri tuomet buvo, palyginti, progresyvi, bandė užkirsti 
Europos reakcijai kelią Į Ameriką, ir paskelbtoje dokt
rinoje Monroe sakė, kad JAV kovos prieš kiekvieną iš 
kitų žemynų pasikėsinimą veržtis į Ameriką.

Dabar, kai Kuba gavo ginklų iš socialistinių šalių, 
kad galėtų jais apsiginti, jei JAV darytų naują invazi
ją i Kubą, tai JAV reakcionieriai sako: europines^šalys 
kišasi į amerikinių šalių reikalus, tuo grūmodamos 
JAV pavojum, tuo būdu reikią Kubą užpulti ir tą 
“pavojų pašalinti”. Vadinasi, reikia pradėti prieš Kubą 
preventyvi karą!

Tasai reakcionierių balsas, be abejonės, randa at
balsi kai kuriuose žmonių sluoksniuose; net ir lietuviš
kieji liaudies priešai visa gerkle šaukia, kad prieš Kubą 
JAV turėtų paskelbti preventyvį karą, kad pašalintų 
“pavojų”, kuris JAV “gresia”.

Galvojantieji amerikiečiai, žinoma, reakcionierių 
riksmą ir kėslus smerkia. Toks žymus kolumnistas, 
kaip Walter Lippmann, savo kolumnoje, pasirodžiusioje 
rugs. 18 d., kalbėdamas apie Monroe doktriną ir pre- 
ventyvini karą prieš Kubą, primena jr tai, kad prezi
dentas Monroe 1823 metais savo doktrinoje pasakė; 
“Europiniu valstybių karuose, vedamuose tarp saves, 
mes niekad nesikišome, neigi mes manome į juos kiš
tis...” Kitais žodžiais, Mųnroe sakė: Amerika nesikiša 
j Europos vidujinius reikalus, Europa neturi teisės kiš
tis i Amerikos vidujinius reikalus!

Kaip gi dabar?
Lippmannas sako:
“Monroe doktrinos pagrindai išnyko 20-ajame am

žiuje dviejuose Pasauliniuose karuose, Korėjos kare ir 
šaltajame kare, kuris tebesitęsia. Mes negalime vado
vautis Monroe doktrina be atsakymo į klausimą, ką 
mes darome visoje Europoje ir Azijoje.,.”

Tai kokį pasiteisinimą JAV turėtų, jei pradėtų 
prieš Kubą preventyvinį karą? Lippmannas atsako:

“Mes negalime pradėti preventyvinio karo prieš 
Kastro (Kubą) be sudarymo taisyklės, kad preventyvi
nis karas yra teisėtas prieš mūsų militarines bazes 
Berlyne, Turkijoje, Irane, Pakistane, Tailande, Pieti
niame Vietname, Okinavoje, Pietinėje Korėjoje ir Ja
ponijoje.”

Kitais žodžiais, jeigu JAV turinčios teisę pulti Ku
bą, tai kitos valstybės turi turėti tokią pat teisę pulti 
amerikines bazes paminėtuose kraštuose, sako .Lipp
mannas. ;

Panašią mintį išreiškė aną dieną ir “The New York 
Timeso” kolumnistas Arthus K rock. Panašiai pasisakė 
Francis Leary rugsėjo 23 d. tame pačiame “The New 
York Timese.”

Taip kalba kiekvienas galvojantis žmogus.
Amerikos valstybės šiuo metu nėra ir negali būti 

izoliuotos nuo Europos arba Azijos jokiomis doktrino
mis. Kuba—nepriklausoma valstybė, ir ji turi pilną tei
sę, jei mato reikalo, vesti prekybą su bet kuria kita vąL 
stybe, nežiūrint, kur toji valstybė bebūtų, ir kokią vi
suomeninę santvarką ji turėtų. Kuba suvereni valstybė 
ir ji turi teisę pirktis ginklų, kad galėtų apsaugoti savo 
sienas, savo žmones, nežiūrint, iš kur tie ginklai parei
na. Rodosi, tai visiems turėtų būti suprantamas daly
kas. Deja, JAV reakcionieriams, atrodo, tokie dalykai 
nežinomi. Jie Kubą dar vis skaito savo kolonija.

— o —
MUMS RODOSI, JAV vyriausybė turėtų eiti prie 

sumezgimo ryšių su Kuba. Gal būt jau “per toli” buvo 
nueita, per daug “susipykta”, tai ar nevertėtų panaudo
ti Jungtines Tautas, kad jos tarpininkautų, kad jos pa
dėtų išspręsti nesusipratimus, kurie pasireiškia tarp 
JAV ir Kubos? Jungt. Tautų sekretoriatas tuo reika
lu mielai patarnautų.

Per kurį laiką Laoso klausimas kėlė neramumus. 
Tačiau jie buvo išspręsti taikiai—pirmiausiai tarp Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų, o paskui—Žene
voje. Dabar ten jau ramu, “nesusipratimai”, karas ne
gresia. Kodėl to paties negalima padaryti ir čia,—Ku
bos ir JAV santykiuose?

Visokie rėksniai, karo treškėjai, liaudies priešai 
bando daryti visa, kąd pasaulyje nebūtų ramybės, kad 
šaltasis karas virstų karštuoju. Karo troškėjų intere? 
sams parsidavusi spauda ir radijas nuolat ir nuolat ha-

— V* V . .4 — . — .» • k . . i 4, >

I

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DEJUOJA IR 
MARIJONAI

Besiartinant mūsų spau
dos vajui, įdomu žvilgtelėti 
į spaudos buitį pas klerika
lus. Rugsėjo 17 d. Čikagos 
marijonų “Drauge” vienas 
kunigas, rašydamas veda
mąjį, šitaip dejuoja:

Maža yra vilčių, kad lietu
viškoji spauda stiprės ir augs. 
Kaip tik priešingai, ji brenda 
vis į sunkesnį savosios egzisten
cijos kelią. Jaunoji karta la
biau linksta prie vietinės spau
dos, prie kurios visa aplinka, 
ypač mokykla, pripratina ir 
priverčia ja naudotis.

Be to, sunku lietuviškajai 
spaudai net prieiti prie savųjų 
žmonių. Angliškąją spaudą 
mokyklos bruka kone jėga. 
Mokyklose kai kur vaikai gra
sinami elgesio mažinimu, jei
gu jos neplatins. O tie patys 
vaikai galėtų savo lietuviams 
tėvams iš ne vienos mokyk
los parnešti paraginimą tė
vams, kad šie užsiprenume
ruotų lietuvišką dienraštį ar 
savaitraštį.

Kaipgi jaunimas skaitys vė
liau lietuvišką knygą ar laik
raštį, kai jam mokykloje iš 
pat mažens yra pasakyta ir 
įkalta, jog lietuvių kalba yra 
visai nereikalinga 
lietuvių katalikų 
yra nekatalikiškas.
angliškas, tai jis būtų ir plati
namas ir būtų katalikiškas.

Taip, kiekvienam aišku,

klausimu pardsfe ktraJpšne- 
lį jaunimo žurnalui “Jauni
mo gretos.” Susipažinkime 
su prof. Baršausko nuomo
ne:

Nijolė Markevičiūtė ir Irena 
Jakinevičiūtė šių metų ‘‘Jauni
mo Gretų” 2 nr. išspausdino 
Vandos Jasinskaitės laiškų, 
kuriuos ji rašė iš Kazachsta
no, ištraukas. Tai, apie ką ra
šo Vanda, domina ne vieną 
“Jaunimo Gretų” skaitytoją.

Aš atidžiai perskaičiau laiš
kų ištraukas ir giliai susimąs
čiau. Vandos pasirinktas gyve
nimo kelias yra neparastai ori
ginalus. Ji, 1955 metais baigus 
Kretingos vidurinę mokyklą, 
atvyko į V. Kapsuko vardo 
universitetą žurnalistikos. Bai
gus universitetą, išvyko dirb
ti su komjaunimo kelialapiu į 
Kazachstaną. Prieš tai, būda
ma studente, jau trejetą vasa
rų ten padirbėjo, nuimant der
lių. Pąmilo ji šį kraštą ir nu
tarė padirbėti ten, baigus žur
nalistikos mokslus. Dirba ji 
statybose eiline darbininke.

Kyla klausimai,'ar gerai pa
darė Vanda? Ar nepamirš sa
vo pasiruošimo? Gal ji būtų 
naudingesnė, jei dirbtų pagal 
pasiruoštą specialybę ?

Šitoki klausimai, manau, ky
la kiekvienam, pas kaičius 
Vandos laiškų ištraukas.

Peikia pasakyti, kad Vanda 
labai gerai orientuojasi šių 
dienų gyvenime. Ją padarė 
statybininke ne romantika. Ši-

arba kad 
dienraštis 
Jeigu jis

MARIJONAI NORI 
“IŠLAISVINTI” KUBĄ

Tur būt nieks taip karo 
netrokšta, kaip Čikagos ma
rijonai, ir jie tai nuolat pa
reiškia per savo laikraštį 
“Draugą.”

Štai rugsėjo 19 d. edito- 
riale marijonų redaktoriai 
rėkia už invaziją Kubon. 
Jie smerkia tuos, kurie ki
taip žiūri. Jiems patinka 
Vakarų Vokietijos fašistų 
pažiūra. Girdi, Vakarų Vo-

kad nearigliškai sp a U d a i ^tvirtina jos draugės Nijo- 
Jungtinėse Valstijose augti 
ir bujoti progų nėra. Tai 
liečia ne tik lietuvius, o ir 
kitas tautines grupes.. Se
noji karta miršta, jaunimas 
nu taute ja, gi imigracija 
naujų žmonių, kurie skaity
tų savo prigimta kalba laik
raštį, visiškai sumažėjusi.

Bet mūsų, pažangiajai 
spaudai dar yra “nauja dir
va,” būtent, tarp tų žmonių, 
kurie skaito antilietuvišką- 
klerikalų bei jų talkinin
kų—spaudą.

Einant pas tuos žmones, 
reikia aiškinti, kodėl jie tu
ri skaityti ir remti pažan
giąją spaudą. Reikia nuro
dyti, jog klerikalų ir jų tal
kininkų— socialdemokratų 
bei tautininkų — spauda 
šmeižia Lietuvą ir jos žmo
nių daromus pasiekimus,

lė Markevičiūtė ir Irena Jaki
nevičiūtė, Jos Vandą geriau
siai asmeniškai pažįsta, nes 
kartu mokėsi vienos specialy
bės.

Vanda —« tjkra Žemaitijos 
duktė. Ji labai tvirto charak
terio. Iš vaikystės nėra balta
rankė. Lygiai vertina visus 
darbus. Jį griežtai kovoja 
prieš . tas maiųy dukreles, bei 
sūnelių j kurie' ųrplęosi Įik tam, 
kad tėvą; Varčia. ' Tokių duk
relių ir sūneli# yra nemaža. 
Man tenka vadovauti stambiai 
aukštajai mokyklai jau 12 me
tų. Per šį laikotarpį teko 
daug pažinti abiturientų. Jau 
paruošėme apįe 7,000 inžinie
rių. peruošiam’apie 10% iš jų 
nubyrėjo. Man teko su dauge
liu iš nubyrėjusių nuodugniai 
išsikalbėti. Dalis iš jų ne pa
gal pamėgtą specialybę pate
ko. Jiems sunkiai sekėsi ma
tematiniai mokslai. Kitiems 
susidarė' nepalankios sąlygos 
mokytis, ir buvo .priversti mes
ti mokslą. Bet iš jų apie 200 

i dėl savoagituoja už naują karą. Gi netapo inžinieriais 
mūsų pažangioji spauda pa- silpno charakterio, dėl išlepi- 
duoda apie Lietuvą teisin
gas žinias, ir ji kovoja ųž 
taikos pasaulyje išlaikymą.

O taika šiandien kiekvie
nam doram žmogui yra 
pats brangiausias, švenčiau
sias dalykas!

LIETUVOS JAUNIMAS 
DIRBA IR DISKUSUOJA

Tarybų Lietuvos jaunimo 
spaudoje diskusuojama, ar 
gerai daro tie, kurie, baigę 
aukštuosius mokslus, eina 
padirbėti prie fizinių darbų, 
ne savo profesijoje. DiskusL 
joms progą davė Vanda Ja- 
sinskaitė, baigusi Vilniaus 
universiteto žurnalis tikos 
fakultetą, ji nuvyko dirbti 
į Kazachstaną statybininke. 
Iš ten ji rašo savo drau
gėms laiškus ir džiaugiasi, 
kad taip padarė.

Į diskusijas įsikišo ir pro
fesorius dr. K, Baršauskas, 
Kauno Politechnikos ipsti-

mo iš mažens. Jie šiaip taip, 
tėvelių verčiami, baigė viduri
nes mokyklas. Jie lyg nend
rės, vėjelio verčiamos, linksta 
į vieną ir į antrą pusę. Jie ne
pamėgo jokio darbo. Jie ieš
ko gyvenime lengviausio ke
lio. Negali prisiversti dirbti. 
Jie yra didžiulė našta tėvams, 
našta kolektyvui. Dalis iš šios 
rūšies jaunuolių pateko į šį 
kelią dėl mamyčių kaltės, ku
rios per savo meilę vaikui 
daugiau nįeko> nemato. Jos per 
daug išlepina, savo vaikus, ir 
tolimesniam g^yenimę jie tam
pa nelaimingif patys ir kenks
mingi kolektyvui. Tėvai daro 
savo vaikams cĮidžiąusią įtaką, 
čią kiekviena iųama ir kiek
vienas tėvas turi ypač atsi
žvelgti į vaikų paruošimą gy
venimui. Piriniąusia vaikui rei
kią skiepyti |Uėįlę darbui, Rei
kia, kad vaikas pamėgtų bet 
kokį darbą. Jis neprivalo skir
ti fizinio ir . protinio darbo. 
Vaikas privalo žinoti, kad be 
darbo neįmanomas žmogaus 
gyvenimas. Vąndą šias savy
bes atsinešė jau iš žemaičių 
šalies. Ji pasirinko teisingą 
kelią. Ji nebijo fizinio darbo,

“Laisvės” Redakcija.
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rabanija, rėkia, agituoja už karą prieš Kubą. Aiškus 
dalykas, tai nervina žmones, kurie suprąnfa, jog toks 
karinis žygis prieš Kubą galętų įsiliepsnoti į pasaulinį 
karą, O kas tada?!. ■.

Mūsų nuomone, prezidentas Kenediš gerai padarė 
sudrausdamas rėksnius, bet tik to neužtenką. Ęeksnįąi 
bando ^Kubos klausimą” išnaudoti savo politikai. Pre
zidentas galėtų atimti bet kokį pagrindątjų riksmui ąL 
steigdamas ryšius su Kuba, atsteigdąjnas prekybą šų 
tuo mūsų šalies kaimynu. . ~ •

e-.. < 1;

Gerb
“Vilnies” Nr. 164 paste

bėjau žintėje pavadinimą 
^Sraigės.” Būtent, kad iš 
Vengrijos Žalos srities į 
Prancūziją pasiunčia pus
antro milijono mąistui var
tojamų sraigių.

Kas per štofas tos srai
gės? Kol kas negaliu 
spėti. Gal jūs., gerbiami 
daktoriai, paaiškinsite?

Viso labo,
V. J. Stankus

“Dabartinės lietuvių kal
bos žodyne” sakoma: “Srai
gė —v spirąlišku. kiautu lė
tai judantis moliuskas.”

Lotyniškai vadinami “He
li V’ Lietuvoje,,kai kur, va
dindavo “slimokais,” kitur 
dar kitaip, Rasdavome jų 
ėdančių grybus ir paupiuo
se. . • •

J. Grigiškis

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
tuto direktorius. Jis tuo 
nors galėtų ir lengvesnį dar
bą turėti.1. Vanda pasirinko 
savo darbo1 laboratorija staty
bą. Būdama statybininke, ji 
gali tapti pjųkįa rašytoja. Ji 
yra bepradęd^pti rašyti. Jos 
laiškų ištraukos., rodo, kad 
Vandą tūri gabumų pasirink
tai žurnalistikos specialybei. 
Tolimesnis jos gyvenimas ir 
veikla parodys, kokią didžiu
lę reikšmę turės jai darbas 
statybose. Ji eina tvirtu ko
munizmo statytojos keliu. Vna- 
da tvirtai įsisavino marksisti
nę pasaulėžiūrą. Ji yra pavyz
dys jauniems specialistams, 
kurie per paskirstymą iš Vil
niaus ar Kauno į darbą niekur 
nenori išvykti.

Vanda pasirinko teisingą, 
originalų kelią.

Izraeliui minint 14-metinę 
nepriklausomybės sukaktį
r Šiuo metu savaitraščio 

“National Guardian” repor
teris Dan Leon keliauja po 
Izraelį ir iš ten paduoda ne
mažai davinių apie abelną 
to krašto žmonių gyvenimą.

Izraelis dabar mini savo 
keturioliktmetinę nuo vals
tybės susikūrimo sukaktį. 
Kaip pas žydus priimta try
likos metų vaiką skaityti 
jau subrendusiu žmogumi, 
taip dabar 14 metų valstybė 
skaitosi pilnai subrendusi ir 
galinti pastoviai ir nepri
klausomai savo reikalus 
tvarkyti.

Kai Izraelis pasiskelbė ne
priklausoma valstybe 1948 
metais, tau/. toje teritorijo
je gyveno apie 800,000 žmo
nių. Šiuo metu Izraelis jau 
turi apie 2 milijonus gyven
tojų. Kaip matome, per pa
staruosius 14 metų Izraelio 
gyventojų skaičius daugiau 
kaip dvigubai padaugėjo. 
Tą skaičių padaugino iš Eu
ropos atvykę 450,000 imi
grantų, iš Azijos—280,000, 
iš Afrikos — 250,000. Da
bar europiečių kilmės gy
ventojai sudaro apie virš 50 
procentų gyventojų.

Pripažįstama, kad per 14 
metų Izraelis yra padaręs 
didelį šuolį pirmyn. Pasta
tyti keli nauji miestai, kaip 
Beerševa, Dimona, Nege- 
vąs.' Žymiai apgyvendintos 
Galiliejaus ir Negevo smil
tynes. Pramonė ir agrikul
tūrą taipgi išvystyta ant 
aukštesnio laipsnio. Kolek- 
tyves kolonijos, Į^ibbutziniu 
vadinamos, skaitomos' svar
biu įnašų į naująjį Ižrąelio 
gyvenimį. . Joše tvarkomasi 
socialistiniu ‘ pagrindu, kas 
žydų buržuazijai ir nacio
nalistams nelabai patinka.

Visa beda dabar Izraeliui 
yra tame, kad tik 35 proc. 
gyventojų yra įsijungę į 
produktyvų darbą, kuomet 
kituose b u r ž u a z i n i u o se 
kraštuose nuo 45 proc. iki 
51 proC. dirba produktyvų 
darbą. Kasmet dabar pro
duktyvių darbininkų skai
čius mažėja, o vertelgyste 
ir spekuliacija užsiimančių 
skaičius didėja. Klasinis pa
sidalinimas irgi darosi di
desnis ir didesnis. Turtin
gieji vis turtėja, o biednie- 
jie—biednėja. Ekonom i n i s 
didelės žmonių daugumos 
gyvenimas yra nelengvas.

džios, kuriai vadovautų ra
binai su pilna teise diktuoti 
visiems šalies gyventojams, 
verstų visus pildyti religi
nius nurodymus.

Dr. Sobleno iš Amerikos 
atvykimas Izraeliu ir iš ten ; 
jo prievarta išvežimas smar
kiai papurtė pačią valdžią. : 
Dr. Soblenui mirus Angli- . 
joje, tarp Izraelio gyvento
jų dar didesnis nepasitenki
nimas matomas. Klausimas 
ten kyla: Kodėl Soblenas, . 
norėjęs prieglaudą Izraely-,, 
je gauti, prievarta išdepor- 
tuotas, kuomet Izraelis skel
biasi priglaudžiąs visus žy
dus, kurie nori Izraelyje ap- .. 
sigyventi?

Nuolatiniai kivirčai su 
arabų šalimis irgi žymiaį • 
silpnina jauną valstybę. Gf 
tie kivirčai niekaip nešvel- ’ 
nė j a. :

Izraelis, minėdamas 14- ‘ 
metinę savo gimimo sukak
tį, kaip atrodo, negali pa- 
sidžiaugti ramiu ir laimin
gu bu jo j imu. i

Televizijoje diskusijos 
apie rasinę diskriminaciją

Televizijos programos 
“Open End” vedėjas David 
Susskind pasikvietė New 
Yorkan keturis Albany, 
Georgia, žymius žmones:.' 
majorą Asa Kelley, “Alba
ny Herald” redaktorių ir 
tame mieste vienatinės te
levizijos stoties savininką . 
James Gray, taipgi Albany 
negrų judėjimo vadovus dr. 
W. G. Andersoną ir advoką- '

labai aiškiai esą suprantamą, 
kodėl Jungtinės Valstybės pri
valo įsikišti į Kubos vidaus rei
kalus. Jei kariniai veiksmai 
būtų reikalingi, jie turėtų ri
botis tik Kuba. Tačiau mano
ma, kad tada turėtų būti žy
giai taip suplanuoti, jog pa
vyktų jais kubiečius išlaisvin
ti. Nepasisekusios pastangos 
nuversti Kubos diktatorių Cas
tro atneštų labai liūdnas pa
sekmes. Vokiečiai tačiau gal
voja, kąd Jungtinės Valstybės 
tokios intervencijoj nedaryą.

Kunigams baisu, kad ne
darys! Nors gali daryti, 
kaip sykį jau darė. JAV 
reakcionieriai rėkia, kaip 
padūkę, už tai, kad darytų 
Kubon invaziją. Marijonų 
laikraštis prideda:

Susirūpinimas Kubos padėti
mi yra visuotinis, pasaulinis. 
Jis turėtų prisidėti prie to, 
kad padrąsintų Jungtines 
Valstybes imtis greitų ir griež
tų priemonių išlaisvinti Kubos 
žmones ir pašalinti pavojų 
grėsme visai Amerikai.*

Matote, marijonai nori Ku
bą “išlaisvinti” — taip pat, 
kaip budelis Franko, su 
Hitlerio ir Mussolinio (taip
gi ir su katalikų dvasininki
jos) talka, “išlaisvino” Ispa
nija!

Gėda, pasmerkimas jums, 
kunigėliai, už tokią nedorą 
politiką, už žmonių kursty- 

prie karo!mą

Ęugsėjo 16 d. jie turėjo 
televizijoje dviejų, valandų 
diskusijas rasinės diskrimi
nacijos klausimu. Davi<&; 
Susskind diskusijoms vado-*, 
vavo. Įdomu/buvo pasiklau-y 
syti, kaip jie šį opų klausi- . 
mą rišo.

Majoras Kelley ir redak- ’ 
torius Gray atvirai pasisa-' ’ 
kė esą rasinės diskriminaci- • 
jos ir segregacijos šalinin
kai. Kaip tokie, jie ir gynė ’ 
pietinių valstijų negrų var-’l 
žymo klausimu patvarky- ° 
mus; pasisakė, kad jie skai- ' 
to negrus žemesnės rasės 
žmonėmis, su kuriais negalį 1 
būti jokios lygybės. Kaltino" 
negrus, kam jie nesiskaito 
su jų patvarkymais.

Negrai Anderson ir King 
labai vykusiai juos sumušė.' 
Jie nurodė, jog pietinių

Nemažą skurdą pergyvena valstijų diskriminaciniai.. 
patvarkymai yra priešingi.* 
Jungtinių Valstijų ksnstitu-•; 
cijai ir įstatymams ir kam?. 
tų valstijų valdovai laužo .♦ 
savo krašto konstituciją irzZ 
įstatymus. Negrų judėjimas.; 
siekiasi to, kad priverstų ; 
tuos valdovus pildyti kons- . 
tituciją ir įstatymus, kurie ! 
stovi aukščiau bet kurios.r 
valstijos įstatymų.

Diskusijų vedėjas Suss
kind taipgi įsiterpdavo su’- 
savo pastabomis ir klausi
mais, kurie baltiesiems šo- r 
vinistams, rasinės diskrimi-' 
nacijos gynėjams, labai ne- " 
patiko. Jis net pastebėjo, : 
kad Albany, Ga., policija•• 
areštavo ir terorizavo Kbal- 
tuosius kunigus, religinių ’• 
organizacijų vadovus, kurie - 
buvo atvykę iš New Yorko 
ir kitų miestų negrams pa» t- 
dėti vesti kovą prieš rasinę o 
diskriminaciją. Albany ma-7 
joras Kelley turėtų atsakyti^ 
už savo policijos žiauriųsu 
elgesius,

ten pasilikę arabai, 1 
skaičius siekia iki 250,000.

Užsienio žydų nuolatinė)1 
Izraeliui parama, be kurios 
pasidarytų dar sunkesnė 
ekonominė padėtis, žymiai 
sutvirtino naująją valstybę. 
Daugiausia pagalbos gauna 
iš Amerikos.

Politinė padėtis taipgi nė
ra pastovi! Premjero Da
vido Ben-Guriono valdžia 
laikosi kaip ant vištos ko
jos. Knessete (parlamente) 
jo Mapai partija sudaro 
daugumą, bet ir toje daugu
moje nėra vienybės. Darbi- 

I ninkai reiškia nepasitenki
nimą valdžios politika. Apie 
100,000 darbininkų paskelbė 
streiką, kai sužinojo, kad 
valdžia numažino savo pini
gų vertę ir tuo pablogino 
darbo žmonių ekonominį 
g y v e n imą. ■ Reakcionieriai 
nacionalistai, kuriems vado
vauja fanatiški rabinai, ir
gi prieš valdžią kovoja. Jie 
reikalauja religinės val-

i
i
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Knyga ^Lietuvos Meno 
istorijos bruožai”

Liepsningas kovotojas uz 
žmonijos šviesią ateitį

Kai gavau šią knygą ir 
ant greitųjų perverčiau jos 
puslapius ir pamačiau tuos 
pačius lietuviškus istorijos 
pilių griuvėsius ir namus, 
pagalvojau: Na, tai bus vėl 
ta pati istorija, kaip ir dr. 
Margerio “150 dienų Lietu
voje.”

Kadangi aš tą knygą ga
vau piknike ir ją nešiojausi, 
tai bent keli žmonės klausė: 
Ką gi tu čia turi? Na, tai 
vėl ir vėl ją vartėme ir ap
tarėme ją.

—A, namai, pilys, bažny
čios, ir kam jie vis su tomis 
bažnyčiomis?

Daugumas nerodė knygai 
užuojautos.

4 Aš, t u r ė d amas dabar 
daug laiko, ją tuoj ėmiau 
skaityti. Kai perskaičiau 
pratarme, jau pajutau, kad 
čia gal bus kas tokio dau
giau, ir neapsirikau. Kiek 
daug joje to, ko aš pirmiau 
dar nebuvau matęs ir skai
tė

Dabar, kai perskaičiau, ir, 
be abejo, nebus paskutinis 
sykis, nors žinau, kad tai 
ne mano mokslui apie ja 
kalbėti, bet vistiek noriu šį 
tą tarti.

Mat, jaučiu, kad gal daug 
kas tain jos ir neskaitys, 
mat, labai didelė ir tt., gal 
taip ir paliks, kad tos Dilys 
ir bažnyčios mums žino
mos. .. Oi, daug nustos, 
kurie taip padarys.

Knyga įneša į kiekvieno 
sąmoningo darbininko kny
gynėlį labai daug naujo ir 
šviesaus. Suprantame tai, 
kaip mes senosios kartos 
lietuviai augome kaimuose, 
vienkiemiuose bei mieste
liuose, kiek mums pavyko 
pažengti pirmyn moksle, 
kultūroje, — labai mažai. 
Tiesa, čia atvykę kai kurie 
organizavom chorus, juose 
vaidinome veikalus, kai ku
rie lavinome balsą, kai ku
rie bandėme kai kurį mu
zikinį instrumentą užvaldy
ti, dar kiti bandė ir šį tą 
piešti, bet tai buvo tik 
aguonos grūdelis moksle ir 
mene.

O tačiau mūsų mažytėje 
Lietuvėlėje, ypač Vilniuje, 
Kaune ir kituose didesniuo
se miestuose, buvo gana se
nas ir gana toli pažengęs 
mokslas ir menas, tačiau 
mes, sodžių ir mažų mieste
lių žmonės, to nežinojome, 
nematėme. Kodėl? Todėl, 
kad tais laikais buržuazinė
je tvarkoje daugiau ar ma
žiau buvo paslėpta nuo dar
bo ^žmonių. Kur paslėpta? 
Kunigaikščių ir dvariųinkų 
Svaruose, fabrikantų vilose 
ir bažnyčiose. Taigi mums, 
biedniokams, taip ir neteko 
pamatyti tų mokslo žmonių 
gabumų grožio, kaip pieši
nių, stovyklų, paminklų ir 
t. t.

Tiesa, mes galėjome di
desnėse bažnyčiose kiek pa
matyti šiokių tokių pa
veikslų, kokių ten nebuvėlių 
šventųjų bei aniuolų bei vel
nių, bet mes jų nei su
prasti nemokėjome, o pa
mokyti nebuvo kam.

Kalbamoje knygoje auto
rius ant 12-to puslapio mus 
supažindina šitaip:

“Meno skatinimas grožio 
yra gyvenimo pažangos gro- 
grožis. Šitokio grožio kupi
ni meno kūriniai išlieka am
žinai. Jie savo grožio ne
praranda ne tik šimtmečiais, 
bet ir tūkstantmečiais. Ge
riausius meno kūrinius, 
kaip ir aplamai kultūros 
laimėjimus, paveldi karta iš

kartos, visuomenė iš visuo
menės. Dėl to meno reikš
mė labai didelė.

Visi didieji menininkai 
savo kūrybos šaltiniu 
laikė liaudies gyvenimą 
ir vienaip ar kitaip jį 
vaizdavo. Tačiau tų meni
ninku kūriniai ne visada 
priklausė liaudžiai. Klasi
nėje visuomenėje žymiau
sieji meno kūriniai buvo iš
naudotojiškų klasių nuo
savybė, todėl liaudis ne
galėjo tų kūrinių ma
tyti ir jais gėrėtis. Dai
lės muziejai, paveikslų 
galerijos, parkai, senovės 
pilys atsidarė visiems dar 
labai neseniai. Ypatingai 
tuo rūpinasi socialistinė 
valstybė. Socialistinėje san
tvarkoje visi dailės kūriniai 
ir kitų meno šakų paminklai 
yra visos liaudies nuosavy
bė.”

Čia pabrėžiau tik palygi
namai trumputę ištraukėlę 
iš knygos, kur supažindina-1 
mas skaitytojas su meno • 
reikšme ir jo vieta visuo
menėje, tai tik žodžiais, o 
kur gi paveikslai, skulptū
ros, namai, biustai, monu
mentai ir t. t. Tik atsi
verskite ir pasižiūrėkite į 
P. Rimšos piešinį “Lietuvos 
mokykla 1804-1904” (pusi.
217) arba A. Žmuidzinavi
čiaus “Lietuvaitė” (pusi.
218) , arba J. Zikario “Ant 
vieškelio” (pusi. 10), arba 
P. Rimšos “Artojas” (pusi. 
231). Ir taip be pabaigos. 
Ar gi čia, trumpame 
straipsnelyje viską pasaky
si, o mes nematėme ir ne
žinojome, kiek daug mes 
turime taip aukštai išsi
mokslinusių vyrų ir moterų.

Mes apie tai sužinome tik 
dabar, kada Lietuvą valdo 
žmonės komunistinių pažiū
rų. Gerai autorius sako, 
kad aplamai kultūros laimė
jimus paveldi karta iš kar
tos, visuomenė iš visuome
nės.

Kyla klausimas, kokią 
kultūrą mes lietuviai pa- 
veldėjome nuo paskiausių 
mūsų valdovų, kunigų ir 
Smetonos?

Kunigų kultūra ta, kad 
jie didžiavosi pristatę daug 
bažnyčių, vienuolynų ir vi
sas pakeles nustatė kry
žiais. Ar tai kultūra, kai 
suvarytų tūkstančiai mote
rų į vienuolynus vapsėjo 
poterius? Ar kunigai, ap
sikarstę visokiais sijonais 
ir tūlomis, prie altorių ske- 
rečiodamiesi, kaip kokie čė- 
rauninkai, buvo kultūra? 
Ar iš tokios “kultūros” tau
ta gauna bent kokios kul
tūros? Kokią kultūrą vyk
dė Smetona, tų pačių kuni
gų padedamas? Jie džiau
gėsi pristatę Lietuvoje daug 
kalėjimų, kuriuose jie pū
dė ir žudė darbo žmonių 
vadus, ir tuomi didžiavosi?

Tik dabar mūsų Lietuvėlė 
pražydo viskuo — fabrikais, 
gerais plentais, masiniais 
žmonių sambūriais į pla
čias apylinkes, gale rijas, 
muziejus, sodus, kuriuose 
puošia gražūs mokslo ir 
dailės vyrų ir moterų dar
bai.

Šioje knygoje jūs viską 
matysite ir pajusite.

J. D. S.

Maskva. —' TSR|S pasiga
mino naują “Uiušino” ke
leivinį lėktuvą ir pagal jo 
planą naują malūnsparnį.

Pekinas. — Kinijoje yra 
didelė rudeninė sausra.

mą už. jo principingą, 
nią, energingą kovą 
užsienio imperialistų 
tų ir vidaus nuverstųjų iš
naudotojiškų klasių bei ca
rinės kariaunos mėginimus 
sugrąžinti senąją išnaudo
tojišką santvarką.

Dar pilietinio karo ir už
sienio ginkluotos interven
cijos metais F. Dzeržinskis, 
jautrus ir atidus darbo žmo
nėms, rūpinosi jaunosios 

j kartos gyvenimu ir ypač li
kusių dėl karo be globos 
vaikų likimu. Jis be galo 
mylėjo vaikus, kuriuose ma
tė liaudies ateitį ir jo inici
atyvos bei veiklos dėka, 
tūkstančiai benamių paaug
lių susirado savo kelią į gy
venimą.

Užsienio imperialistiniai 
interventai buvo tarybinės 

; liaudies išvyti iš Tarybų ša
lies žemės, o vidaus kontr- 
revoliucija—įveikta. Tary
binei liaudžiai iškilo didžiau
si kare sugriauto liaudies 
ūkio atstatymo, o paskui to
lesnio išvystymo, šalies so
cialistinio industrializavimo I 
uždaviniai. Nuo 1921 metų 
Feliksas Dzeržinskis dirbo 

; Susisiekimo liaudies komi- 
I sąru, o nuo 1924 metų — 
i TSRS Aukščiausiosios liau- 
i dies ūkio tarybos pirminin
ku ir atidavė visas savo jė
gas taikiai socializmo šalies 
statybai;.., <1; ......i U A 1‘ 

' - i

’ ‘-Feli^šb1' jfemtžįhskio '■ ’vain-? 
d‘as y rd ‘artimas ir* brangus 
lietuviu tautai. Jis gimė

oje, 
Lietuvoje jis.' savo

Į sąmoningo: kelią.
Lietuvos dąr.bjrięi^ soči-! 

sve^k^Urldemoktaf^ užsi-’ 
tos, JIS tuojau pasinėrė grūdino,Usis^i^Srksis-
voliucinę veiklą. LeninojūbU' - ‘ 
kinys, veikdamas bolševikų^ 
partijos’ eilėse; jis’ buvo'-ar
timiausias Lenino bendra
žygis ruošiant' socialistinę 
revoliuciją ir vadovaujant 
darbo masėms Spalio revo
liucijoje. Jis teisėtai nusi
pelnė “Spalio'’didvyrio” var
dą, kurį-tarybinė liaudis 
jam su gilia meile suteikė.

Įsikūrus pirmajai žmoni
jos istorijoje Rusijos darbi
ninkų ir valstiečių valsty
bei, jam buvo patikėtas 
svarbiausias postas — vado
vai! t Ypatingajai Komisijai 
kovai su spekuliacija ir 
kontrrevoliucija. F. Dzer
žinskis nusipelnė didžiausią 
tarybinių žmonių dėkingu-

Rugsėjo 11 d. suėjo 85 
metai, kai gimė Feliksas 
Dzeržinskis. Jo šviesus at
minimas yra brangus vi
siems darbo žmdriėms todėl, 
kad jis paskyrė visas savo 
jėgas, visą savo gyvenimą 
kovai už tikrą, socialistinę 
demokratiją, už visuomenę, 
kurioje vienas žmogus ne
išnaudotų kito žmogaus. Jis 
buvo tikras, narsus proleta
rinis revoliucionierius.

Feliksas Dzeržinskis ne-Į 
pabūgo carinių kalėjimų, 
kuriuose jis ilgą laiką bu
vo kalinamas sukaustytas 
sunkiomis grandinėmis, jis 
nepabūgo ištrėmimų į toli
mus šalies užkampius. 11 
metų, t. y. beveik ketvirtą 
viso savo gyvenimo dalį, 
jam teko praleisti kalėji
muose, katorgoje ir ištrėmi
me.

Visus gyvenimo sunku- i 
mus ir vargus F. Dzeržins
kis išt v e r m i n g a i pakėlė, 
rūsčiausiais gyvenimo mo
mentais nepasid u o d a m a s’ 
nevilčiai, nes jis žinojo, kad 
aukojasi kilniausiam, huma
niškiausiam tikslui — žmo
gaus laimės vardan. Jis gi
liai tikėjo revoliucinio 
marksizmo mokslo nemir
tingumu, savo idėjų teisiu-i 
gurnu,, tikėjo dar b i n i n k ų' 
klase, liaudimi ir jos neiš
vengiama pergale kovoje 
prieš išnaudotojus ir engė
jus. 1908 metais, būdamas « 
kalėjime, F. Dzeržinskis ra- , 
šė “Dienoraštyje”: “Jeigu 
socializmo žvaigždė nešvies-

Dzeržinskį iš Maskvos Bu
tyrkų kalėjimo. Nepaisyda
mas savo pairusios' l .

suma- 
prieš 
agen-

yra

bran gus rkaip-V'i^ą^i r mų - 
jų revoliucinio mąr^i z m o 
idėjų, proletarinio ^terna- 
cionalizmO prmėjpį^'^leidė
jų Lietuvos darbMmUų tar
pe.’ ‘

Būdamas aštųoniolikame- 
tis jaunuolis, F. Dzeržinskis 
1895 metais Vilniuje įstojo 
į Lietuvos socialdemokratų 
organizaciją. Kaip ištiki
mas darbininkų klasės rei
kalui nuo pirmųjų savo vi
suomeninės veiklos žingsnių 
marksistas, jis nuosekliai 
gynė visų tautybių darbi
ninkų solidarumą ir kovoju 
uz proletarinį internaciona
lizmą Lietuvos socialdemo-

o
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Feliksas Dzeržinskis

kratų partijoje. Apie tai jis 
pats pasakoja savo autobio
grafijoje bei atsiminimuose, 
apie tai aiškiai k a 1 b a m a 
LSDP istorijos dokumen
tuose, saugomuose Tarybų

PHILADELPHIA. PA
Draugai praneša, kad drg. | tikau daug senų bičiulių, 

Bekampis, gyvenantis Ava- 
lion, N. J., puldamas nuo

Lietuvos mokslinių bibliote- k°PečiLb sunkiai susižeidė, 
kų rankraštynuose.

Be galo sunkus, skurdus Įzacijų nario. Užuojauta ir 
ir tamsus buvo XIX a. pa-,linkėjimas Jums, „drauge, 
baigoje Lietuvos darbiniu- į EUsveikti ir dirbti pažangia- 
kų gyvenimas. F. Dzeržins-;me judėjime kaip dirbote

Gaila pažangaus spaudos 
rėmėjo ir pažangių organi- 

Užuojauta ir

su kuriais teko dirbti bend
rai gyvenant New Yorko 
apylinkėje. Linksma, gra
žu buvo pasidalyti mintimis, 
paspausti dešinę, palinkėti 
sveikatos visuomeniniame

kis visą savo jaunat v i š k ą praeityje.
energiją, jėgas ir sugebėji- _____
mus 1895-1897 metų laiko-i Rugsėjo 16 pas draugus 
tarpiu atidavė Vilniaus ir , Churlius. Pattenburge įvy-

Rugsėjo 16 pas draugus

Kauno darbininkams poli
tiškai šviesti, jų klasiniam 
susipratimui pakelti, jiems 
organizuoti ir aktyviai 
lyvauti vadovaujant jų 
vai prieš kapitalistinį 
naudojimą.

F. Dzeržinskio, kilnaus ir 
liepsningo kovotojo už dar
bo žmonių laimę, gyvybė 
nutrūko 1926 m. liepos 20 d.

Lietuvių tauta brangina 
Felikso Dzeržinskio atmini
mą. Iš jo gyvenimo ir veik
los jaunoji karta mokosi 
būti bebaime kovoje už savo 
humaniškiausio idealo įgy
vendinimą, būti ištikima 
liaudžiai, atsidavusiai kovo
ti už žmogaus laimę žemėje.

J. Komodaitė

ko- 
iš-

kusiame sąskrydyje brook- 
lyniečiai atvyko skaitlingai, I 
sudarydami didžiumą sve
čiu.
ladelphijos, visur pribūnan- 
ti draugai Zambusevičiai ir 
Romikaitienė iš Readingo. 
Lipčius su Šlajum iš Ches- 
terio ir Urbonas iš Eastono. 
Pennsylvanijos draugai pir
mu kartu aplankė Churlius. 
Atvykusieji prisilanko obuo
lių, tyrame ore prie gerų 
valgių, gražių kalbų smagiai 
laiką praleido.

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopa laikė susi

rinkimą. Jis įvyko rugsėjo 
18 dieną. Narių daugiau 
atsilankė kaip į pirmesnj, 
nes gal pageidavo sužinoti 
rezultatus parengimo, įvy
kusio rugsėjo 9 dieną.

Parengimo komisija pra
nešė, kad pasekmės geros. 
Pelnas bus pasiųstas “Lais
vei”, kaip buvo garsinta 
ruošiant parengimą.

f • "
Kuopos o r g anizatorė 

Barbora Medley buvo pa-j 
ruoštis užkandžiu ir kavos,1 darbas, ir 
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čiuliai esame senesni, bet su 
tokia pačia energija, su ko
kia buvome jaunesni.

Gyvendami toliau retkar
čiais aplankom parengimus 
miestuose. Ačiū brooklynie- 
čiams už aplankymą mūsų.

Lansdale mokyklos valdy- 
Buvo mašina iš Phi- ha uždraudė gimnastikai 

pasibaigus vartoti vandenį 
n u s i p r a u s i mui. Sakoma, 
trūksta vandens. Vanduo 
taupomas atsargai, kilus 
gaisrui ar kitiems netikėtu
mams. 'Vasaros laiku van
denį pirko nuo No. Wales.

Wilkes-Barreje prasidėjo 
•teismas dėl tragiškos mir
ties 14-kos metų lietuvai
tės Jean Volukonis, kuri už
simušė krisdama 84 pėdas 

Transporto darbininkai, nuo uolos. Kaltinamas Wm. 
priklausanti AFL-CIO loka- J Lewis neprisipažįsta kaltu, 
lui 234, busų vairuotojai, 
reikalauja kompanijos pri
silaikyti įstatymo, neleisti 
buso, kol įėjęs į busą ke
leivis nenueis už nužymėtos 
vietos nuo vairuotojo. Kom
panija sako, prisilaikant to
kio patvarkymo, vairuoto
jas turės nesmagumo su ne
paklausančiais. Kaip bus 
dalykai išrišti, vėliau patir
sime.

Volukonytės motina ir se
suo liudija, 
m o

Laukiama teis- 
nuosprendžio.

Pilietis

Philadelphijoje nori m a 
įvesti natūralų gesą (du
jas). Kontraktas atiduotas 
Norfolk, Va., kompanijai. 
AFL-CIO taryba,. prie ku
rios priklauso 250 lokalų, 
protestuoja, kam kitos vals
tijos kompanijai atiduotas 

" • kitos valstijos 
tai skaniai narius pavaiši- 'darbininkai dirbs, kuomet 
no. Visi ir visos jai taria 
ačiū. i bedarbių. Valdininkai sako 

į ištirsiu dalykus ir padary- 
Dabar demokratų ir res- šią sprendimą.

publikonų partijų vadai ir 
jų kandidatai daug žada 
piliečiams ragindami už jų 
partijų kandidatus balsuo
ti. Kaip kurie kalba net už 
35 valandų darbo savaitę. 
Bet žmonės jau iš praeities 
žino, kad tų partijų kandi
datai savo pažadus pamirš
ta, kai tik rinkimai praei-'metus Nepriklausomybės 
na.

Sarah Reiter, Mediku su- 
sivienijimo pripažinta se
niausia moteris valstijoje, 
sulaukusi 107 metu amžiaus.v

Amerikos konstitucija gi
mė Philadelphijoje prieš 175

Vietos anglų laikraštis 
“The Evening Register” 
pateikė žinių apie Tarybų 
Sąjungos moterų • gyveni
mą. Rašo, kad ten 79% 
moterų gauna iš valdžios 
pirm gimdymo ir laiku 
gimdymų pagalbą. Joms 
daktarai ir slaugės tarnau
ja veltui. Laikraštis rašo, 
kad Jungtinės 
yra turtingos, tai kodėl j 

mūsų šalyje tokios 
bos nėra moterims.

svetainėje. Nepriklausomy
bės svetainę lanko tūkstan
tiai amerikiečių ir atvyku
sių iš kitų šalių, susipažin
ai su istorine vieta ir Lais
vės varpu. Vėliavos gimta
dienio proga dalyvavo Tru- 

j manas, miesto ir valstijos 
i pareigūnai. Pasakyta kal-

EASTON, PA.
“Auksines vestuves”

Sekmadienį, rugsėjo 16 
Elzbieta ir Jonas Katiniai 
minėjo savo 50 metų šeimy
ninio gyvenimo sukaktį, tai 
yra, “auksines vestuves”. 
Jie susilaukė ir išaugino 
du sūnus—Joną ir Vytau-

Parengimas Įvyko Kati- 
nių užeigoje (“tavernoje”). 
Žmonių susirinko apie 200 
ir visi linksminosi linkėda
mi daug laimių jubiliatams.

Katiniai sūnus išaugino 
gražiai. Abu kalba lietuviš
kai. Jonas, vyresnis sūnus, 
yra graborius ir maloniai 
patarnauja visiems, kaip 
laike mirties, taip ir gy
viems. Abu Katinių sūnūs 
yra vedę ir augina šeimas.

Katiniai pažangūs žmo
nės, prenumeruoja ■ “Lais
vę” ir kitą pažangiąją 
spauda.

Jubiliejaus parę suruošė 
sūnus Jonas.

Linkiu Ratiniams sveika
tos ir daug laimių.

Bridgeport, Conn.
Kaip kituose miestuose, 

taip ir pas mus randasi ne
dirbančiu darbininku, ku-C C J

rių nedarbo apdrauda jau 
pasibaigus. Yra pranešimų, 
kad miestas iš federalinės 

i vyriausybės gaus kelis mi- 
Kiekvieneriais metais ren- ]įjonus dolerių viešiems 

: darbams, tai tada gal dalis 
bedarbių gaus darbo.

Po dviejų dienų streiko 
Bridgeporto gazo (dujų) 
darbininkai vėl grįžo į dar
bą—kompanija ir darbinin
kai susitarė.

Dabar pačiame karštyje 
priešrinkiminė kampanija. 
Kada išeini pasivaikščioti, 
užeini į poilsio vietą, tuo
jau prieina politinis agita
torius ir agituoja balsuoti 
už jo partijos kandidatus.

J. Strižauskas

Valstijos I gįama senų, veteranų, laik-'

pagal-

garsus
Mokslo

Mūsų mieste yra 
Yale universitetas, 
metai vėl prasidėjo. Suva
žiavo apie 8,000 jaunuolių. 
Biznieriai džiaugiasi, nes 
studentai pakelia jų biznį. 
Per vasarą daug biznierių 
skundėsi, kad neturi 
lo.

raščių ir žurnalų platintojų 
diena, renkama aukos jų pa
ramai. Šiais metais surink
ta šimtas tūkstančių dole
rių. Didelė auka.

Harry Hinman gyveno 13 
metų prie didelės duobės. 
Lietui užėjus, ne tik jo, bet 

i ir kaimynų skiepai būna 
vandens užsemti. Netekęs 
kantrybės nuėjo į tarybos 
posėdį, reikalaudamas pa
galbos, užkviesdamas tary- 

ibos narius lietui užėjus, at
silankyti i jo skiepą išsi
maudyti. Tarybos nariai sa
ko, kad ne jų reikalas, nes 

i tai yra Astha Brothers 
J. Kunca .k o m p an i j o s nuosavybė.

Kompanija sako, kad tai 
miesto tarybos reikalas.

Išvykoje pas Churlius su-

vers-

seka-
Conn.

Gavome žinią, kad 
mą mėnesį įvyks 
Valstijoje LLD 3-čios ap
skrities suv ažiavimas. 
Apie tai bus vėliau parašy
ta daugiau.

Norwalk, Conn. — Su
laukęs 88 metų amžiaus mi
rė smuikų gamintojas La- 
dislavas Kaplanas.

Belgradas. — Buvo su
ruoštas banketas pasitiki- 
kimui TSRS prezidento 
Brežnevo ir kitų delegaci
jos narių. Jugoslavijos pre
zidentas Tito sakė, kad 
abiejų šalių santykiai yra 
geri.
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IŠ LAIŠKŲ
Drg. Mizara,

Dėkoju už laišką, dovano
kit, kad taip ilgai neprisi
rengiau atsakyti. Už kele- 
tos dienų išvykstu kartu su 
Regina atostogauti į Sočį. 
Ten bus daugiau laiko, ta
da dažniau parašysiu.

Soči, tai vienas didžiausių 
mūsų tėvynės kurortų. Rug
sėjo mėnuo ten geriausias 
metų laikas: ne per daug 
karšta, pats vaisių sezonas, 
šiltas jūros vanduo. Ten 
jau nebuvome nuo 1953 me
tų, per tą laiką, be abejo, 
kurortas gerokai pasikeitė. 
Bet apie tai parašysiu iš 
Soči.

Kadangi pas mane kuror
tinė nuotaika, todėl norisi 
tarti keletą žodžių ir apie 
mūsų tėviškės kurort u s. 
Šiais metais man teko ne
maža keliauti po respubli
ką, pavasarį prisiėjo pabu
voti Druskininkuose, ten 
kur užsimezgė pirmoji mū
sų pažintis. Druskininkai 
nuo 1959 metų, kuomet mes 
su Jumis ten buvome gero
kai pasikeitė, pagražėjo, iš
augo eilė naujų sanatorijų, 
baigta statyti nauja purvo 
gydykla, dar daugiau pasi
puošė ir prasiplėtė gydomo
sios fizkultūros parkas, pa
statytas naujas viešbutis, 
eilė naujų valgyklų, išdygo 
virš 200 valstybinių ir pri
vačių gyvenamųjų namų. 
Išasfaltuota visa eilė naujų 
gatvių, prasiplėtė vanden
tiekio ir kanalizacijos tink
las, išaugo eilė kitų kuror
tinių ir buitinių objektų.

Metai iš metų gražėja vi
si Tarybų Lietuvos kuror
tai. Šią vasarą man teko 
pabuvoti ir prieš gintarinių 
Baltijos krantų Palangoje- 
vienoje mėgstamiausių Lie
tuvos darbo žmonių poilsio 
vietų. Retai sutiksime žmo
gų, kuris nenorėtų praleisti 
atostogų, pailsėti Palango
je, pasigrožėti Baltijos jū
ra, pasiklausyti jos bangų 
ošimo, pasivaikščioti po ko
pas.

Per keletą paskutinių me
tų Palanga gerokai pakeitė 
savo veidą. Ji metai iš me
tų gražėja ir auga: įrengi- 
mi skverai, statomi nauji 
dailūs pastatai. Vytauto, 
Basanavičiaus ir Taikos 
gatvės tapo daugiau pana
šiomis ne į gatves, o į puoš
nius bulvarus. Vietoj anks
tyvesnių tvorų jas dabar 
puošia dekoratyvinių krū
mų gyvatvorės ir žolynai 
žydintieji nuo ankstyvo pa
vasario iki rudens. Netoli
moje ateityje tokiais taps 
dauguma miesto ir kurorto 
kvartalų. Tik per trejus 
metus Palangoje pasodinta 
dešimtys tūkstančių medžių 
ir dekoratyvių krūmų. Pa
langoje išaugo nauja 400 
vietų dietinė valgykla, nau
jas plačiaekraninis 400 vie
tų kino teatras “Naglis.” 
Beveik dvigubai praplėsta 
ligoninė. Basanavičiaus- 
Daukanto gatvių kampe 
1960 m. pastatytas didelis, 
naujas viešbutis.

Ateityje Palanga bus ne 
tik vienas iš gražiausių mū
sų tėvynės kampelių, poilsio 
vietų, bet ir vienas iš svar
biausių mūsų šalies sveika
tos šaltinių. Giluminių grę
žinių dėka aptiktos minera
linio vandens versmės. AL 
liktų tyrimų duomenys ro
do, kad šis mineralinis van
duo panašus į garsiųjų Birš
tono ir Druskininkų vande
nis, tiks gydomosioms vo-
nioms, taip pat gerti įvai-

rių virškinamųjų organų 
susirgimo atvejais. Palan
goje surastas ir tinkamas 
gydyti purvas. Artimiausiu 
metu numatoma statyti 
naują balneogydyklą ant 
Ronžės kranto.

* Palangą puošia 70 ha par
akas su savo reta augmenija, 
skulptoriaus R. Antinio 
skulptūra “Eglė žalčių ka
ralienė,” pajūrio skvere 
esanti, netoli jūros tilto 
skulptūra dailininkės Gai
galaitės “Jūratė ir Kasty
tis.”

1959 m. buvo sudarytas 
generalinis kurorto staty
bos planas, kuris teikia šiam 
kurortui dar puikesnes per
spektyvas. Palanga nebus 
daugiau dalijama į dvi da
lis—miestą ir kurortą. Ku
rortu taps visa Palanga. 
Prie Naglio kalno bus įkur
ta turistinė bazė, pastaty
tas viešbutis, keletas didelių 
sanatorijų ir poilsio namų.

Palangos kurortą pamėgo 
ne tik Lietuvos darbo žmo
nės. Praleisti čia savo ato
stogų, pailsėti atvyksta ne
maža žmonių ir iš kitų mū
sų šalies respublikų. Pasku
tiniais metais, per vasaros 
sezono laikotarpį čia pabu
vojo apie 70-90,000 poilsiau
tojų.

Vasaros metu ypač daug 
žmonių Palangoje būna šeš
tadieniais ir sekmadieniais. 
Visais keliais vedančiais į 
Palangą rieda gausybė ma
šinų su ekskursantais iš 
mokyklų ir įstaigų. Važiuo
ja šimtus kilometrų, kad tik 
galėtų pasveikinti jūrą, pa
sigrožėti jos bangomis, nuo
stabiu reginiu.

i
Netolimoje ateityje Pa

langos kurortas taps kuror
tu veikiančiu ištisus metus.

> Numatyta išgręžti 2 km gy
lio gręžinį ir gauti iš ten 
40 C temperatūros minera
linį vandenį. Tokio vandens 
nereikės šildyti. Palangos 
kurorte greta jūros puikių 
klimatinių faktorių bus pla
čiau naudojamos balneolo
ginės gydymo priemonės.

Netoli Palangos yra nuo
stabus Lietuvos gamtos 
kampelis Neringa. Tai siau
ras beveik 100 km ilgumo 
pusiasalis, kurį iš vakarų 
skalauja Baltijos jūra, o iš 
rytų Kuršių Marios. Beveik 
visas Neringos paviršius 
kalvotas, vietomis kopos iš
kilę iki 65 m aukščio. Šie 
smėlio kalnai primena mil
žiniškus dykumų tyrlau
kius, todėl Neringa dažnai 
vadinama Šiaurės Sachara. 
Neringa garsi savo puikio
mis klimatinėmis sąlygo
mis, nuostabiais gamtovaiz
džiais, kvapniais pušynais, 
todėl ji nepaprastai yra 
mėgstama poilsiautojų. 
Pereitais metais man 
pirmą kartą teko pabuvo
ti šiame nuostabiame 
gamtos kampelyje, o vė
liau su viso šeima praleis
ti pusę savo atostogų laiko. 
Čia buvo proga ne tik pail
sėti, pasimaudyti jūroje ir 
Kuršių Mariose, pagrybauti 
Neringos pušynuose. Rei
kia pasakyti, kad visi čia 
atvykusieji poilsiautojai ir 
ekskursijų dalyviai nepa
prastai būna sužavėti šiuo 
gamtos kampeliu.

Paskutiniais metais Ne
ringa gerokai pagražėjo, iš
dygo čia naujas, prie pat 
Kuršių Marių kranto resto
ranas, statoma nauja turis
tinė bazė. i

Nedidelį TSRS žemėlapio 
kampelį užima Tarybų Lie
tuva. Palyginti per trumpą

Brockton, Mass.
Negaliu iškentėti: rašau 

iš ligoninės. Mano sveikata 
taisosi, gavau tris puskvor- 
tes svetimo kraujo. Dabar 
dar rugsėjo 24 d. imsX-ray 
vidurinių organų. Paskui 
pasakys, kada darys opera
ciją.

Man bebūnant ligoninėje 
mirė mano kaimynai. Rug
sėjo 13 dieną mirė kunigas 
prelatas Strakauskas, 66 
metų. Jam čia begaspado- 
riaujant, jo rūpesčiu ant 
bažnyčios skiepo pastatė 
didelę bažnyčią su aukštu 
bokštu ir varpais, ir 14 
kambarių iš plytų kleboni
ją, ir dėl minyškų didelį na
mą. Vasario mėnesį buvo 
gavęs širdies ataką. Dabar 
staiga gavo antrą ataką ir 
mirė.

Justinas Plaušinaitis, 51 
metų amžiaus, mirė rugsė
jo 15 d. Paliko du vaikus ir 
žmoną. Čionai apsigyveno 
po Antrojo pasaulinio karo.

Rugsėjo 17 dieną mirė 
Povilas Matakonis, pavie
nis, gyveno pas “Laisvės” 
skaitytoją Marijoną Hap- 
kinienę, 269 Winter St. Pa
laidotas Melrose kapinėse.

Girdėjau, kad Worceste- 
rio Aido choras važiuos su
vaidinti operetę “Lietuvai
te” į Brooklyn, N. Y., lap
kričio 4 d., o į Brocktoną 
lapkričio 11 d., 2 vai. po 
pietų. Dabar laiko prakti
kas vadovybėje Jono Dir- 
velio.

Man būnant ligoninėje 
tenka .daugiau \ką pęrskai- 
tyti mūsų spaudoje. Savo 
įspūdžiuose “Įgyti patyri
ni a i Tarybų Lietuvoje” 

* Ona Šimoliūniute (Wellus) 
teisingai rašo, nieko neper 
deda. D. Jusius, iš Worces
ter, Mass., aprašė “Laisvė
je” parašiutininkų varžy
bas Orange, Mass. Gerai 
aprašytas L. S. ir D. Drau
gijos 35 metų sukakties 
banketas Olympia Parke. 
Gerai skamba Mildred 
Stensler atgarsiai iš LMS 
“reunion” ir pikniko rugp. 
12 d. Su įdomumu skaičiau 
New Jersey Naujienas, ku 
rias rašo Ignas. Dr. J. Kaš- 
kaičio pasikalbėjimas su 
K. Karosiene įdomus, taip
gi patiko jo aprašymas pa
simatymo su mūsų turis
tais Vilniuje.

4I » I ■ I I

Jau gavau apie 50 atvi
rukų bei laiškų, reiškiančių 
užuojautą. Visiems širdin
gai ačiū..

Geo. Shimaitis

TSRS ĮSKIEPIJO 100 . 
MILIJONŲ ŽMONIŲ

Maskva. — Tarybų Są
jungoje buvo įskiepyta nuo 
vaikų paralyžiaus virš šim
tas milijonų vaikų ir jaunų 
žmonių Dr. Sabino gyvąją 
vakcina. Vakcina gerai vei
kia. Dr. Sabino vakcina 
vartojama ir kitose socia
listinėse šalyse kovai prieš 
“polio” ligą.
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laiką įvyko milžiniški pasi
keitimai, kurie visam pa
sauliui parodė tarybinės 
santvarkos jėgą.

Tuo ir baigsim. Linkėji
mai Jums ir Ievutei nuo vi
sų mūsų šeimos narių. Daž
niausiai Jus prisimena ma
žiausias mūsų šeimos narys 
Dalytė. Ji jau mokosi aš
tuntoje klasėje, Gražina se
kančiais metais gaus gydy
tojo diplomą. Perduokite 
linkėjimus Rušinskams.

J. R.
(Laiško autorius—įžymus 

visuomenės veikėjas Lietu
voje.—Redakcija)

PLYMOUTH, PA.
Rugsėjo 9 dieną LDS ir 

LLD kuopų paskutinis su
sirinkimas įvyko su viršmi- 
nėtų kuopų protokolų sek
retore Margaret Navickie
ne. Paskutinius užrašus ji 
gražiai perskaitė, jie vien
balsiai buvo priimti. Taip 
pat kuopų valdybų ir pikni
kų rengimo komisijų, ra
portai išduoti ir priimti.

Pasirodo, mūsų organiza
cijose ligšiol viskas tvar
koj. Toliau, nutarta kiek 
galint remti mūsų laikraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajaus reikalus.

Svarbiausia prob lema 
buvo, tai rinkimas protoko
lų sekretoriaus. M. Navic
kienė, aplinkybių verčia
ma, savo namelį pardavė ir 
apleidžia Plymoutho mies
telį, keliasi gyventi pas sū
nų į Marylando valstiją, ir 
rezignuoja iš protok o 1 ų 
sekretorės pareigų. M. Na
vickienės toks pranešimas 
abiejų kuopų narius liūd
nai nuteikė, nes mūsų kuo
pose labai svarbi proble
ma, kas galės užimti jos 
vietą. LDS 60 k. nariai no-

buotojų mūsų organizacijų 
parengimuose.

Margaret Navickienė vi
suomet buvo sumani ir nuo
širdžiai darbavosi abiejų 
organizacijų naudai. Jai 
joks organizacijų gerovei 
darbas nėra per sunkus. 
Bet, kaip jau mes visi žino
me, po jos draugo vyro 
mirties, vienai likusiai, pa
sidarė nuobodu ir per sun
ku prižiūrėti nuosavą na
melį. Taigi, minėtų aplin
kybių verčiama, namelį 
pardavė ir apleidžia mūsų 
miestelį Plymouthą ir mūsų 
kuopų veikimą, kuriose ji 
yra nepavaduojama.

Draugė M. Navickienė 
keliasi gyventi pas sūnų į 
Marylando valstiją.

Mūsų abiejų kuopų drau
gai yra labai susirūpinę ir 
apgailestaujame, kad d. 
Margaret, aplinkybių ver
čiama, mus apleidžia. Bet 
mes esame jai dėkingi už 
jos praeityje atliktus gerus 
darbus.

Mieloji drauge, Margaret 
Navickiene, mes visi virš- 
minėtų organizacijų nariai,

linkime lau geros sveika
tos, ištvermės, laimingo ir 
taikaus sugyvenimo su sa
vo mylimu sūnumi bei sa
vąja šeima.

O prisiminimui mūsų 
taip pat nuoširdžiai prašo
me priimti nuo LLD 97 ir 
LDS kuopų ir jų narių 
nors ir kuklią dovanėlę.

Vardan virš minėtų or
ganizacijų,

V. Žilinskas

ŠILTI ŽODŽIAI
Šių metų vasario mėn. 3 

d. Pabaltijo karinės apy
gardos laikraščio “Už Tė
vynę” puslapiuose poetas 
BĮ. Sluckis supažindina ta
rybinius karius su E. Mie
želaičio kūryba. B. Sluckis 
ypač aukštai vertina poeto 
rinkinį “Žmogus,” pristaty
tą Lenininei premijai gau
ti.

Straipsnyje, pavadintame 
“Apie žmogų, žmogui, už 
žmogų,” apibūdinamas E. 
Miežežlaičio kūrybinis brai
žas, pateikiama poeto bio
grafinių duomenų. B. Sluc
kis savo straipsnį baigia 
ištrauka iš eilėraščio “Šir
dis.”

(“Liter, ir menas”)

Mūsų nuoširdi padėka
Rugsėjo 16 dieną pas 

mus įvyko gegužinė. Jfti- 
dangi oras buvo gražūs,'tai 
susirinko daug žmonių, su 
vaikais ir darbininkais apie 
šimtas. Šeimininkės buvo 
Muzikevičienė, Augutienė, 
pagelbėjo Dainienė. Taip
gi ir jų vyrai pagelbėjo.

Mes širdingai dėkojam 
joms ir jų vyrams. Muzike
vičienė aukojo du skirtin
gus pyragus ir saldžių 
agurkėlių, Augutienė auko
jo “ausiukių”, Stanulienė 
aukojo gražų tortą ir ko
pūstų, Barštienė aukojo 
babką. Mes aukojom daržo
vių ir kitokių dalykėlių.

Dėkojam visiems už pasi
darbavimą, aukojimą ir vi
siems draugams už atsilan
kymą.

čiurliai, .
Pattenburg, N. r J.

Ottawa. — Aštuoni lai
vai, kurie priklauso I. H. 
Mathers & Son kompanijai, 
yra vartojami TSRS ir Ku
bos prekybai. Kompanija 
atsisako sulaužyti kontrak
tą. <

minuoja į prot. sekretorius, 
bet niekas neapsiima, tad, 
rodos, pati Margaret, atsi
sakiusi nuo pareigų, davė 
sekantį patarimą: kadangi 
nedidelės grupės pirminin
ko vieta nėra jau taip svar- 
bi, tai aš duodu patarimą^ 
kad pirm. S. Mikionis užim
tų sekretoriaus vietą, o vi- 
cepirm. O. Globičienė gali 
užimti jo vietą, ir reikalą?, 
bus išrištas. Patarimas pri
imtas. S. Mikidniš sekreto
riaus darbą atlikti apsiėmė.

Bet LLD 97 k. prot. sek
retoriaus vietai užimti ne
gavome, tad palikta sekan
tiems susirinkimams.

Naujuose sumanymuose 
nutarta mūsų ilgus metus 
buvusiai abiejų kuopų sek
retorei M. Navickienei su
rengti išleistuvių bei atsi
sveikinimo <“parę”, priva- 
tiško pobūdžio, rugsėjo 16 
d. V. Kazlauskienės farmu- 
kėje.

Parėję dalyvavo, rodos, 
apie 18 draugų ir draugių. 
O puikius pietus paruošė 
Krutulienės duktė, Albina 
Mack.

Pietus baigiant, šių žo
džių rašytojas atidarė mūsų 
buvusios darbuotojos drg. 
M Navickienės atsisveikini
mo programą. Pirmiausia 
pats pirm, atsisveikinimo 
proga, varde kuopų ir na
rių, perskaitė raštišką pa
reiškimą, o Albina Mack 
įdavė draugei M. Navickie
nei LLD ir LDS kuopų nu
pirktą atminčiai dovaną.

Taip pat visi draugai ir 
draugės pasakė jausmin
gas, net pro ašaras, atsi
sveikinimo kalbas. M. Na
vickienė padėkojo už dova
nas ir apgailestavo, kad 
jai prisiėjo apleisti. Tačiau 
ji sakė, mūsų neužmirš; jei 
turėsime parengimus, ji 
bus su mumis. Ir taip pare 
baigėsi su dainomis ir atsi
sveikinimo bučkiais apie 6 
valandą vakare.

Išleidžiant drg. Margaret 
Navickienę LDS ir LLD 
kuopų narių pareiškimas
Mieli Draugai ir Drau

gės, mes vis/ žinome, kad 
mūsų draugė Mar gare t 
Navickienė, per "daug metui 
mūsų LDS ų0 k. ir LLD 97 i 
kuopose ėjd protokolų sek-' 
retorės par ?igas, kurias at
likdavo taij gerai, kaip nie
kas geriau atlikti .negalėtų. 
Draugė Margaret ne ; tik 
puikiai atlikdavo sekreto-; 
rėš užduotis, bet ji buvo ir1 
viena pav ydingi ausiu dar-i

Ona šimoliūniūtė-Wellus

Įgyti patyrimai Tarybų Lietuvoje 
niekados nebus užmiršti!

(Pabaiga)
Oi, kaip laikas greitai bė

ga! Jau antra valanda po 
pietų. Laikas pradėti rū
pintis kelione. Lietus nesu
stoja lyjęs. Matosi--daug 
vandens ant kelio. Žmogus, 
kuris mus vakar atvežė, 
prižadėjo šiandien sugrįžti 
penktą valandą vakare ir 
nuvežti mus į Panevėžį, iš 
ten lėktuvu skrisime atgal 
į Vilnių. Rytoj visa grupė 
turi iškristi į Maskvą ir se
kamą dieną skristi į Ame
riką.

Gana tankiai pažvelgiu į 
langą, ar nepamatysiu at
važiuojant mūsų paimti. 
Mano palydovas veikiausiai 
tatai pastebėjo ir suprato 
kame dalykas. Pasikalbėjęs* 
su sesutės sūnum Vytautu,!' 
išėjo pas kolūkio pirminin
ką paprašyti, kad jis pa
vežtų mus iki gero kelio, 
arba iki sutiksime žmogų 
atvažiuojant mūsų paimti. 
Kolūkio pirmininkas mielai 
sutiko padaryti mums tą 
paslaugą.

Pribuvo ir sunkvežimis 
mus vežti. Pradėjau atsi
sveikinti gimines, kaimy
nus ir visus kiek jų buvo 
prisirinkę. Sunkiausia buvo 
persiskirti su sesyte Ksave
ru te. Apkabinau ;Ksaveru- 
tę ir sakau: “Sudieu, Ksa- 
verute. Už kelių metų vėl 
pasimatysime!” Ji taip 
griaudžiai pradėjo verkti ir 
sako: “Sudieu! Mes gyvos 
atsisveikiname amžinai.” 
Jos žodžiai taip mane su
griaudino, kad aš negalėjau 
ašarų sulaikyti nei žodžio 
ištarti. Verkėme kai susi
tikome, bet dar labiau ver
kėme kai atsisveikinome. 
Kelis sykius pabučiavau ją 
ir skubiai bėgau į sunkve
žimį. Sesutė Ksaverutė ir 
kiti giminės irgi sulipo į 
vežimą.

Išvažiavome. Lietus vis 
lyja. Visi gerokai sušlapo
me.

Jau ir Panevėžio aerouos
tas. Atsilyginau su vežėju 
už jo malonią paslaugą ir 
tikrą draugiškumą. Širdin
gai padėkavojau ir palinkė
jau gehos sėkmės. „ ,

Netrukus ir lėktuvas bu
vo paruoštas. Sėdome į jį 
ir skridome linkui Vilniaus. 
Įskrido me į tokią tirštą mi
glą, kad nieko, o nieko ne
buvo galima matyti, rodos, 
kad sėdime mažame kam
barėlyje ir kabame dūmuo
se. Prasidėjo matytis me
džiai ir laukai, kada baigė
me nusileisti Vilniaus aero
uoste. Čia lietus jau nebe- 
lyjo, bet vandens labai daug 
buvo ant žemės.

Rugpiūčio 8 dieną anksti 
ryte atsikėlę, truputį už-i 
kandę, 6 valandą dalis mū
sų grupės išvažiavom į Vil
niaus aerouostą. Mus paly
dėjo: Povilas Rotomskis, V. 
Bergas, J. Stasiulionis, A. 
Libikas ir kiti. Atsisveiki
nome su brangiaisiais drau
gais ir su mieląja tėvyne: 
“Sudieu, gražioji, brangioji 
Tarybinė Lietuva!” -Sėdę 
į lėktuvą, skridome tiesiog 
į Maskvą.

Stebėtinai smarkiai ky
lant Tarybų Lietuvoje mak- 
slui, kultūrai, pramonės į- 
monių ir gyvenamųjų namų: 
statybai ir sparčiai plečian
tis žemės ūkiui, tą viską 
matant, drąsiai galiu saky
ti, kad ateis tas laikas, kai 
Lietuvos darbo žmonės pa
sieks tą aukštą savo gyve
nimo lygį, į kurį juos veda 
Lenino partija! Jų moks
las, jų sunkus darbas, jų 
meilė tėvynei tikrai įrodys 
viso pasaulio žmonėms, kad 
tas kelias, kurį nutiesė Le
nino partija, išves žmoniją 
į laisvės, laimės gyvenimą, 
į komunizmą!

Asmeniškai aš esu labai 
patenkinta viešnage Tary-t 
bų Lietuvoje.

Jaučiu reikalą iš gilumos; 
širdies reikšti- padėkos žo
dį Tarybų Lietuvos val-

širdingą paslaugą. Tai bu
vo pačios laimingiausios 
dienos mano gyvenime, ir 
jas visuomet prisiminsiu. 
Iš visos širdies linkiu jums 
tęsti savo didelį socialistinį 
darbą,' kuris mums, išei
viams, teikia didžiausią in
spiraciją ir energingą viltį 
kovoje už taiką.

Maskvą pasiekėme lai
mingai: Tą pačią dieną po 
pietų mes aplankėme Krem
liaus muziejų, pamatėnj^ 
daug senovinių ginklų, ka
rūnų ir karietų. Sunku bū
tų visa tai aprašyti. Ten 
pat apžiūrėjome puikią cer
kvę su daugeliu artistiškų 
piešinių. Truputį toliau ap
lankėme didžiausią Mas
kvos depą rtmen tinę krau
tuvę.

Rugpiūčio 9 dieną anksti 
ryte vykome į Maskvos ae
rouostą. Rytas buvo žavė- 
j ančiai gražus, malonus. 
Tyras dangus. Saulutė sa
vo skaisčiai geltonais spin
dulėliais apsupo gražiąją 
Maskvą, o ji skubiai ir stro
piai ruošiasi būti dar gra
žesnė : Pastatai papuošti 
paveikslais ir raudonomis 
vėliavomis, gatvės taipgi 
nustatytos vėliavomis. Žmo
nių judėjimas nepaprastai 
didelis. Jie visi bėga, ^Ku
ba. Žino, kur ir dėl ko. Tsi 
į Raudonąją aikštę.. Mail, 
ten bus sutiktas ir pagerb
tas kosmosautas Germanas 
Titovas, kuris kosminiu lai
vu 17 sykių apskriejo že
mę. Šis papuoštos Maskvos 
paveikslas pasilieka nieka
dos ir niekados neužmirš
tas.

Maskvos aerouoste sėdo
me į lėktuvą ir pradėjome 
ilgą kelionę atgal į Ameri
ką. Lėktuve buvo 120 žmo
nių. Nusileidome Kopenha- 
gene, Danijoje. Ten apie 
tris valandas laukėme lėk
tuvo. Ir apie penktą va
landą po pietų nusileidome 
New Yorko aerouoste. Mus 
pasitiko mūsų gerieji drau-

Veik baigėme privažiuoti 
prie gero kelio, kai sutiko
me tą žmogų, kuris buvo 
prižadėjęs atvažiuoti mus 
paimti. Mano palydovas ir 
aš persėdome į mašiną ir 
riedame Panevėžio link, o 
giminės grįžo namo.

džiai, jos visiems pareigu-' 
nams, už suteiktą man pro
gą aplankyti savo gimtąjį 
kraštą, kurio ilgėjausi per 
keturiasdešimt devynerius 
metus, ir visiems Lietuvos 
žmonėms už šiltą priėmi
mą, meilę, draugiškumą ir

gai: Bimba, Mizara, Gry
bas, Gasiūnas, Petrikienė ir 
kiti.

Tuo ir baigiu savo trum
pus įspūdžius iš brangiosios 
gimtosios tėvynės Tarybą 
Lietuvos. Aš juos atsimin
siu iki paskutinės valandos.



Worcester, Mass.
Buvo geros sutiktuvės

J. Jeskevičiui
Rugsėjo 23 d., pagal ka

lendorių pirmą rudens die
na, buvo graži, kai įvyko 
gražus banketas, surengtas 
LLD 11 kuopos ir LDS 57 
kuopos, J. Jeskevičiaus, grį
žusio iš Tarybų Lietuvos, 
paviešėjusio ten apie mėne
sį laiko, sutiktuvėms. Pub
likos į Olympia parko salę, 

| kur buvo paruošti ir gėlė
mis papuošti stalai, prisi
rinko skaitlingai. Buvo sve
čiu ir iš toliau — Vilkaus- 

Ikai iš New Hampshire vals
tijos, Urbonai iš Hudson, 
Mass., ir iš kitur. Abiejų 
kuopų šeimininkės — H. Ži
linskienė, M. Šupėnienė, A. 
Vosilienė, L. Ausiejienė, K. 
Sabaliauskienė, V. Žitkus ir 
F. Petkūnas—paruošė ska
bius pietus.

Papietavus, pirmininkau
jantis Justus pakvietė tu
ristą papasakoti, ką jis 

. matė ir girdėjo Tarybų Lie
tuvoje. J. Jaskevičius ga
na plačiai ir su dideliu pa
sitenkinimu papasakojo, 
Pad pamatė daug įdomių 
vietų, daug pasikalbėjimų 
ir sueigų turėjo. Ir koks 
nepaprastas rūpestingumas 
dabar Lietuvos gyvenime! 
Daugybė naujų pastatų, 
statyba eina, gerai sutvar
kytas žmonių mokslinimas, 
plačiai veikia ligoninės, sa
natorijos, seneliams ir įvai
riems paliegėliams įstaigos, 
vaikams auklėti darželiai. 
Dabar keliaujančių su bota
gais ir lazdomis ubagų nė
ra.

Jis dusyk iš Vilniaus į sa
vo tėviškę buvęs nuvykęs. 
Skubėjęs vykti, tai su taxi ’ 
važiavęs .ir sumokėjęs 16 
rublių už 90 kilometrų tolį. 
Bet sugrįžęs į Vilnių publiš- 
ka transportacija — busu, 
tai kainavę tik 80 kapeikų.

Jis užtruko arti valandos 
laiko aiškindamas, ir visa 
publika atidžiai klausėsi.

I Jaskevičius atvežė iš Lie
tuvos didelį pluoštą audek
lų “sampalų” iš “Drobės” 
fabriko Kaune. Audiniai 
vien vilnoniai, ir kokie pui- 

į kūs!? Neveltui pasaulinėje
) parodoje Belgijoje jie gavo

pirmą prizą, Jaskevičius 
sakė, kad “Drobės” fabrike 

’ yra 800 staklių.
Taipgi jis atvežė ir pado

vanojo parengimui butelį 
Lietuvos vyno, o vietinė De- 
mikienė padovanojo didelį 
tortą. Tai Žalimienė ir Si
dabrienė p a s i d a rbavo, ir 

) dovanos teko jaunajam Na
ruševičiui (vynas) ir Pau
lauskienei (tortas). Kiti 
dovanų davė: K, Daugėla— 
daržovių ir L. Ausiejienė— 

» $6 vertės pyragų. Visiems
^didelis ačiū!

Vėliau ėjo pasikalbėjimai. 
Nuotaika puiki.

“Laisvės” vajininkas K. 
Kosulis jau veikia, čia pat 
hudsonietis Urbonas jam 
pridavė du atnaujinimus.

Visi norintieji užsirašyti 
“Laisvę” kreipkitės pas jį. 
Naujai “Laisvę” užsirašan- 
tiem prenumerata laike va
jau vienu doleriu nupiginta, 

| tai yra iki Nauju Metu.
D. J.

J. Marcinkevičius

Atsisveikinant...
Ak, visko nepaimsi, ak, visko nesudėsi— 
Tėvynei pasiimt vienos širdies per maža.
Tiktai visur matysi, tiktai visur girdėsi 
Beržais ir fabrikais linguojantį peizažą.

Pili sau i akis tų ežerų žydrumą, 
Apkabini tvirtai bičiulį, brolį, draugą, 
Užspringdamas, geri gimtinės sotų dūmą 
Ir burnoje jauti kasdieninės duonos‘raugą.

Ak, visko nepaimsi, ak, visko nesudėsi— 
Tėvynės pasiimt vienos širdies per maža. 
Tiktai visur matysi, tiktai visur girdėsi 
Beržais ir fabrikais linguojantį peizažą.

Tad imki, kiek gali—juk tavo šitas krantas— 
Jo laimę ir dainas į širdį susikrauk sau.
Tėvynei tu esi sūnus, ne emigrantas, 
Kol neparduodi jos, neišmainai į auksą.

Ak, visko nepaimsi, ak, visko nesudėsi— 
Tėvynei pasiimt vienos širdies per maža. 
Tiktai visur matysi, tiktai visur girdėsi 
Beržais ir fabrikais linguojantį peizažą.

— O —
Nuo Redakcijos: Šis įžymaus Tarybų Lietuvos poeto

lėraštis buvo specialiai sukurtas atsisveikinimui su lietuviais 
turistais iš Amerikos ir Verutės Bunkienės perskaitytas niu
jorkiečių suruoštose turistų sutiktuvėse rugsėjo 14 d.

m.
24

Easton, Pa.
Vladas Danielius, 68 

amžiaus, mirė rugsėjo 
d. Kūnas pašarvotas J. Ka
tinis koplyčioj, 2100 North
ampton St. Laid o t u v ė s 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 
2|9 d., Easton kapinėse. Ve
lionio laidotuvėmis rūpina
si Martinas Urba.

ei

Pranas Martinkus mirė 
rugsėjo 24 d. Kūnas pašar
votas J. Katinis koplyčioj, 
2100 Northampton St. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, 9 
vai. ryto į Šv. Magdalenos 
kapines. Velionis paliko nu
liūdime dukterį ir sūnų.

Žinias apie mirtis prane
šė Martinas Urba. Po lai
dotuvių bus plačiau praneš
ta 
abu

korespondencijoj apie 
virš minėtus velionius.

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Agnieškai Gužauskienei
Mes reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui 

Viktoru; Gužauskui, jo žmonai ir anūkams, Albertui 
Shurkui ir visiems jo giminėms ir draugams, 
Linkime didžiausios ištvermės šio liūdesio valandoje 
ir visi labai gailimės velionės.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

FEMALE—MOTERIŠKĖS
Operatorės siuvamųjų mašinų, vie

na adata, Merrow ar Binders. Ne- 
J" atyrusias išmokinsim tinkamas ap- 

ikantes. Nuolatinis darbas, gera 
Mokestis pas patogiai įsisteigusi 
tekstelinių produktų gamintoją. —• 
Kreipkitės: The Ironees Co., A & 
Clearfield Sts., 1-mas aukštas, Phi
ladelphia, Pa. (74-77)

Kauno rajono “Pergalės’’ kolūkyje grupė pažangių Ame
rikos lietuvių susipažino su daržininkyste, pabuvojo techni
kos parke. • > w !

— štai kokios mašinos pakeitė buržuazinių laikų valstie
čio arklą, — sako kolūkio pirmininkas K. Palaima Amerikos 
lietuvei K. Abekienei-Rimkienei.

**”W*5«

JAV lietuviai Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto Smuglevičiaus salėje susipažįsta su rankraščiais.

Rugsėjo 5 d. “Tiesos” redakcijoje Vilniuje įvyko spau
dos konferencija, kurioje dalyvavo Tarybų Lietuvoje viešin
tys pažangūs Amerikos lietuviai.

Nuotraukoje: spaudos konferencijos prezidiume. ' Gru
pė pažangių Amerikos lietuvių su respublikos spaudos dar
buotojais.

Amerikos lietuviai kalbasi su Vilniaus Valstybinio 
Kapsuko vardo universiteto studentais-,saviveiklininkais.

Bethlehem, Pa.
Gavau laišką nuo Prano 

Naginės iš Keene, N. H. Šis 
“Laisvės” skaitytojas rašo, 
kad buvo susirgęs, gavęs 
šoką, apie savaitę buvo li
goninėje. Dabar randasi po 
gydytojo priežiūra.

Pranešė, kad Kine-Keene, 
N. H., mirė Jurgis Bajoras, 
tai brolis ■ Bethleheme gy
venančios K. Berūkštienės.

Gavau laišką nuo Kazi- 
mieros Pranevičienės, kuri 
randasi Pittsburgho apy
linkėje valstijos ligoninėje.

Mano žmona serga, silp
na. Gali valgyti tik biskį 
sriubos, arbatos. Sūnus net 
iš Virginijos valstijos kas 
savaitė atlanko motiną. Ji 
randasi St. Lukas ligoninė
je.

Al. Shurkus
G. M. Savage
A. L. Bekešiai
V. O. Bačiuliai
N. Baltakienė
S. Gendrėnas
K. Žemaitienė
V. Bulienė
A. Duobienė
J. V. Greibiai
P. K. Anderson
J. P. Barzdaičiai
J. M, žemaičiai
G. Labeikienė
A. Usavičienė
P. E. čereškai
F. O. Griciai
G. N. švedai

B. Gray
J. H. Stančikai
J. O. Vilimaičiai
J. E. Shopiai
J. D. Vaitai
J. S. Vaivadai
B. Obrain
II. Velikienė
L. Velikiūtė
E. Duobienė
O. Balzar
V. J. Poškai
P. O. Malinauskai
F. J. Kantėnai
A. Galinat
P. Sadwik
W. (R. černauskai
S. Sasna

Rochester, N. Y.
Pranešimas

Spalio 14 dieną, sekma
dienį, bus rodomi iš Lietu
vos gauti nauji filmai 
(movies), spalvoti, labai 
gražūs. Rodys LLD sekre
torius J. Grybas.

Turėsime pietus 1 valan
dą, pie^ų metu.

Filmų rodymo pradžia 
2:36 avi. Dovana už viską 
$1.75. Vieta: 575 Joseph 
Ave., Gedimino salėje. Ren
gia LLD kuopos. Visus ma
loniai kviečiame atsilanky
ti.

Rengėjai

Tokio. — Japonija nesi
rengia plėsti prekybos su 
Kuba.

Santo Domingo. —Domi
nikos respublikoje parla
mentariniai rinkimai įvyks 
gruodžio 20 dieną.

Frank ZAVIS

Lawrence, Mass.
Pas mus jauni chuliga- 

Į nai padaro daug žalos. Jie 
padegė Welherbee mokyklą 

| Arlingtone. Tai ne pirmas 
toks jų pasielgimas. Jie la
bai dažnai išdaužo mokyk
lų langus ir padaro kito
kios žalos. Dažnai pasikar
toja žmonių užpuolimai, su
mušimai ir apiplėšimai.

No. Andoveryje areštavo 
Thomas J. Croniną, 41 me
tų amžiaus. Kaltina jį bom
bų gaminime.

N. Hampshire, valstijoje 
jau yra 7,500 bedarbių. Pa
gal neskaitlingą valstijos 
gyventojų skaičių, tai 
daug. Žiemai besiartinant 
jų bus dar daugiau, nes bus 
atleisti iš darbo kelių dar
bininkai.

Sekmadienį, spalio 7 d., 
Mąple Parke, įvyks pažan
gios spaudos naudai banke
tas. Pradžia nuo 1 valan
dos dieną. Jau gavau daug 
laiškų iš kolonijų, kurių 
lietuviai rengiasi skaitlin
gai dalyvauti, Dalyv aus 
bostoni e č i a i, haverhillie- 
čiai, broektoniečiai,’ nor- 
woodieciai, worcesterieciai 
ir iš kitų kolonijų. Prašome 
visus ir visas atsilankyti. 
Pelnas skiriamas “Laisvės” 
ir “Vilnies” naudai.

S. Penkauskas

NIEKO NEŽINO APIE 
TSRS RAKETAS

Viena. •— Karo kurstyto
jai dažnai rašo komercinė
je spaudoje įrodinėdami, 
būk JAV yra galingesnės 
raketų srityje už TSRS. 
Bet •Jungtinių Valstijų 
Atomic Energy Commis
sion pirmininkas Glenn T, 
Seaborg, kurįs čia buvo, 
pareiškė: “Tikrumoje, mes 
neturime jokįų tikrų infor
macijų apie Tarybų Sąjun
gos pasiruošimą raketų sri
tyje”. L

Audringas pasitikimas 
žalgiriečiu Vilniuje

VILNIUS, nigs. 12 d.— 
Rudens saulės spinduliuose 
suspindėjęs lėktuvas pra
dėjo leistis. Dar kelios mi
nutės, ir jis jau riedėjo že
me. Tarybų Lietuvos sosti
nės sportinių ir visuomeni
nių organizacijų atstovai, 
giminės ir artimieji vakar 
Vilniaus aerouoste šiltai 
sutiko iš pasaulio pirmeny
bių Liucernoje sugrįžusius 
“Žalgirio” irkluotojus.

Orkestras groja maršą. 
Pro lėktuvų dureles į tra
pą išeina R. Vaitkevičius. 
Draugai Ričardą praleidžia 
pirmąjį. Jis subūrė kolekty
vą, treniravo. Aštuonviete- 
je jis — yrininkas ir ko
mandos kapitonas. Pasau
lio čempionate prizinei vie
tai iškovoti R. Vaitkevičius 
irgi pasidarbavo bene dau
giausia.

O štai šypsosi A. Bagdo
navičius ir Z. Jukna. Aš- 
tuonvietėje jie turi dau
giausia titulų: be bendrų ir 
kitiems komandos nariams, 
jiedu dar ir Europos čem
pionai, ir olimpinių žaidy
nių prizininkai dviviete... 
Plojimais sutinkami P. 
Karla, V. Briedis, J. Jege- 
lavičius... Irkluotojai neša 
didžiules gėlių puokštes. 
Tarybų Lietuvos sportinin
kams, sugrįžusiems iš Švei
carijos su sidabro meda
liais, ; šias gėles įteikė 
maskviečiai. Vilniaus mer
ginos irkluotojų irgi laukė 
su puokštėmis. Netrukus ir 
šios gėlės, išaugintos gim
tojoje žemėje, buvo irkluo
tojų rankose.

Draugiški rankų paspau
dimai, pirmieji sveikinimai 
su sėkmingu pasirodymu 
stipriausių pasaulo irkluo
tojų varžybose.

—Brangūs draugai, — 
kreipiasi į spartininkus Vil
niaus miesto sporto tary
bos pirmininkas V. Žemai
tis. — Leiskite pasveikinti 
su iškovotais sidabro meda
liais. Džiugu, kad jūsų pa
siekimai išgarsina pasauli
nėje arenoje Tarybų Lietu
vą, Vilnių, “Žalgirio” irk
luotojus.

Aštuonvietės vardu atsa
kydamas į sveikinimus, Z. 
Jukna padėkojo už šiltą su
tikimą, Žalgiriečiai, pasakė 
jis, stengsis, kad šis pasie
kimas nebūtų paskutinis.

Netrukus sidabrinės val
ties įgula, kaip kažkas pa-

| vadino “Žalgirio” irkluoto
jus, buvo draugų būryje. 
Kiekvienas sveikino, klau
sinėjo, pasakojo...

sakoTkabThaiti
PYKSTA ANT JAV

Washingtonas. —Haiti ne
grų respublika nepasiten
kinus negrų persekiojimu 
Jungtinėse Valstijose ir kai 
kuriais kitais JAV žygiais. 
Jungtinės Valstijos sulaikė 
dėl Haiti militarinę ir eko
nominę pagalbą.

Haiti respublika randasi 
ant salos, tik 10 mylių nuo 
Kubos. Ji užima 10,710 
ketv. mylių plotą ir turi 
3,500,000 gyventojų, kurių 
95 procentus sudaro neg
rai.

NEDARBAS PIETŲ 
KORĖJOJE

Pietų Korėjoje yra 6 mili
jonai bedarbių ir pusiau be
darbių. Dirbančiųjų darbo 
užmokestis sudaro mažiau 
kaip vieną trečdalį pragy
venimo minimumo. Daugiau 
kaip pusantro milijono gy
ventojų trijuose stambiau
siuose Pietų Korėjos mies
tuose arti bado mirties.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MB.

Nuo 1-mos dienos Spalio-October 
pakeičiu savo antrašą, taigi visus 
laiškus prašau siųsti man nauju 
antrašu—Jonas Smalenskas, 243 N. 
W. 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 
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)

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)

Chester, Pa.
Su gerų draugų pagalba rengiame vakarienę 

ir kviečiame visus atsilankyti pas mus iš visos 
apylinkės. Užtikriname, jog atsilankiusieji bu
site pilnai pasitenkinę mūsų gaspadinių gamin
tais valgiais. Įvyks Spalio-October 14 d., V. L. 
Klubo salėje, 339 E. 4 th St. Pradžia 5-tą vai. 
vakare.

Kviečia Apskrities Valdyba

Lawrence - Methuen, Mass.

SPAUDOS BANKETAS
Įvyks Sekmadienį

SPALIO 7 OCTOBER
MAPLE PARKE

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
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Istoriniu koncertu atidarė Karosienė jau grįžta iš
Filharmonijos salę

Lincolno Centre, Manhat- nes tik neseniai čia 
tane, pastatyta Filharmoni- nuversti gyvenamieji 
jos salė ( Philharmonic mai, kur bus pastatyt 
Hali). Statė ją architektas 
Max Abramovitz. ši salė 
dabar bus Niujorko Filhar- 1964-1965 
moriijos orkestro būstinė,. ši vieta atrodys tikrai gra-1 
ir šis orkestras praėjusį 
sekmadienį davė čia pirmą
jį koncertą, vadovaujant 
Leonardui Bersteinui.

Publiką sudarė daugiau
sia frakuoti žmonės, nes įė
jimas buvo šimtas dolerių 
mažiausiai; kai kurie, sa
koma, mokėjo ir po $250.

buvo
na-

kelionės po pasaulį
Apkeliavusi kelis konti

nentus, Ks. Karosienė jau 
ruošiasi grįžti link namų.

Matykite pirmą kartą > Po miestą pasidairius 
rodomus filmus

rūmai: operai, teatrams, I nančią savaitę. Su ja susi- 
dailei. Viskas bus b a i g t a | tiksime ir iš jos nepapras- 

metais. Tuomet i tos kelionės pranešimus 
| girdėsime spalio 6-tos va

ži, ii’ čia susikaups daug j karą, šeštadienį, Schwaben 
kultūrinių-meninių spektak-1 Hali, 474 Knickerbocker 
liu, koncertų. Visam tam! Ave., Brooklyn, N. Y. Įėji- 
reikės nemaža lėšų — gal 
150, gal daugiau milijonų

Kaip bebūtų, smagu, kad 
Niujorkas įsigijo Filharmo
nijos salę. Tarybinis Vil
nius jau seniai tokią turi, 
tik, žinoma, mažesnę.

Niujorko Filharmonijos 
orkestras bene seniausias

artistų — menininkų, daili
ninkų. Pusės programos 
klausė ir prezidento Kene
džio žmona.

Kaip milijonai kitų ame- 
riečių, taip ir šitų žodžių 
rašytojas, programą stebė
jo iš televizoriaus. Ją ati
darė su Bethoveno “Missa įįas. 
Solemnis,” dalyvaujant or- pįnęs praėjusio sekmadie- 
kestrui, didžiuliam chorui nj0 koncertu, 
ir solistams. Numeris ant- kino su Mrs. 
ras buvo amerikinio kom-' 
poztoriaus specialiai š i a m i 
įvykiui sukurtas veikalas? 
Nežinau, kaip kitiems, man j 
šis Coplando kūrinys nepa
tiko — per daug sudžiazin- nįam koncertui, kurį stebė 
tas, tik disonansai ir diso
nansai, be melodijos. Tre
čias numeris anglų kompo
zitoriaus “Serenada,” < 
virtas — austrų kompozito-; 
riaus G. Mahlerio “Aštun
toji simfonija.” Pastarasis 
— pernelyg perkrautas — 
dalyvavo trys chorai, aštuo- 
ni solistai.

mas nemokamas.
Karosienė iš Kaliforni

jos, kur ji gyvena, ameri
kiečių moterų darbuotojų 
už taiką organizacijos buvo 
pasiųsta delegate i Pasau
linę taikos konferenciją, 
įvykusią Japonijoje. Iš Ja
ponijos ji lankėsi Filipinų 
salose, Indijoje, Europoje, 
viešėjo Lietuvoje.

Apie visa tai jinai pa
teiks įdomų pranešimą. 
Kviečiame visus jį išgirsti. 
Tikimasi ir dainų, bet apie

nius koncertus, šiuo metu 
vyriausias šio orkestro diri- 
gen tas, kaip jau minėta, 
yra L. Bernsteinas, ener
gingas, išmokslintas muzi- tai kitą kartą. 
..... . Jis buvo labai susirū-j Rengėj ai

Dovanos “Laisvei”Kai pasisvei- 
Kenediene, ji!

Šie Lietuvių Namo Ben- 
—Jūsų rankos labai šal-■ drovės šėrininkai dovanojo 

“Laisvei” savo Šerus:
Jonas Petkūnas, Worces

ter, Mass., mirusio gimi
naičio S. A.ntanaičio 
pavestus 5 Šerus.

Jis buvo nervuotas, nes 
r e n g ė s i vadovauti istori-

jo, be abejojimo, milijonai 
žmonių iš televizorių.

Šis koncertas pajamų da-
O ket-'vė $250,000. Ns.

jam

Eli-

į LLD1 kuopos žinios
Literatūros Draugi j o s 

j pirmosios kuopos susirinki- 
! mas ivyko rugsėjo 21-mą, 

Kaip Bethoveno, taip ir j Laisvės patalpoje. Apsvars- 
Mahlerio kūriniai — religi-ičius tuo jautimus 
niais motyvais, ir aš nega- j mus, kiek ilgiau 
liu suprasti, kodėl L. Bern- kuopos parengimų 
šteinas matė reikalo įdėti Jais, 
programon šiuodu a b u d u ' 
kūrinius. Gal Rockefellerių 
buvo toks pageidavimas. O 
Rockefelleriai čia turi sva-

I zabeth, N. J., 1 šėrą.
Marijona Obraitis, 

ladelphia, Pa., 1 šėrą.
Už dovanas širdingai 

ačiū.

klausi- 
tartasi

Nepasitcnkiną?

I?hi-

New Yorke yra 
536,000 medžių

New Yorko sanitarinio 
skyriaus komisioni e r i u s 
Frank J. Lucia skelbia, 
kad mieste yra 536,000 me
džių.. Daugiausiai jų ran
dasi tai Queens miesto da
lyje, būtent 281,000 medžių, 
tai yra, didesnė pusė visų 
medžiu, esamu mieste.v 1 v

Sanitarinio skyriaus dar- 
! bininkai bandė patirti, kiek 
vienas medis duoda lapų. 
Flushing Meadow dalyje 

I nuraškė visus lapus nuo 
■ 36-ių pėdų aukščio norve- 
| giško klevo, tai lapai suda- 
I rė 246 svarus. Kitas klevas

Finansų sekretorius ra
portavo, kad vasaros ato
stogų metu sutikęs pikni
kuose nemažai nariu, ga
vęs metines ir išdalinęs 
knvgų. Mūsų kuopos dabar 

i tokia padėtis, kad ne visi
Sakoma, kad dirigentas nariai p-oH ateiti i susirin- 

Bernsteinas nėra pasitenki- kimus. Vieni nariai neatei
nąs šiuo koncertu—per ma-'na dėl senatvės, o kiti—toli 
žai publika jį sveikinusi, už miesto gvvena. Randasi 
Solistai taipgi nepasitenki-, ir tokiu, kurie galėtų atei
ną, ir jie per mažai buvę ti. bet neina, 
sveikinti. ■ Mes dažnai galvojame,

Nemaža publikos salę ap-U*nd jau visi žmonės pri
leido dar programai nepasi- klauso prie literatūros 43 pėdų aukščio buvo nu 
baigus. | draugijos, kurie nori. Ta-

Iš viso salėje telpa 2,588 man dar randasi norinčių 
žmonės. būti, o nėra nariais. Vieną

Na, o kai dėl akustikos, šią vasara nauja narį gavo
tai* irgi yra visokių nuomo-11T1_P- Gerai pasidairius dar 
nių. Vieni sako, ji gera, | būt^ galima daugiau 
kiti — vidutinė, treti—labai 
prasta. Esą balsu neišne- 
šioja j visus kampus, kaip! komisi jos narvs. raportavo, 
turėtų būti, kaip, pavyz-lkad s”a,n 21-ma musu | gal kuri gyventojus 
džiui, senojoje Carnegie sa-

Žinoma, akustika — pats 
svarbiausias salėje dalykas. 
Jei balsas plaukia per visą 
auditoriją lygiai, gra ž i a i,. 
jei jis girdimas ir orkestro-1 
je ir balkonuose, 
viskas okei, o jei

tuomet 
ne — salė

raškytas, nuo jo gavo 24č 
svarus lapų.

Pasiremiant tais bandy
i mais prileidžia, ki 
| medžiai numes iki 

tokių tonų lapų, kuriuos 
išvežti.

Pasarga: New
mieste yra įstatymas, pa- 

■ f. v.., )u.s bau-
kuona ruošia šaunia meno , džia po $100 už lapų degini- 
popiete. Bus idomi progra-1 mą miesto teritorijoje — 

! ma. Ji susidės iš paskaitų,: gatvėje ar ir savo darže 
poeziiu skaitymu, dainų, nes sako, kad lapų dūmą 

į Kas dalyvaus programoje, yra pavojingi sveikatai.
* vėb’au bus pranešta. j

Kuona visus prašo ta die-, 
Ina skii-ti šiai pramogai ir 
kvieskite kitus tą darvti. 

Vienas Jūsų

rasti...
V. Bnnkus, parengimų

Reikia palauktiReikia palaukti ir pama- r r . •
tyti. Architektas, matyt, dė- Į Širdies ligoms tyrinėt 
jo didelų pastangų, kad,- i . ‘ C. . 
akustika būtų geriausia.i“ gyoyi lUSUlUldb 
Palubyje sudėti tam tikslui 
specialūs stiklai, kad pagel
bėtų “nešioti” balsą.

Lincolno centras
Filharmonijos salė dar vi

siškai nebaigta, bet šią sa
vaitę joje jau vyko koncer
tai. Salė stovi (Broadway ir 
63 gatvė) kaip pūstynėje: Statyba prasidės ateinantį 
aplinkui dar teberiogso pavasarį ir bus baigta 1965 
daug visokių mūro šmotų, metais.

Niujorko Medical College 
ruošiasi pastatyti pirmą to-Į 
kios milžiniškos apimties 
širdies ligoms tyrinėti ir 
gydyti institutą. Vien pa-1 
statymas ir įrengimas atsi
eis $30,000,000! Vieta bus 
tarp 106th ir 107th Sts. ir 
Fifth Ave. ir Madison Ave.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkt, rugs. (Sept.) 28, 1962
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Keliauk per Cosmos
LABIAUSIA PATYRĘS 

GRUPĖMIS IR PAVIENĖMIS 
KELIONĖMIS

Kitas Sovietų Sąjungos Dalis 
Nauja—dabar Keliauk j Mongoliją 

PER COSMOS 
Aplankyk Savo Gimines Visose 
SOVIETŲ SĄJUNGOS DALYSE 

COSMOS
Padės Jums Atsiimti Gimines iš 

SOVIETŲ SĄJUNGOS IR 
RYTŲ EUROPOS

Visi} informacijų prašykite raštu 
ar skambinkite

Cosmos Travel Bureau

Skubus Garantuotas Persiuntimas 
Dovanų Siuntinių

j Visas Tarybų Sąjungos Dalis
per COSMOS PARCELS

45 W. 45th St. Tel. CI 5.7905

Areštavo John Salą, 23 
šį šeštadienį, rugsėjo 29 metų amžiaus, už platinimą 

d., 4 7-tą valandą vakare, narkotų ir su savimi turėji- 
Laisvės salėje, 102nd St. irimą ginklo. Jis yra sūnus 
Liberty Avė. kampe, Ozone | buvusio teisėjo Rolando 
Park, N. Y., bus rodomi šie i Sala.
filmai:

“Gyvieji didvyriai” (me-: 
ninis dramatiškas filmas);

“Mano draugas” ir
Vienas istoriniai

is va r b u s d o k u m e n t a 1 i s i j 
filmas. Visi tie filmai 
ma karta bus rodomi, c- v

John Randolph Hearstas, 
28 metų amžiaus, ir Patri- 

e j čia Tenney, 23 metų amž., 
labai; išsiėmė leidimą apsivesti. 

Hearstas yra • “New 
pb’- York Mirror” redaktorius, 

i o jo mylimoji redaktoriaus 
Rengia LDS 13 kp. Ro- pagalbininko dukra.

Kviečiam Brooklyno ir 
apylinkes lietuvius skaitlin
gai atsilankyti.

Brooklyn Women’s 
pital, kuris randasi

: Eastern Parkway, viršinin- 
' kai sutiko mokėti po $1.50 
, į valandą ligoninės patar-

Hos-
1395

JAV įmonių 
BANKROTAS , .

Jungtinėse Amerikos Vals- ■ n^utoimns, kaip i eikalauja 
tijose sub a n k r u t a v u s i ų i mies^° įstatymas, 
bendrovių skaičius 1961 m. 
sudarė 17,000, o jų įsiskoli
nimo suma pasiekė 1 bilijo
ną doleriu. Tai didžiausias 
lygis per pastaruosius 28 
metus. Per 1961 metus 
JAV-ose kiekvieną savaitę 
buvo u ž r e gistruojami 332 
bankrotai, palyginus su 300 
1960 metais.

Iš Creedmore valstijos 
ligoninės pabėgo šeši silp
napročiai, bet du tuojau 
buvo sugauti.

Seward, Neb. — šeši žy
mūs TSRS farmų specialis
tai lankosi kukurūzų augi
nimo srityje.

fi-

Kanada giliau 
lenda į skolas

Ottawa. — Federalis 
nansu ministras Geo
Nowland pranešė, kad jis 
pardavė Jungtinėse Valsti- 

I jose Kanados bonų sumoje 
! $250,000,000. Žinoma, ne
reikia manyti, kad buvo 
gauta tiek amerikonišku 
dolerių. Už $250,000,000 
Kanados bonų, penkios 
JAV apdraudos kompani
jos davė Kanados vyriau
sybei vos $169,000,000.

i Mat, Kanados doleris daug 
i žemesnis.
I , • ,

Tūkstančiai kazokų 
grįžta į TSRS x

Maskva. — Į Juodosios 
jūros prieplauką Novoru- 
siską jau grįžo 400 kazokų 
ir jų šeimų narių iš Turki
jos. Iš Istanbulio, buvusio 
Konstantinopol i o, kitas 
TSRS laivas “Gruzija” 
parveža 990 kazokų ir 
šeimų narių.

Šių kazokų protėviai
bčgo iš caristinės Rusijos 
dar prieš šimtą metų į Tur
kiją, nes tais laikais caras 
Nikalojus juos persekiojo.

dar

pa-

Paskola užtraukta ant 25 
metu. Kanada turės mokėti 
toms apdraudos kompani
joms 5 procentus palūkanų. 
Į metus išeis $12,500,000. 
Per 25 metus bus išmokėta 
palūkanomis $312,500,000.

Vatikanas. — Vatikano 
policija saugo Šv. Petro ha-' 
zilika. c i

Beirutas. — Libano pa 
sienio sargai suėmė 14 Iz
raelio merginų, kurios dėvi 
militarinę uniformą, buvo 
ginkluotos ir įsiveržė į Li
baną.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalio 3 d., 7:30 vai. va
kare, 102-02 Liberty Ąve., Ozone 
Parke.

Visi nariai prašomi dalyvauti. Pa
tikrinkite mokesčių knygele, gal jau*, 
reikia užsimokėti. r*

Prot. sekr. (78-79)

OZONE PARK, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradieni, spalio 2 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirinki
me. Kurių duoklės neužmokėtoSk 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

(78-79)

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

kriod 4 Nov.
Įžanga $1.50 (taksai įskaityti).

įvyks Sekmadienį, I«ap
Pradžia 3-čią vai. popiet.
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Worcesterio Aido Choras — mokytojas Jonas Dirvelis

Schwaben Mall, 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 kaimietė paruošia neva mirusios merginos kapą, kad bent tuo 
būdu studentu nusikratyti. Radęs kapą, vaikinas gil iai 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.
H anksto pasirūpinkite tą dieną turėti laisvą ir ąteiti į šį parengimą, nes čia turėsite sau daug malonu

mo. Pakvieskite ir savo draugus pamatyti ir išgirsti šį nepaprastai įdomių koncertą.
Rengėjai




