
!>'' A

No. 81

LAISVE
Semi-Weekly 

102-02 Liberty Ave. 
Ozone Park, N. Y., 11417 
Tel. Michigan 1-6887

Entered as second 
class matter at the > 
Post Office of Jamai
ca, N. ¥., under the 
Act of March 3, 1879.

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Ozone Park, N. Y„ 11417 Pcnktad., spalio (Oct.) 11, 1963 *

V

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje ......................................... .
Kitur užsienyje .............................
Jungtinėse Valstijose .................... .

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

$10.00
$10.00
12.00$
$9.00

PRICE 10c A COPY

METAI 52-ji

*> KRISLAI
Baisus sugedimas
Net 3 parengimai!
O, Vilniau!
Gal labai ne vietoje
Nudardėjo
Palaiminti ubagai dvasioj

Rašo A. Bimba
Kaip atitrūkimas nuo savo 

tautos, nuo savo liaudies žmo-

TSRS sako: Pavojus Taikai “Karalių karalius
• v • «

nuo NATO atominio laivyno! ir zmoniŲ vargai
New Y orkas.— Ir šį mies-

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos spauda plačiai rašo, 
kad Jungtinių Valstijų pla
nas paversti NATO karo 
laivyną į atominį sudaro 

pavojų ir kenkia 
Maskvos sutarčiai.

Jungtinių Valstijų milita- 
atsi- ristai siūlo, kad NATO ka
su- i ro laivyno pamatines jėgas n O- ' 1 i T A T T 1 

, . taikaigų suėda, sugadina, dar vie-i - - - 
ną baisų pavyzdį mums sutei
kia Kubos pabėgėliai. Ar ži
note, kad jie negali ; 
džiaugti tuo negirdėtu i 
sunaikinimu, kurį jų gimtinė- ! sudarytų JAV atomini ai 
je žemėje paliko uraganas , submarjnaj jr naikintojai, 
tą džiaugsmą jie garsina vie-j 
šai, plačiai, po visą pasaulį!

Mes stebimės, kaip mūsų na, kad yra reikalingi 25 
kai kurie pabėgėliai iš Lietu- atominiai submarinai ir ki

ta tiek naikintojų, su oto-

j įrengti šaudymui atominė
mis raketomis. Jie tvirti-

vos net prie dievo meldžiasi, 
kad užeitų atominis karas ir 
sunaikintų (jie sako, “išlais
vintų”) mūsų mieląją Lietuvą.

Dabar taip pat elgiasi 
kubiečiai pabėgėliai.

ir

Dar gana toli, bet norisi | 
mūsų skaitytojams priminti 
tjįs parengimus Rytuose, ku
riems jau dabar reikia gerai 
rtifcštis. Jie visi įvyks vieną

Kenedis pasirašė 
Maskvos sutartį

Washingtonas. — Spalio 
7 dieną Jungtinių Valstijų 
prezidentas Kenedis pasira-

minėmis “Polaris” raketo- tą aplankė Ethiopijos im- 
mis, paskirstytų po pasauli- i perątorius Hąile Selassie 
nes jūras ir didjūrius, “ap- (“karalių karalius”), 
gynimui laisvojo pasaulio.” r—-- ——-i-

Tarybų Sąjungos span- apię jo “demokratiškumą, 
da nurodo, kad toks didini- bet mažai sūminėjo apie 
mas atominio karo laivyno ethiopų vargus, 
tai nėra pasiruošimas 
žingsniui prie nusiginklavi- imaj 350,000 kvadratinių my- 
mo, ko laukia visame pa- lių plotą ir ten gyvena apie 
šaulyje taikos trokštanti 119,000,000 žmonių. 95% iu 
žmonės.

Gromyko, TSRS Užsienio 
ministras, jau kritikavo 
Juntginių Valstijų šį pasiū
lymą Jungtinių Tautų 
asamblėjoje.

. Ko
mercinė spauda daug rašė 

v

Ėthibpija (Abisinija) už-

Pasaulinė cukriniu 
runkelių gavyba

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Iš raportų paaiškėjo, kad 
1963 metais pasaulinė

Klaniečiai kalti 
negrų žudyme

Birmingham, Ala. — Po
licijos teismas rado kaltais 
tris klaniečius bombavime 
negrų namų. Prieš kiek 
laiko miške buvo surasta 
daug dinamito ir kaltina
mieji negalėjo išsiginti, 
kad tai ne jų.

Teismas “nesurado” įro
dymų, kad teisiamieji yra 
kalti už žuvimą keturių 
negrų mergaičių nuo bom
bos bažnyčioje, bet, prilei
džia, kad jie turėjo ryšių su 
bombininkais .

Charles Cagie, 22 metų 
amžiaus, veiklus Ku Klux 
Klano narys, nuteistas pa- 
simokėti $100 bausmės ir 
šešiais mėnesiais kalėjimo. 
Dėl R. Ohambliss ir J. Wes-

Nuo uragano “Flora” labai 
nukentėjo Kuba ir Haiti

teko iškraustyti apie 40,000 
žmonių į saugesnę vietą. 
Uragano nuostoliai Kubai 
yra baisūs. Numatoma, kad 
daugiau kaip pusę cukra
nendrių, ryžių ir kavos der-

ga- 
ir^ąV*Pačią*lapkričio^ 10 dieną, še Maskovs sutartį, kad ne- vyba cukrinių runkelių bu
Gal negerai, kad taip pasitai
kė, bet juos pakeisti jau ne
begalima.

Brooklyne įvyks didysis 
metinis “Laisvės” koncertas.

Hartforde įvyks Moterų klu-

darys atominių bandymų Vo 18,681,000 metriškų 
atmosferoje, erdvėje ir van
denyje.

Prez i d e n t a s sakė, kad
Maskvos sutartis yra limi-

bo ruošiamas spaudas naudai 1 tuota, tik pirrnjasis žings 
banketas, kuriame kalbės le-’ -
va Mizarienė.

Brocktone-Montelloje įvyks 
LLD parengimas, kurio meni
nę programą išpildys Worces- 
terio choras ir dainininkai bei 
Montello Vyrų Dailės Grupė 
ir kuriame man teks dalyvau
ti

Rūpinkimės, kad visi šie pa
rengimai būtų dideli, pasek
mingi visais atžvilgiais.

nu.
Iš šalių, daugiausiai run

kelių užaugina Tarybų Są
junga. Bet 1963 metais su
ėmė tik 6,667,000 tonų, nes 
jiems nebuvo tinkamo oro.rns prie taikingo sugyveni-į ~ , . . . . .. .mo, bet jeigu po šios su-L Cukriniai runkeliai auga 

tarties bus daromi ir kiti °-|e »at,zemeje \r. Srltyj?> 
kaip ir kviečiai. Jiems rei-žingsniai toje linkmėje, tai 

žmonijos troškimas taikos 
bus pasiektas.

kalinga pakankamai saulės, 
lietaus ir vidutinės šilumos.

I verčiasi iš žepidirb y s t ė s. 
Atsilikimas baisus, vargas 
neišpasakytas. Visoje ša
lyje yra tik apie 200 dak
tarų. Žemdirbiai neturi pro
gų naudotis daktarais ir 
medicina, juos “gydo” tik 
visoki burtininkai.

Dabar Tarybų Sąjunga 
Ethiopijoje pastatė didelę 
ligoninę ir pasiuntė apie j 
100 j daktarų ir slaueįu. Ki- ley bausme bus paskirta

Mirmi, Fla. — Pradžioje 
spalio uraganas 
padarė labai daug 
Haiti respublikoje, 
virš 4,000 žmonių ir 
100,000 liko benamių, 
nominiai nuostoliai 
dideli.

Nuo Haiti jis slinko link 
Ęahamų salų ir Floridos, 
bet paskui’ pasisuko atgal 
ir ėmė siautėti virš Kubos 
respublikos. Dūko ■ virš pen
kių parų. Prie baisaus vė
jo ir lietaus prisidėjo dide
lis jūrų vandens pakilimas. 
Tik Santiago miesto srityje

Buvo “meilė” su

tą ligoninę įrengė JAV. vėliau.

Viename klerikalų laik
raštyje skaitau šūkį “O, Vil
niaus neužmiršk,, lietuvi!” Net 
išsigandau: kas čia dabar at
sitiko tam mūsų šauniąjam 
Vilniui!

Ogi sužinome, kad Chica- 
goje pabėgėliai lenkai tebeka- 
riauja su lietuviais klerika
las už Vilnių, jokiu būdu juo- 
mi nepasidalija. Lenkai sako, 
kad jiems Vilnius priklauso, o 
m*sų smarkieji klerikalai iš 
marijonų laikraščio pastogės 
žada jiems jo neatiduoti už 
jokius pinigus!

O kaip žinia, nei vieni, nei 
kiti to Vilniaus neturi ir jį 
tematys tiek, kiek mato savo 
ausis. Vilnius pilnai pasiten
kinęs amžinai pasilikti Tary
bų Lietuvos sostine.

Orangeburg, S. C.—Šim
tai negrų demjonstravo pro
testuodami prieš jų perse
kiojimą. Policija areštavo 
virš 100 demonstrantų.

KUBOS PABĖGĖLIAI 
DŽIAUGIASI

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai labai džiaugiasi, 
kad uraganas padarė daug 
žalos Kubos gyventojams-u x J* įkliuvo vcniujaiuo. - ,

Nuo rugsėjo 29 d. čia jau Kunigas G. Rivas sako, kad vacloyy°e- Vi 1 *4 J J • w « ava « a —.__

Apie TSRS ir Kinijos 
komunistu santykius
Jūkaifta.—Indonezijos Ko

munistų partija pasiūlė, 
kad TSRS: ir Kinijos komu
nistų ginčą išspręstų pasau
linis komunistų teismas. 
Indonezijos Komunistų par
tija yra skaitlingiausia iš 
komunistų partijų kapita
listiniame pasaulyje, ji tu
ri virš 2,000,000 narių.

Kinijos komunistų vado
vybe priėmė pasiūlymą. In- 
donezų vadas D. N. Aidi- 
tas, kuris tik grįžo iš Mask- 
ovs ir Pekino, mano, kad 
priims ir TSRS komunistų

vyro žinia
Clevelandas. —v Brangia- 

daikčių pardavėjas Ričar- 
j'das, 38 metų amžiaus, ras- 
Į tas užmuštas jo automobi
lyje. Dabar eina tyrinėji
mai. Jis ir graži moteris 
June Wasko mylavo si su 
jos vyro žinia. Jos vyras 
sako: “Aš žinojau tą, mes 
susitarėme, ir kol ji prižiū-< 
ri namus ir vaikus, tai vis
kas gerai.”

June yra 27 metų am-

yra areštuota 1,448 negrai. dabar reikia pulti Kubą.

IŠ VISO PASAULIO
Birmingham, Ala.—Neg

rų kovotojas Dr. Martin 
Luther King sako, kad per 
mėnesį šiame mieste yra 
areštuota 2,500 negrų, ku
rie kovojo prieš segregaci
ją. King sakė, jeigu jie 
nebus išteisinti, tai negrai 
ruoš masines demonstraci
jas. i '

Monlrealis. — Trys TSRS 
laivai ir du jos pasamdyti 
krauna kviečius išvežimui į 
Tarybų Sąjungą. Quebeco 
prieplaukoje dar du TSRS 
laivai laukia kviečių.

Smolensko miestui 
sukako 1,100 mėty 
Smolenskas.— Šis senasis 

baltarusių miestas šiemet 
mini 1,400 metų sukaktį. 
Smolenskas yra prie Dniep- j 
ro upės ir į pietus nuo Dau-• 
guvos. Tas žemės plotas! 
skaitomas vartais tarp Va-| žiaus. Nuo pirmesnio vyro 
karų ir Rytų.

1812 metais Rusijos ar
mija du kartus sudavė 
skaudžius smūgius Napole
ono armijai prie Smolens
ko. 1941 metais Tarybų 
armija per du mėnesius ten 
buvo sulaikius Hitlerio gau
jas. Prie Smolensko įvyko 
nemažai ir kitų kautynių.

iji turi dvi mergaites, viena
6 metų amžiaus, o. kita 11.6

Tarybų Lietuvos gydytojai 
esą nutarę ar priėję išvados, 
kad gimdymas yra natūralūs 
procesas ir kad anestezacija 
(skausmų sumažinimas) mo
tinoms gimdymo atveju esąs 
nereikalingas, nenaudingas.

Įdomi ir sena tema. Ne 
man, ir kitiems kaip aš, į to
kius reikalus kištis. Bet man 
teko televizijoje net keletą 
tokių “naturališkų procesų” 
stebėti... Seniau Lietuvoje ir 
kitur tik tokiais procesais 
gimdymai ir teeidavo. Mes 
taip esame gimę. Bet taip
gi mums žinoma, kad la
bai daug motinų nuo tokių 
procesų mirdavo bei netekda
vo visam amžiui sveikatos.

žmogus, rodos, su mokslo 
pagalba daug naturališkų 
įMocesų yra pataisęs, patobu
linęs, juos suvaldęs, juos pa
žėręs. Nejaugi jis nieko ne
begali padėti mūsų motinoms, 
kad gimdymą palengvintų ?

Vakarų Vokietijos Socialde
mokratų partija išmetė iš sa-

vo veiklos paskutinį punktą, 
kuris dar buvo nors ant po- 
pierio panašus į marksizmą. 
Jie atsisako pramonės sociali- 
zacijos. Jų socializme gra
žiai sutilpsią ir kapitalistai, 
tik paveskite jiems ateinan
čiais rinkimais valdžios vaira.

/ *•

“Komunizmo banga pasau
lyje atslūgo ir ritasi atgal”, 
gieda viena menševikų gazie- 
ta. Taip pasakęs pats prezi
dentas Kenedis ir su tuo mū
sų broliai menševikai pilnai 
sutinką.

Tikrai palaiminti ubagai 
dvasioje, nes jie nemato nė 
tai, kas jų pačių panosėje de
dasi.

Iš visų pasaulio kampų tu
rėtų skubintis visokia pagalba 
Haiti ir Kubos respublikoms. 
Jos baisiai nukentėjo.

Jau daugelis mūsų draugų 
šiaurėje pakėlę sparnus skris
ti į Floridą. Be jų sunkiau 
bus čia su parengimais.

Singapūras. — Čionai su
streikavo virš 60,000 dar
bininkų. Jie protestuoja 
prieš Malazijos valdžios pa- 
simojimą ant unijų.

Santo Domingo. — De
monstravo prieš militaristų 
režimą apie 3,000 studentų, 
policija ir kariai puolė stu
dentus.

Havana. — Kubos spau
da rašo, kad pastaruoju 
laiku įvykę militaristų per
versmai Dominikoje ir 
H'ondurase — tai JAV ka
pitalistų padaras.

Bostonas. — Sulaukęs 75 
metų 
JAV 
dy.

amžiaus mirė buvęs 
diplomatas H. H.Bun-

Paz. — Bolivijos vy-La
riausybė . siekia sutvarkyti 
upių tekėjimus, kad sutau
pius daugiau prėsko van
dens.

“šALTAiSIS KARAS”
I IR PREKYBA

Arįn Arbor, Mich. — Mi- 
chigano universiteto ap
žvalgininkai mano, kad di
dėjant “šaltojo karo” ato
drėkiui, prasiplės Jungti
nių Valstijų prekyba su 
socialistinėmis šalimis. Da
bar J A V yra apie 600 įvai
rių prekių uždraudusios iš
vežimui į liaudiškas šalis.

Washingtonas. — Kai ku
rie respublikonai kongres- 
manai kritikuoja JAV vy
riausybę už įsileidimą Ngo 
Dinh Nhu. t

Ekstra
Roma. — Spalio 10 d. 

griuvo 873 pėdų aukščio 
Vaionto užtvanka ant Pia- 
ve upės. Sugriuvus už
tvankai, mili jonai tonų van
dens pasileido i plačią apy
linkę ir sunaikino ištisus 
miestelius ir kaimus. Nu
matoma, kad žuvo tūkstan
čiai žmonių.

SU

kos-

ŽALINGA UNIJŲ
VADŲ POLITIKA

Ottawa. — International 
Longšhoremen’s unijos va
dų kurstomi unijistai gra- 

trukdyti kviečių pasina 
siuntimą į Tarybų Sąjungą. 
Gi tie patys vadai prieš ke
lias dienas sakė, kad jeigu 
Jungtinės Valstijos par
duos ^Tarybų Sąjungai kvie
čių, tai unjistai dirbs jų 
pasiuntimui. Matomai, jie 
nori pakenkti Kanados ir 
TSRS prekybai. ,

Alžyras. — Alžyro armi
jos daliniai tris kartus bu
vo užklupę berberų grupes. 
Armijos vadai sako, kad 
virš 100 berberų užmušė ir 
kitą tiek sužeidė.

APSIVES TSRS 
KOSMONAUTAI

Maskva.—Tarybiniai 
monautai majoras Nikola
jevas ir Valentina Tereško- 
va susitarė apsivesti. Ni
kolajevas yra 33 metų am
žiaus, o Tereškova 26. Ni
kolajevas aplink Žemę yra 
apskridęs 64 kartus, tai 
yra, daugiausia iš visų kos
monautų, o Valentina ap
skrido 48 kartus.

“Flora” 
žalos 
žuvo 
apie 

Eko-
labai liaus sunaikino.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Raudonasis 
Kryžius rengiasi eiti į pa
galbą Haities ir Kubos žmo
nėms, kurie nukentėjo nuo 
Uragano.

Miami, Fla. — Uraganas 
“Flora,” padaręs daug ža
los Haiti ir Kubos respub
likose, nuėjo į Bahama sa
lų sritį. Rugsėjo 8 dieną 
jis susilpnėjo, centre vėjas 
buvo tik apie 100 mylių per 
valandą. Bahamo salų gy
ventojai padarė viską, kas 
galima, apsisaugojimui.

,! Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Kubos ambasadorius Jung
tinėse Tautose pareiškė, 
kad Kuba nepriims nuo 
Jungtinių Valstijų Raudo
nojo Kryžiaus jokios pagal
bos, nes tai yra JAV val
džios organizacija, bet pri
ims pagalbą nuo atskirų 
žmonių.

Havana. — Kubos laik
raščiai ir radijas pareiškė, 
kad JAV vyriausybės pa
galba nebūtų nuoširdi, nes 
iš JAV piratai nuolatos 
puola Kubą ir daro jos 
žmonėms žala. Radijas sa
kė: Jeigu tikrai JAV no
ri pagelbėti Kubos žmo
nėms, tai pirmiausia turi 
susilaikyti nuo kišimosi į 
Kubos vidaus reikalus, ne
nekenkti Kubos žmonių gy
venimui, kurie kuria naują 
santvarką, ir atnaujinti dip
lomatinius ryšius.

11.

LAIVAS ŽYGIUI 
Į MĖNULĮ

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų komisija pa
siekimui Mėnulio (NASA) 
paskyrė dr. J. F. Sheą rū
pintis pastatymu laivo, ku
riuo astronautas skristų 
linkui Mėnulio.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — 1964 m. 

į Jungtines Valstijas atsi
lankys Prancūzijos prezi
dentas De Gaulle.

ko-
nu-

Maskva. — Jaunųjų 
munistų lygos nariai 
tiesė iš Bucharos į Orską, 
Uralu kalnus, virš 1,000 
mylių ilgio natūralių dujų 
praleidimui vamzdžius.

Vientianne. — Grįžo iš 
Maskvos generolas K o n g 
Le, neutrališkų jėgų koman- 
dierius. Jis stoja už neut- 
rališką Laoso poziciją tarp
tautiniais klausimais.

Bona. — Vakarų Vokie
tija vėl atidėjo u ž g y r i mą 
Maskvos sutarties.

APIEI TSRS GRŪDŲ ( 
GAVYBĄ/ |

Maskva. — Iš priežasties 
blogo oro, o vietomis pras
tai įdirbtos ir įtręštos že
mės, 1963 metais suimta 
mažiau grūdų, kaip 1962 m. 
Pereitais metais buvo suim
ta 147,500,000 metriškų 
tonų visokių grūdų, o šie
met tik apie 125,000,000 junga vėl pardavė aukso už 
metriškų tonų.

Ottawa. — Kanadoje Bul
garija pirko 100,000 tonų 
kviečių.

Tokio. — 1962 metais Ja
ponijos prekyba su socialis
tinėmis šalimis siekė $4,- 
000,000,000 vertės.

Londonas. — Tarybų Są-

$200,000,000.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis sutiko, kad 
JAV privatiniai biznieriai 
gali parduoti Tarybų Są
jungai kviečių arba miltų 
už 250,000,000 dol. Apie 
JAV ir TSRS prekybos 
reikšmę plačiau bus seka
mame “L” numeryje.)

Miami, Fla. — Uraganas 
“Flora” nuėjo į Atlanto 
vandenyną. Sakoma, kad 
Kuboje žuvo apie 200 žmo
nių, c-

Saigonas.—Du Jungtinių 
Valstijų malūnsparniai su
sidaužė, arba buvo partiza
nų nušauti. Žuvo 12 JAV 
lakūnų.

Londonas.—Susirgo Ang
lijos premjeras Macmilla- 
nas ir pasidavė į ligoninę.

Knoxville, Tenn. — Nuo 
rūkytos žuvies mirė tėvas 
ir jo dukra.

Kuala Lampuras. — Ma- 
lazijoje nėra ramumo: Sa- 
rawake ir Šiaurės Bornė- 
joje plečiasi partizanų ka
ras.
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Padėti Kubai, Haiti!
GAMTINIS SIAUBAS, uraganas, vadinamas “Flo

ra,” nusiaubė Haiti respubliką, o dar baisiau'nusiaubė 
Klibą. Tai baisiausia gamtos rykštė, kokios Karibų sri
tis nematė per daugiau kaip 50 metų!

Haiti respublikoje uraganas užmušė nemažiau kaip 
4,000 žmonių, skelbia žinios. Dar nėra žinoma, kiek aukų 
“Flora” paliko Kuboje, bet žinoma, jog labai daug.

Be žmonių, uraganas padarė dar neapskaičiuotus 
kiekius medžiaginių nuostolių—sunaikino ištisus kaimus, 
miestelius; baisiai palietė miestus. Kuboje, sakoma, cuk
rinės nendrės beveik sunaikintos, o cukrus Kubai—di
džiausias pajamų šaltinis.

Kai šitie žodžiai rašomi, niekas negali pasakyti, už 
kiek milijonų ar bilijonų dolerių turto uraganas sunai
kino.

Kuogreičiausiai reikia stoti abiem šiom respublikom 
talkon.

JAV turėtų padėti į šalį “boikoto politiką,” turėtų 
kuo greičiau pradėti teikti Kubos ir Haiti žmonėms pa
galbą.

Tą patį turėtų padaryti ir visos kitos šalys!

Mums rodosi, tai klaida
KUBOS DELEGACIJOS vadovas Jungtinių Tautų 

asamblėjos 18-ojoje sesijoje, Carlos M. Lechuga Hevia, 
sakė kalbą. Ir jis pareiškė, jog Kuba nepasirašys Mask
vos sutarties todėl, kad JAV valdžia Kubą boikotuoja, 
todėl, kad iš čia, iš mūsų šalies, daromi ant Kubos ban
ditiški užpuolimai. Tai yra nelegalūs, tai kriminališki 
žygiai, sakė kalbėtojas.

Ką Carlos M. Lechuga Hevia sakė, yra tiesa. Bet 
mums rodosi, toji tiesa nepateisina Kubos. atsisakymo 
pasirašyti po Maskvos sutartimi, draudžiančia daryti 
branduolinius bandymus atmosferoje, vandenyje ir kos
minėje erdvėje.

Kaip tik dėl to, kad JAV teritorijoje organizuojami 
prieš Kubą banditiški, kontrrevoliuciniai ant Kubos už
puolimai, reikėtų Kubai padėti po Maskvos sutartimi 
savo parašą, parodant, kad ji įeina į tą valstybių (dau
giau kaip 100) skaičių, kurios nori taikos* kurios daro 
visa, kad būtų taikus sugyvenimas žemėje.

Kuba—Jungtinių Valstijų kaimynas. Anksčiau ar 
vėliau mūsų šalies žmonės privers valdžią, kad ji at
naujintų diplomatinius ir ekonominius ryšius su Kuba.

Kubos atsisakymas pasirašyti po Maskvos sutarti
mi, pastato ją Kinijos ir Prancūzijos talkininke. O tai 
nėra sveika!

Venezueloje
TUOMET, KAI TŪLOSE Lotynų respublikose ka

rininkų klikos grobia į savo rankas valdžią, kad tvirčiau 
apsaugotų “savų” ir svetimų kapitalistų ir dvarininkų 
interesus, “demokratinėje” Venezueloje prasidėjo baisus 
teroras prieš pažangesnius žmones ir organizacijas.

Tik neseniai buvo suimti trys šalies kongreso (par
lamento) deputatai: Eduardo Machado, Gustavo ir Je
sus Farias. Suimtieji—komunistinio judėjimo veikėjai. 
Farias—Venezuelos senato narys, o Gustavo ir Macha
do—žemesniojo atstovų buto deputatai.

Areštai, kalinimai, suimtųjų kankinimai vykdomi 
kasdien. Kalėjimai pilni kalinių.

Skelbiama, kad š. m. gruodžio mėnesį įvyksią par
lamento rinkimai, bet jau iš anksto pranešamą, jog Ve
nezuelos Komunistų partija ir Kairiųjų demokratų ju
dėjimas neturės teisės rinkimuose dalyvauti.

Prezidentas Betancourt ryžtasi užsitikrinti, kad 
parlamentariniai rinkimai praeisią taip, kaip jis nori, 
todėl neleidžia pažangesnėms organizacijoms juose da
lyvauti. Tai tau ir demokratija!

Venezuelos kapitalistai ir dvarininkai, taip pat kitų 
šalių (vyriausiai JAV) kapitalistai, matyti, diriguoja 
“demokratinei” valdžiai, o pastaroji nuolankiai klauso jų 
diktavimų.

Ar ilgai taip bus?!

Broliai latviai
Š. M. SPALIO MĖNESIO 4 dieną Lietuvon atvyko 

Latvijos rašytojų delegacija susipažinti su Lietuvos 
žmonių gyvenimu,

O neseniai Lietuvos rašytojų delegacija, vadovauja
ma Juozo Baltušio, lankėsi Baltarusijoje.

Latvijos rašytojų Lietuvoje lankymosi proga Vil
niaus “Tiesa” rašė:

“Nuo seno latvių ir lietuvių tautos vadinamos bro
liškomis. Ne tik gintarinė Baltija, skalaujanti mūsų 
krantus, ne tik artima kaimynystė sujungė mus. Ilga ir 
sunki kova už laisvę, svajonės apie ateitį ir laimę, mūsų 
laikmečio dideli darbai ir kilnus tikslas draugystės gi
jom surišo mūsų širdis. Literatūra sutvirtino ją. Ji pa
deda geriau pažinti ir suprasti vieniems kitus. Lietuviui, 
kaip ir latviui, brangūs Janio Rainio, Andrėjo Upyčio, 
Janio Sundrabkalnio, Vįlio Lacio vardai, artimos ir su 
prantamos jų mintys.”

Tai tiesa!

KAS

Tai nevisiškai teisin- 
Jį sudarė daugumoje 

Ir V. Rastenis, 
“Dirvoje,” pa- 

” posė-

DAR APIE
JŲ TĄ “SEIMĄ”

“Laisvėje”..jau buvo .mi
nėta, kad prieš kurį laiką 
Toronte buvo įvykęs kleri
kalų mitingas, pavadintas 
“Bendruomenės seimu.”

“Keleivis” posmavo, jog 
tas “seimas” susidėjo “tik 
iš tautininku ir frontinin
kų.” 
ga.
klerikalai.
rašydamas
brėžė, kad “seimo 
džiai vyko tik parapijų sa
lėse.

Aišku, klerikalai seimi
ninkus buvo nuvedę į baž
nyčią, ir ten, kaip vėliau net 
ir “Vienybė” džiaugėsi, baž
nyčioje buvusi įspūdingiau
sia demonstracija!..

Paprastai į bažnyčias ti
kintieji eina ne demonst
ruoti, o poteriauti. Tad ga
lima įsivaizduoti, kokia ten 
buvo jų “demonstracija,” 
koks buvo tas jų “seimas.”

AHMEDAS BEN BELĄ 
APIE ALŽYRĄ

Šių metų spalio 2 d. Alžy
ro respublikos sostinėje, Al
žyro mieste, įvyko didžiulis 
masinis mitingas, kuriame 
dalyvavo apie 200,000 žmo
nių. Kalbą sakė naujai iš
rinktas Alžyro prezidentas 
Ahmedas Ben Belą.

Paduodame kai
svarbesnes iš jo kalbos 
traukas, kurios seka:

Mūsų .socializmas toks 
aiškus, kaip aiškus mūsą 
lias.:... Mūsų socializmas- 
kia, kad kiekvienam turi
suteiktos teisės, kad duona bū
tą aprūpinta' tūkstančiai naš
lių, kad ’ kiekvienas- Vaikas 
galętų lankyti mokyklą. Visa 
savo veikla mes kaip tik sie
kiame atnešti laimę varg-

kurias
iš

pat 
ke

re iš
būti

RAŠO IR SAKO
takiomis formomis mūsą ta
rybiniai bičiuliai teiks mums 
pagalbą. Ją manevrai buvo 
demaskuoti; ir tą patvirtina 
faktas, kad šiuo momentu 
niūsą delegacija yra Maskvo
je, kur ji veda derybas...

POPIEŽIAUS POVILO 
TIKSLAI DAR VIS NĖRA 
AIŠKŪS

T A S So korespondentas 
Romoje A. Krasikovas (š. 
m. rugs. 29) rašo:

Šiandien vėl pradėjo darbą 
visuotinis bažnyčios susirinki
mas — aukščįausias Romos 
bažnyčios hierarchijos atstovų 
susirinkimas, šaukiamas vidu
tiniškai vieną kartą per šimtą 
metų. Jame dalyvauja 2,400 
katalikų bažnyčios vyskupų, 
atvykusių į Vatikaną \iš 136 
pasaulio šalių, ir stebėtojai iš 
įvairių bažnyčių, taip pat Ma
skvos patriarchato delegacija.

Dabartinė, antroji susirinki
mo sesija prasideda vadovau
jama naujojo Romos popie
žiaus Povilo VI, kuris paskel
bė norįs galutinai užbaigti sa
vo pirmtako Jono XXIII ini
ciatyvą.

Pirmoji susirinkimo sesija, 
kuri prasidėjo praėjusių me
tų spalio mėnesį ir truko du 
mėnesius, parodė, jog katali
kų bažnyčioje yra skirtingų 
tendencijų, nevienodai žiūri
ma į papgrindinius dabartinio 
gyvenimo reiškinius.

Popiežiaus Jono XXIII pa
stangomis iš susirinkimo buvo 
išvyta “kryžiaus žygių” prieš 
kitaipp manančius žmones 
dvasia, ir iš Vatikano nuskam
bėjo raginimas užtikrinti že
mėje tvirtą taiką, visuotinai 
nusiginkluoti ir pašalinti ka
rus iš tautų gyvenimo. Kar
dinolas Montinis, išrinktas po
piežiumi ir pasivadinęs Povilu 
VI, parėmė “Jono liniją”.

Naujasis. Romos popiežius 
kol kas aiškiai neparemia vie
nos ar kitos t tendencijos . - ir? 
-nors jo šio^ dienos kąlboje, 
atidarant' susirinkimą, netrū
ko 1 giriamų žodžių J o nu i 
XXIIIj vis dėlto iš šios kalbos 
sunku spręsti . apie poziciją,

Su draugais laisvieciais

SHUTS I *^'^****'’* cj,
Daug kas mane kaltina, jog .kurios laikysis aukščiausiasis 

aš norįs įvesti diktatoriaus re
žimą, kad galėčiau valdyti ša
lį diktatoriškais metodais. Vi
sa tai melas, nes kiekvieną 
diktatūrą apibūdina jos nau
dojami konkretūs būdai ir me
todai. Jūsų respublikos pre
zidentas neteikia jokios reikš
mės šiam titului. Vienintelis 
titulas, kuris man patinka, — 
tai- kovotojo — Alžyro pilie
čio titulas, ir aš visuomet bū
siu tuo kovotoju, visuomet bū
siu jūsų tarpe. . .

Visam pasauliui pareiškiu, 
kad šiandien mes priėmėme 
nutarimus įvykdyti žemės re
formą. Nuo šios sekundės nė 
vienas Alžyro žemės hektaras 
nebepriklauso svetimšaliams 
žemvaldžiams. Visa žemė pe
reina valstiečiams. Mes jau 
davėme reikiamas instrukcijas 
visiems prefektams, suprefek- 
tams ir atitinkamiems valdžios 
organams, kad šiose žemėse, 
kurių yra daugiau kaip 1 mi
lijonas heįktarų, būtų organi
zuoti savivaldos komitetui. . .

Dar kartą kartoju, kad mū
sų revoliucija yrą vargšų re
voliucija, nuskriaustųjų revo
liucija, liaudies masių revo
liucija, kare kritusių karių na
šlaičių revoliucija. Mūsų veik
smai visiškai nelies smulkiųjų 
prekybininkų ir amatininkų... 
Mes paliksime smulkias pre
kybos įmones jų savininkams, 
lygiai, kaip mes paliksime Al
žyro valstiečių šeimoms 10, 20 
ir 30 hektarų žemės sklypus...

Mes tikime bendradarbiavi
mu ir norime nuoširdžiai ir 
lojaliai bendradarbiauti su 
Prancūzija. Bet mes norime 
bendradarbiauti kaip lygus su 
lygiu. Prancūzijos valdų na
cionalizavimas nėra kliūtis to
kiam bendradarbiavimui. Ben
dradarbiavimas — tai Visiškai 
kitas dalykas, negu stambiųjų 
kapitalistų — tokių, kaip Bor- 
žo, Aletis ir kiti -— turtas. 
Mums bendradarbiavimas — 
tai mokslininkų, technikų, dė-' 
stytojų bendradarbiavimas. . .

Kai kurie ramybės drums
tėjai,—toliau pasakė Ben Be
la, — mėgino sukliudyti pa
siųsti mūsų delegaciją į Mas
kva, kur turi būti apsvarstyta,

katalikų bažnyčios “tėvų” su
sirinkimas svambiausiais klau
simais, J 
visą žmoniją, ir 
klausimu, kaip suvienyti visas 
jėgas, kad būtų galima paša
linti branduolinio konflikto 
grėsmę.

kurie ‘dabar jaudina P?°, ... 
visų pirma | Kubilius.

nę pasaulėžiūrą. Visi mokslo 
darbuotojai turi sustiprinti ko
vą prieš buržuazinę ideologi
ją, nesutaikomai kovoti prieš 
bet kuriuąs nacionalizmo pa
sireiškimus.

Prof. J. Matulis pabrėžė:
Respublikoje atliktas tikras 

darbas tiriant svarbias mokslo 
problemas — puslaidininkių 
elektroniką, atomo ir moleku
lių spektroskopiją, aukštatem- 
peratūrinę šiluminę fiziką, 
elektrolitinio metalų išskyri
mo ir galvaninių dangų gavi
mo su iš anksto apibrėžtomis 
savybėmis teorijos ir metodų 
sukūrimą, teorinę ir techninę 
kibernetiką, augalininkystės ir 
gyvulininkystės produktyvu
mo pakėlimo teorinius pagrin
dus. Nemaži darbai atlikti ti
riant lietuvių tautos istoriją, 
kalbą bei literatūrą. Visų jė
gų koncentravimas šioms svar
biausioms problemoms spręsti 
reikalauja, kad vedantys mok
slininkai pakeltų vadovavimo 
tyrimams lygį, daug geriau 
dirbtų su jaunais mokslo dar
buotojais.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demija stoja į naują savo vys
tymosi etapą žymiai sustiprė
jusi. Ji turi visas galimybes 
pakelti į naują, aukštesnę pa
kopą visus tyrinėjimo darbus 
gamtos ir visuomeninių moks
lų srityse. Lietuvos moksli
ninkai įneš savo indėlį į toles
nį spartų tarybinio mokslo vy
stymą, į komunistinės visuo
menės pastatymą.

Ne viskas, ką prof. M. J. 
Matulis minėjo, eiliniam 
žmogui yra pilnai supran
tama, bet tai ne mūsų kal
tė. Mums svarbu, kad Lie
tuvos mokslininkai dirba ir 
dirba gerai, vis keldami 
aukštyn Lietuvos ekonomi
ką, kultūrą — žodžiu, visą 
žmonių gyvenimą.

Baigiant sesiją, rašo EL
TA— 1 : 1 1

Įvyko prezidiumo rinkimai. 
Lietuvos TSR, Mūkslą. akade
mijos prėžldėhtu’Vėl išrinktas 
akademikas J. Matulis, vice
prezidentu — akademikas J. 
Žiugžda, prezidiumo vyriau
siuoju moksliniu sekretoriumi 
— K. Meškauskas, prezidiu- 

nariu — akademikas J.

Tai, ką čia rašau, nebus 
korespondencija, o tik kai 
kurios pastabos pastabėlės 
apie mūsų visuomeninius 
reikalus reikalėlius.

Praėjusį savaitgalį mudu 
su Ieva praleidome Naujo
joje Anglijoje, — tiksliau: 
pas worcesteriecius ir lau- 
renciečius.

šeštadienį buvome Wor- 
cesteryje, kur “Laisvės” va
jaus pradžiai buvo suruoš
tas pobūvis. Tai įvyko O- 
limpijos ' parke, kuris vis 
toks pat mielas—puiki vie
ta keletui valandų praleisti, 
atsikvėpti. Medžių lapai vi
sokiomis rudeninėmis var
somis tiesiog žavi kiekvie
no akį.

Man labiausiai rūpėjo, 
kaip stovi reikalai su “Lais
vės” va’-’m.

—Jokūbas Jaskevičius 
mūsų vajaus vadovas, — 
gaunu atsakymą.

—Bet ar jis turės talki
ninkų ?—klausiu.

—Turės! — gaunu atsa
kymą.—Mes jam visi padė
sime. /

Jei taip, bus labai gerai!

Šnekuosi su Juozu Luku, 
ilgamečiu mūsų laikraščio 
bendradarbiu. Pas i <r o d o, 
kad šiemet neseniai, jam 
jau sukako 70 metų amž. 
Tačiau, pažvelgęs į Juozą, 
niekas nepasakytų, kad jis 
tiek metų turi: puikiai at
rodo, gaivus, vikrus! Juo
zas • Lukas pažangiajame 
lietuvių judėjime praleido 
daugiau kaip 40 metų. Šiuo 
metu Juozas veikia ir LLD 
kuopoje, ir Aido chore abu
du su Domicėlė dainuoja. 

. Ilgiausio anyžiaus, geriau
sios sveikatos, draugas 
Juozai! į ;

—Ne! gaunu atsakymą' 
— South Bostone yra pa
skirti ir kiti asmenys—A. 
Kandraška, J. Butkus, A. 
Dambrauskas.

Klausiu:
—O kaipgi su Julia Rai- 

nardiene, ilgamete mūsų 
veikėja?

—Kalbėkite su ja,—atsa
ko.
Kalbuosi su Julia. Pra

šau, kad ir ji dalyvautų va
juje, kad juo daugiau laik
raščiui naudos padarytu
me. Ji greit atsako:

—Gerai, sutinku!.. v
Puiku. Juo daugiau žmo

nių, juo daugiau veikėjų, 
tuo didesnė nauda mūsų 
spaudai.

Bostonas — kadaise pa
žangi ų j ų lietuvių buvęs 
centras. Prieš 52 metus 
South Bostone gimė “Lais
vė.”

Aplink Bostoną yra visa 
eilė miestų-miestelių — 
Cambridge, W. Lynnirkiti, 
kur gyvena nemaža lietu
vių.

Reikia rūpintis, kaip 
juos pasiekti, kaip ten la
biau praplatinti mūsų spau
dą. Reikia ten nuvykti, 
prieiti prie žmonių, aplan
kant juos.

LIETUVOS MOKSLŲ 
AKADEMIJOJE

Š. m. rugs. 30 ir spalio 1 
dienomis Vilniuje įvyko 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos visuotinio susirin
kimo sesija. Ją atidarė A- 
kademijos prezidentas prof. 
J. Matulis.

Pirmuoju darbotvarkės 
klausimu kalbėjo akademi
jos viceprezidentas J. Žiug
žda.

Kuriant mūsą šalyje mate
rialinę-techninę komunizmo 
bazę, pažymėjo profesorius J. 
Žiugžda, nepaprastai išaugo 
mokslo vaidmuo ir reikšmė 
sprendžiant technikos ir eko
nomikos vystymo uždavinius. 
Mokslas vis labiau darosi tie
siogine gamybine jėga. TSKP 
CK birželio Plenumas pabrė
žė mokslo reikšmę ideologinio 
darbo srityje. Būtina stiprinti 
gamtos ir visuomeninią moks
lą ryšius, vystyti kūrybinį ir 
dalykišką ją atstovų bendra
darbiavimą.

Visuomepiniai mokslai turi 
kompletiškai r nagrinėti socia
lizmo peraugimo į komuniz
mą problemas, darbo našumo 
klausimus, aktyvinti darbą 
moksliškai organizuojant liau
dies ūkio valdymą ir planavi
mą, turi apibendrinti istorinį 
liaudies masių patyrimą, mark
sistiškai nušviesti kultūrinio 
palikimo klausimus. v

Auklėjant naują, komunis
tinės visuomenės žmogų, di
deli uždaviniai tenka gamtos 
mokslams. Jie tūri padėti y y le
dyti praktinius komunizmo 
statybos uždavinius, aktyviai 
prisidėti prie kovos prieš reli
ginius prietarus, ugdyti pla
čiosioms mąsępas materialistic

Šnekėjausi su daugeliu 
worcesteriečių. Turi ir jie 
kai kurių tarpusavinių ki- 
virčių, bet reikia, manyti, 
jog visa tai greit bus iš
gyvendinta. W o r c e sterio 
lietuvių pažangieji visuo
met stovėjo mūsų judėjimo 
priešakyje, tikiu, kad jie 
bus priešaky ir ateity.

ra-

Iš laiškų
Žemiau telpa laiškas, 

šytas “Vilnies” (čikagietės)
knygvedes Mildred Friberg, 
“Laisvės” knygvedei Lilijai 
Kavaliauskaitei.

Mildred gavo progą ap
lankyti savo mamytę (He
len Savukynienę), gyvenan
čią Portage, Pa.

“Brangi Lilija: Neperse
niai lankiausi - svečiavausi 
pas savo mamytę, ir turiu 
pasakyti, kad ji labai pui
kiai išrodo. Ji jau eina 84- 
tus metus. Gerai laikosi 
sveikatoje. Ji skaito “Vil
nį”, “Laisvę” ir knygas iš 
Lietuvos. Jei specialiai pa
tinka poezijos apie Dzūki
ją. Ji jaučiasi, kad poilsiui 
geriausia yra pasiskaityti 
gražius eilėraščius.

“Aš užmoku už jos pre
numeratą ir prisiunčiu au
ką nuo jos. Gerai, kad ji 
dar gali skaityti. Jau buvo 
vienas metas kai svečiavau
si pas savo mamytę, bro
lius, seseris ir jų šeimas. 
Buvo malonu su visais pa
simatyti.

“Lilija, prisiųsk man
jaus medžiagą. Dirbsiu va
juje kiek galėsiu. Prašau 
perduoti visam “Laisvės” 
personalui linkėjimus nuo 
manęs. Draugiškai,

Mildred.”

va-

Karacis. — Pakistanas ir 
TSRS pasirašė sutartį, pa
gal kurią abiejų šalių civi
liniai lėktuvai skrajos tarp 
Karačio ir Maskvos.

Sekmadienis — reta die
na: saulėta, šilta, tikrai va
sariška.

Laurenčiaus lietuvių 
Maple parkas žavingas, 
kaip visuomet. Didžiulės 
pušys laisvai" ošia, o tarp jų 
vaikštinėja su vykę į ban
ketą žmonės.

Banketą laurenciečiai su
ruošė spaudos naudai. Pub
likos suvyko antra tiek, kiek 
rengėjai tikėjosi. Visa tai 
nustebino net pačius rengė
jus. Šeimininkai, šeiminin
kės, padavėjos ir kiti tik 
jėgioja, tik skuba, kad kuo 
geriau būtų aptarnauti su
sirinkusieji. Salėje nebuvo 
įmanoma programą laikyti 
—perankšta ir per išlta, to
dėl Ieva sakė kalbą parke, į 
saulėkaitoje.

Kaip bus su Nashua? 
V. Vilkauskas miestą aplei
do, o kitas geras laisvietis 
veikėjas — J. EĮgeris—šiais 
metais mirė. Jeigu Našvė- 
je neatsiras vajįninku, tai 
kas to miesto lietuvius ap
lankys?

Kaipgi su Haverhill j u ? 
Gal draugė Kazlauskienė 
įsijungs į vajininkų tarpą? 
Būtų labai gęrai!

. jfąsąąctyusęttą taipgi t ir 
New,,Hampshire valstijose 
aplink miestus yra nemaža 
lietuvių f ar merių — kas 
juos pasieks?

Naujoje Anglijoje yra 
daug nedidukų miesčiukų, 
kur rasime lietuvių darbo 
žmonių, bet ne visiems 
pasiūlome mūsų spaudą, 
mūsų laikraštį.

Laurenčiuje sekmad i e n į 
niekas, rodosi, nebuvo at
vykęs iš Maine valstijos, 
tai neteko progos su nieku 
pasišnekėti apie vajaus rei
kalus.

Padarykime, draugės ir 
draugai, šių metų “Laisvės” 
vajų tikrai didelį, tikrai 
sėkmingą!

Šiomis mintimis vadovau
damasis, ir parašiau Š«is 
pastabėles.

R. Mizara

Red. atsakymai.
Mikui Mačioniui. — Dė

kojame už pastabas, bet 
mes laikrašty pasinaūdoti 
negalėsime.

Į Laurenčių buvo suvy- 
kusių visa eilė mūsų vei
kėjų iš kitų miestų, ir man 
svarbiausia rūpėjo sužinoti, 
kaip bus su “Laisvės” va
jumi.

Brocktone, aišku, mūsų 
nuolatinis senas vajininkas 
—Jurgis Šimaitis.

Laurenčiuje — S. Pen- 
kauskas ir V. Kralikauskas.

Lowellyje gal būt bus du 
vajininkai — J. Blažonis ir 
J. Daugirdas.

Man labai rūpėjo sužino
ti, kaip su Bostonu—pačiu 
centriniu miestu, ar ten tik 
viena Mary Kvetkus dar
buosis ?

Klaidos Atitaisymas
Penktadienio “Laisvės” 

vedamajame “Prastas der
lius” pasakyta:

“Visa tdi privertė Tary
bų Sąjungos vyriausybę 
užpirkti daug kviečių ir 
JAV”.

Gi turėjo būti:
“Visa tai privertė Tary

bų Sąjungos vyriausybę už
pirkti daug kviečių Kana
doje ir, jei bus galima, 
pirkti kviečių ir JAV.”

Santo Domingo. — Do
minikos militarist^ valdžia 
areštavo 70 žmonių, daugu
moje studentų.
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' ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Vyskupas Sheen mato 

“didžiulį pavojų”
Vyskupas Filton J. Sheen 

rašo spaudoje apie “didžiulį 
pasauliui pavojų,” kuris 
kasdien darosi vis baises
nis. Šis pavojus esąs bai
sesnis ir už atominių bom
bų pavojų. Tai bado pavo
jus.

Kuomet Amerika ir kai 
kurios kitos valstybės turi 
didelį maisto perteklių, tuo 
pačiu metu apie 60 procen

tų pasaulio gyventojų yra 
vadavimo padėtyje. Kas
dien dešimtys tūkstančių 
išbadėjusių žmonių miršta.

Vienas įžymus prancūzų 
autorius tvirtino, kad prieš 
Antrąjį pasaulinį karą apie 
40 procentų žmonių buvo 
badavimo padėtyje, o šiuo 
metu jau turime 60 procen
tų, Pasirodo, kad. turtin
gosios valstybės darosi vis 
turtingesnės, o neturtingo
sios—neturtingesnės.

Daugiausia badaujančių 
žmonių vra Afrikoje, Azi
joje ir Lotynu Amerikoje. 
Vienas Jungtinių Tautų 
sveikatos departamento di
rektorius yra pasakęs, kad 
jis matęs šeimas, turinčias 
tik po vieną paklodę, kurią 
einas miestan naudojąs ap
sivilkimui, o kiti namuose 
pasilieka visai nuogi.

Badavimas priveda prie 
neramumų, sukilimų, revo
liucijų, teigia vyskupas 

^heen. Suprantama, vysku
pas bijo socialisetinių revo
liucijų, todėl atsišaukia j 
įvairių tikėjimų bažnyčias, 
taipgi politikierius daugiau 
rūpintis badaujančiųjų pa
dėtimi, kad jie nesukiltų, 
kad jie ir toliau numestais 
trupiniais pasitenkintų.'

Vilkams nepasisekė 
sudraskyti avinėlį

Edward Lamb parašė 
tobiografiją “No Lamb 
Slaughter,” kurioje jis iš-
dėsto, kaip makartistiniams kompanijos bandė patrauk- 
vilkams nepasisekė sudras- ti prez. Bosch savo pusėn,

Sefiatorius J. McCarthy 
dėjo daug pastangų pa
sigauti Edwardą Lambą, 
radijo ir televizijos pro
gramų teikėją, vidurvaka- 
rių televizijos stoties savi
ninką. Investigacijos sekė 
investigacijas, pagaliau . 
McCarthy pareiškė: “Aš, nistas, bet sykiu pasiryžęs 

^nebenoriu daugiau ką nors savo šalyje išlaikyti demo- 
turėti su Ed. Lamb tyrinę- • kratiją, kuria turėtų naudo
simu.” tis vi?os Partijos ir kitos

Kai reikėjo atnaujinti vi- organizacijos, jeigu jos tik 
durvakarių televizijos sto- laikosi šalies įstatymų ri
ties leidimą, respublikonai bose, 
ragangaudžiai paleido prieš 
E. Lambą didžiausius šmeiž
tus spaudoje ir skundus 
Federalinei komunikacijos 
komisijai. Apklausinėjimui 
buvo sukviesti profesionali
niai šnipeliai iš valdiškų 
įstaigų. Buvo pakviestas ir 
renegatas Louis Budenz. 
Bet ir čia per daug kieta 
buvo avino oda, vilkai savo 
dantis atkando. Edward 
Lamb visur laimėjo, nes 
jis — milijonierius, kontro
liuojąs apie 40 milijonų do
lerių turto, nepaisant to,

• kad jis buvo kaltinamas 
komunistų rėmėju, Tarybų 
Sąjungos gynėju.

Ed. Lamb pagarsėjo 1930 
metų ekonominės krizės ir 
reakcijos laikotarpyje, kaip 
sugabus advokatas, strei- 
kierių ir kitų kovotojų gy
nėjas, dalyvavęs CJO kuri-

$imu.”

*Jis taipgi pagarsėjo su 
savo knyga “The Planned 
Economy of Soviet Russia.”

Kolegijų lankydamas jis 
gynė liberalines idėjas, ko

vojo, kad būtų pakviestas 
William Z. Foster kalbėti 
studentams. 1 P34 metais 
jis gynė Gus Halll, dabarti
nį Komunistų Partijos ge
neralinį sekretorių, kuomet 
jis buvo aršetuotas plieno 
darbininkų streike, Youngs
town, Ohio. Byla buvo lai- 

! mėta.
Radijo ir televizijos pro

gramose Ed. Lamb gina li
beralines idėjas, kovoja 
prieš reakciją. Štai kodėl 
jis yra reakcionieriams pa
vojingas.

Kas kaltas dėl nuolatinių 
sukilimų Lotynų Amerikoje

Šiomis dienomis Hondu
ras respublikoje įvvko mili- 
taristų sukilimas. Visai ne
seniai militaristų junta nu
vertė Dominikos respubli
koje prezidento Juan Bosch 
valdžią. Dar pirmiau mili- 
taristai susidorojo su Gua- 
temalos. Peirn ir Ekvadoro 
respublikų valdžiomis. Per
versmai visur pravesti tuo 
pačiu bendru šūkiu: komu
nizmo pavoju sulaikyti.

Tikroji militaristinių re
voliucijų priežastis yra vi
sai kita. Dominikos res
publikoje perversmas gali 
būti ryškiu įrodymu, kas 
veikia militaristų užpaka
lyje ir kas diriguoja mili- 
taristams.

P rez. Bosch pasirodė esąs 
nepaklusnus ameriki n ė m s 
kompanijoms, kurios turi 
nemažų investmentų Do
minikos respublikoje. Jis 
panaikino kontraktą su 
Standard Oil of New Jer
sey, taipgi atmetė General 
Electric kompanijos siūlo
mą kontraktą ir susitarė su 
Anglijos elektros kompani
ja statyti 150 milijonų dole
rių vertės elektros jėgainę. 
Jis taipgi uždėjo aukštes- 

mius taksus ant amerikinės 
au_ cukraus kompanijos, 
for Dominikos respublikoje 

veikiančios amerikinės 

i bet nepasisekė. Jos pama
tė,. kad jų didžiuliai pelnai 
bus apkarpyti. Taipgi jis 
atsisakė uždaryti Komunis
tų partiją ir kitas pažan
gias organizacijas, nors ir 
buvo reikalaujamas tai pa
daryti. Bbsch aiškino, kad 
jis yra griežtas anti-komu- 

tis visos partijos ir kitos

Amerikinės kompanijos, 
aišku, susiranda militaris- 
tų tarpe tokių, kurie su
tinka joms patarnauti, jų 
investmentus ir didžiulius 
pelnus apsaugoti. Štai kur 
atsiranda “komunizmo pa
vojus.”

Kvepalų kompanijų pelnai
Pereitais metais kvepalų 

(perfumų) kompanijos pa
darė 183 milijonus dolerių, 
o šiais metais mano pada
ryti virš 200 milijonų do
lerių.

Didžiulius pelnus kvepa
lų kompanijos daro beveik 
išimtinai iš moterų.

TOKIO GYVENTOJAI 
YRA SKAITLINGIAUSI

i

Tokio. — Dabar Japoni
jos sostinė jau turi 8,300,- 
000 gyventojų, Londonas — 
8,172,000, New Yorkas •— 
7,700,000 ir Šanchajaus 7,- 
000,000. Bet tai gyventojų 
skaičiai be artimųjų prie
miesčių.

KNYGŲ VERTE
Pažvelgus į praeitį ir pa

lyginus su šių dienų laiko
tarpiu lietuviškų knygų lei
dime mes rasime padarytą 
milžinišką pro g r e s ą ne 
tik. jų kiekybėje,- bet ir ko
kybėje. Daugelis iš mūsų 
šiomis dienomis gauname 
nemažai knygų iš Lietuvos, 
parašytų dabartinių Lietu
vos rašytojų. Skaitai jas ir 
gėriesi, kaip jos aiškiai su
glaustoje formoje parašy
tos. Iš pirmų kelių sakinių 
galima aiškiai numatyti vi
są knygos turinį. Tai ne Ai- 
sopo pasakos, kurių būdavo 
perskaitęs jiusę knygos dar 
negali suvokti, apie ką eina 
reikalas.

Kalbant apie knygas, tu
riu mintyje vėliausiai gau7 
•tas ir perskaitytas. Jos tiek 
svarbios, kad būtų prasi
žengimas jas laikyti padė
tas savo archyve ar išdalyti 
bet kam, kurie gali visai ne
skaitę numesti į kampą, ir
gi nesinori.

Clevelando pažangiečiai, 
norėdami žemiau minimas 
knygas paskaityti, kreipki
tės pas mane, o aš mielu no
ru jums duosiu jas • pasiskai
tyti, tik,' žinoma, su išlyga, 
kad perskaitę sugrąžinsite.

Štai tų knygų sarašas: •
“čia užaugau”—bent Bū

ties žymių autorių knyga. 1
“Kaunas”

Gulbinskienė, V. Černeckis 
ir P. Kėžinaitis.

“Raketos-Planetos ir Mes” 
— paruošė T. Venclova, 
mokslinė knyga.

“M. K. 
ruošė V. 
žienė.

“Julius
rašė V. Kubilius.

“Tarybų Lietuvos rašyto-.
| jai.”

“Artimieji toliai” — pa
rašė Pranskus-Žalionis.

Ir dar keletas mažesnių 
knygų.

Knygų skaitytojai, gal 
būt, norėdami daugiau 
įvertinti skaitomą knygą, 
dažnai pasako: “Pradėjau 
skaityti, sunku padėti ją 
nebaigtą. Man kaip tik taip 
buvo pradėjus skaityti “Ar
timieji toliai.”

Ši knyga yra ne vien 
svarbi ir įdomi, kurioje au
torius vaizdžiai nupiešia sa
vo sudėtingų pergyvenimų 
nueitą kelią, bet ir todėl, 
kad joje, minima daug man 
žinomų ir mano išvaikščio
tų vietų ir nemažai man ži
nomų žmonių, tik, žinoma, 
keletu metų vėliau.

Iš vaikystės prisiminimų 
Pranskūs- Žalioms rašo:

“Žmonės kalbėjo, kad ir 
pas mano tėvus kurį laiką 
bernavęs socialistas, vardo 
ir pavardės jo aš nepame-:

skaitytojais. Augustinas la
bai gerai tą minimą inci
dentą prisimena.

Kitoje vietoję minimas ir 
Vincas Leveckis,, K. Nau
miesčio gyventojas. Tai bu
vo karštas revoliucionierius 
žodžiuose, o darbuose — iš
davikas. Jo darbeliai pil
nai paaiškėjo iš slaptosios 
policijos rekordų . Po revo
liucijos — caro viršininkas. 
Jis su kitais bėgliais, atbė
gęs į So. Bostoną, 
dūšią
ko jo du sūnūs, kurie tar
navo 
lių K. Naumiesčio gyvento
jai niekad neužmirš.

Kaliniai, nežiūrint kokioj 
šaly bebūtų, nėra glostomi, 
neglostė jų ir caro valdžia. 
Bet taip nekankino, kaip 
“savoji” lietuviškoji buržu
azinė valdžia. Pavyzdžiui, 
kaip Žalionį ir jo draugus 
jaunamečius studentus, — 
kankino, daužė iki sąmonės 
netekimo.

Žmogus, nebuvęs jokiame 
kalęjime, negali pilnai su
prasti, kiek visokių, visai 
nematytų kurjozų kaliniui 
tenka pergyventi. Pav., kaip 
mudu su broliu 1907 metais 
areštavo ir etapu varė per 
kalėjimus, pradedant Ky
bartais, o baigiant Vilniaus 
Lukiškių kalėjimu, abiejų 

i užaugo ilgi plaukai. Ant ry- 
— paruošė A. (tojaus mudu nuveda į kir

pyklą. Mažas kambarėlis. 
Janie stovi senas suklypęs 
sargas.

Vos spėjome ižengti į 
kambarį, tuoj suriko “Sta- 
novįs na koleni” (klaupkis 
ant|kelių). Brolis dar dai
rosi, ar nėra ant ko atsi
sėsti. o sargas spyrė jam i 
blauzdas, ir taip suspardė, 
kad žymės neišdilo per ke
lis mėn. Aš. kaip jaunes
nis, buvau kiek palankesnis, 

.tai žmoniškiau ir apkirpo, o 
broliui tai tik išvagojo su 
mašinėle, palikdamas vieto
mis pluoštus ilgų plauku. 
Tokiam sauvaliui negi pasi
priešinsi. Mudu galėjome 
tam seniui ir kaulus iškra
tyti, bet io laimė, kad nuo 
to susilaikėme.

Skaitant minėtą knygą, 
tenka matyti daug žinomų 
vardų, žymių tų laikų vei
kėju, kurie krito’ toje ne
lygioje kovoje už darbo 
žmonių reikalus.

Ten minimas ir Andrius 
Verbylat kurį tie sužvėrėję 
fašistai sušaudė. Tai buvo 
brangi asmenybė, uolus ap- 
švietos skleidėjas. Dėka jo 
pastangų visa Suvalkija 
buvę aprūpinta reikiama 
literatūra. O tai buvo sun
kus, sudėtingas ir ne vi
siems prieinamas darbas.

Nors gerai žinoma, kad 
kiekviena kova reikalauja 
aukiį. o kartais net be ap
čiuopiamų rez u 11 a t ų, bet

čiurlionis” — pa- 
Čiurlionytė-Karū-

Janonis” — pa-

11 7 p išios kovos rezultatais visginu, atmintyje liko tik poli- .. _ <•
ei jos mėginimas jį suimti. 
Prieš kalėdas nedėldienį bu
vo namuose padaryta išsa
mi krata, bet nieko įtarti
no nerado. Temstant poli
cininkai atsinešė iš klėties 
berno kraitelį, kirviu atplė-1 
šė užraktą ir ėmė versti 
daiktus; dugne rado kaž
kokių popierių — juos ir 
pasiėmė, o visą kitą paliko, 
liepė pasakyti tėvams, kad 
praneštų‘policijai, kai ber
nas ateisiąs pasiimti savo 
daiktų.”

Pasirodo, koks mažas pa
liko šis pasaulis. Tas ber
nas, apie kurį čia kalbama, 
kurio policijos ranka nepa
siekė, buvo Augustinas aikštėlčje darbų apimtis plečiasi diena iš dienos. Neseniai čia TT IV T* 11 1 - . . . . I",Jurkšaitis. Ji& dabar sau 
ramiai su savo žmona Ju- 
zyte gyvena Clevelande, 
yra kelių pažangių organi
zacijų nariais ir “Laisvės” 

dievui 
atidavė, bet Ii-

naciams. Ju darbe-
i c

nes ji 
laimėta. Po to mums

galime pasidžiaugti, 
buve ______ _ _ _______
lieka tik ateityje tuos lai
mėjimus apginti ir išlaiky- 
ti. |

J. žebrys Vilnius

paleista deguonies kompresorinė, stiklo ceche vyksta apdailos 
darbai, pradėtas montuoti pagrindinis cechas.

t) jau sekančiais metais pradės veikti gamyklos pirmoji 
eilė.

Nuotraukoje: apdailos darbai stiklo ceche*

Nežinomi A. Baranaus
ko eilėraščiai

1863 metų sukilimas, ku
rio šimtosios metinės pažy
mimos šiemet, turėjo įtakos 
ne tik jo betarpiškų daly
vių likimui. Sukilimo užmo
jis buvo toks didelis, jog į 
tų metų įvykių verpetą bu
vo įtraukti įvairiausių įsiti
kinimų žmonės, jų tarpe ir 
dauk įžymių lietuvių, bal
tarusių ir lenkų kultūros 
atstovų.

1863 metu birželio mėne- 
t *•

sį caro valdžios organai bu
vo suėmę Kaune miesto 
gimnazijos kapelioną Kle
mensą Kairį ir kratos metu 
poėmę jo asmeninius popie
rius.

Apkaltintas antivyriau- 
sybine agitacija, K. Kairys 
buvo ištremtas į Permės 
guberniją, kur mirė 1864 m. 
Jo popieriai liko archyve. 
Ir tik po 100 metų jų tar
pe pavyko rasti vertingus 
dokumentus, turinčius svar
bios reikšmės lietuvių lite
ratūros istorijai. Tai—de
šimt artimo K. Kairio drau
go, įžymaus lietuvių poeto 
Ai'ntano Baranausko eilė
raščių, iš kurių septyni iki 
šiol nebuvo žinomi.

Radinio vertė, nežiūrint, 
kad eilėraščiai kupini reli
ginių vaizdų ir minčių, ne
abejotina — eilėraščiai bu
vo parašyti 1856-1860 me
tų laikotarpiu, o juk kaip 
tik 1858-1859 metais A. 
Baranauskas sukūrė savo 
šedevrą — poemą “Anykš
čių šilelis.” 
ba, tiksliau, eiliuoti laiškai 
K. Kairiui atspindi gilų, 
kruopštų A. Bara n a u s k o 
darbą turtinant lietuvių po
etinės kalbos leksiką, juo
se yra pastabų, paaiškinan
čių, kodėl poetas pasirinko 
vieną ar kitą lietuvišką žo
dį ar posakį. Gyvo, lanks
taus, išraiškingo šių eilė
raščių stiliaus, juose esančių 
minčių apie draugystės ver
tę, švietimo naudą, apie 
šviesią lietuvių kalbos atei
tį; studijavimas išplečia 
mūsų žinias apie “Anykščių 
šilelio” autoriaus kūrybinę 
laboratoriją ir pasaulėžiū
rą.

Įdomus ir tas faktas, jog 
K. Kairio suėmimas turėjo 
pasekmių ir A. Baranaus
kui. Kratos metu užtikta
me poeto laiške K. Kairiui 
iš Peterburgo, rašytame 
1862 metų kovo 7 d., caro 
valdžios atstovai rado išsi
reiškimų, liudijančių apie 
jo “kenksmingus politinius 
įsitikinimus”; poetas buvo 
pripažintas “nepatik imu” 
ir pranešimas apie jį buvo 
pasiųstas vidaus reikalų 
ministrui. Tur būt, tik A. 
Baranausko buvimas užsie
nyje 1863-1864 metais išgel
bėjo jį nuo tardymo.

Įdomus archyvinis radi
nys, be abejo, praturtins 
mūsų žinias apie vieno lie
tuvių literatūros klasikų A. 
Baranausko kūryba.

V. Bikulčius

Eilėraščiai, ar-

BALTIMORE, MD.
Parkai yra puiki vieta 

poilsiui ir sportui
Kiekivenam žmogui rei

kalingas poilsis ar koks 
nors sporto žaidimas taip, 
kaip ir darbas. Tam ge
riausia vieta — parkai. Vi
siems sueiti į parką, jau 
niems ar seniems, praleisti 
laiką piknikaujant tyrame 
ore, ar lošiant “gemius,” 
yra labai sveikas užsiėmi
mas.

Kain atsirado automobi
lių gadynė, tai gana žymiai 
sumažėjo parkų lankymas, 
o parkai turėtų užimti svar
bią vieta žmonijos gyveni
me. Kaip ten nebūtų, par
kai dar neatgyveno savo 
amžiaus. Aš, kaip parkų 
mylėtojas, tai bandysiu 
skaitytojams nors paviršu
tiniai pažymėti, nors svar
besnius bruožus, kaip pir
miau pas mus buvo, ir kaip 
dabar yra su parkais.

Miesto parkų žemės nuo
savybė siekia 5.766 akrus. 
Didieji Druid Hill, Clifton, 
Patterson, Caroil ir Ga- 
vynn Fall parkai užima 4,- 
197 akrus, o likę 625 akrai 
tenka mažesniems parkams.

Parkuose yra penkios 
apšildomos g ė 1 i n ė s, kur 
žiemą ir vasarą augina gė
les miesto valdininkams, 
šių gėlnamių pastatymas 
taksų mokėtojams atsiėjo 
$150.000.

• Dabar yra įrengiamas 
dar naujas parkas Jones 
Falls klonyje. (Valley). Ims 
apie 25 metus įrengti ir 
kaštuos $25,000,000.

Dabar miesto parkai nė
ra toki gražūs, kaip jie bu
vo prieš 20-30 metų. Pir
miau, kiekviename parke, 
ar jis buvo mažas, ar dide
lis, buvo trykštančio (su 
fontanais) vandens prūde- 

l lių padabintų gražiomis 
stovylomis. Šiandien nvks- 
ta-griūva Maurų architek
tūros stiliaus pastatytos 
pastogės arba būdos pikni- 
kautojams arba miesto or
kestram?? groti jau tampa 
nugriautos. Miesto orkest
ras jau negroja parkuose. 
Sakoma, būk tai iš priežas
ties stokos klausytojų ir 
sumažėjo pinigų fonduose, 
iš kurių buvo apmokama 
orkestrų iškaščiai.

Pąrkų tvarkytojai (biu
rai) susideda iš stambių 
verslininkų, kurių dalis yra 
ir mokyklų biuro nariais. 
Juokingiausia, kada jie 
skundžiasi, būk publika nė
ra mokyta, neįvertina gra
žias gamtos vietas arba ki
tokius kultūrinius įrengi
mus.

Baltimorėie parkų istori
ja yra įdomi. Verta pažy
mėti kai kurie istoriniai da
viniai. 1633 metais Mary- 
lando valstiją valdė lordas 
Leonardas Calvert’as. Jam 
priklausė žemės plotai, kiek 
jo akis užmatė. Jis tuos 
plotus pasisavino. Vėliau 
dalis tų žemės plotų ėjo per 
spekuliantų rankas. Speku
liantai 154 akrus žemės bu
vo nupirkę už 6,000 svarų 
tabako. Vėliau spekulian
tai dovanojo Bal t i m o r ė s 
miestui 5,766 akrus žemės 
įrengimui parkų.

Gražiausias ir žymiau
sias, tai Druid Hili parkas. 
Jis yra arti Druid Hill 
miesto lūšnynų, kurie dau- 
gumoje apgyventi neg
rų. Vieta kalnuota, yra du 
ežerai ir zoologijos daržas. 
Šis parkas prieš .53 metus 
buvo baltųjų žmonių pikni
kų vieta. Tik prieš kokius 
8-ris metus ir negrai pra
dėjo lankytis į parką. Ko-
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dėl jie pirmiau nesilankė, 
aš nežinau. Gi parkas yra 
miesto vargingiausioje da
lyje, negrams gyvenan
tiems lūšnose ir ju skie
ptose, tai labai reikalin
gas tas parkas. Dabar 
šįš parkas yra skaitlingai 
lankomas negru ir baltųjų. 
Net malonu, kur nepasi
suksi. visur matysi negrus 
ir baltus žmones piknikau
jant

Pirm kaip miesto taryba 
paskelbė šią vietą parku, 
tai buvo senos nuo 1684 m. 
evangelistų kapinės. Man 
ir kitam asmeniui bevaikš- 
tinėiant tarp paminklu teko 
užeiti vieną, ant kurio už
rašyta “Kunigunda Susan
na,” mirus 1742 metais.

Prieš kiek laiko “Laisvė
je” teko skaityti, kad ka- 

1 da vokiečiai kryžiuočiai 
puolė Lietuvą, tai jie pa
grobė gražią lietuvaitę var
du Kunigunda, parsivežė į 
Vokietiją ir sudarė legen- 
dišaks pasakas. Gal ir šis 
ant antkapio užrašas ką 
nors bendro turi su ta lie
tuvaite.

John Balsys

Worcester, Mass.
“Laisvės” vajaus pradėji

mui buvo surengta parė su 
skaniais užkandžiais, kurią 
surengė LLD 11 k-pa Olym
pia Parke. Diena pasitaikė 
saulėta, šilta, tai ir gražus 
būrys “Laisvės” skaitytojų 
dalyvavo. Turėjome svečių 
iš N. Y. Dalyvavo “Lais
vės” redaktorius Mizara su 
savo žmonele Ievute.

Laike užkandžių buvo pa
kviestas Mizara pakalbėti. 
Savo trumpoje kalboje pri
siminė, kokią rolę lošia 
mūsų pažangioji spauda lie
tuvių išeivijoje.

Antra kalbą pasakė Miza- 
rienė iš savo kelionės po 
Lietuva ir iš Maskvos tai
kos kongreso. Nors ji jau 
antrą kartą kalba šiame 
Olympia parke, bet vistiek 
buvo žingeidi jos kalba, y- 
pač iš įvykusio Maskvos 
kongreso. Prie pabaigos 
kalbėjo apie Lietuvą. Ji sa
kė, kad jos jau antra kelio
nė buvo į Lietuvą. Trys me
tai atgal kaip ji ten lankėsi 
ir kaip dabar lankėsi, tai 
jau rado skirtingą vaizdą, 
sunku buvo ir atpažinti Lie
tuvą. Laike trijų metų mū
sų Lietuva pasipuošė nau
jais rūbais, naujais gyveni
mo namais ir daugybe nau
jų dirbtuvių ir naujų mo
kyklų. Kalbėtoja sakė, kad 
Lietuvos vyriausybei la
biausiai rūpi jaunimas, kad 
jie užąugę būtų naudingi 
tėvynei. Nesigaili lėšų stei
gimui mokyklų, kad išmok
slinus jaunuolius, nes tik 
su jų pagalba bus galima 
pastatyti socializmą.

Baigus jai kalbėti, prasi
dėjo klausimai kalbėto
jai, į kuriuos ji atsakinė
jo nuosekliai, ir visi buvo 
užganėdinti. Šis parengimė- 
lis pavyko gerai ir liks ke
letas dolerių dėl mūsų pa
žangios spaudos.

Ačiū gaspadinėms Vosi- 
lienei, Meškienei, Sabaliau
skienei, Žilinskienei. Taipgi 
ačiū Šupėnienei ir Žilin
skienei už iškepimą skanių 
tortų ir padovanojimą.

Ačiū ir parko gaspado- 
riui Žemeikiui ųž suteikimą 
vietos veltui.

Jaskevičius

Maskva. — Tarybų Są
junga suteikė $100,000,000 
paskolos Alžyro respubli
kai.



1. Klevinskas

P o keturiasdešimt devyneriy metų

Tikrai 
tokius

seserė-

(Tąsa)
Vakaras pradėjo gaubti 

savo tamsiu šydu, tad su 
žmonomis ir prasidėjo mū
sų pokalbiai. Pirmas klau
simas, kaip ir paprastai, ar 
visi Amerikoje gerai gyve
na? Vienas brolėnas net 
sako: “Daug kas pas mus 
kalba, kad Amerika ateis ir 
išvaduos Lietuvą iš oku
pantų.” Kokių okupantų?— 
klausiu. Juk jūs patys esa
te savo šalies valdovai ir jos 
niekas nėra okupavę; dirb
kite rankoves pasiraitoję, o 
ateitis, jei ne jums, tai jū
sų vaikams bus skaisti. Pas 
mus Amerikoj irgi daug 
Lietuvos “vaduotojų” taip 
kalba, kad iš lengvatikių 
gautų dolerių ir gyventų be 
darbo. Ir taip besikalbant, 
ir vidurnaktis ir laikas pa
silsėti.

Sekančią dieną pribuvo 
dar trys seserėnai, kurie 
gyvena arti Pivašiūnų. Vėl 
malonus susitikimas dar 
pirmu kartu. Žinau, jog 
mano švogeris neturėjo že
mės, o buvo tik kaimo dai
ly dė, tad jo vaikams teko 
prisivalgyti buožių duonos, 
tad ir užklausiau: Na, ka
da jums geriau gyventi — 
dabar, ar kai Lietuvą valdė 
buožės ir ponai? “Gana pri
sivalgėm buožių duonos,”— 
visi atsako. “Turim kur 
gyventi, turim po sklypą 
žemės, po karvę, kiaulių, 
vištų; vasarą dirbam prie 
statybos, o žiemą miškuo
se; nereikia būti alkaniems 
ir skarmaluotiems.” 
buvo smagu girdėti 
pasakojimus.

Pasikalbėjęs su
nais, išeinu aplankyti Rum
bonių kapinyną, kur palai
doti mano tėvai, brolis ir 
brolėnas, kurį banditai pei
liais sumėsinėjo. Čia mano 
nuostabai, giminaitės atve-i 
da prie gražiai papuoštų' 
kapų su pilko granito obe
lisku antkapiu, į kurį po 
stiklu įdėta nedidelės nuo
traukos virš iškalto vardo: 
Adomas Balynas ir žmona. 
Aš, pažiūrėjęs į nuotraukas, 
atpažinau—tai tas pats A- 
domas, mokytojas, stam
baus šimtamargio vientur
tis sūnus, kuris niekados 
nesidėjo su buožiukais, at
ėjęs sekmadienį į Rumbo- 
bonis; vis maišėsi tarp bied- 
niokų vaikiniukų. Aš klau
siu: kaip tai, kad tik juo- 
dviejų toks puikus antka
pis? O jos man aiškina: 
“Jis buvo laisvas, netikin
tis į jokius dievus ir stovė
jo su biednais darbo žmo
nėmis, tai kai mirė, jųjų 
palaikai buvo palaidoti pa
tvoryje, kur laidodavo ne
krikštytus, bet kai įsikūrė 
Lietuvoj tarybinė tvarka, 
tai jųdviejų palaikus perkė
lė į šią gražią vietą ir pa- 

/ statė šį paminklą jųjų at
minčiai.” Antkapyje iškal
ta trumpa jojo gyvenimo 
apibraiža po antgalve: “Vi
są savo gyvenimą dirbau 
tik dėl liaudies.” Taipgi gi
minaitės parodė man, kur 
buvo banditų bunkeris įėji
mui po bažnytėlės didžiuoju 
altorium vadovybėje kun. 
Krūžino.

Aplankius kapus, negali
ma praeiti neužėjus į gra
žųjį piliakalnį, kur vaiku 
būdamas daug kartų po jį 
laipiojau. Piliakalnis aukš- 

- tas ir status, bet visgi už- 
sikepurnėjau. Parodžiau gi
minaitėms, kur buvo skylė, 
kurios dugno nebuvo gali
ma pasiekti, o nusluogęs 
žemyn, parodžiau, kur tuš
čias skambesys, — kur, pa
gal aprašymą, turi būti įė-

ir 
da- 
visi 
jūs

jimas po piliakalniu. Jos 
nustebo, kada išgirdo tuš
tumos skambesį, kada pa
trepsėjau.

Ir taip, aplankę kapus ir 
piliakalnį, grįžom į namus, 
bet beeinant pro giminai
čio sodybėlę, giminaičio 
žmona “pastoja” kelią 
sako: “Pasivaikščioję, 
bar užeikite pas mus, 
susirinkom ir laukiam 
pareinant.”

Kaipgi neužeisi! Stalas 
gatavai apdėtas valgiais — 
buvo ir “krūminės” liežu
viui pavilgyti. Vienok man 
daugiau rūpi plačiau pasi
kalbėti apie jų dabartinį 
gyvenimą. Visi, išskiriant 
vieną, pasisakė, jog jie da
bar kur kas geriau gyvena 
negu pirmiau, nes nereikia 
buožėms vergauti, kad ir ne 
išteklingai, bet geriau gyve
na. Tiesa, kad turėjo ir 
nusiskundimų, kad kolū
kiuose, ne visuose, yra dar 
seno raugo liekanų, sulin
dusių į vadovybes, o tokie 
pirmiausia rūpinasi savim, 
kombinuojasi kur tik gali.

Aš jiems sakau: turėkite 
viltį, tas su laiku bus pa
šalinta — Romos irgi ne
pastatė viena diena. Jus 
dabar daug geriau gyvena
te, negu prie buržuazinės 
tvarkos; jūsų būvis gerėja 
su kiekviena diena ir gerės 
— tik atsidavusiai, sąžinin
gai dirbkite.

O tas laikas taip greitai 
bėga, kad jau ir vidurnak
tis ir laikas pasilsėti, nes 
rytoj išvažiuoju į Kauną, 
kadangi giminaitės nori pa
rodyti nors kiek Kauno 
miesto!. Gaila, kad tiek 
trumpai teko pabūti kaime, 
o aš norėjai! pabūti bent 
kelias dienas, apsilankyti 
kolūky ir gal susitikti su; 
daugiau jaunystės dienų 
pažįstamų.

i ’Štai ir vienuolikta valan
da, pribūva ir taksis taip, 
kaip buvo sutarta. Ir vėl 
man tenka pažvelgti į puoš
nias Nemuno pakrantes ir 
kauburėlius, kaip ir prieš 
49-ius metus; tik jau neten
ka išbučiuoti sudžiūvusias 
rankas ir raukšlėtus matu- 
šės veidus. Skaudu! Čia 
prabėgo mano vaikystė, 
nors labai varginga; čia 
pražydo ir mano jaunystė, 
ir nors širdyje susijaudini
mas, bet krūtinėj džiaugs
mas, kad šiandien šias Ne
muno pakrantes ne rūsčios 
ūkanos gaubia, bet skaidri 
padangė šviečia kelią į lai
mingą rytdieną, nes vargui 
vartai užkelti jau ant visa
dos.

Atsisveikinęs su savai-
siais, sėdu į taksį ir leidžia- '’ tvankos viršus dar nėra už
mes į Kauną. Pakele visur' 
gražūs vaizdai ir prisimini
mai. Viensėdžiai kaip buvo, 
taip ir šiandien, tik ežios iš
nykę. O štai ir Balbieriškio 
miestelis, kurio nebūčiau 
atpažinęs, jei ne giminai
tės. Visai ne tas miestelis, 
nebent bažnyčia. Plentas 
į Prienus nepasikeitęs—dar 
gražesnis. Priengirė dikčiai 
išretėjusi — tik kreivos pu
šaitės išlikę. O, pamenu, 
buvo graži giria. Štai ir 
Prienai, kuriuos nesunkiai 
atpažinau, nors daug kas 
pasikeitę. Dar pusvalandis 
ir mes jau Garliavoj. Gar
liava gražus miestelis. Daug 
namelių amerikoniško sti
liaus (bungalow style). Ir 
taip bematant mes jau Kau
ne prie viešbučio “Lietuva.”

IV
Kaunas. Kauno miestas 

netoks gražus ir patrauk
lus, kaip Vilnius, vienok jei 
jis prakalbėtų iš pragyven

tų šimtmečių, daug baisių 
dalykų pasakytų, bent nors 
iš buržuazijos valdymo lai
kų- '

Pasidėjau lagaminą man 
skirtame kambaryje. Išė-> 
jom pasidairyti po miestą. 
Užėjom į “Tulpės” restora
ną. Restorane radau be- 
pietaujančią mūsų vadovę 
I. Mizarienę su keliais kau
niečiais. Papietavę, išėjom 
į Laisvės alėją. Tai puiki, 
puošni alėja, kurioje/ pilna 
žmonių ir parduotuvėse — 
pirkėjų. Apsilankiau ir pas 
giminaites, kurios gyveno 
kaip įnamės pas kitus žmo
nes. Miestas auga greitais 
tempais, todėl ir butų dide
lis trūkumas.

Kauno senamiestis atrodo 
prastai: daug senų namų. 
Bet kurie geresni, tie per- 
r e montuojami, o laužynai 
šalinami ir nauji statomi. 
Aplankėm ir Žaliąjį kalną, 
kur didelis, gražus parkas; 
puiki vaikams žaismavietė; 
taipjau ir erdvi šokių salė 
jaunimui, kur kiekvieną va- darbininkų baigė lyginti ša- 
karą orkestras groja. Nuo limais. praėjimus. Kolūky 
čia matosi visas Kauno mus sutiko jaunuoliai su 
miestas. Taip tasai pusdie- gėlėmis. Oi, kokie gražūs, 
nis bematant ir prabėgo. malonūs tie jaunuoliai, atei-

Sekančią dieną, kada vi- 
sa grupė, jau susirinkusi po 
pusryčių, apsilankėm mies
to valdybos rūmuose, tai 
valdybos pirmininkas Kup
činskas daug papasakojo iš 
miesto istorijos nuo įsikū-
rimo laikų, nuo 1410 metų, mokslą ir turi du pavaduo- 
Hitlerininkų okupacijos lai
ku miestas buvo labai iš
griautas, taipgi ir gyvento-; Y1’9, i gana pie- 

bet dabar nin1?osl.luod“ar1g.es-...1?

tojų.“o ta? parodo” kokiliš narnos daržoves per apskri-
kais sumažėjęs, 
miestas turi 222,000 gyven- 

greitais tempais miestas ir 
pramonė auga, palyginus su 
buržuaziniais laikais. Mies- 

| to taryba susideda iš 202 
atstovų, kurie posėdžiauja 
kas savaitę.

Iš miesto valdybos rū
mų nuvykom į Petrašiūnus 
pamatyti Nemuno užtvan
kos ir Kauno jūros. Petra
šiūnai naujas gražus mies
telis, nes kur seni Petra
šiūnai, ten šiandien jūra 
banguoja. Tik dirstelėjus į 
užtvanką ir banguojančią 
jūrą, tiesiog norisi sakyti, 
jog tai stebuklas, o ne žmo
gaus rankų ir mokslo dar
bas. Senelis Nemunas riau
moja sukdamas turbinas, 
kad net viskas, rodos, juda. 
Turbinos staugia, suka ge
neratorius, iš kurių elekt
ros srovė laidais pasiekia 
net ir bakūžėlę samanotą. 
Ir už tai ačiū tarybinės val
džios Lietuvoje tvarkai ir 
darbo žmonių ryžtui. Už- 

[•'baigtas; dar daug čia mato-; pylęs mane Visokiais klausi-
si dirbančiųjų, nes viršumi 
užtvankos bus nutiesti ge
ležinkelio bėgiai ir trasa 
automašinoms . Mes pakri
kiai dairomės po šį gigantą, K to vyrioko klausimų man
kaip išgirstu: “Klevinskai, 
eik čion!” Drg. J. Jurginis 
kalbasi su dviem darbinin
kais ir mane šaukia.

Prieinu, o jis sako: “Šie 
vyrai sako, kad jūs, ameri
kiečiai, visi esate ponai.” 
Nesu parazitu ir niekad ne
su juo buvęs. Per 18 metų 
dirbau akmens anglies šach
tose, metus klampojau 
Prancūzijoj purvyną pir
mojo pasaulinio karo metu, 
o per 30 metų plaukų kir
pėju dirbau. Tai toksai aš 
esu “ponas.” Jurginis nu
sijuokė, o tiedu vyrai nieko 
neatsakė, tik paprašė ciga
rečių. Suėjome į laivą, ku
ris mus pavežiojo Kauno 
jūra ir aprodė visą apylin
kę abiem pusėm, J. Jurginis 
papasakojo, jog už kelerių

metų bus sunku šias vietas
atpažinti, nes bus apsodin
ta visokiais medeliais ir pri
statyta daug vasarnamių 
poilsiautojams, žodžiu sa
kant, bus grąžus parkas 
aplink jūrą.

Išlipus iš laivo mes ir vėl 
pakrikiai einam. Man pasi
taiko eiti greta šio darbo 
vedėjo inžinieriaus (kurio 
vardo nesužinojau), tad aš 
jį ir | paklausiu: O kur gi 
vartai, šliūžės nuleidimui 
laivųį juk Nemunas nebus 
šičia aklinai užtvertas ? “O 
štai ,ana dešinėj, matot kur 
ta betoninė išlenkta siena. 
Kadai čia darbas bus baig
tas, tada imsimės už ano 
darbo.”

Sugrįžę iš Petrašiūnų, ap
lankėm istorijos ir dailės 
muziejų,j gi vakare ėjom 
kas kur norėjom pasidairy
ti po j Kauną. Aš su gimi
naitėmis nuėjome į kiną pa
matysi amerikonišką filmą 
“Kunigaikštytė.”

Sekančią dieną nuvažia
vom I aplankyti “Pergalės” 
kolūkio. Pakelėje sustojom 
.pamatyti betoninį tiltą per 
Nevėžį, kur dar keliolika 

ties žiedai! Kolūkio vedė
jas, klemensas Palaima, 
daug ką papasakojo iš per
gyvenimų ir kaip kolūkis 
•susijungė iš šešių mažų į 
vienų. Kolūkio vedėjas jau
nas, baigęs agro n o m i j o s 

tojus, i irgi agronomus. 
P a r odė k a rjv i ų fermą, 

rodė šiltnamius, kur augi- 

tus mętus. Karvių fermoj 
pavaišino šviežiai primelžtu 
pienelių ir lietuvišku sūriu, 
specialiai svečiams padary
tu. Pargrįžus į valdybos rū
mus, mus pavaišino ska- 

| niais pįetumis., Šis kolūkis 
vienas iš pavyzdingiausių- 
jų, turį 1,^00 hektarų že
mės. Tai gana stambus.

I I
Padėkoję už vaišes ir at

sisveikinę, grįžom į miestą. 
Ką kiti matė ir kur buvo 
sugrįžus nežinau, nes aš 
guliau į lovą. Nors labai at
sargiai viską valgiau, ra
gavau, betgi tulžiąpūslė su- 
sinaravijo, atsisakė veikti, 
ir daryk ką nori. Koks tai 
nesmagumas!

Sekančią dieną bandžiau 
išeiti pasivąikščioti. Išėjęs 
į gatvę, įstovinėju prie vieš
bučio, kaip tuo laiku priei
na jaunąs šviesiaplaukis vy
ras ir kibusią: “Ponas ame
rikonas?!” Taip, ameriko
nas, tik ne ponas, — atsa
kiau. jis rieatleido, neapi- 

mais taip, kad bematant 
jau didele grupuotė žmonių 
apstojo iš visų pusių ir pra
dėjo duoti man klausimus.

davėsi suprasti, kad jis bu
vo dar sbno raugo liekanų 
prisigėręs. ,

Nežinau, kuo toji mano 
“konferencija” būtų užsi
baigusi, jei čikagietė Mali
nauskienė nębūtų atėjusi ir 
pasakiusi: “Klevinskai, ta
vęs kas nori vestibiuly ma
tyti.” Niėkas vestibiuly ma
nęs nelaukė, o tik jos ge
ras sumanymas mane išve
dė iš tų visokių klausimų ir 
atsakinėjimų. “Tu nesvei
kuoju o jie visai tave su- 
sirgdins su tais jų klausi- 
simais”, 4- ji pridėjo. La
bai jai ačiū ūž tai.

(Bus daugiau)

Jakarta Indonezijos 
militarinėš jėgos laikys di
delius pratimus. ?
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Pattenburg, N. J.
Dėkui

Rugsėjo 29 d. pas mus 
buvo suruoštas piknikas. 
Oras pasitaikė labai blogas. 
Jau buvome nusiminę, ma
nėme, kad mums per me
tus reikės valgyti dešras 
ir kumpius. Bet draugai ir 
draugės skaitlingai suva
žiavo. Imant dėmesin blo
gą orą, viskas gerai išėjo. 
Padengus išllaidas, dar ir 
pelno liko $85.

Dėkui visiems ir visoms 
už atsilankymą, Leonui 
Tilwikui iš Kaštono, už 
duoną ir tortus, A. ir B. 
Ramanauskams, iš Sellers- 
villle, Pa., už sūrius, posū
niui, iš Elizabeth, už nu
traukime paveikslų.

Linkime visiems ir vi
soms geros sveikatos ir lai
mingai sulaukti ateinančios 
vasaros.

čiurliai

Chester, Pa.
LLD konferencija 

ir banketas
Sekamadienį, spalio 20 d., 

Lietuvių Vytauto klube, 339 
E. 4 th St., Chesteryje, įvyks 
Lietuviu Literatūros Drau- v

gijos 6-osios apskrities me
tinė konferencija. Pradžia 
1 vai. dieną.

Po konferencijos ten pat 
įvyks puikus banketas, ku
ris prasidės 5 vai. vakaro. 
Banketą rengia LLD 30 
kuopa. Mūsų patyrusios 
gaspadinės pagamins ska
naus maisto, bus tinkamo 
išsigėrimo.

Dabar eina “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajai. Reikia pa
remti mūsų spaudą. Perei
tais metais mes padarėme, 
pelno arti pusės šimto dole
rių. Šiemet turėtume pa
daryti visą šimtinę. Prašo
me vietinius ir iš toliau at
silankyti.

Kelias No. 291 eina tie
siai pro klubo svetainę, tai 
parankus priva ž i a v i m a s 
nuo Philaclelphijos ir New 
Yorko pusių.

Kviečia komisija:
P. Šlajus, A. Lipčius

New Yorkas. — Sulaukęs 
71 metų amžiaus mirė smui
kininkas Fredrikas Fradki- 
nas. .

Nuostabūs medžio raižiniai, įvairiaspalvės tautinės juostos, 
keramikos dirbiniai, pagaminti Kauno/“Dailies” kombinate, 
puošia daugelio darbo žmonių buitį. Kauniečių produkcija 
ypač didelį pasisekimų turi sąjunginėse respublikose, buvo 
aukštai įvertinta daugelyje užsienio parodų.

Nuotraukoje: pirmaujanti kombinato juostų audėja Da
nutė Agurkytė.

Hartford, Conn.
Biskelis žinių iš Laisvės 

choro parengimo
Diena pasitaikė graži, 

svečių prisirinko daug. Gas
padinės buvo gražios ir ga
bios. Pateikė skanius pie
tus. Wilma Hollis vadovy
bėje choras atliko dainų 
programą. Pianu akompa
navo M. Griffin. Svečiai ir 
viešnios buvo pasitenkinę ir 
linksminosi ilgai.

Choro narių ūpas pakilęs. 
Jie pasirengę dirbti, kad 
choras būtų palaikytas il
gai ilgai. L. Žemaitienė 
gyrėsi, kad jau turi tris 
naujus “Laisvei” skaityto
jus. Ačiū tau, Lucyte!

Mūsų spauda
Moterų Apšvietos klubas 

nutarė surengti banketą 
“Laisvės” naudai. Jis įvyks 
lapkričio 10 d. Laisvės cho
ro salėje, 157 Hungerford 
St. Pietūs bus duodami 12 
vai. Taipgi yra pakviesta 
Ievutė Mizarienė. Ji važi
nėjo plačiai po Lietuvą, bu
vo Maskvoje moterų taikos 
kongrese. Ji yra gera kal
bėtoja. Iš jos išgirsime 
daug ką naujo ir naudingo. 
Tad vietos ir apylinkės lie
tuviai prašomi skaitlingai 
dalyvauti. Būsite paten
kinti valgiais ir programa.

O klubo nares prašome 
neatsidėti vien ant komisi
jos dėl banketo pasisekimo. 
Visos turime smarkiai ir 
nuoširdžiai pasidarbuoti.

O. š.

Los Angeles, Cal.
Staigiai mirė 
Jonas Tumosa

Iš New H'aveno, Conn., 
į Kaliforniją Tumosai at
važiavo rugsėjo 19 dieną, o 
jau rugsėjo 22 d. Jonas mi
rė.

Kada jie gyveno New Ha- 
vene, tai Jonas prastai jau
tėsi, sakė, kad vargiai ga
lėjo iš stubos išeiti. Todėl 
jie atvyko čionai manyda
mi, kad sveikatai bus ge
riau. Tumosa buvo jau 83 
metų amžiaus. Čionai buvo 
apsigyvenęs pas posūnį, pa
starasis Joną labai mylėjo.

Jonas buvo visą amžių 
susipratęs, rėmė darbinin
kų judėjimą ir veikė, kiek

tik galėjo. “Laisvę” skaitė’ 
nuo jos pasirodymo ir labai ~ 
mylėjo. , >

Paliko nuliūdime savo 
žmoną, sesutę Žolynienę, 
kuri gyvena New Havene, 
posūnį, kitos sesers sūnų, 
naujai atvykusį iš Lietuvos, 
kuris gyvena New Jersey 
valstijoje, ir daugiau gimi
nių Lietuvoje. Čionai buvo 
apsigyvenę Torence, Calif., 
tolokai nuo Los Angeles, o 
mūsų miestas labai platus, 
tai nedaugelis lietuvių jį 
buvo sutikę. Todėl ir į šer
menis neskaitlingai atsilan
kė—nežinojo.

Jo žmona Jono palaikus 
sudegino, kaip jis pageida^* 
vo. Aš, būdama tos pačios^ 
idėjos, kaip buvo Jonas, au
koju “Laisvei” $10, pagerb
dama mirusįjį.

Ilsėkis, brangus idėjos 
drauge! Reiškiu užuojautą 
jo žmonai, posūniui ir ki
toms giminėms. A. G.

Rochester, N. Y.
Padėka

Rugsėjo 8 dieną mes bu
vome užkvietę drauges ir 
draugus į mūsų naują gy
venimo namą. Mes niekam 
nesakėme, kad tai bus įkur
tuvės, bet draugės ir drau
gai tą suprato. Po linksmo 
laiko praleidimo, vaišių, jie 
ir jos išeidami paliko mums 
dovanėlių.

Mes troškome tik pasima
tyti, pasikalbėti su draugė
mis ir draugais, o jie nieko 
nei nesakę paliko mums do
vanų. Todėl tariame jiems 
ir joms širdingiausią ači®. 
už atsilankymą ir dovanas^

Nuo savęs mes aukojame 
mūsų mylimam laikraščiui 
“Laisvei” $10.

Petras ir Ona 
Malinauskai 
.Fairport, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
Spaudos vajus

Kaip mums jau žinoma, 
abiejų mūsų laikraščių — 
“Laisvės” ir “Vilnies”—ei
na vajus gavimui naujų 
skaitytojų ir atnaujinimui 
senų prenumeratų. Tiems 
draugams bei draugėms, 
kuriems rūpi mūsų spaudos 
reikalai, prisieina neatidė
liojant tuo susirūpinti.

Visų pirmiausia, man ro
dos, reikia kreipti dėmesį į 
tuos draugus, kurie prenu
meruoja tik vieną mūsų 
laikraštį: pirma, kad jie, 
kaip suprantanti spaudos^ 
svarbą, ateitų vieno ar ki
to laikraščio vajininkams>|- 
talką, o antra, kad ir patys 
nesitenkintų tik vienu laik
raščiu, bet užsiprenumeruo
tų abu.

Užkalbinus užsiprenume
ruoti antrąjį mūsų laikraš
tį, gauni atsakymą, jog: abu 
laikraščiai rašo tą patį. 
Taip, veikiausiai, sakoma 
tik savęs pateisinimui. Tai 
netiesa. Išėmus vieną kitą 
trumpą pranešimą, kiti raš
tai yra skirtingi, be jokių 
duplikacijų. O, kaip žino
ma, gera dalis mūsų skai
tytojų yra pensininkai, tai, 
turint daug laiko, negi ga
lima pasitenkinti vienu laik
raščiu. Man regis, ir pen
sininkai, prie gerų norų, 
galėtų palaikyti abu mūsų 
laikraščius. “Vilnies” skai
tytojai, kurie norėsite užsi
sakyti “Laisvę,” matykite 
mane, o “Laisvės” skaityto
jai, norėdami prenumeruo
ti “Vilnį,” 
Bagdoną.

matykite

LD Pašalpinės draugijai 
banketas įvyks spalio 12 d. 
Klubo svetainėje, 6 vai. va
karo. Kviečiami visi atsi
lankyti. J. žebrys



<■ Hudson, Mass.
Apie Stasio Rumšos mir

tį, gyvenusio Brooklyn, N. 
Y., jau “Laisvėje” buvo ra
šyta. Jo laidotuvėmis rūpi
nosi sesuo — Janauskienė, 
kuri gyvena Hudsone.

Stasys neturėjo kitų gimi
nių apart jos. Jis buvo pa
žangus, skaitė progresyvių 
spaudą ir rėmė pagal išga
lę. Paliko nemažai turto 
savo seserei. Palaidotas pa
rapijos kapinėse. Lai būna 
jam amžina ramybė, o jo 
seserei reiškiu užuojautą.

Rugsėjo 27 d. mirė Mai- 
fcis Adamoniš, sulaukęs 67 
metų amžiaus. Per ilgą lai
ką sirginėjo. Seniau prigu
lėjo prie Lietuvių Piliečių 
klubo. Buvo gabus žmogus, 
galėjo daug ką padaryti. 
Rugsėjo 30 dieną buvo pa
laidotas. parapijos kapinėse. 
Palydėjo skaitlingas būrys 
jo draugų.

Paliko liūdesyje savo mo
terį — Anastaziją, žentą— 
A. Kardoką, jo žmoną ir 
anūkų, seserį—Sofiją Bag- 
danavičienę. Buvo gimęs 
Lietuvoje. Nuo kapinių pa
lydovai buvo užkviesti ir 
pavaišinti. Reiškiu gimi
nėms užuojautą.

Ch. K. Urbonas, “Lais
vės” vajininkas, jau dar
buojasi. Tai nepavargstan
tis draugas. Linkiu jam pa
sisekimo garbingame dar
be.

Nors mūsų miestas nedi- 
Mlelis, apie 12,000 gyventojų, 
jpet kriminalystėmis ir pra
sikaltimais nepasilieka nuo 
didmiesčių. Vandalai išvar
to net paminklus ant kapi
nių. Įvyksta apiplėšimų, va
gysčių.

Dabar namų statyba jau 
mechanizuota. Su mašinų 
pagalba užpila griovius, ba
las ir tuojau stato gyveni
mo namus. Jau daug naujų 
pastatė. Yra kalbų, kad a- 
pie 500 gyvenimo namų bus 
pastatyta.

P. Vaitekūnas

Bridgeport, Conn.
Pirmadienį su žmona nu

vykome pasižvalgyti į Wa
terbury. Mat, da vis nega
lima pamiršti jo, nors jau 
išgyvenome virš metus 
Bridgeporte. Antras daly
kas, tai ten yra keli “Vil
nies” skaitytojai, o aš juos 

kturiu pamatyti. “Laisvės” 
skaitytojus matys draugė 
*1. Svinkūnienė.

Nuvykus ir išėjus iš gele
žinkelio stoties susitinkame
J. Svinkūną, susėdome į jo 
automašiną ir vykstame pas 
Svinkūnus, nes jie nauja
kuriai, tai rūpi pamatyti. 
Nuvykę radome Marytę 
Svinkūnienę stuboje besi- 
triusiančią. Ji pirmiausia 
aprodė namą, iš vidaus at
rodo gražiai,— viskas pa
daryta pagal naujausią ma
dą, su visais naujos mados 
parankumais. Iš lauko pu
sės taipgi viskas tvarkiai 
sudaryta, daug žydinčių gė
lių ir medelių, medeliai 
daugumoje žydinti.

Atsirado ir gera draugė
K. Jenkeliūnienė. Svinkū
nienė pavaišino su pietais. 
Visi kartu pradedame po
pietį. Kalba sukasi vis apie 
laikraščių reikalą.

Paskui sėdome į draugų 
automašiną ir už valandos 

^buvome Bridgeporte prie 
mūs namo. Ačiū Svinkū- 
^am už vaišes ir parvežimą.

J. Strižauskas

Miami, Fla.
Sirgsi ar mirsi—nuo 
apiplėšimo nepabėgsi

“Miami Herald” , už rug
sėjo 2l9-tą dieną patalpino 
ilgoką straipsnį apie senų 
ir paliegusių žmonių taip 
vadinamus prieglaudos na
mus (nursing homes). To
kių namų dabar yra prista
tyta nemažai. Bet... jie 
statomi ne biedniokams, jų 
yra tankiausiai statoma 
prie ligoninių.

Miamiečiams bus geras 
pavyzdys Jackson Memori
al Hospital, kuris'tokį na
mą turi. Jis kainavo taksų 
mokėtojams daug pinigų. 
Jame yra 150 lovų. Tai di
džiausia tos rūšies įstaiga 
gal visoje Floridoje.

Bet pabandykite į ją įei
ti. Joje kaina jūsų neįleis, 
nes ten kaina nuo $150 iki 
$600 į mėnesį. Na, gal kai 
kas pasakys: Ap įeisiu į tą, 
kur $150 į mėnesį. Tai jau 
ir nelabai brangi. Nesirū
pink, už $150 tu ten gausi 
tik lovą ir prasto maisto, 
daugiau nieko. Jie žino sa
vo biznį, jie tuos namus 
stato ne biedniokams, ale 
turčiams.

Iš 150 lovų tik 55 užim
tos, bet 7-ni jau išeis; taigi, 
du trečdaliai lovų tuščios. 
Bet pabandyk įeiti — pa
sakys: nėra tuščių vietų, 
jei patirs, kad turi mažai 
pinigų.

Tai taip “rūpinamasi” se
nų žmonių likimu.

Daktaro varrdas turėtų 
būti kilnus, bet kadangi da
bar į daktarus eina ne dėl 
pagelbėjimo žmogui nelai
mėj, bet kad greitai pra
turtėti, tai daktaras pasi
daro biednam žmogui pa
baisa. Nes kada jau rei
kia kreiptis prie < 
tai jau žinok, kad jis iš ta
vęs atims paskutinį centą.

Tas pats laikraštis spalio 
'6-tą įdėjo kitą įdomų straips
nį ir apie graborių apiplėši
mą, kai žmogus numiršta. 
Ten parodoma, kaip jie 
brangiai lupa už numirėlio 
palaidojimą. Žinoma, gra- 
boriai irgi teisinasi, kaip ir 
daktarai, kad jie neaplupą 
žmonių. Kaip ir visi biznie
riai, nė vienas jų neaplupa, 
tik visi nori greitai pratur
tėti.

Bet... po to viso, pagal 
“American way of life,” I 
biznis yra biznis, tam eina į 
į biznį, kad praturtėti, ir 
tie, kurie moka greitai 
praturtėti, skaitomi kilniais 
piliečiais ir visi juos gerbia.

žilas Juozas

Žinios iš Lietuvos

savo ilgus 
porfaliniai

uosto var- 
daugiau ir

dau-

kad 
juo-

PLATĖJA JŪROS 
VARTAI

Didžiulė Klaipėdos uosto 
panorama atsiveria nuo 
Kuršių marių pusės. Kiek 
akys užmato — krantinės, 
krantinės, krantinės. Prie 
jų prisišvartavę jūrų milži
nai, virš kurių 
kaklus sukioja 
kranai.

Platėja mūsų 
tai. kasmet vis
daugiau pro juos įplaukia 
laivų — su Tarybų šalies, 
Prancūzijos, Danijos, Bel
gijos, Kubos vėliavomis. 
Pokario metais krovinių 
apyvarta per Klaipėdos 
prekybos uostą išaugo 
giau kaip tris kartus.

Sunku įsivaizduoti, 
palyginti neseniai čia
davo karo padarytos žaiz
dos: degėsių krūvos, sviedi
nių išraustos duobės. Uos
tas tarsi naujai atgimė, o 
buvusioje dykavieteje išau
go prieplaukos, kiek besi
skiriančios nuo įprastinių 
prekybinių uostų prieplau
kų. Nematyti čia ilgakak
lių portalinių kranų, nėra 
anglies dulkių, įprastinio

laivų pakrbvimo darbus ly
dinčio trukšmb. Tyla, šva
ra. Kroviniai čia tik vamz
džiais — tai mazutas, kurį 
Tarybų Sąjunga per Klai
pėdos uostą eksportuoja į 
Suomiją, Švediją, Norvegi
ją, Prancūzijį, Islandiją, 
Vokietiją, 
prieplaukų, 
kia, kol jų 
dys nafta.

O netolieše šeimininkauja 
statybininkui. Jie rengia 
antrą krantinę tanklai- 

Greit ir ji priims 
laivus. Sakančiais metais 
atsiras trečioji prieplauka. 
Tada Klaipėdos uostas ga
lės aptarnaliti • du kartus 
daugiau tanklaivių, 
dabar.

Netrukus smarkiai padi
dės ir akmens anglies išve
dimas per Klaipėdos uostą. 
Statomas j ’ 
kompleksini 
vimo ir krovimo fabrikas.

Klaipėdos 
vienu stambiausių, 
rūšiais įrengimais aprūpin
tų uostų.

• A.Ramąnauskas i
Klaipėdos jūrų prekybos 

uosto viršininkas

Prigludę prie 
tanklaiviai lau- 

triumai prisipil

viams.

negu

pirmasis šalyje 
s anglies rūšia-

uostas tampa 
pirma-

Daugiau įvairių parengimų 
“Laisvės” naudai!

Pittsburgh, Pa. j

Svarbi spalio 20-ta diena
Nors tai retas, bet gra

žus, skanus, širdingas pa
žangių veikėjų pagerbimas 
—banketas įvyks minėtą 
dieną. Kas tie minėti veikė
jai yra? Gal žymieji rašy
tojai, prakalbininkai, ar 
tam panašiai? Ne, jie toki 
nėra, bet jie yra tikri ide- 
jalistai, užsigrūdinę, atsida
vę pažangiam judėjimui 
širdingi draugai, kurie

daktaro i daug, daug metų dirbo, au- vi d X v. L XX • I « • •• 1 1 1*1
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LIETUVIŠKI 
TELEVIZORIAI

ŠIAULIAI.—Pirmieji 
le viz oriai surinkti Šiaulių 
gamykloje. Dabar jie tikri
nami, bandomi. Šiemet įmo
nė turi išleisti du tūkstan
čius lietuviškij televizorių, 
kurie savo savybėmis pri
lygs naujiesiems šalyje apa
ratams “Temp-6.”

Šiaulių gamykla—tai vie
na iš kuriančios respubliko
je televizorių pramonės 
įmonių. Šiuo rnįetu daugelį

te~

Pittston, Pa.

ko josi, ir dabar dar dirba 
labui progreso, labui darbi
ninkų judėjimo. Gerus šir
dingus draugus tankiai mes 
užmirštame. Ot, ALDLD 87 
kuopos susirinkimuose, per
žvelgus ir apkalbėjus pra
eities daugelio metų pažan
gaus judėjimo veiklą Pitts- 
gho ribose, suradome, kad 
draugas J. Kaucevičius-Ka- 
zemer labai daug dirbo per 
daugelį metų kaipo kuopos 
iždininkas,! literatūros pla
tintojas ir kuopos ribose 
pažangios spaudos kiekvie
ną metą vajininkas. Dabar 
jis sulaukęs 79 m. amžiaus, 
už tai turi būt v mūsų pa
gerbtas.

Antras draugas, tai Jonas 
Purtikas. Jis yra pažan
giame veikime nepavaduo
jamas. Rer daugelį metų, 
kur tik reikia padirbėti, kur 
tik reikia su automašina 

. nuvažiuoti ar pasiaukoti
Nesmagu pranešti, kad laiku ir pipnigais, tai tikrai 

susirgo ir pasidavė opera- Jonas tą atliks, 
ei j ai draugė Lucy Raudu- prie jo visi kreipėsi. Už tų

ir visada

vienė. Ji yra Pittstono li
goninėje. Buvę operuota 
spalio IĮ d.

Gaila geros drauges. Lin
kime jai greitai ir sėkmin
gai pasveikti. Rep.

BUS PAKAITŲ MIŠIŲ 
LAIKYME

Roma. — Pasaulinis ka
talikų suvažiavimas priėmė 
keturis pataisymhs mišių 
laikymui ir kitais pąmaldų 
reikalais. Iki dabar katali
kų kunigai mišias laikyda
vo tik lotynų kalba, dabar 
tarp pataisymų yra punk
tas, kuris užgiria mišių lai
kymą ta kalba, kurią varto
ja to krašto žmonės.

Washington's. — Šiaurės 
Atlante sumažėjo Tarybų 
Sąjungos žvejų laivų skai
čius iki 100. Pirmiau nuo
latos žvejodavo apie 200:

dviejų draugų darbus, už j v 
pasiaukojimą Literatūroj 
Draugijos 87 kp. rengia 
jiems pagerbti skanią va- 
karienę-banketą. Pagerbi
mas prasidės tikrai kaip 
4:30 valandą dieną, 1317 
Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa., LDS 160 kuopos 
name.

Iš Pittsburgho važiuojant 
gatvekariu a r autobusu, 
imkite No. 18 ir važiuoki
te iki Western Ave., ten iš
lipkite ir eikite lig Reeds
dale St.

Draugės ir draugai! Visi 
širdingai kviečiami daly
vauti spalio 20 dienos pa
rengime, pagerbti minėtus 
draugus idealistus, pasima
tyti ir pasikalbėti tarp sa
vęs ir linksmai laiką pra
leisti. Tikrai pasimatysime 
parengime!

Literatūros Draugijos 
87 Kp. Komitetas

dirbtuvės, jas pagrindinai 
atnaujinus, taps priėmimo 
punktais.

—Šiomis dienomis Vil
niaus miesto vykdomasis 
komitetas išskyrė mums 
sklypą ir buities tarnybos 
namams statyti, — papasa
kojo toliau drg. Godliaus
kas. — Sierakauskio gatvė
je, priešais Prof s ą j u n g ų 
kultūros rūmus, iškils didę- 
lis pastatas, kuriame būs 
įrengta sutuoktuvių salp, 
gerų paslaugų biuras, cent
rinė foto laboratorija su 
ateljė, muzikos salonai i 
kitos tarybos .

Be to, artimiausiu met 
prasidės buitinio patarnavi
mo paviljonų statyba mies
to pakraščiu o s e : Polocku, 
Naujakurių (Jeruzalėje) ir 
Černiachovskio (N au j o j oje 
Vilnioje), o kiek vėliau ir 
Dzūkų gatvėse. V.N.

r

u

i

“AUKSINIAI IRKLAI”— 
MECHANIZUOTI

KAUNAS. — Iki šiol gar 
sūs lietuviški irklai “Star 
to” fabrike buvo gaminau
rankiniu būti u. Liaudies 
ūkio tarybos popieriaus i 
medžio apdirbimo pramo
nės valdybos, eksperimenti 
nio konstruktorių biur 
specialistai paruošė projek 
ta mechanizuoti visus irklų v r v

gamybos procesus.

r

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY Help Wanted — Female

HELP WANTED MALE

ĄPT. SUPT, (working). Man of 
proven ability for well known apt. 
house in Merion. Must be willing & 
capable of working without super
vision. Main Lenance of building & 
lawn. Knowl
Oil' burner repairs. Other help. Mar
ried man. Li 
be bondable

WOMAN. For building utility aide. 
To care for equipment and stock 
rooms. Also packing and cleaning. 
Center City Organization. Exper
ienced. 5 days. Call Miss Young. 
PE. 5-9000.

of plumb’g, elec., etc.

/e in. No drifters. Must 
at employer’s expense.

Apt. & $50 per week. LA. 5-1844.
(81-83)

MACHINIST. Experienced on No. 
3A I Warner, 
Da^ shift, s
Apply: LAMENT GEAR & MACH- 
INĖ CO., 46

Swazey Turret Lathe, 
teady work. Benefits.

DO N. Fairhill St.

JMASONS. 
ton; Camden 
cl. for altera 
ments. Must have own tools and 
transportation, 
ly rate?.
Builders, In<b.,
YE. 1-5598 >r» NA. 
range for interview.

Residing in Burling- 
& Gloucester Cos. ,1st 
lions & home improve-

Steady work, hour- 
11 Ralph L. Schaffer

Sicklerville, N. J.
9-6464 to ar-

(80-82)

CARPENTERS: residing in Bur
lington, Camden & Gloucester Cos., 

> is & home improve- 
ZMu>t have own tools & 

transportation. Steady work, hourly 
Call Ralph Schaffer Builders, 

ille, N. J. YE. J-5598 
it to arrange for inter- 

(80-82)

for alteratio 
ments.
1
rate}
Ine., Sicklerv 
or NA. 9-646 
view.

MALE & FEMALE

MAN & W
| with mainten I Ii Bldg. Experi 

'9 , _Apts. and sąlary. 
FL. ! 2-0902.

NAUJI INTERJERAI
KAUNAS. — Kauno sve-’ 

čiai visada žavisi puošniais 
interjerais Laisvės alėjoje. 
Jų autoriai :— miesto archi
tektai. Jie nenuilstamai puo
šia gimtąjį miestą.

Štai ir šiuo metu centrinė
je miesto magistralėje vėl 
triūsia statybininkai. Pagali 
jaunos architektės V. Ušin- 
skaitės projektą baigiamą 

prieš keletą įnetų pradėjusi stiklinės lubos,’Tengvoi

------ -c- --- 7 c, tjOlYdlLCO piUJClYLcl UČUg Itllllčl 
detalių aparatams gamma įrengti vaikų a.vaiyngs atei-

veikti Vilniaus tele vi z i j o s konstrukcijos, modernus 
mazgų gamykla. Ji dar te- apšvietimas daro šią ateljė
bestatoma. Septynmečio pa
baigoje pirmoji įmonės eilė 
pradės dirbti! visu pajėgu
mu. Tada gamykla išleis 
maždaug 2.5 karto daugiau 
produkcijos, negu dabar.

Ateinančiais metais stos ri- 
kiuotėn pirmoji šalyje speci
alizuota elektroninių vamz
delių gamykla Panevėžyje. 
Ji išleis pagrindines televi
zorių dalis — kineskopus, 
kurie elektrininį spindulį pa
verčia vaizdu.

Paleidus šią gamyklą, res
publikoje bus užbaigtas 
kurti kompleksas įmonių, 
kurios gamina televizorius, 
prade dant svarbiausiomis 
detalėmis ir baigiant apara
tais.

Asignavimai šiai pramo
nės šakai vystyti per pasta
ruosius trejus metus išaugs 
xpie šešis kartus. Lietuva 
kasmet gamins pusę milijo- 
io televizorių. (ELTA)

BUITIES TARNYBOS 
FABRIKAI

VILNIUS. — Vis įvaires
ne technika “apsiginkluoja” 
namu ūkis. Geriausioms ir 
sudėtingiausioms mašinoms 
remontuoti Vilniuje, Žalgi
rio gatvėje, netoli naujojo 
cheminio valymo fabriko, 
iškils “Kibirkšties” įmonė.

—Naujasis fabrikas, ku
ris remontuos šaldytuvus, 
dulkių siurblius, elektrinius 
skustuvus ir kitus prietai
sus, jau projektuojamas, — 
papasakojo Jūsų korespon
dentui Vilniaus jungtinio 
buitinio gyventojų aptarna
vimo kombinato direktorius 
J. Godliauskas. — Jo darbo 
apimtis sieks 1.5 milijono 
rublių per metus, t. y. pen
kiskart daugiau, negu visų 
dabartinių “Kibirkšties” re
monto dirbtuvių. Esamos

(81-83)

GROŽIO “CHIRURGIJA”
VILNIUS. — Tikėjomės, 

kad pirmosios atsilankys 
moterys. Įvyko priešingai: 
visų pirma operuotis atėjo 
vyrai, 
mažiau 
ore.

Pasirodo, ir jie ne 
susirūpinę savo iš-

šiol Vilniaus gydo- 
kosmetikos kabine

[FE. Cleaning and help 
iance. Large apartment ; 
pneed and references. I

FL. 2-5473 or j 
DELAWARE CO.)

(81-83) i

mosios
tas plastinių operacijų ne
atlikinėjo. Bet štai chirur
gas drg. V. Baltaitis, bai
gęs specialius kursus Le
ningrado Gydomosios kos
metikos institute, ėmėsi 

'plastinių veido operacijų: 
[šalina raukšles, apgamus, 
suteikia taisyklingesnes 
formas nosiai, persodina 
nudegusią veido odą.

Plastinės veido operacijos 
atliekamos ne kosmetikos 
kabinete, o ketvirtojoje li
goninėje, kur įrengtas “gro
žio chirurgijos” skyrius.

G. Sargautienė
Vilniaus gydomosios kosmetikos 

kabineto vedėja

Lawrence-Methuen, Mass
LIETUVIŲ SOCIJALĖS KEMPĖS BENDROVĖS 

TVARIŲ IR JŲ GIMINIŲ DĖMESIUI
gyvenantieji kituose miestuose, jei pageidaujate,Nariai

galite atsiimti savo pinigus už akcijas pagal įmokėjimą. 
O mirusiųjų narių giminės taip pat galite atsiimti įmokė
tus pinigus su Notaro liudijimu.

Sulyg mūsų CHARTER’IU, išduotu Massachusetts vals
tijos, dividentų mokėjimas už akcijas draudžiamas, 
mokama

Gyvenantieji kitur:
M

Iš-

labai dailia.
Šalia jos baigiama įrengti 

ir nauja puošni kosmetikos 
ateljė, rekonstruojama di
džiausia mieste vyrų kir
pykla. Laisvės alėja netru
kus bus dar gražesnė.

PRANEŠIMAI
VYKSTAME Į FLORIDA

Mes norime gauti vyrą aįr mote 
rį važiuoti su mumis į Floridą, mo 
kant vairuoti automobilių. Man 
vienam vairuoti bus per daug. Dė 
daugiau informacijų kreipkitės: K 
Čiurlys, Box 5, Pattenburg, N. J.

(81-82)

PITTSBURGH, PA.

Spalio 20 dieną yra ruošiamas 
gražus banketas pagerbimui mūsų 
pažangaus judėjimo dviejų senų vei
kėjų-—J. Kabcevičiaus, ir J. Purtiko, 
Rengia LLD 87 kuopa. Vieta: LDS 
kp. name, 1317 Reedsdale St. Pra
džia 4:30 vai. po pietų. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Kuopos Komitetas....
(81-82)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kuopos narių mitingas 

įvyksta Spalio-October 14 d., 7:30 
vai. vakaro, Laisvės choro svetai
nėje.

Draugai ir draugės, būtinai da
lyvaukite. LLD 3-čios apskrities 
konferencija Spalio-Oct. 20 d. New 
Havene. Būtinai reikia važiuoti.

“Laisvės” naudai parengimas 
Lapkričio 10 d. 157 Hungerford St.

Visi nariai privalome darbuotis, 
kad parengimas būtų sėkmingas. O 
tai priklausys nuo visų draugų.

“Laisvės” ir kitų laikraščių va
jai. Reikia apkalbėti, kad jie būtų 
sėkmingi.

Žemaitis (81-83)

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, spalio 13 d., 4-tą vai. 

popiet, bus rodomi nauji iš Tarybų 
Lietuvos filmai. Meninis filmas “Kol 
dar-nevėlu” .(komedija), tikrai ža- 
vėjantis filmas. Taipgi bus rodo
ma ir naujų chronikinių filmų iš 
įvairių Tarybų Lietuvos vietovių.

įvyks LDP Klubo patalpoje, 408 
Court St., Elizabeth, N. J. Rody
mą atliks Jonas Grybas, iš New 
Y6rko. Jo rodomais filmais visada 
buvome patenkinti, taip bus ir Š;i 
kartą.

Kviečiame kaip Elizabetho.-taip ir 
iš apylinkės skaitlingai atsilankyti.

LDP Klubas ’ (80-81)

tik pagal įmokėjimą—$10.00 už akciją.

Mirusieji:
Joseph Likas 
Petrone Likiene 
Bronis Žilionis 
Martinas Trečiokas 
Felix Usevičius 
Paul A. Jatul 
Zanas Sharmavičius 
Motiejus Čiulada 
Antanas Yančius 
Antanas Rameika 
Mykąs Petrukevičius 
Vladas Krasauskas 
Victor Romond 
Charles Liauszka 
Kazimiera Bulotienė 
Antanas Aleksonis 
Joseph Egeris 
John Slaivis 
Mykolas Byronas

zisBla
A. Malush 
M. Čižas 
Š- Večkys 
E. Vilk 
E. Mul 
K. Yashiskiute 
P. Valkiunas 
J. Szuįiinski
B. Pui 
J. Kve 
A. Stravinskas 
J. Sabaliauskas 
J. Yuzenas
J. Nakųtis 
J. Gaicįys 

enas 
Ulevičius 
sk

aite 
skinte

tas 
daravičius'

Kev
MatP.

A. Tra
[A. Dwoske
F. Bra
M. Dav
J. Bakšys

i Atsiki 
biį.1 reika 
bei jų giltinių adresus, 
žemiau pjažymėtu adresu:

August

tui 
idonis

me organizacijos likvidavimo, arba šiaip svar
ių, Komitetui reikalinga turėti paminėtų narių 

Todėl visais reikalais kreipkitės

Večkys, 1 Maple Street, Methuen, Mass.
August Večkys

Brockton, Mass
Paskutinis Piknikas Po Stogu

Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė

Įvyks šeštadienį

Spalio 12 October
Kristupo Kolumbo Šventėje
Pradžia 7-tą valandą vakare

Lietuvių Tautiško Namo
Viršutinėje Svetainėje

668 N. Main St., Montello
ai, gera muzika, dainų ir kitokių meniniųBus šokiL., ----- , ----- -c -- ..

dalykų. Taipgi bus namie gamintų valgių, šiltų 
ir šaltų gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš

Apylinkės dalyvauti. Įėjimas 50 c.
Rengimo Komisija

5 p Laisvė (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 11, 1963



Jungtinėse Tautose
United Nations, N. Y. — 

Spalio 4 d. popietis. JT 
asamblėjos pirmininkas 
Carlos Sosa Rodriguez 
(venezualietis) atidaro ple
narinį mitingą. Tuomet jis 
ir generalinis sekretorius 
U Thant eina sutikti Ethi- 
opijos imperatoriaus Haile 
Selassie I-o jo, kuris atsilan
kė į 18-ąją sesiją ir pasi
rengęs pasakyti aklbą.

Haile Selassie kalbėjo 
amhariškai, savo kalba. Ir 
ši jo kalba, reikia pabrėžti, 
buvo neskani piliulė dauge
lio buržuazinių šalių diplo
matams.

Haile Selassie priminė, 
kad jis — vienintelis vals
tybės galva, kalbėjęs 1936 
metais Tautų Sąjungoje, 
Ženevoje, ir dabar turįs 
progą pasakyti kalbą čia, 
Jungtinėse Tautose.

1936 metais Italijos fašis
tai vergė Ethiopiją; musso- 
liniški lėktuvai sėjo ant 
Ethiopijos mirties bombas; 
tankai riaumojo po Ethio
pijos plotus; vyko baisus 
žudymas žmonių, kurie 
priešinosi būti pavergiami. 
Bet Mussolinis sakė: Ethi- 
opija bus Italijos provinci
ja, ir gana! Popiežius visa 
tai užgyrė. Vokietijos hit
lerininkai džiaugėsi; Angli
jos, Prancūzijos, Japonijos 
ir kitų buržuazinių šalių 
valdovai tylėjo. Tik Tary
bų Sąjunga stojo Ethiopijos 
pusėn, bet ji negalėjo pa
kreipti Tautų Sąjungos 
prieš siautėjantį Italijos fa
šizmą.

Nuvykęs į Ženevą, į Tau
tų Sąjungos seimą, Haile 
Selassie nuolankiai prašė, 
kad Tautu Sąjunga pasisa
kytų už Ethiopiją, kad ji 
bandytų suvaldyti Musso- 
linį. Bet jo žodis buvo bal
sas tyruose!

Kiekvienam aišku, prie 
ko visa tai pasaulį privedė.

Ir šiandien Ethiopijos val
dovas gali iškilmingai pa
sakyti. kad jis ir visi tie, 
kurie prieš 27 metus stojo 
už agresoriaus suvaldymą, 
buvo teisūs. Jei jų žodis 
tuomet būtų buvęs išklau
sytas, tai gal būtu išvengta 
ir antrojo pasaulinio karo.

Haile Selassie pagyrė 
Jungtinių Tautų organiza
ciją už tai, kad ji kiek tiek 
pasimokė iš Tautų Sąjun
gos klaidų.

Haile Selassie sakė: Mask
vos sutarties sudarymas 
parodo, jog galima visus 
nesusipratimus taikiu būdu 
išspręsti. Jis reikalavo tau
tinės nepriklausomybės pa
vergtoms Afrikos tautoms: 
Angolai, Mozambique, Pie
tų Afrikos negrams ir kt.

•—Mes, afrikiečiai, jei bus 
reikalo, kovosime ir laimė
sime, nes mūsų pusėje tiesa.

Sierra Leone, naujos Af
rikos valstybės, užsienio 
reikalų ministras John Ka- 
refa Smart kalba. Jis ma
no, kad patys svarbiausi 
klausimai, reikalingi greito 
ir teisingo išs pr e n d i m o, 
yra šie:

Kubos santykių su kai
myninėmis respubli komis 
suderinimas.

Vakarinio Berlyno liki
mas ir taikos reikalas su 
Vokietija.

Išguitu iš Izraelio arabų 
likimo išsprendimas.

Kolonializmo likučių lik
vidavimas.

Tanganyikos (Afrikos 
respublikos) užsienio reika
lų ministras O. S. Kambo- 
na sveikino Maskvos sutar
tį ir ragino Prancūziją, kad 
ir ji pasirašytų ją. Kam- 
bona — už kuo veikiausią 
koloniali z m o panaikinimą,

prieš apartheido politiką j 
Pietų Afrikoje. j

Ukrainos užsieno reikalų 
ministras L. F. Palamarčiu- 
kas reiškė viltį, kad po Mask
vos sutarties pasi rašymo 
bus daromi kiti žingsniai, 
vedą prie šaltojo karo lik
vidavimo. Jo nuomone, Ta
rybų Sąjungos vyriausybė 
jau pasisakė už tolesnius 
žingsnius taikaus sambūvio 
linkme; JAV prezidentas 
taipgi pasisakė už tai. Tai 
ir gerai. Turi būti daro
mi žingsniai Vakarų Ber
lyno reikalu, taipgi ir kitais 
dar neišspręstais klausi
mais.

Mali respublikos atstovas 
Sori Coulibaly džiaugėsi, 
kad po Maskvos sutarties 
sudarymo tapo įsteigtas 
tiesioginis (teletype būdu) 
susisiekimas tarp Krem
liaus ir Baltųjų Rūmų; visa 
tai padės taiką išlaikyti, 
sakė jis. Kolonializmas 
gresia tarptautinei taikai ir 
saugumui, todėl jį reikia 
kuo greičiau likviduoti. An
gola, Mozambique ir t. v. 
“Portugališka Gjd^ėja” nė
ra ir nebus jokfBr europi
nės šalies provincijos; jos 
turi turėti tautinę nepri
klausomybę, sakė kalbėto
jas.

Pabrėžtina tai, kad, ypa
tingai Afrikos šalių at
stovai, sakydami kalbas 
asamblėjos 18-ojoje sesijo
je, kiekvienas primena ko
lonializmo panaikinimo rei
kalą, taipgi griežtai pasisa
ko prieš apartheidą Pietų 
Afrikoje.

Rugsėjo 8 dieną asamblė
jos prezidentas d-ras Car
los Sosa Rodriguez prane
šė, jog yra siunčiama į Pie
tų Vietnamą speciali komi
sija tenaitinei padėčiai iš
tirti. Kaip žinia, Pietinia
me Vietname Diem.o val
džia baisiai terorizuoja bu
distų tikėjimo žmones — 
daugybė ju įkalinta. Ka
dangi Pietinio Vietnamo 
klausimas yra įdėtas į 18- 
osios asamblėjos sesijos dar
bų dienotvarkę, tad norima 
geriau patirti visą dalyką 
pirmiau, negu bus debatuo- 
jama. K!as tą komisiją su
darys, šiuos žodžius rašant, 
dar nežinoma.

Korespondentas

Ozone Park, N Y.
LDS 13 kp. susirinkimas, 

laikytas spalio 2 d., buvo 
geras. Narių dalyvavo ge
ras skaičius.

Išrinkta 3 delegatai į LDS 
3-čios Apskrities konferen
ciją. Finansų sekretorė ra
portavo, kad nariai duokles 
pasimoka gerai. Serga vie
nas narys. >

Kuopa nutarė surengti 
šiais metais kalėdinį paren
gimą gruodžio 22 d. 3-čią 
valandą. Bus įdomi progra
ma. Suvaidins gražų veika
lą, skambins pianu, bus so
lo ir duetas, bus ir daugiau 
įvairių pamarginimų. Visą 
programą atliks jaunuoliai, 
vaikučiai ir mergaitės.

Tikrai būsite visi paten
kinti. Nepamirškite, tą die
ną visi seni ir jaunuoliai 
ateikit. Tėvai atsiveskit sa
vo vaikus, ar anūkus. Sykiu 
visi linksmai popietę pra
leisime. Turėsim karštos 
kavos ir skanių užkandžių.

Tas viskas atsibus “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks lapkričio 6 d., 
7:30 vai. vakare.

P. B.

Iš raporto., duoto Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubui

Suvenyrai
Praėjusio sezono paskuti

niame Moterų Klubo susi
rinkime, kuris įvyko gegu
žės mėnesį, Ona Černevi- 
čienė atnešė po dvi nosinė
les, pačios gražiai, skonin
gai apmegztas, kiekvienai 
valdybos narei, sakydama, 
kad tai prisiminimui jų 
darbo. Nosinėles Černevi- 
čienė įteikė man, abiem 
sekretorėm — Sofijai Pet
kienei ir Suzanai Kazoky- 
tei ir iždininkei LT r š ulei 
Bagdonienei.

Aš, dėkodama Onai Čer- 
nevičienei už dovaną, pra
nešiau susirinkimui, k a d 
vykstu į Pasaulinį Moterų 
Kongresą ir į Tarybų Lie
tuvą, ir pasižadėjau dova
notas nosinėles atiduoti 
a t s i ž y m ė jusioms tarybi
nėms moterims kaip suve
nyrus nuo New Yorko Mo
terų Klubo. Tuojau ir ki
tos valdybos narės sudėjo 
joms dovanotas nosinėles ir 
prašė mane, kad ir jų do
vanas įteikčiau Lietuvos 
šlovingoms veikėjoms.
Užgirdus tai, mūsų geroji 

Ona černevičienė pareiškė, 
kad ji duosianti man dar ir 
daugiau nosinėlių, nes ten 
yra garbingų moterų ne 
dvylika, bet kur kas dau
giau. Atsistojo kita klubie- 
tė, Rožė Laukaitienė, su 
pasisiūlymu, kad ir ji tu
rinti savo apmegztų nosinė
lių, kurias norėtų pasiųsti 
kaip suvenyrus į Lietuvą. 
Rožė Laukaitienė, tai tapa
ti klubietė, kuri didžiojo 
karo metu tiek daug nu
mezgė, tarybiniams kariams 
kojinių ir megztukų.

Šių dviejų klubiečiu dėka 
aš nusivežiau apie 40 nosi
nėlių, kurias įteikiau mūsų 
pasižymėjusioms Tarybų 
Lietuvos dukroms, lankyda
masi fabrikuose, vaiku dar- 
želiuose, mokyklose, kultū
ros namuose ir kitose įstai
gose, Teko net ir Pasauli
nio Kongreso dalyvėms vie
nai kitai nosinėlė kaip su
venyras New Yorko Lietu
vių Moterų Klubo,
Kapsuko senelių ir invalidų 

namuos?
Į šiuos namus vykau spe

cialiai — norėjau dar sykį 
aplankyti K. Jokymą, ku-

ji gyvena. Nuėjau. Moters 
pavardė Bronė Simoliovie- 
nė. Ji invalidė, kaip ir jos 
vyras Anatolijus. Jiedu tu
ri atskirą namelį. Gyve
na pilnai valstybės išlaiko- 

1 mi ir gerai nusiteikę. Jie 
man padovanojo atminčiai

ė kalbasiSuvalkijos senelių invalidų namuose Ieva Mizari 
su čia gyvenančiu Jokymu.
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Kuršėnų vaikų namai. Viešnia iš JAV žavisi vaikų grafikoj 
darbais. - _ I .... f

riam k 1 u b i e t ė s užsakė 
“Laisvę.” (Jokymą aplankė
me visa mūsų grupė, kada 
viešėjome Lietuvoje 1960 
metais.) Ne viena mūsų 
klubiečiu prisimena Joky
mą, kada jis gyveno Brook- 
lyne. Jokymas išvyko į Lie
tuvą, rodosi, 1931 metais, 
kada jo sveikata buvo pa
šlijusi ir gydytojai sakė 
jam, kad neilgas jo gyve
nimas. Pamatęs mane, ap
siverkė žmogus iš džiaugs
mo, padėkojo mūsų klubie
tėms per mane už “Lais
ve,” kurią visi įnamiai pa
sidalindami skaito, ir, į ma
no klausimą, kaip einasi 
atsakė: “Gerai gyvenu, ge
rai valdžia užlaiko, — ge
riau nei motinėlė, nei tikra 
seselė. Kai čia važiavau, 
daktarai sakė, kad tegy
vensiu trumpą laiką, o da
bar įvyko stebuklas: gyve
nu. o mirtis iš tolo manęs 
baidosi. Mat, gerose ran
kose esu.”

Šiuose namuose yra dar 
i ir d a u g i a u “amerikonu.” 
i Tuojau prie manęs atėjo 
apie septyni-aštuoni senu
kai, vyrai ir moterys, ir 
pradėjo kalbėti angliškai. 
Didžiumoje jie išvyko iš 
JAV apie. 1927-29 metus. 
Visi jau arti arba ir virš 
80 metu. Vieni iš Čikagos, 
kiti iš Herrino, iš Spring- 

j fieldo Illinois valstijos, ir 
t. t. Nė vienas nesiskundė, 
tik džiaugėsi, akd taip ge
rai užlaikomi.

Seneliams čia pastatyti 
moderniški namai, gražioj 
aplinkoj. Didelis sodas, 
alėjos, skveras, tvenkinys ir 
gėlės kur tik pažiūri. Kam
bariai, kuriuose -jie gyve
na, 'erdvūs,1 švarūs, šviesūs. 
Seneliai švariai" aprengti, 
apauti, čia gyvena 218 se
nelių ir invalidų. Be sani
tarių, yra gydytojas, me
dicinos sesuo. 4

Esant tuose namuose, 
prie manęs priėjo jauna 
moteris ir ėmė prašyti, 

i kad užeičiau pažiūrėti, kaip

gražiai padarytą iškimštą 
baltą balandį.

Šį balandį, kai sužinojau, 
kad nebus galima parsivež
ti į namus, dovanojau “Ta
rybinės Moters” redakcijai 
per Danutę Digrienę, kuri 
su manim tiek daug laiko 
praleido važinėdama po 
Lietuvą. D. Digrienė yra 
viena iš “Tarybinės Mo
ters” redakcijos narių. Ji
nai taipgi dalyvavo ir Pa
sauliniame Moterų Kongre
se kaip “Tarybinės Moters” 
atstovė.

Taigi, iš senelių namų 
parvežiau klubietėms ne tik 
Kl. Jokynlo linkėjimus ir 
padėką už “Laisvę,” bet ir 
visu įnamių. C c C

Kuršėnų Vaikų namuose
Niekada nepamiršiu Kur

šėnų Vaikų namų. Ant Ven
tos upės kranto, gražiuose 
rūmuose gyvena 220 vaikų, 
našlaičių, tačiau, pabuvojęs 
vaikų tarpe, nepasakysi, 
kad jie jaučiasi kaip var
gani našlaitėliai. Jie links
mi, sveiki, gražiai elgiasi.

Aš čia vykau kaip sena 
pažįstama — juk lankiausi 
pas vaikučius 1960 metais 
ir jie man paliko tokį gi
lų įspūdį, kad aš nė sekun
dei jų nepamiršau. Kada 
pasukome iš Kauno į Kur
šėnus, rodosi, širdis pra
dėjo taip greit tvaksėti, 
kad negaliu sulaukti tos 
minutės, kada sutiksiu vai
kučius, direktorę Teofilę 
Betlinshienę ir kitas moky
tojas, prižiūrėtojas.

Štai toli dar nuo namų, 
sustoję vaikučiai su gėlė
mis laukia pasveikinti ma
ne su eilėmis, su daina. Iš 
džiaugsmo man ašaros by
ra.

Direktorė Betlinskienė 
I jau apie penkiolika metų 
įdirba šiuose namuose. Daug 
jos. auklėtinių -Jau sukūrė 
savo šeimas, bet vaikų. na
mų nepamiršta. Susirašinė
ja su direktore, atvažiuoja 
į svečius — visi ją vadina 
“Mama.”

Čia yra visos aplinkybės 
ne tik mokytis, bet ir vys
tytis vaikų talentams. Man 
čia padovanojo vaikučiai 
pasakų knygelę, kurią pa
tys iliustravo. Mačiau daug 
jų pagamintų meno dalykų. 
Vaikai dalyvauja parodose.

Mano apsilankymo proga 
jie suruošė, koncertą. Kaip 
jie puikiai dainuoja, šoka, 
deklamuoja! Man rodėsi, 
kad aš niekur nemačiau to
kių linksmų, gražių vaiku
čių. Rodosi, arba pasiimti 
visus su savim, arba pasi
likti čia pas juos—tai bu
vo visų maloniausias apsi
lankymas. Aš pamačiau, 
kad rūpestingi namai gali 
atstoti vaikams motiną.

Klubiečiu vardu aš įtei
kiau vaikučiams saldainių, 
kurias visi mielai priėmė.

Ieva T. Mizarienė

Washingtonas. — JAV, 
Kįanada, Japonija ir Tary
bų Sąjunga sutiko per še
šerius metus nemedžioti 
ruonių Šiaurės Ramiajame 
vandenyne.

DABAR 
RODOMA

Nepamirštinos figūros iš Levo 
Tolstojaus monumentinės novelės 
yra įvykintas gyveniman Artkino

“Resurrection”
(Prisikėlimas)

Pirmas rusų padarytas Tolstojaus 
i darbų filmas Amerikoje

CAMEO TEATRE
8th Avė., prie 44 Gatvės

JU. 6-8534 n

Kaip gyvuoja Poškaitis 
ir Steponaitis

Aną, dieną mačiau Stasį 
Poškaitį ir Juozą Steponai
tį. Radau pas k 1 i d u s i u s 
kas sau, prie atskirų stalų 
salone skaito laikraščius.

Kitų naujienų tarpe Juo
zas pasisakę, kad jie esą 
perimti naujų šeimininkų. 
Jų senasis šeimininkas juos 
perleidęs naujam.

Pakaitų naujas gaspado- 
rius žymių nedaręs, bet be 
jų neapsiėjęs. Iškėlęs juos 
abu į kitą kambarį. Jiedu 
labai nedėkingi už tai. Pir- 
mesniajame kambaryje jie 
buvo arti prie langų, o da
bar jie toli nuo jų. Atgau
ti senąjį kambarį vilties nė
ra. Jie ir vegetuoja lauk
dami geresnių pakaitų.

Maisto atveju jiedu nesi
skundžia. Naujas gaspado- 
rius šiokių tokių pagerini
mų įvedęs. [Ar ilgai jie pa
siliks, parodys ateitis.

Juozas sakė, jog jo vasa
ra praėjo be jokių pakaitų 
tarpe keturių sienų. Lan
kytoju mažai turėjęs vasa
rą. Laukęs ar neatsiras 
kuris iš draugų pakviesti į 
atvirą orą išvažiuoti. Lau
kimas ir pasilikęs laukimu. 
Vasaros dienos eina prie 
galo, patogių dienų skai
čius siaurėja ir kartu viltis 
temsta.

Atsisveikindamas, Juozas 
davė daug gerų dienų vi
siems draugams ir šiltą 
ačiū tiems, kurie atlankė jį 
vasaros metu.

Visi ligoniai labai brangi
na lankytojus, taip Juozas 
ir Stasys. Jie juos brangi
no praeityje, lygiai taip jų 
lauks ir brangins ateityje. 
Mes nesuvilkime jų.

Jų adresai: 144 S. Oxford 
St., GG traukinio Fullton 
stotis. | t
■ - > Jonas, Jr.

Klubietėms
Spalio 16 d., trečiadieni, 

įvyks Moterų Klubo susi
rinkimas, 7:30 vai. vaakro, 
“Laisvės” svetainėje.

Dalyvaukime visos ir at- 
siveskime naujų narių. Rei- 

! kia gerai prisirengti šio 
sezono darbams. Kiekvie
nos narės atsilankymas į 
susirinkimą pagyvina visų 
narių nuotaiką. Lai mūsų 
Klubas būna pavyzdys vi
soms kitoms organizaci
joms. I

Valdyba (81-2)

: Newl Yorkas. — Per vie
ną mėnesį į New Yorko 
prieplauką buvo atplaukę 
1,024 jūriniai laivai.

New York. 4- Sukako 75 
metai amžiaus buvusiam 
JAV viceprezidentui Henry 
Agard Wallace.

“Laisves” Koncertas
Iš anksto pasirūpinkite būti “Laisves” metiniame 
koncerte. Jau baigiama sudaryti koncerto programa. 
Turėsime žymių solistų, chorų ir mažesnių grupių.

Įvyks Sekmadienį

Lapkričio 10 November
Pradžia 3-čią valandą

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

Kviečiame visus atsilankyti ir prašome iš anksto 
įsigyti bilietus.

Įžanga $1.50 asmeniui (taksai įskaityti)
Rengimo Komisija

6 p.—Laisve (Liberty) — Penktad., spalio (Oct.) 11, 1963

Kaip šiandien negrų r 
kovos paliečia mus, v 

mūšy vaikus?
Tai aktualus, nepaprastai 

svarbus klausimas, kuris 
svarstomas ir diskusuoja
mas visuose Amerikos kam
puose. Yra žmonių su se
nais prietarais, kurie su 
baime žiūri i ateiti. Kiti gi 
mano, kad dalykai pasikeis 
į gerąją pusę.

Kaip ten bebūtų, dabar
tinės audringos negrų ko
vos už lygias demokratines 
teises apeina mus visus, se- 
nūs ir jaunus, didelius ikJ* 
mažus. Todėl labai svar
bu tų kovų reikšmę supras
ti ir kiekvienam iš mūsų ži
noti, kur link nūdieniai įvy
kiai mus veda.

Taigi ve šiems reikalams 
ruošiamas masinis -lietuvių 
susirinkimas, kuris įvyks 
Schwaben Hall Brooklyne 
spalio 20 d.

Be to, bus paminėta ir 
šimtmetinė sukaktis nuo 
Lietuvoje valstiečiu sukili
mo 1863 metais. Tai irgi 
mums lietuviams svarbu tą 
įvykį plačiau suprasti ir nu
šviesti jį šviesoje šių dienų 
Lietuvos gyvenimo.

Kalbėtojai bus du: Ant. 
Bimba ir įžymus Amerikos 
liaudies vadas ir kovotojas 
William Patterson. Be pra
kalbų, bus graži dainų pro
grama, kurią mums pateiks 
mūsų šaunusis Aido choras 
Mildred Stensler vadovybė- 
je. i

Mitingas prasidės 2:30 v^ 
po pietų ir pasibaigs dar’ 
su šviesa. Tad visiems bus 
lengva sugrįžti namo.

Rengėjai

Jonąs Juška ligoninėje
Antradienio laidoje buvo 

pranešta, kad aidietis Jo
nas Juška susižeidė, negali 
judėti.

Jono žmona Magdalena 
Juškienė skambino į rašti
nę antradieni, pranešė, kad 
Joną paliko ligoninėj. Dak- - 
taras patarė, kad Jonas pa
siduotų ligoninėn, kur bus 
galima plačiau ištirti jo su- 
sižeidimą. Jis randasi 
Parkway Ligoninėj, 7035 
113th St., Forest Hills. Lan
kymo valandos kasdien nuo 
1 iki 8 v. v.

Gaila, kad Jonui Juškai 
ištiko nelaimė. Linkiu jam, 
varde viso Aido Choro, sėk--it 
mės pasveikime. Iki pasi
matymo.

L. K—te

New Yorkas. — Vakari
nis Berlynas turės savo pa
viljoną 1964-1965 m. Pa
saulinėje parodoje.




