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KRISLAI
Mūsų tautinė šventė 
Nauji kūriniai.
“Didieji svečiai.”
Ar įvyks?

Rašo R. M i žara

plūsti dienraščio koncertas 
praėjo sėkmingai.

Ga^isi publika pasitiko ir pa
lydė jb kiekvieną programos da
lyvį entuziastiškai.

Visus maloniai nustebino Ai
do Choras: jis didelis, skait
lingas ir gražiai dainuoja.

Gerą progresą dainavime pa
darė viešnia iš Brocktono, Al
dona Wallen ir Leonas Yoni- 
kas.

Šitame koncerte, beje, girdė
jome du naujus muzikos kūri
nius, dvi naujas dainas. Aido 
Choras pirmą kartą dainavo 
Frank Bahvoodo-Balevičiaus 
“Pumpurėlį,” gi worcesteris- 
kiai duetistai — Jonas Saba
liauskas ir Ona Dirvelienė — 
meistriškai atliko Jono Dirve- 
lio sukurtą “Kyla Mintys.”

Duosni publika sumetė apie 
pusketvirto šimto doleriu Lai
svei dovanų.

Bet apie koncertą smulkiau 
skaitytojai ras kitoje vietoje.

Turėjome svečių ir iš toles
niu fiestų. 1

-- Turbūt pirmą kartą savo 
gyvenime lietuviškame paren
gime išsėdėjau arti tris valan
das neatsikėlęs nuo kėdės, — 
sako Jonas Dirvelis, Worceste- 
rio Aido Choro vadovas.—Pro
grama buvo graži!

Vilnies koncertas Įvyko sa
vaite pirmiau Chicagoje. Dien
raštis skundžiasi, kad Mildos 
salė buvo perankšta, — vadi
nasi, ir vilniečiai turėjo gau
sios publikos.

Žymių vizįtorių pas mus ne
trūksta. štai, tik neseniai lan
kėsi Adenaueris, Motina Kara
lienė Elzbieta, Liberijos prezi
dentas Taubman; dar vis tebe- 
sisvečiuoja Japonijos Yošida, 
kurio partijoje velniava daro
si.; o už keleto dienų atvyks 
Francūzijos premjeras Mendes- 
France.

Ir visi šitie aukštieji svečiai 
iš Dėdės Šamo “ko nors” prašė 
ar dar prašys!

^Yošida, pavyzdžiui, nori pi- 
nigą, nes jo valdžia Japoniją 
pastatė ant bankroto kranto.

įdomią nuomonę pasakė sve
čias iš Liberijos.

Liberija yra negrų valstybė 
Afrikoje. Prezidentas Taub
man atvyko čia, be kitko, susi
pažinti su tuo, kaip Amerika 
verčiasi.

Pasisamdęs specialų luksusi- 
nį vagoną, jis pakeliavo po pie
tines mūsų šalies valstijas. Ir 
ką gi jis ten surado?

Ponas Taubman surado, kad 
negrai pietinėse valstijose pui
kiai gyvena! .

Taip jam atrodė, žiūrint pro 
luksusinio vagono langą!

Tai rodo, kiek mažai svečias 
matė.

Tarybų Sąjungos vyriau.sy- 
bjį šaukia svarbią tarptautinę 
konferenciją, — Marskvoje ai1 
kryžiuje.

Konferencijon šaukiamos vi
sos Europos valstybės. Kvie
čiamos ir Jungtinės Valstijos. 
0 Kinija kviečiama tik kaip 
stebėtoja.

16 angliakasių žuvo 
Virginijos kasykloje
Sprogimai privertė uždaryti kasyklą, kurioje 
radosi 15 darbininkų; jiems jau nėra vilties

Farmington, W. Va. — 
Sprogimas Įvyko Jamison 
Coal & Coke kompanijos 
kasykloje, kuri buvo skai
toma viena moderniškiau
sių ir saugiausių West Vir
ginijoje. Sprogimas užmu
šė vieną viršuje esanti 
darbininką. Pačioje kasy
kloje tuo metu radosi 15 
angliakasių.

Po sprogimo kasyklos ve
dėjai, unijos atstovai ir val
dininkai padarė nutarimą, 
kad nėra vilties siųsti gel
bėtojus į kasyklą, kuri, kaip 
buvo aišku, apimta liepsnų. 
Nutarta kasyklą uždaryti, 
kad ugnis baigtųsi, kai pa
sibaigs deguonis ore.

Kasykloje esančių anglia
kasiu šeimų nariai, kurie 
visą laiką budėjo prie kasy
klos, radosi panikoje. 12 
kasyklos liepsnoss likusių 
mainierių buvo vedę, ir jie 
kartu turi 17 vaiku.

United Mine Workers 
prezidentas John L. Lewis 
pareiškė, kad jis pilnai su
pranta reikalingumą kasy- 

' klą uždaryti.
Didelės minios radosi %

Kovos darosi vis aštresnės 
Tunisijoje, Alžyre, Moroke

Tunisas. — 21 asmuo žu
vo kovoje tarp francūzų ir 
vietiniu nacionalistu Tuni
sijoje ir 10 Alžyre. Susirė
mimų įvyko ir Maroke. Tu
nisijoje nacionalistai - par
tizanai susirėmė su francū- 
zais parašiutistais Djebel 
Garbou kalnuotoje apylin
kėje. Ten krito 20 tunisie
čiu, v

Alžyre kovota Djebel 
Uchmoul vietovėje Aures 
kalnuose. Du fran c ū z a i 
parašutistai buvo užmušti. 
Francūzai skelbia, kad jie 
paėmė belaisvėn du tunisie
čių partizanų.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad atsiunčiami nauji su
stiprinimai.

Eisenhoweris atidarė 
Eisenhowerio muziejų
Abilene, Kan. — Prezi

dentas Eisenh o w e r i s čia 
atidarė jo paties garbei pa
švęstą memorialinį muziejų. 
Ten randasi visokie jo gy
venimo suvenirai, medaliai, 
dovanos ir tt.

Muziejaus pastatymas 
kainavo $350,000. Atidary
me dalyvavo 3,500 žmonių.

Konferencijos vyriausias tik
slas: išspręsti visus didžiuosius 
europinius nesusipratimus pir
miau negu bus užg irtos Pary
žiaus sutartys Vakarų Vokieti
jai ginkluoti.

Vakarų Vokietijos ginklavi
mas, sako sovietinė nota, suda
rytų taikai pavojų.

| Matysime, kas bus.

prie kasyklos, kuomet bu
vo paskelbta, kad ji turės 
būti uždaryta . Pamažu jos 
skirstėsi . Dalis žmonių nu
ėjo į šv. Petro katalikišką 
bažnyčią, kur buvo laikytos 
mišios už žuvusiųjų vėles.

10 mil. parašų 
už J. McCarthy 

t*

Washingtonas. — Grupė 
reakcinių politikų ir buvu
sių karininkų pradėjo su
rinkti 10,000,000 parašų, iš
reiškiant solidarumą su Joe 
McCarthy ir protestuojant 
prieš, jo pasmerkimą.

Tam vajui vadovauja eks- 
generolas Stratemeyer, eks- 
admirolas William H. Stan
dley, buvęs New Jersey gu
bernatorius Charles Ediso-. 
nas, buvęs ambasadorius 
Argentinoje . Spruille Bra
den, eks-gener olas Van 
Fleet, buvęs Amerikos ka
rinių jėgų vadas Korėjoje 
ir prieš tai Graikijoje.

Parašai bus renkami per 
dešimt dienų po tam tikra 
peticija, kuri bus patiekta 
senatui:

Tuo tarpu senate sen. 
Edvin (demokratas iš No. 
Carolinos) sakė, kad Mc- 
Carthy’o užsipuolimai ant 
Watkinso komiteto yra ne
sveiko proto padaras. Se
natas turėtų svarstyti, sa
kė Ervin, ar McCarthy iš 
viso turi teisę likti senato
rių.

New Delhi. — Indija mi
nėjo Nehru 65-tą gimtadie
nį. Sostinėje 60,000 vaikų 
susirinko, <kad jį pasveikin
ti su gėlėmis ir dainomis.

Įleis daugiau pabėgėlių - 
daugiausia iš Vokietijos
' Washingtonas.—Nuo bir
želio 30-tos dienos, nusto
jo galioti D. P. imigracijos 
aktas, tiktai 50 Rytų Eu
ropos pabėgėlių pasiekė šį 
kraštą. Bet numatoma, kad 
ateinančiais metais daug 
daugiau bus įleista.

Numatoma, kad ateinan
čiais metais į Ameriką bus 
įleista 95,000 dipukų. Di
džiausias* jų tautinis viene
tas bus vokiečiai, — net 45,- 
000 jų.

Tai bus vokiečiai, kurie 
perėjo iš Rytų Vokietijos i 
Vakarinę. Sakoma, kad 
apie 10,000 vokiečių dar 
pereina kas mėnuo į Vaka
rus, bet tūkstančiai taipgi 
persikelia iš Vakarų į Ry
tus.
\____________
New Yorkas. — Ameri

kos Civilių Laisvių Sąjun
ga, liberalų organizacija, 
sako, kad 83-čias Kongre
sas žymiai pažeidė Ameri
kos civiles teises.

Guatemalos darbo unijos 
visos lieka užgniaužtos

Čiango karo laivas
Kiuifos paskandintas

Guatemalos Miestas.—Jau 
keturi mėnesiai praėjo nuo 
to laiko, kai Armaso vado
vaujami sukilėliai nuvertė 
liaudišką valdžią. Sukilė
lių valdžia tada užgniaužė 
visas unijas. Armaso val
džia aiškino, kad unijų už
darymas reikalingas, kad iš 
jų “apvalytų komunistus.” 
Dabar' pasirodė, kad Arma
so valdžia neleidžia nei an- 
ti-komunistiniams elemen
tams organizuoti unijas.

Dešini unijų vadai, kuriuos 
remia Amerikos CIO ir 
AFL, sako, kad ir jiems Ar

Paskutiniai
Detroitas. — UAW-CI0 

į (auto darbininkų unijos) 
j konferencijoje dalyvavo 1,- 

000 delegatų iš 900 lokalų. 
Konferencijoje buvo išdirb
ti 1955 reikalavimai, už ku
riuos unija kovos. Jie yra:

Garantuota metinė alga; 
dviejų metų kontraktai vie
toje penkerių; aukštesnės 
algos už viršvalandžius.

Washingtonas. — Senato
rius Kefauveris sako, kad 
ateinantis Kongresas kovos 
prieš Dixon-Yates kontrak
tą, per kurį Eisenhowerio 
administracija davė priva
tinei firmai didžiulius vie
šus fondus.

Washingtonas. — Dulles 
griežtai nusistatęs prieš. So
vietų pasiūlymą laikyti 
konferenciją dėl bendro vi
sos Europos saugumo pak
to pasirašymo. Bet iš Pa
ryžiaus ir Londono prane
šama, kad ten tarybinis pa
siūlymas nenumojamas taip 
lengvai ranka.

Kaii•as. — Pašalinus Na
gu i bą iš prezidento vietos, 
Nasserio valdžia pradėjo 
suiminėti ne tik Musulmo
nų Lygos narius,1 bet ir ki
tus nacionalistus, kurie 
priešingi Nasserio bendra
darbiavimo su britais poli
tikai.

Kairo ir Aleksandrijos 
gatvėse dar patruliuoja tan
kai.

Montrealis. — Čia atvyko 
Francūzijos premjeras 
Mendes - France. Francū
zijos valdžios galvos apsi
lankymas francūziškai kal
bančioje Kanados dalyje 
sakitomas žymiu įvykiu, 
bet Mendes - France buvo 
sutiktas kiek šalčiau, negu 
būtų kitas premjeras: kle- 
rikališkai - reakcinė Kvebe
ko valdžia nejaučia simpa
tijų dabartiniam Francūzi
jos premjerui.

Los Angeles. — Atidary
ta reguliarė oro susisieki
mo linija per šiaurinio aši
galio sritį. Scandinavian 
Airlines orlaiviai nuo da
bar reguliariai skris iš Los 
Angeles į Kopenhagą ir at
gal perskrendant šiaurinio 
ašigalio aplinką. Šį pirma- 

maso valdžia neleidžia or
ganizuoti unijas arba seną
sias perorganizuoti. Es- 
cuintos ir Santa Rosos pro
vincijose vietiniai valdinin
kai suėmė dešimtis unijos 
vadus ir juos laiko kalėji
me lygiai kaip laiko kairie- 
čius.

CIO ir AFL pasiuntiniai 
sako, kad Guatemalos val
džia, kaip matyti, ' nenori 
turėti šalyje jokių unijų ir 
darbininkai tuo tarpu lieka 
beteisiai, be jokios atstovy
bės.

Pranešimai
dieni vienas keturmotorinis 
orlaivis apleido Kopenhagą 
kelyje į Los Angeles, kitas 
apleido Los Angeles prie
šinga kryptimi.

Jungt. Tautos. —• Ameri
ka priešinga karo krimina- 
lysčių kodeksui, kaip jį 
stengiamasi išdirbti Jung
tinėse Tautose. Kodeksas 
paremtas ant Niurnbergo 
tribunolo prieš nacių va
dus nuosprendžiu. Bet Ame
rika, kuri pati buvo daly
ve tame tribunole, dabar 
atmeta daugumą punktų.

Londonas. — Britų dar
inėtis parlamento deputatas 
A. Greenwood pareiškė, kad 
Vakarų Vokietijos prezi
dentas Heuss save išdavė 
esant pro-naciu. Heuss pa
siuntė sveikinimo telegra
ma Von Neurathui, buvu- 
šiam Hitlerio užsienio rei
kalu ministrui, kuris tik 
buvo išlaisvintas iš kalėji
mo.

Neurathas buvo nuteis
tas Niurnberge kartu su 
Goeringu ir kitais nacių 
vadais.

Meksikos Miestas. — čia 
buvo nušautas Guatemalos 
ambasados spaudos sky
riaus atašė. Ambasada sa
ko, kad jį nušovė komunis
tai, bet Meksikos policija 
sako, kad jis buvo nušautas 
kivirče su savo draugais. 
Kaipo žudikas suimtas Mi
lon Munoz, reakcinis gua- 
temalietis.

Seniausias karo veteranas 
Amerikoje sulaukė 112 metų

Franklin, Texas. — Se
niausias k a r o veteranas 
Amerikoje yra W alter 
W. Williams, kuris tik 
sulaukė savo 112-to gimta
dienio. Jis kariavo pilieti
niame kare Konfederacijos 
(Pietų) pusėje. Jis iki šiol 
laikosi nuomonės, kad Kon
federacija būtų laimėjusi, 
“jeigu tik’ būtų išsilaikiusi 
bent 5 minutes daugiau.”

Williamso žmona, antra jo 
gyvenime, turi 80 metų am
žiaus. Jis turėjo 19 vaikų, 
kurių 7 jau mirė nuo seno 
amžiaus.

Amerikiečių duotas naikintuvas palydovas 
paskandintas prie Liaudies Kinijos krantų

Taipei, Formoza. — Ki
nijos torpediniai pakraščio 
sargybos laivai paskandino 
Čiango naikintuvą - palydo
vą Taipingą Į Šiaurę nuo 
Tacheno salų. Tas naikin
tuvas buvo didokas 1,230

Egipto valdžia 
išmetė Nasuiba

K

Prezidentas pašalintas 
kaip suokalbio dalyvis

Kairas. — Egipto karinė 
junta su Nasseriu prieša
kyje nutarė pašalinti iš 
pareigų krašto prezidentą 
generolą Naguiba. Nasse
ris ir jo draugai tvirtina, 
kad Naguibas buvo prisi
dėjęs prie Mussulmonų Ly
gos suokalbio nuversti val
džia.

Pasikėsinto jas, kuris pra
eitą savaitę bandė nušauti 
premjerą Nasserį, tvirtinęs, 
kad Naguibas žinojo apie 
rengiamą pasikėsinimą ir 
tam pritarė.

Naguibas buvo premjeru 
iki šių metų balandžio 18- 
tos dienos kuomet po aštrių 
juntos vidujinių peštynių jo 
vietą perėmė pulkininkas 
Nasseris. Naguibas tada 
tapo prezidentu, postas, ku
ris Egipte turi mažai tikros 
galios.

Dabar padarytas pra
nešimas, kad N a g ubas 
pašali n a m a s, krašte su- 
kėlė nemažai neramy
bės. Bet valdžia pasisku
bino atsiųsti į Kairo gat
ves karius ir tankus ir tvar
ka buvo palaikyta. Nagui
bas skaitomas labiau naci
onalistiniai nusiteikusiu, — 
Nasseris artimiau bendra
darbiauja su britais ir ame
rikiečiais.

Azijos socialistai laiko 
savo pasitarimus Tokyoje

Tokyo. — Čia dabar savo 
pasitarimus laiko 8 Azijos 
kraštų socialistai: Indijos, 
Pakistano, Buriuos, Indo
nezijos, Izraelio, Malajos, 
Libano ir pačios Japonijos. 
Manoma, kad Azijos socia
listai tarsis apie santykius 
su Liaudies Kinija, apie šal
tąjį karą ir anti-kolonialę 
kova, v

Jie taipgi tarsis apie san
tykius su COMISCO, tarp
tautiniu socialdemokratų 
informacijos biuru, Antrojo 
Internacionalo ainiu. Azi
jos socialistai jaučia, kad 
jie toje organizacijoje ig
noruojami. Jie norėtų ten 
turėti stipresnį balsą. 

Hollywood. — Marilyn 
Monroe ir Joe DiMaggio 
jau kalba apie savo divorso J 
panaikinimą ir naujo ben
dro gyvenimo pradėjimą.

tonų karinis laivas. Jį ka
ro pabaigoje amerikiečiai 
buvo davę čiangui. Prieš 
perdavimą jis buvo žinomas 
kaip U SS Decker.

Laive radosi arti 200 įgu
la. 28 jų nuskendo su lai
vu, likusieji buvo čiango 
laivų išgelbėti.

Taipingas buvo nuskan
dintas vandenyse, kuriuose 
dažnai patruliuoja Ameri
kos septintasis laivynas. 
Bet tie vandenys taipgi yra 
prie pat Kinijos krantų. 
Kinai netolimoje praeityje 
sunkiai bombardavo Tai- 
cheno salas, kurias Čiangas 
naudoja kaip laivyno bazę 
užpuolimui ant Kinijos ir 
su Kinija prekiaujančių 
kraštu laivu, v u

Čiango šaltiniai sako, kad 
tai pirmas kartas, kad liau- 
diečiai naudoja patrulinius, 
torpedinius laivus. Iki šiol 
Čiango laivai turėjo beveik 
laisvą ranką Kinijos van
denyse ir galėjo kiekvienu 
laiku pulti Kinijos arba už
sienio laivus. Jie dažnai 
yra sulaikę britų laivus, 
kurie plaukė į Kinijos uos
tus.

AFL patiekė planą, kaip 
neleist fabrikams “pabėgti”

Washingtonas. — Ameri
kos Darbo Federacijos eko
nominė komisija patiekė 
penkių punktų programą 
Kongresui. Toje programo
je išdėstyta, kaip galima 
sulaikyti fabrikus ir dirb
tuves nuo “pabėgimo” į ki
tas krašto dalis. Kaip yra 
žinoma, daug firmų šiauri
nėse industrializuotose vals
tijose nutaria kraustytis į 
Pietus, kur pigeąnė darbo 
jėga, kur dar nėra taip 
stipriai organizuotas uniji
nis judėjimas.

AFL mano, kad pirmiau
sia reikėtų pravesti federa- 

; linį įstatymą, pagal kurį al
gos minimumas būtų pakel
tas iki $1.25 vietoje dabar
tiniu 75 centu. Tas auto
matiškai neleistu naudoti 
labai pigią darbo jėgą, kaip 
ji randama Pietuose. Kiti 
punktai labiau smulkmeniš
ki, siekianti to paties tiks
lo.

Kairas. — Pasikėsintojas 
prieš premjerą Nasserį sa
ko, kad buvęs premjeras 
generolas Naguibas buvo 
susidėjęs su suokalbinin
kais. Naguibas buvo paža
dėjęs Musulmonų Brolijos 
vadams, kad, jeigu pasikė
sinimas pasisektų, tai yra, 
jeigu Nasseris būtų pašau
tas, jis, Naguibas, per ra
diją pasakytų kalbą tautai, 
raginant prie ramybės.

NEW YORKO ORAS 
Giedra, kiek šilčiau.
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Timese tilpo labai Įdomus raštas, kurio autorius yra 
Benjamin Fine.

Dėl vietos stokos, mes negalėjome tą straipsnį pa
komentuoti anksčiau, bet jis labai įdomus, todėl, nors 
ir suvėluotai, paduosime mūsų skaitytojams jo turinį 
dabar.

Mr. Fine rašo, jog šiandien Tarybų Sąjungos techno
logijos mokslo pirmynžanga sudaro pavojų “laisvajam 
pasauliui.” Girdi, Tarybų Sąjunga nusitarė ir tai vykdo 
gyveniman: pralenkti “laisvąjį pasaulį” (suprask: kapi
talistinį pasaulį) mokslu, savo mokslininkų ir inžinie
rių skaičiumi! Tarybų Sąjungos aukštųjų techninių 
mokyklų ir kolegijų skaičius smarkiai auga ir auga: 
vadinasi, ten auga ir studentų skaičius.

Na, o Jungtinėse Valstijose viskas vyksta atbulon 
pusėn, sako rašytojas.

1950 metais Jungtinėse Valstijose kolegijas baigė 
50,000 inžinierių. Po to kas metai naujų inžinierių skai
čius mažėjo; šiemet, birželio mėnesį, Amerikos kolegi
jas baigė tik 20,000 inžinierių.

O kaip yra Tarybų Sąjungoje?
New York Timeso bendradarbis, pasiremdamas pati

kėtinais duomenimis, sako: Tarybų Sąjungoje 1928 me
tais baigė aukštąsias mokyklas 11,000 inžinierių; 1950 
metais — 28,000; 1953 metais — 40,000, o šiemet toje 
šalyje baigė aukštąsias mokyklas net 54,000 inžinierių!

Šiuo metu Tarybų Sąjungoje 50 miestuose yra 175 
techninės mokyklos, turinčios universitetų lygį moks
le; studentu skaičius jose yra 300,000. Ir tarybinė vy
riausybė yra pasiryžusi tokių mokyklų ir studentų skai
čių vis didinti.

Jungtinėse Valstijose šiandien tėra tik 150,000 tech
ninių studentų, — vadinasi, apie pusė tiek, kiek jų turi 
Tarybų Sąjunga.

Be tb, rašo Mr. Fine, Tarybų Sąjunga turi daugybę 
taip vadinamų vidurinių techninių mokyklų,—iš viso 3,- 
700,—kuriose mokosi 1,600,000 studentų, gi Jungtinėse 
Valstijose yra panašių .(dvimetinių) techninių mokyklų, 
kur mokosi mažiau negu 50,000 žmonių.

Be to, Tarybų Sąjunga siekiasi juo daugiau turėti 
mokslininkų,—žmonių, su daktaro laipsniu. Šiandien 
ten kandidatų į mokslininkus yra 25,000.

Tai, ką daro Tarybų Sąjunga, daro ir Kinija, nuro
do newyorkiskio dienraščio bendradarbis. Kinijoje 
šiandien yra apie 250,000 studentų, lankančių aukštą
sias technines mokyklas. Greta to, Kinija kas metai 
priauklėja apie 5,000 mokslininkų.

Šiandien, sako Mr. Fine, Jungtinėse Valstijose yra 
500,000 inžinierių ir 200,000 kitokių mokslininkų. Ta
rybų Sąjungoje yra 400,000 inžinierių ir apie 150,000 
mokslininkų. Tačiau, jis pabrėžia, jei dalykai taip vys
tysis, kaip šiandien, tai už keleto metų Tarybų Sąjunga 
toje srityje mus pasivys ir pralenks.

Na, o kaipgi yra liaudiškose respublikose, kurias 
Mr. Fine vadina “satelitais”? Jis atsako:

Mažytėje Albanijoje yra astuonios aukštesnėsės 
techninės mokyklos, kuriose mokosi 800 studentų.

Bulgarijoje yra 20 aukštesnių techninių mokyklų, 
kuriose mokosi 30,000 studentų.

Čekoslovakijoje yra 31 aukštesnė techninė mokykla, 
kur mokosi 47,000 studentų .

Rytų Vokietijoje yra 46 aukštesnėsės mokyklos, kur 
mokosi 64,000 studentų.

Vengrijoje yra 29 aukštesnėsės mokyklos, kuriose 
mokosi 54,000 studentų.

Rumunijoje yra 50 aukštesnių techniniu mokyklų., 
kuriose mokosi 62,000 studentų.

Lenkijoje yra 85 aukštesnėsės techninės mokyklos, 
kuriose mokosi 143,000 studentų.
- Ką visa tai rodo?

Tai rodo, kad socialistiniai kraštai nesnaudžia. J 
mokslą jie kreipia juo didesnio dėmesio, nes žino, kad 
be mokslo nieko gero nebus. Jie žino, kad, norint lenk
tyniuoti su buržuaziniu pasauliu, reikia lenktyniuoti 
pirmiausiai moksle.

Mr. Fine primena Amerikos visuomenei, kad ji su
prastų dar vieną dalyką, būtent, kad ji negalvotų, būk 
Tarybų Sąjungoje mokslas yra žemesnis už amerikinį 
mokslą. Žurnalistas Fine kalbėjosi su visos eilės Ameri
kos universitetų ir kolegijų profesoriais ir jie visi pri
pažįsta, kad Tarybų Sąjungoje mokslas nėra nei kiek 
žemesnis už amerikinį!

Dėl to, kad Tarybų Sąjungos vyriausybė taip at
kakliai veikė už priauklėjimą naujų inžinierių, naujų 
mokslininkų, šiandien ji daro milžinišką progresą.

Biskelį daugiau, kaip prieš 20 metu, ant Dniepro 
upės buvo statyta didžiulė elektrine jėgainė. Kieno 
vadovybėje ją statė? Amerikiečio inžinieriaus Mr. 
Cooper’io.

Šiandien toji elektrinė jėgainė yra tik nykštukas, 
palyginti su milžinais, tokiais, kaip statomoji Kuibyševo 
jėgainė, bet pastarąją stato patys Tarybų Sąjungos jn-

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50
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RAŠYTOJAS A. VENCLO
VA GRĮŽO Iš KINIJOS

Š. m. lapkričio pradžioje 
iš Kinijos į Vilnių grįžo 
Lietuvos rašytojas Antanas 
Venclova. Jis, kaip jau 
esame rašę, buvo ten nuvy
kęs su kitais tarybiniais ra
šytojais į iškilmes, ruoštas 
minėjimui 5-rių metų su
kakties nuo įsikūrimo Kini
jos Liaudies Respublikos.

Pasikalbėjime su Lietu
vos spaudos atstovais A. 
Venclova sakė:

“Kinijos Liaudies Respu
blikoje tarybinių kultūros 
darbuotojų delegacijos su
dėtyje man teko išbūti ly
giai mėnesį. Kinijos - Ta
rybų Sąjungos draugystės 
Centrinės organizacijos pa
kviesti, mes dalyvavome Ki
nijos Liaudies Respublikos 
penkerių metų sukakties iš
kilmėse Pekine, o po to at
likome didžiulę kelionę po 
įvairius šalies rajonus—lan- i 
kėmės šiaurėje, vidurinėje 
Kinijoje ir pietuose. Mūsų 
delegacija lankėsi Šenjane 
(Mukdene), kur apžiūrėjo 
Anšanės metalurgijos gi
gantą ir Fušuno anglių ka
syklas. Mandžiūrijoje ir 
Pekino rajone mes susipa
žinome su Kinijos žemės 
ūkio gamybinėmis artelė
mis, kolūkiais ir valstybi
niais ūkiais. Matėme Di
džiąją Kinų sieną. Pabu
vojome vadinamojoje Kini
jos “pietų sostinėje” Nan- 
kine ir aplankėme čia esan
tį didžiojo; Kinijos demo
krato Sun Jat-seno mauzo
liejų. Keletą dienų viešėjo- 

: me didžiausiame Kinijos 
i uostamiestyje Šanchajuje, 
I lankėmės gražiausiame Ki- 
* nijos kampelyje — Chanč- 
! žou mieste, pabuvojome Ki- 
1 nijos revoliucijos lopšyje— 
Kantone, esančiame pačiuo
se Kinijos pietuose. Lan
kėmės taip pat vidurinės 
Kinijos mieste Uchaneje, 
kur susinažinome su Kini
jos liaudies kova prieš di
džiausios upės Janczy (Jan- 
cziecian) sukeliamus potvy
nius, su didžiulių, pvlimų 
statyba. Įvairiuose Kinijos 
miestuose mes aplankėme 
daugybę istorinių pamink 
klų, vaikų darželių, viduri
nių mokyklų, universitetų, 
kultūros namų, operos ir 
dramos teatrų, parkų, sta
dionų ir bibliotekų, fabrikų 
ir parduotuvų. Visur, kur 
tik mums teko būti, mes 
sutikome nepaprastai šiltą 
kinų tautos draugiškumą, 
kiekviena proga reiškiamą 
Tarybų Sąjungai ir jos at
stovams. Man visuose di
desniuose Kinijos miestuo
se didžiulėms rašytojų ir 
kitų kultūros darbuotojų, o 
taip pat profesūros ir stu
dentijos auditorijoms teko 
skaityti paskaitas tarybi
nės literatūros bei lietuviu 
tarybinės kultūros temo
mis.

“Mūsų delegacija turėjo i 
progos artimai bendrauti ir 
kalbėtis įvairiomis temomis 
su darbininkais ir valstie
čiais, rašytojais ir moksli
ninkais, dailininkais, akto
riais, valstybės tarnauto
jais ir įvairių kitų profesi
jų žmonėmis. Tai davė pro
gos kiekvienam mūsų gero
kai susipažinti su naujosios 
Kinijos gyvenimu.

“Mūsų delegaciją priėmė 
Visos Kinijos liaudies at
stovų susirinkimo Nuolati

žinieriai. Daug jėgainių, daug milžiniškų pastatų toje 
šalyje pastatyta savomis jėgomis, be užsieniečių pagal
bos. T. Sąjunga šiandien “skolina” savo inžinierius ki
tiems kraštams, broliškoms respublikoms.
... ..štai, ką daro mokslas! -j...

nio komiteto pirmininkas 
Liu Šao-ci ir Valstybės Ta
rybos premjeras Čžou En- 
lajus, o taip pat Visos Ki
nijos liaudies atstovų susi
rinkimo Nuolatinio komite
to pirmininko pavaduoto
jas, Tarptautinės Stalininės 
premijos laureatė SunCzin- 
lin.

“Mūsų delegacijos viešėji
mą Kinijos Liaudies Respu
blikoje plačiai nušvietė visa 
Kinijos spauda, k u r i o j e 
taip pat buvo išspausdinti 
delegacijos narių straips
niai ir kita medžiaga.

“Specialiame susitikime 
su Kinijos rašytojais Peki
no mieste man teko garbė 
įteikti kinų rašytojams lie
tuvių tarybinių rašytojų 
dovanas — gintaru inkrus
tuotą kraičio skrynelę, mū
sų rašytojų knygų vertimus 
i rusų kalbą, kinų rašytojų 
knygas, išleistas lietuvių 

i kalba, ir kt. Mūsų rašyto
jų organizacija gavo dova
nas — kinų liaudies meni
nių dirbinių ir knygų.

“Savo viešėjimo Kinijos 
Liaudies Respublikoje metu 
tarybinių kultūros darbuo
tojų delegacija, naudoda
masi visokiomis susisieki
mo priemonėmis, atliko 
apie 5,000-6,000 kilometrų 
kelionę. Tai buvo neuž
mirštama kelionė, kurios 
metu mes pamatėme didžią 
šešių šimtų milijonų kinų 
tautą, kuri, Kinijos Komu
nistų partijos vadovauja
ma, sėkmingai pradeda sta
tyti socializmą. Visur, kur 
tik atsilankėme, mes matė
me nepaprastą visų Kinijos 
gyventojų sluoksnių pagar
bą ir meilę Tarybų Sąjun
gai, vis stiprėjančios mūsų 
tautų draugystės pasireiš
kimus. v Visur mes matėme 
didžiulį Kinijos liaudies 
darbo entuziazmą, susitel
kimą kovoje dėl taikos ir 
dėl Taivanio salos išvadavi
mo.

“Šia proga noriu perduo
ti karščiausius kinų tautos 
sveikinimus mūsų respubli
kos darbo žmonėms.”

MARCEL CACHEN’UI 
85 METAI AMŽIAUS

Rugsėjo 20 d. žymiajam 
Francūzijos darbininkų va
dovui Marcel’iui Cachen’ui 
sukako lygiai 85-ri metai 
amžiaus.

Cachen redaguoja Fran
cūzijos komunistų partijos 
dienraštį “Humanite,” kurį 
1912 metais įsteigė Jaures, 
socialistų vadovas, užmuš
tas li914 metais, kai jis sa
kė kalbą prieš karą.

Cachen prie to laikraščio 
dirba nuo 1912 metų, o nuo 
1918 metų, kai “Humani
te” buvo paversta komunis- į 
tų partijos organu, jis yra 
vyriausiuo j u redaktorium.

Apie šios sukakties atžy
mėsimą Elta praneša iš Pa
ryžiaus :

“Prancūzijos demokrati
nė visuomenė pažymėjo vie
no iš Prancūzijos Komunis
tų partijos įkūrėjų, vieno 
iš seniausių tarptautinio re
voliucinio judėjimo veikėjų 
Marselio Kašeno 85-ąsias 
gimimo metines.

“Įvyko iškilmingas jubili
ato pagerbimas. Jį sveiki
no Visuotinės darbo konfe
deracijos, Prancūzijos. mo
terų sąjungos, Prancūzijos 
respublikinio jaunimo są
jungos, Nacionalinės taikos 

tarybos ir kitų pažangiųjų 
organizacijų atstovai. Svei
kinimo kalbą pasakė Pran
cūzijos Komunistų partijos 
CK sekretorius Fransua 
Biju.

“Biju priminė, kad 63 sa
vo gyvenimo metus Kaše
nas paskyrė revoliucinei 
kovai .1920 metais jis ėmė 
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v a d o v a uti ankstesniosios 
Prancūzijos socialistų par
tijos daugumai, kuri priė
mė nutarimą persitvarkyti 
i komunistų partiją. Po 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos Marselis 
Kašenas nenuilstamai kovo
jo už draugiškų santykių 
tarp Prancūzijos ir TSRS 
nustatymą ir stiprinimą. 
Šiuo metu Kašenas, būda
mas Prancūzijos Komunis
tų partijos CK Politbiuro 
narys ir laikraščio “Juma- 
nite” redaktorius, veda ak
tyvią kovą Prancūzijos dar
bininkų klasės ir liaudies 
interesams ginti, už šalies 
nacionalinę nepriklausomy
bę, prieš Bonos revanšistų 
apginklavimą, už taiką Eu
ropoje ir visame pasaulyje.

“Padėkojęs visiems daly
vaujantiems už jam suteik
tą garbę ir dėmesį, Kaše
nas atsakomoje kalboje pa
ragino juos padvigubinti 
savo pastangas kovoje prieš 
kapitalistinę ir kolonijinę 
priespaudą, už taiką ir tė
vynės nacionalinę nepri
klausomybę.”

Chieagos Žinios
Darbai mažėja

Pastaraisiais keliais mėne
siais žymiai darbai sumažėjo. 
Susitikus su dirbančiaisiais iš
sikalbi apie dideles permainas 
dirbtuvėse. Daug darbininkų 
atleidžia, o dirbantiems verčia 
didesnę dalį darbo atlikti. Pa
dėtis darosi šiurkšti. Darbinin
kai su didesnėm šeimom la
bai susirūpinę. Ir, be abejo
nės, prie šitikio pragyvenimo 
brangumo reikalinga parnešti 
didelę mokestį. O retas dar
bininkas uždirba tas dideles 
mokestis, ypač paprastas dar
bininkas turi pasitenkinti tik 
su 40 ar 50 dolerių savaitės 
mokesties. Jei ir padaro dau
giau, tai kaip į visas dalis ati
traukia, darbininkui palieka 
mažai.

Kada moteris nueina į krau
tuvę parnešti reikmenų, pa
prastai maisto, reikia nusineš
ti didelį pluoštą pinigų, kad 
pavalgydinti šeimą iš kokių 
šešių.

Vieni tiešijasi, jog nedarbo 
didelio nebus, bet daugelis 
rimtai susirūpinę.

Išrodo, kad gali didelis ne
darbas įsisiūbuoti, nes viso
kių daiktų pridirbta jau per
daug.

K. M.

Nauja partija Japonijoje
Pranešama, kad tūli buvę 

premiero Yošidos rėmėjai 
atsimeta nuo jo ir sudaro 
naują partiją, kuri vadinsis 
konservatyve partija.

Naujos partijos tikslas 
yra nuversti Yošidos val
džią už tai, kad ji pasiduo
da Amerikos imperialis
tams.. Naujoji partija bū
sianti anti-a m e rii k i nė ir 
bandysianti susitarti su so
cialistais.

Roma. — Italijos Valsty
bės Taryba nutarė dūoti 
pilną laisvę ir lygias legales 
teises protestantų sektoms, 
kurios veikia toje salyje. 
Iki šiol policija laiks nuo 
laiko persekiodavo protes
tantų sektas kaip “tvarkos 
trukdytojas.” ,

Lietuvos tekstilininkai: kaip jie 
praleidžia savo luoslaikj /

KAUNAS.—Dažnai, pamai
nai pasibaigus, Lietuvos teks
tilininkus, — verpėjas, audė
jus, —ir tarnautojus galima iš
vysti bibliotekose. Dešimtys 
tūkstančių politinės, grožinės 
ir techninės literatūros tomų 
yra 7 jų bibliotekose.

Klubuose visuomet daug 
žmonių. Tekstilininkai mėgsta 
ateidinėti į klubą paskaityti 
naują laikraštį ar žurnalą, su
lošti šachmatais, išklausyti 
pranešimą, pažiūrėti savivei
klinių ratelių pasirodymą.

Šiomis dienomis Klaipėdos 
“Trinyčių” verpimo fabriko 
kolektyvas iškilmingai pažy
mėjo savo klubo atidarymą. 
Erdviose patalpose, kvepian
čiose naujais dažais, užsidegė 
sietynai, plačiai atsidarė du
rys, įleisdamos fabriko darbo 
žmones į sales.

Naujame klube neseniai 
įvyko fabriko meninės savivei
klos koncertas. Meninė savi
veikla jau seniai tapo būtina 
darbo žmonių poilsio dalis, 
štai kodėl klube vakarais su
tartinai susirenka fabriko cho
ras, kad išmoktų naują dainą. 
Choras jau jungia 50 žmonių. 
Neseniai įkurtas dramos rate
lis pradėjo repetuoti pjesę iš 
kaimo darbo žmonių gyveni
mo, naują programą ruošia šo
kių grupės, pučiamasis orkes
tras. Jaunas choras neseniai 
koncertavo šefuojamame Klai
pėdos rajono “Naujo kelio” 
kolūkyje, pasirodė miesto 
moksleiviams.

“Kauno audinių” šilko au
dimo fabrike neseniai įvyko 
skaitytojų konferencija, skirta 
rašytojo Petro Cvirkos roma
nui “žemė maitintoja”. To
kios konferehcijos fabrike 
vyksta periodiškai, 2—3 kar
tus per metus. Darbininkai 
kolektyviškai lanko miesto te
atrus, žiūri kino filmus, klau
so koncertus.

Fabrike sėkmingai vystos* 
meninė saviveikla. Toli už jo 
ribų išgarsėjo choro kolekty
vas, kuris jungia 100 darbi
ninkų. Lietuvių literatūros ir 
meno dekados Maskvoje die
nomis sostinės darbo žmonės 
šiltai sutiko fabriko choro pa
sirodymus.

SPORTAS
Sportas tvirtai įsigali dar

bo žmonių buityje. Dabar dau
gelyje įmonių nėra nei vieno 
cecho, kuriame nebūtų įvai
rių sporto rūšių komandų.

Daugiau kaip 1000 sporti
ninkų yra * respublikos teksti
lės įmonėse. Futbolas, tinkli
nis, krepšinis, lengvoji atleti
ka, stalo tenisas, šachmatai, 
šaškės ir kitos sporto rūšys 
yra labai mėgiamos “Siūlo” 
lininių audinių fabriko (Bir
žų mieste), “Nemuno” vilno
nių audinių fabriko (Rokiškio 
rajonas) ir kitų tekstilės įmo
nių darbininkų tarpe. Teksti
lininkai laimėjo nemaža spor
tinių pergalių.

, Netoli “Trinyčių” fabriko 
įrengtas puikus stadionas. Ja
me yra bėgimo takelis, tink
linio ir krepšinio aikštelės, 
specialūs įrengimai lengvaat
lečiams.

Stadione gyvenimas virte 
verda. Daugiau kaip 300 fiz- 
kultūrhiinkų susijungė į fab
riko sporto komandas. Plau
kiojimas, lengvoji atletika— 
štai labai mėgstamos tarp 
fabriko jaunimo sporto rūšys. 
Neseniai įvykusioje respubliki
nėje profsąjungos spartakia
doje fabriko darbininkas Ima- 
navičius užėmė pirmą vietą 
800 metrų bėgime ir šuoliuose 
į aukštį.

Apie 300 fabriko sporto 
draugijos narių turi sportinius 
laipsnius.

“Kauno audinių” futboli
ninkų komanda — viena ge
riausių mieste. Dabar Kauno 
miesto pirmenybių varžybose 
ji eina be pralaimėjimų. Fab
riko vyrų ir moterų tarpe la
bai populiarus krepšinis. Įmo
nės komandos daug kartų lai
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mėjo miesto ir respublikinėse 
varžybose.

Yra paskirta 200 tūkstan
čių rublių sportinėms ir kultū
ros-švietimo priemonėms orga
nizuoti tekstilininkų tarpe.

Viena labai mėgstama spor
to rūšis yra turizmas. Nese
niai Klaipėdos “Gulbės” med
vilninių audinių fabriko turis
tų grupė išvyko keliauti per 
Karelijos sąsmauką, Klaipė
dos “Drobės” vilnonių audi
nių; fabriko darbininkų eks
kursija išvyko keliauti gražio
se Pamaskvio vietose.

Šią vasarą Lietuvos tekstili
ninkai organizavo daug įdo
mių ekskursijų ir kelionių. Pa
vyzdžiui, “Drobės” lininių fab
riko (Biržuose) darbininkų 
grupė pabuvojo su ekskursija 
Rygoje, susipažino ten su pa
našių įmonių gyvenimu ir dar
bu. v

“Trinyčių” fabriko darbi
ninkai dažnai, laisvomis, nuo 
darbo dienomis, surengi^ ko
lektyvines išvykas į gražias 
Klaipėdos apylinkes, į Balti
jos jūros pakrantę. Kartą, 
vieną gražią saulėtą dieną, 
sekmadienį, 250 verpėjų pa
buvojo pajūrio miestelyje— 
Juodkrantėje. Tomis valando
mis prie jūros ilgai buvo gir
dėti baidarių irklų pliuškeni
mas, tekstilininkų dainos ir 
juokas.

ATOSTOGOS
Tekstilininkai puikiai pra

leidžia savo eilines atostogas. 
Atostogų metu jie ne tik gau
na pilnutinį materialinį aprū
pinimą vidutinio darbo užmo
kesčio didyje, bet plačiojo 
vartojimo prekių pramonės 
įmonių darbuotojų profsą
junga dar išduoda tekstilinin
kams atsilsines į sanatorijas 
ir poilsio namus nemokamai 
arba lengvatinėmis kainomis.

Tokių atilsimų šiais metais 
išduota apie 500 darbininkų 
'ir tarnautojų. Sočyje, ^Jeks- 
tilščiko” sanatorijoje, pabuvo
jo “Trinyčių,” “Kauno audi
nių,” “Drobės” fabrikų dar- 

> bininkės. Rygos pajūryje, Lie
pojoje, Jeselitukuose (Kauka
zas), Lietuvos kurortuose po
ilsiauja “Kauno audinių’’ dar
bininkės.

Per pastarąjį laiką vien 
“Trinj'čių” fabriko darbinin
kams išduota 120 atilsimų. 
Jie poilsiuoja Kislovodske, že- 
leznovodske (Kaukazas), Teo
dosijoje (Krymas), vietiniuose 
kurortuose— Palangoje, Drus- 
nininkuose. Iš Latvijos, Kelne
rių kurorto, grįžo šio fabriko 
darbininkas Andriulis, siūlų 
vijike šaulytė buvojo Kulau
tuvoje, darbininkė Jenikytė— 
Birštone.

Šimtai moksleivių pralei
džia vasarą gerai įrengtose 
pionierių stovyklose, esančiose 
gražiose vietose. Respublikos 
tekstilininkai turi 5 stovyklas: 
Ši ulių miestelyje Baltijos jū- 
los pakrantėje, Kačerginėje 
prie Nemuno, Birbiu pušyne 
netoli Šiaulių miesto, vJįha- 
kumpių ir Lampėdžių vasar
vietėse.

M. Vosyliene

šypsenos
Norėjo pabėgti

Teisėjas: Kur tu taip 
skubinaisi su savo automo- 
bilium visu smarkumu bėg
damas per tą kryžkelį

Vairuotojas: Jūsų malo
nybė, aš skubinausi pabėg
ti nuo per greitai važiuo
jančių padūkusių automo
bilistų. <

Nebetekėtų
Jonas: Mano žmona safco, 

jeigu aš numirčiau, tai ji 
netekėtų už kito. .

Petras: Kodėl, gal tolgįp, 
kaip jūs, jinai nemano 
ti? . f

Jonas: Kaip tik priešin
gai, ji mano, kad visi vyrai 
tokie, kaip aš. .



Jonas Vizbaras 90 m., amžiaus
Jtmo Visbaro tėvai, Juo

zapas ir Anelė Vizbarai, bu
vo ūkininkai Kandranėliu 
Kaime, Skapiškio parapijo
je, Lietuvoje. Jonas gimė 
gegužės 6 diena, 1864 me
tais. Augo pas tėvus ir lan
kė mokyklą. Išaugęs į vy
rą, viršaus 20 metų am
žiaus, išvažiavo į Liepojų. 
Ten jis gavo darbą ant ge
ležinkelio, prie traukinių 
patikrinimo. Dirbdamas iš
silavino ir dasigyveno iki 
traukinių išleidimo ir priė
mimo direktoriaus ir viso 
technikinio skyriaus virši
ninko. Viso prie geležinke
lio Liepojoje jis išdirbo 20 
metų.

Nuvykęs į Liepojų, įsigi
jęs pdsfovų^darbą ir jau 
būdamas xfyras pačiame sa
vo gyvenimo žydėjime, Jo
nas Vizbaras susipažino su 
Antose Firevičiūte. Anto- 
sės t$vas buvęs kokiu ten 
viršininku prie prieplaukos, 
vidutiniai pasiturintis žmo
gus. Tūlą laiką padrauga
vęs, Visbaras įsimylėjo An- 
tosę, na, ir vedė ją.

Jonas Vizbaras iš jauno 
buvo ir yra rimtas žmogus, 
susivaldantis nuo blogų 
ydų: mažai geria alkoholi
nių gėrimų, nerūko ir be 
kapryzų. Todėl jų šeimyni

Paul Eildridge.

Kukuoja gegutė už tvoros
(Apsakymėlis)

. “Kukū... kukū...” medinis paukštis— 
gegutė iškišo galvą iš senovinio laikro
džio viršuje esančio čiukuro ir garsiai 
atkukavo valandas, perkirsdama net 
triukšmingą svečių klegesį.

Daktaras Jokūbas Gipsas, vyresnysis 
antrai esančio Centralinio beprotna
mio gydytojas, ūmai pašoko nuo kėdės, 
kažką murmėdamas.

“Kas atsitiko, daktare?” rūpesningai 
paklausė šeimininkė.

“O, nieko, nieko tokio,” daktaras vėl 
atsisėdo. “To garso netikėtumas mane 
sujaudino. Aš pamaniau, kad tai vie
nas mano pacijentų — Jurgis Kukuo
jantis Laikrodis. Iki šiol aš nebuvau 
įsitikinęs, kaip visiškai teisingai jisai 
laikrodį pamėgdžioja.”

“Jurgis Kukuojantis Laikrodis... cha, 
cha,-cha! — Jurgis Kukuojantis Laik
rodis... ocho, cho!” svečiai domingai su
klego.

“Papasakok mums apie jį, daktare, 
prašome, meldžiame, papasakok!” Sve
čiai ir šeimininkai primygtinai apniko 
gydytoją. Kadangi tai buvo nedidokas 
artimai pažįstamų asmenų susirinkimė- 
lis-pobūvis ir valanda buvo dar gana 
ankstyba, tai daktaras GipsaxS galop su
tiko tą istoriją papasakoti.

“Apie trejetas metų atgal”, daktaras 
piwJejo, “atgabeno mūsų ligonbutin 
kontrolinėje marškoje susuptą pacijen- 
tą. Jo ligos istorija, kiek jo moteris ir 
uošvė mums papasakojo, buvo labai ne
aiški. Iki pat tos dieno.s ryto jisai bu
vęs, girdi, visiškai normalus. Tą rytą 
jis, kaip paprastai, pusryčiavęs ir ūmai 
sviedęs savąjį kavo.s puoduką, dar pu
siau kavos pilną, savo uošvei galvon; 
ji prasikreipusi, bet puodukas sukūlę.s 
veidrodį, kuris už jo.s ant sienos kabo
jęs. Visa tai lyg ir iš giedrų dausų iš
kritę, nebuvo, girdi, jokio argumento nei 
barnio. Moteriškėms ėmus spiegti, Jur
gis atsistojęs nugara prie sienos, švytuo
damas vieną ranką į šalį, kaip laikro
džio švytuoklė, ir kartodamas, ‘tik-tok, 
tik-tok.’ Po kelių sekundų, jisai ėmęs 
šokinėti ant rakandų, rėkaudamas, ‘ku- 
kū-kukū.’ Moteriškės melde jo liautis, 
apsiraminti, bet, akis piktai išsproginęs, 
jis šoko prie jų, pirštus, lyg žvėris na- 
gjp, surietęs, pasiryžęs į skutus jas su
draskyti. Jos ėmė šauktis pagalbOxS ir 
Kjįjmynai jas išgelbėjo. Moteriškėms ne
nurodė jokioms priežasties, kuri galėtų to
kį vyro elgėsi išsiaiškinti bei pateisinti. 
Jos abi tikrino, kad Jurgis buvęs visuo
met nuolaidus, tylus vyrukas, ekspertas 
laikrodininkas, niekuomet neapleisda- 
Vęs savojo dienos darbo. Neskaitant ret

karčiais kokio burbtelėjimo dėl kurio 
nors valgio bei kitų mažmožių, jis išrė
dęs pilnai visakuo patenkintas.

“Savaitę jį patyrinėję, mes nuspren
dėme palikti Jurgį ligonbutyje neribo
tam laikui. Pradiniam susijaudinimo 
ūpui praėjus, jam buvo leista maišytis 
su kitais pacijentais. Jisai buvo tikrai 
nuolankus vyrukas (tik penkių pėdų ir 
dviejų colių aukščio), pilnai kooperuo
jantis su slaugėmis ir pasiduodąs vi
siems patvarkymams. Kol kas, vienati
nis patėmijamas jame sukrikimas reiš
kėsi tuomi, jog kiekvienai valandai bai
giantis (o jis buvo stebėtinai punktua
lus) jisai atsistodavo prie sienos, pašvy
tuodavo ranka, pasakydavo keletą kartų 
Tik-tok, tik-tok,’ o paskui šūktelėdavo 
‘kukū-kukū’ tiek kartų, kiek buvo va
landų. Todėl, laikui bėgant, pacijentai, 
slaugės, net ir gydytojai ėmė vadinti jį 
Jurgis Kukuojantis Laikrodis, o trum
piau tariant — Jurgis Gegutė.

“Pradžioje jo šeimyna reguliariai jį 
lankydavo, bet matėsi, kad Jurgis nei 
vieno saviškių nepažįsta, ir visos jų pa
stangos praskaidinti jo atmintį likdavo 
be pasekmių. Laikui bėgant, tačiau, 
net jo moteris liovėsi jį lankiusi.

“Aš esu savotiškas laikrodėlių mėgė- 
jas-rinkėjas, kaip tūli jūs jau seniai ži
note, ir mėgstu ‘monkintis’ su tuo tra
piu laikrodiniu mechanizmu, kuris taip 
artimai panašus gyvenimui ir taip įky
riai primena mums, kaip greitai jis 
prabėga. Pasišaukiau aš kartą Jurgį 
ir parodžiau jam vieną mažiausiai ma
no vertinamųjų laikrodėlių. ‘Jurgi/ sa- ; 
kau, ‘čia yra kažkas negerai, bet aš ne
surandu, kas. Ar manai, gal tu suras
tum?’

“ ‘Aš bandysiu, daktare,’ jis džiaugs
mingai atsakė. ‘Senoviniai laikrodėliai 
tai mano specialybė.’ Aš parūpinau jam 
reikalingus įrankius ir daviau vietą 
prie mažo stalelio mažojo privatinio ofi
so kampe. Kaip paprastai, jis buvo ty
kus, lyg peliukė, apart tik to, kad regu
liariais laikotarpiais jisai pašokdavo ir 
atlikdavo savąją kukavimo prievolę. Iš 
to seno laužo Jurgis pagamino laikrodė
lį, kuris ne vien tobuliausiai laiką rodė, 
bet ir pamatymui buvo labai gražus. 
B iškiš po biskio aš patikėjau jam ir ge
riausius savo turimus laikrodėlius, o 
liuosomis valandėlėmis aš ir pats kartu 
su juo dirbdavau, ir jis daug ko mane 
išmokė. Suprantama, aš niekuomet ne
pamiršdavau, jog jis yra mano pacien
tas ir jog mano užduotis — stengtis jį 
išgydyti.

(Bus daugiau)

nis gyvenimas buvo geras, 
malonus. Dasigyveno tre
jeto vaikučių, kurių vie
nas miręs, o Juozukas ir 
Antosiukė augo.

Pasidauginus šeimai, gy
venimas jiems pradėjo eko
nominiai sunkėti. O tuo 
laiku daugelio šalių darbo 
žmonės į Ameriką žiūrėjo 
kaip į aukso aruodą. Tad 
ir jauno, stipraus .vyro Jo
no Vizbaro širdis plakė geis
mu važiuoti į Ameriką. 
Taigi 1910 metais jisai iš
vyko į Ameriką.

Jonas Vizbaras
Ši fotografija yra trauk

ta, kada Vizbaras atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno

Elizabeth, N. J. Čia jis ga
vo progą pas savo draugą 
barberį mokytis barbeno 
amato. Pas jį išdirbo trejus 
metus, išsimokė amato, su
sitaupė kiek pinigų ir įsi
steigė savo barbernę, kurią 
tebelaiko iki šiol.

Kaip jis pats apipasako- 
ja, didžiausias jo rūpestis, 
atvykus į Ameriką, buvo 
materialiai aprūpinti Lietu
voje likusią savo šeimą. Su
teikdamas informacijų apie 
savo gyvenimą, senukas 
drebančiu balsu, karštai, 
nervingai kalbėjo:

“Visą laiką rašiau žmo
nai ir kalte kaliau jai į gal
vą, kad leistų vaikus į mo
kyklą, — siunčiau pinigus 
jų pragyvenimui ir labai 
geidžiau, kad vaikai gautų 
mokslo. Materialiai jie bu
vo aprūpinti ir žmona ma
nęs paklausė, vaikai gavo 
mokslo...”

Vizbaras labai norėjęs at
sikviesti žmoną į Ameriką. 
Bet ji nenorėjusi čia atva
žiuoti. Tačiau, užauginusi 
vaikus ir jau nusenusi, Viz- 
barienė atvažiavo į Ameri
ką pas savo vyrą. Vistiek 
ir pamačius Ameriką savo 
akimis, ji jos nemylėjo. 
Trumpai čia pagyvenusi, 
grįžo į Lietuvą.

Vizbaras susirašinėja su 
savo dukra Lietuvoje; ji la
bai kviečianti jį parvažiuo
ti į Lietuvą. Jo duktė Lie
tuvoje mokytojauja; rašo, 
kad gyvenimu yra, paten
kinta. Vizbaras džiaugiasi 
savo dukterim. Jis labai 
norėtų važiuoti pas ją, bet 
dabar iš Amerikos neišlei
džiama važiuoti.

Jonas Vizbaras yra pa
žangus žmogus. Iš pat savo 
jaunystės jis vis remia dar
bininkišką judėjimą finan
siniai. Jis remia visas dar
bo žmonių kovas už švie
sesnį gyvenimą. Jis yra 
ALDLD narys, myli apšvie- 
tą, skaito knygas ir yra sti
prus patriotas dienraščio 
Laisvės.

Vizbaras yra gero cha- 
dakterio žmogus, šnekus, 
linksmas, draugiškas. Jis 
giliai domisi pasauliniais 
įvykiais, su džiaugsmu lydi 
kiekvieną darbininkų judė
jimo laimėjimą. Nepapras
tai fiziškai stiprus žmogus. 
Dabar jis jau 90 metų am
žiaus, o vis dar tebedirba 
savo barbernėje, diena iš 
dienos kerpa plaukus ir 
skuta barzdas.

Pasikalbėjimuose puikiai 
viską supranta, gerai išsi- 
reiškia savo mintis ir ge
rai girdi. Jis sakosi, kad 
niekada nesąs sunkiai sir
gęs savo gyvenime. Į se
natvę turėjęs nesmagumų 
vidurių organizme, tačiau, 
pasigydęs, dabar sakosi 
esąs sveikas, stiprus. Di
džiausias dabar jo gyveni
me geismas—sugrįžti į Lie
tuvą. Norįs pasimatyti su 
vaikais ir pamatyti, kaip 
dabar viskas einasi Lietu
voje. Jo Draugas

Fontana, Cal.
Mire Anna GiraitiehČ

Spalio 29 d. staiga mirė 
Anna Giraitienė sulaukus 63 
metų amžiaus. Paliko liūde
syje savo vyrą Joną, du sūnus 
ir anūką. Tapo palaidota lap
kričio 1 d. Bloomington žalio 
kalnelio kapinėse.

Nors viso Fontano j e gyve
na tik trys lietuvių šeimos, bet 
ant laidotuvių buvo susirinkę 
apie 30 žmonių. Iš Redlands, 
Yukaipos ir iš Los Angeles 5 
buvo atvažiavę.

Koplyčioje ir ant kapinių 
trumpai kalbėjo M. Pūkis 
apie velionies pavyzdingą gy
venimą.

Pasirodė, kad velionė Girai
tienė atvažiavo iš Lietuvos 
1907 m. į Johnson City, III. 
Ten apsivedė su Sutkaičiu ir 
susilaukė du sūnus. Iš ten per
sikėlė j Spring Valley, Ill., kur 
neteko savo vyro. Palikus naš
le su mažais vaikais, nes be 
savo darbo buvo pasiėmus mi
rusios sesers tris vaikus augin
ti, tai turėjo sunkų gyvenimą. 
Bet susidraugavo ir apsivedė 
su Jonu Giraičių ir labai gra
žiai išgyveno 31 metus.

Ilgą laiką ' gyveno Detroite 
ir 4 metus Fontana, Calif. Vi
so išgyveno 48 metus Ameri
koje ir per tą laiką įsigijo 
daug gerų draugų.

Velionė buvo laisvų pažiū
rų ir susipratus moteris, tai ir 
tapo palaidota laisvai ir gra
žiai. Karstą nešė: J. Karvelis, 
P. Atko, St. West, J. žckas, 
Ch. širvinskas ir Yons.
' Po laidotuvių J. Giraitis ir 
sūnus užsiprašė visus šerme
nų dalyvius važiuoti pas juos 
užbaigti šermenis.

Ten Buvęs

Pittsburgh, Pa.
pfttsburgho apylinkės L.D.S. 8-ta 

Apskritis rengia gražią vakarienę, 
sekmadieni, lapkričio (Nov.) 21 d., 
6:30 vai. vakare, Lietuvių salėje. 
1024 Beaver Ave., North Side. Geros 
gaspadirtės pagamihs puikiausius 
valgius, kurio dalyvausite, visi bū
site pasitenkinę.

Bilietas $1.50. Apskritis kviečia 
visus atsilankyti.

Rengėjai
(220-222)

WORCESTER, MASS.

MIRUS

Josef in ai Korsakienei
Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiai

šeimai, giminėms ii• draugams.

J. E. Kanapkiai A. M. Zavišiai
A. Kibirkštienė J. S. Rainardai
V. A. Motiejaičiai Velionės Draugas
J. M. žalimai E. Turskienė
M. V. žitkai J. M. Žukai
G. H. Smith V. B. Bernotai
R. Janulis Y. U. Yeskevičiai
A. M. Sukackai J. T. Norvaišai
J. L. Ausiejai J. D. Lukai
J. H. Žilinskai J. Skliutas
J. J. Jusiai H. Kalakauskienė
C. N. Walent J. E. Davidoniai
A. E. Čeponiui J. K. Sabaliauskai
J. A. Pociai L. B. Valančiauskai
J. Benderius D. P. Plokščiai
V. M. Navikai J. Gerdauskas,
Serbentų šeima B. Dupša Į )
J. M. Kižiai A. Vasilienėj’'
A. E. Pilkauskai M. šiupėnieilė

SO. BOSTON, MASS.
PAGERBIMO VAKARAS

Spalio 31 d. southbosto- 
hietės buvo surengusios 
smagų vakarą. Svečių bu
vo susirinkę pilna klubo 
salė, o moterys visus ska
niai pavaišino. Iš skelbimų 
buvo galima suprasti, kad 
šis parengimas taikomas 
kai ką pagerbti, “Dievai ir 
žmonės” knygai prenume
ratų parinkti, o vyriausiai 
—tai Laisvės vajus.

Vos ;svečiams pradėjus 
valgyti, pasigirdo gimtadie
nio daina, ir įteikė dovanas 
draugėms Žukauskienei ir 
Kazlauskienei. Svečiai la
bai šiltai jas pasveikino, o 
jos to pilnai yra užsitarna
vusios. Šias drauges seniai 
pažįstu. Tai punktualios 
veikėjos ir finansinis mūsų 
o r g a nizacijų nugarkaulis. 
Nepraėjo nė vienas spaudOxS 
piknikas, kad jos nebūtų 
papuošusios skaniais val
giais bendrąjį stalą. Ne
manau, kad galėčiau 
atvaizduoti jų nuveik
tus darbūs — vargiai ir jos 
pačios galėtų tai padaryti. 
Bet leiskite man priminti 
tai, kad’ draugė Žukauskie
nė, važinėdama į darbą ir 
grįždama, nunėrė, rodosi, 
šimtą keturiasdešimt koji
nių ir pasiuntė j Lietuvą 
nuo karo nukentėjusiems. 
Šis vienas vaizdelis labai 
daug pasako. Turėjome la
bai daug juoko, kai buvo 
iššaukta pakalbėti drauge 
Žukauskienė. Ji sako:

—Kam jūs čia mane gi
liate už tuos kugelius? 
Kazlauskienė supirkdavo, o 
aš iškepdavau, ir piknikuo
se padarydavom biznį.

Mes turime draugų ir 
draugų. Vieni kiek padir
bėję pailstame, neiname į 
mitingus, kad lyja, šalta, 
kad reikia užsimokėti va- 
žiuotę, o labiausia — tai 
tas užkeiktas tinginys! Ta
čiau mes turime draugų, 
ant kurių niekad nelyja, ku
riems niekad nešalta, kurie 
niekad nepailsta. Šis šven
tas darbo ba tali jonas be jo
kios atvangos valo iš gyve
nimo puvenas, ir tik jų ran
koj į dulkexS pavirs kapita
listinė struktūra ir tik jų 
ranka sukurs naują, laisvą 
pasaulį. Šiam batalijonui 
priklauso Žuakuskienė ir 
Kazlauskienė. Gerb k i m c 
jas, nes mažtii tokių beliko. 
Linkiu, kad jos gyventų iki 
išauš laisvas rytas!

.Man labai patinka south- 
bostoniečių parengimai, nes 1

M

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
AKTYVUS SPAUDOS 

PLATINTOJAS
Kėdainių rajono “Aušros” 

kolūkyje Jonas Dovidavičius 
žinomas kaip geras laiškinin
kas ir aktyvus spaudos platin
tojas. Dabartiniu metu jis už
sakinėja kolūkiečiams spaudą 
šių metų IV ketvirčiui. Visi 
Dovidavičiaus aptarnaujami 
kolūkiečiai yra tikri, kad ne
liks be laikraščio — laiškinin
kas laiku jiems pratęs prenu
meratą. IV ketvirčiui kolūkio 
laiškininkas jau užsakė kelias 
dešimtis egzempliorių respubli
kinių ir rajono laikraščių bei 
žurnalų.

Dovidavičius jau ketvirti me
tai dirba laiškininku.

J. Lingys

juose duoda progą drau- 
gams-svečiams išsikalbėti. 
Iš tuzino pareikštų skirtin
gų nuomonių pasidaro pla
ti momento nuovoka. Šia
me parengime mano kalba 
vyriausiai buvo nukreipta į 
Laisvės vajų. Mane pasekė 
Kazlauskas, bet minėtu rei
kalu nieks nesirūpino. Vė
liau su draugais vyrais pri
siėjo pasibarti už neišnau
dojimą progos, ir jie kaltę 
prisiėmė. Tačiau dar bus 
viena didelę1 proga Laisvės 
vajui pasidąrbuoti. Temy- 
kite! Šio meųešio 28 d. mo
terys turės parengimą, ku
riame girdėsite Kaliforni
jos draugų kalbas. Jie svei
kino bostoniečius išleisdami 
draugę Vilkaitę, o ji visų 
kalbas užrekordavo, ir būsi
mame parengime mes jas 
girdėsime. Atminkite, kad 
tą dieną Bostone bus daug 
svečių, nes įvyks Septinto
sios apskrities suvažiavi
mas.

Dar vienas negeistinas 
dalykas yra su Bostonu, tai 
kad LaisvėxS vajus finansi
niai stovi net gėdos zonoje. 
Nėra nė klausimo, kad 
draugai pasirūpins šiuo rei
kalu pasidarbuoti ir Išly
gins atsilikimą.

Jaunutis 
f

Svarbios Paskaitos Sveikatos 
Klausimu

Sekmadienį, lapkričio 28 d., 6-tą 
vai. vakare, salėje 318 Broadway, 
gerbiama E. Repšienė duos paskai
tą sveikatos klausimais. Prašome 
visų įsitėmyti dieną ir laiką šių 
svarbių paskaitų ir kviečiamo atsi
lankyti.

Kviečia Moterų Ratelis

ĮVYKDĖ METINI PLANĄ
ŠIAULIAI.— Mėsos kombi

nato kolektyvas sėkmingai ko
voja už darbo našumo pakėli
mą, gamybinių planų pirma 
laiko įvykdymą ir viršijimą.

žymiai pakėlęs darbo našu
mą, geriau panaudodamas turi
mus įrengimus, dešrų cechas 
rugsėjo 10 d. baigė vykdyti me
tinį planą, išleisdamas 4 tonas 
viršumplaninės produkcijos. 
Keldamas toliau darbo našumą, 
cecho kolektyvas šiais metais 
pagamins viršum plano 400 to
nų aukštos kokyl^ės dešros ga
minių.

J.

Montello, Mass.
Draugiškas spaudos vakaras ir 

minėjimas gimtadienio įvyks šešta
dienį, lapkričio-Nov. 20 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Taut. Na
mo žemutinėje salėje, 8 Vine St.

Bus valgių ir gėrimų visiems pa
kankamai, bus gražus parengimas, 
linksmai praleisime laiką. Kviečia
me visus atsilankyti.

Pranešėjas Geo. Shimaitis 
(223-225)

Newark, N. J.
Du pabėgėliai užsimušė
Praėjusią savaitę iš Bor

dentown Reformatory pa
bėgo keturi įnamiai. Jiebė- 
go pasivogtu automobiliu. 
Juos gi vijosi įstaigos pri
žiūrėtojai. Pabėgėlių au
tomobilis pataikė į stulpą ir 
ant vietos du buvo užmuš
ti. Trečias pabėgėlis smar
kiai sužeistas. Ketvirtojo 
policija tebeieško. Manoma, 
kad jis anuos paliko pirma, 
negu nelaimė įvyko.

Užsimušė sekami: Frank
lin Saddler, 22 metų, iš JL11 
Trenton St., Iselin, N. J., ir 
Alexander Zuback, 23 me
tų, iš 400 Smith St., Perth 
Amboy, N. J .

Harry Henson, 21 metų, 
iš 148 Strawberry Hill Ave., 
Woodbridge, N. J., randasi 
kritiškoje padėtyje. Nesu
gautas tebėra John Blunt, 
29 metų, iš 56 Cleveland St, 
Orange, N. J. Rep.

t

•4.11.4.4.4.4.4.4.4.

4.4.4.4.4.4.4.4.4Mf.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4Hb»«HH|.4Mi.4.4.4.4.4.4<4.4.4..!.f 1 .|, į ■!'

Antano Metelionio Knyga

“Apie Dievus ir Žmones”
Jau renkama ir greit bus spausdinama

Be atidėliojimo užsisakykite tą gražų veikalą, turėsite 
įdomaus pasiskaitymo. Kaina tik vienas doleris. Ku
rie išanksto užsisakysite, tų vardai bus knygoje iš
spausdinti. Užsisakymus galite prisiųsti Laisvės ad
ministracijai arba pačiam autoriui.

*

Worcesteryje šią knygą galite užsisakyti pas D. G. 
Jusiu, Montello je pas Geo. Shimaitj.

Būtų svarbu paskelbti ir kitas vietas, kur yra ren
kami užsakymai. Prašome pranešti, kurie darbuoja
tės tam reikalui.

5 push—Laisve ...(Liberty)- AntrącL, Lapkr. (Nov.) 16, 1954
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Ni'hYorko^/ž^l/lnlin Moterys rengs šaunią kūčių 
vakaro pramogą

NEW YORK
HELP WANTED-FEMALE

DENTAL ASSISTANT

Antanas Litvaitis 
jau namie gydosi

Antanas Litvaitis, išbuvęs
porą mėnesiu Jew ish Hospital, 
<’a’ : s. st..
3.’ ‘ N. V. • is .illims
r«is.<:

.Aš ,iuin.> pranešu, kad as 
apleidau ligoninę lapkričio 9 
d., kaip 2 vai. po pietų. Da
bar t«'ks koki laiką gydytis 
namie. Dar neesu sveikas, bet 
gydytojas sako baigs gydyti 
namie. Turiu lankyti gydyto-
ją kas antrą dieną. Dar nėra 
ranka sugijusi.

Antanas Litvaitis

NEPAMIRŠO L. KULT. 
CENTRO GĖLYNO

Atvykęs i Laisvės kon
certą, brooklyniškis J. Ste
ponaitis įteikė $2 Lietuvių 
Kultūrinio Centro gėlyno 
reikalams.

Dėkui jam! S.

Amerikos-Soyiety drau- j
(JIcLlimn mohriP Q11A1G3 įkėlus pažangos vėliavą, 
gldiUIIUU IIICLHIC dUUIgfl ; suglaudus-savo darbininkiškas

National Council of Ameri
can-Soviet Friendship vėl ren
gia metinę sueigą. Ji įvyks 
lapkričio 16 d., vakare, Rock
land Palace, 155th St. ii- 8th 
Ave., New Yorke. Kalbės Dr. 
Kingsbury, ir Rev. Meli.sh. 
Jžanga tik $1.

Įdomi paroda iš New 
Yorko istorijos

New Yorko Miešto Muzie
jus lapkričio 17 d. atidarys 
parodą po vardu : “New York 
Comes of Age, 1789-1825.“ 
Kaip! žinia. 1789 metais Geor
ge Washingtonas buvo inau
guruotas prezidentu New Yor
ke, o ne Washingtone. Bus 
parodoma istoriniai dokumen
tai, kurie liečia New Yorko 
istoriją.

Minėtas muziejus randasi 
ant Are. tarpo '03rd ir 
JOdtn '.atxi’i.

Per žiemą dar apie 50 
žmoniy užtrokš gazu

Taip tvirtina sveikatos ko- 
misionierius Dr. Leona Baum
gartner. Ji žino ką ji kalba, 
nes ji žino šio miesto gyvena
mųjų namų padėti. Tiesa, gir
di, kad miesto valdžia pasi
leido darban paegzaminuoti 
gazir apšildymo aparatus, bet 
jų tiek daug miesto laužynuo
se, jog nebus galima visus su
rasti ir žmones apsaugoti nuo 
nelaimių. Dr. Baumgartner 
mano, jog dar bus gerai, kad 
per šią žiemą tik apie 50 
žmonių žus gazinio apšildymo 
nelaimėse.

Teatruose
The Little Carnegie Tea

tre pradėjo rodyti Italijos 
operinį filmą “Aidą,” ga
mintą sekant paskubusiąja 
operą. Vaidina labai gerai 
ir balsai parinkti paskubu
sių italų operos solistų. 
Turtingos scenerijos spal
vose, Romos Operos baletas 
teikia įspūdingą bendrąjį 
vaizdą. V-a

•

Stanley Teatre pradėta 
rodyti įdomus naujas sovie
tinis filmas “True Friends.” 
Tai filmas, kuris šiemet lai
mėjo čechoslovakijoje pre
miją kaip vienas iš geriau
sių.

Po num. 414 W. 36th St. 
kilusiame gaisre žuvo Barba
ra Jonilas, 46 metų amžiaus.

Žavingas ir skaitlingas buvo 
Laisves koncertas

Tai jau ii- po metines mūsų
I • * 7.: i — ~ ’ • »• i." i< i j i i: t . i > . •. '
i praėjo. Liesa uč. pas i z
ir pasididžiuoti. Tai buvo vie
nas iš geriausiu koncertu vi
soje ilgoje Laisvės istorijoje. 
Mums gražiai padėjo bei pa
tarnavo ir gamta. Oras bt,v . 
nepaprastai gražus, tartum 

j ant užsakymo mums pateik- 
| tas. Saulutė tiesiog žeme r'di-
nėjo. Todėl ir svetelio prisirin
ko daug, J u buvo iš visur, iš 
arti ir toli, nuo Boston, Mass, 
iki Pittston, Pa. Visa audito
rija prisipildė susipratusiais 
lietuviais, vyrais i]- moterimis, 
jaunuoliais ir senuoliais (pas
tarųjų, žinoma, kelis sykius 
daugiau). Neminėsiu vardų 
nei tolimesnių svečių. Sunku 
buvo visus pamatyti ir susitik
ti. Kai kurių nebuvau matęs 
jau per keletą metų. Malonu 

I iy džiugu buvo juos vėl maty
ti, dar gyvus, .dar sveikus, pil-

lietuviškas gretas apie savo 
taip rūpestingai išaugintą 
dienraštį. Bet, žinoma, pasige- 

i davome visos eilės laisviečių, 
| kuriuos praėjusiais metais 
i paskutinioji visų priglaudėja 
■mirtis išplėšė iš mūsų tarno, 
i arba kuriuos jau senatvė bei 
1 liga nebepaleido iš lovos. To- 
į kių buvo nemažai. Tik tas, 
į žinau, ir šiame koncerte mums 
j kiekvienam priminė, jog seno- 
įsios kartos eilės kasmet vis 
: smarkiau ir smarkiau retėja.

Tik žodis kitas apie koncer- 
! to programos dalyvius, apie 
artistinį talentą. Neįmanoma 
prie kiekvieno išpildytojo kiek 
plačiau apsistoti ir jo bei jos 
atliktąjį darbą apibudinti. 
Tam reikėtų labai daug vie
tos, nes apie kiekvieną artis
tą yra kas labai daug pasaky
ti.

Pavyzdžiui, ay galima tik 
keliais žodžiais šiame, kaip 
ir visuose kituose mūsų 'pas
kutinių kelt rių m-„i. i r
tuose, tinkamai apibudinti mū
sų gen ij a lauš muziko-kompo- 
zitoriaus Prano Balevičiaus ro
lę ? Be jo vaidmens toks kon
certas neįmanomas. Jis vi
siems solistams akompanuoi.’ . 
—akompanuoja taip, kaip gali 
akompanuoti tiktai pirmosios 
klasės muzikas. Jis akompa
nuoja su meile muzikai, su 
meile artistui, pilnai suprasda
mas jo gabumus, jo talentą 
pasiskirtą dainai sudainuoti, 
jam padėti, kai jis, artistas, 
taip sakant, “sušlubuoja.“ Ne
žinau kito jam lygaus lietu
vio muziko.

Koncertą atidarė, kaip ir 
paprastai, mūsų šaunusis Ai
das. Daugelį mūsų Aidas tik
rai nustebino. Smarkiai, labai 
smarkiai jis paaugęs stiprumu 
balsais ir didumu skaičiumi. 
Ir dainavo jis išdidingai, gra
žiai, skambiai. Labai puikiai 
pasirodė ir Aido Moterų Gru
pė. Ypačiai įspūdingai išėjo, 
kai užtraukė, su soliste Suzan
na Kazokyte pryšakyje, dainą 
iš operetės “Pepita.“ Vienoje 
dainoje labai gražiai soliste 
pasirodė mūsų malonioji artis
tė Elena Brazauskiene. Tai 
vis, reikia dar kartą pabrėžti, 
vaisius mūsų mylimosios ir 
veikliosios Aido mokytojos 
Mildred Stensler. žiūrėjau aš, 
klausiau aš, ir galvojau: kur 
mūsų meninė veikla šiandien 
būtų be šios tiesiog neišsemia
mos energijos, visų taip ger
biamos ir mylimos artistės 
Mildred!? Be jos pastangų Ir 
paslaugų nebepraeina ne vie
nas mūsų kiek žymesnis pa
rengimas. Garbė tau, Mildute! 

t Sutapai tu su lietuviškuoju 
menu, pamylai tu mus, tiek 
žilagalvius ir plikakčius, tiek 
jaunus lietuviškosios kilmės 
vyrus ir moteris. Pati būdama

sūnelio ir dukrytes motina, pa-
r < . L Ai

. < . . . \ X • . t ?, ,

gy\eniiną
. . -’c.-jdi iaiko ir

tiek (Lilig ni (liekamos euergi-
jos įdėti į mūši] palinksmini-
m a, i mūsų kultūrinio lygio
kėlimą, kad padaryti mūsų

n Vi' scsniu ir gra-
snili...
Ar galima isixaizdiioti mū-

su didesnį šiais laikais koncer-
tą be mūsų dainininkes Si>

I zannos Kazokytės? Negalima, 
t Ji dainavo tuojau po Choro, 
į Ar jūs kap kada- pagalvojate, 
i kaip sunku solistui dainuoti 
I tuojau po Choro? čia publi
kos klausa priprato prie kele
to desėtkų dainininkų balsų, 
paleisto į auditoriją sutartin
gai, o čia išeina vienas artis
tas, tik vienas balsas? Aš tie
siog stebė.jausi kaip gi eitai 
mūsų Suzanna pagavo ir lai
mėjo savo pusėn visą publiką. 
Gal ji buvo nepaprastai gera
me ūpe, nežinau, bet žinau 
tik tiek, kad kiekviena jos su
dainuota daina ir dainelė iš
ėjo taip gerai, jog mes jai 
karštai plojome ir nenorėjome 
paleisti nuo scenos. Savo jau 
pusėtinai ilgame gyvenime esu 
girdėjęs nemažai dainininkų, 
bet kiek man žinoma, tai mū
sų Suzanna bene bus viena 
iš tų, kurie, taip sakant, ne
stovi ant vietos. Ji progresuo
ja, kaskart jos dainavime pa
matai ką nors naujo, aukštes
nio, gražesnio. Juo dažniau 
jos klausaisi, tuo labiau pamy
li .jos balsą, jos dainavimo sti
lių, ją pačią, kaipo artistę ir 
kaipo asmenį, švelnų, malonų, 
visur tinkantį, visuose, dide
liuose ir mažuose mūsų paren
gimuose, pasirodantį asmenį.

(Bus daugiau)

IDS 13 kp. bankietas 
gruodžio 11 dieną

LDS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko lapkričio 4 
,i. X>j...ariu dalyvavo, 

ji oi'a nariui persikėlė iš kitos 
kuopos. Tai mūsų kuopa na
riais padidėjo.

Svarstytas sveikatos klausi- 
i rmi paskaitų veikalas. Pasiro- 
'io, kad publika tokių paskai
tų pageidauja. Bet nelengva 
gauti gydytojo, kuris duoti] 
tokią paskaitą. Nusitarta 
kreiptis prie bostoniečio Dr. 
Boriso.

Bankieto rengimo komitetas 
pranešė, kad bilietai jau pla
tinami. Metinis bankietas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 11, 
Liberty Auditorijoje. Bilieto 
kaina tik $2.00. Tai visai ne
brangu. O rengėjai duos gerų 
ir įvairių valgių.

Visi tie, kurie susirinkime 
dalyvavo, išsidalino bilietus 
pardavinėti. Dabar labai svar
bu, kad tie bilietai jų kišenė
se negulėtų, kad jie pasiektų 
bankietų lankytoj us.

Skaitytas Lietuvių Namo 
Bendrovės laiškas, kviečiantis 
dalyvauti metiniame šėrininkų 
suvažiavime. Išrinktas atsto
vas dalyvauti ir taipgi suva
žiavimą pasveikinti.

Sekamas LDS 13 kp. susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio 
vakarą, gruodžio 2 d., Liber
ty Auditorijoje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Taipgi 
būtų smagu, jei sekamame su
sirinkime turėtume ir naujų 
narių.

Kuopos narys

Štai keistas atsitikimas. 
Mrs. Dorinda Pippins teisme 
bandė “slaptai“ pavaišinti sa
vo vyrą narkotikais. Mat, jis 
yra narkotikų auka. Teisėjas 
Galloway nustebo ir moteriš
kę smarkiai išbarė. Ji sakosi 
davusi jam to svaigalo iš di
deles meilės.

Komedijos ^Prašvilpta 
meile ’ aktoriams

Lapkričio 16 id., antradienį. 
18:30 v. vakaro, i įvyks komedi- 
’ jos “Prašvilpta/ laimė“ repe
ticija. Visi aktoriai prašomi 
būti laiku1. Atsiminkime, kad 
komedija bus ('statyta 1955 
metu sausio 9 diena■ 
ii ; ____  r-
SVEIKINIMAI IŠ FLORIDOS

Montcliškiai Railai, — visa 
jų šeima,—leidžia attostogas 
Pampano Beach, Floridoje. Iš 
ten jie siunčia visiems lais- 
viečiams draugiškus linkėji
mus. ’

Padėka
Džiaugiamės gražiai pavy

kusiu banketu, kurį rengėme 
pagerbti Walter] ir Eleną 
Brazauskus jų vedybinio gy
venimo penkerių metų sukak
tyje.

Už pasisekimą esame labai 
dėkingos visiems padėjusioms 
svečių sukviesti—daug pasi
darbavo Irena Lcvanienė, Ste
ponas Griškus ir grupė kitų. 
Prie valgių ir stalų gražios 
talkos suteikė Ona Titanienė 
ir veiteriai-veiterkos, o prie 
indų daug dirbo G. Wareso- 
nas. •

Ta i pgi ilgai d ė k inga i atm i n- 
sime dainų-muzikos programą, 
kurią suteikė Suzanna Kazo
kyte ir pianistai Bronė Sukac- 
kienė-šalinaitė, Frank Balevi- 
čius ir Serge Savitcheff. Sy
kiu dėkojame to vakaro vedė
jui, taip pat ir dienraščiui 
Laisvei už suteiktą vietą mū
sų pranešimams.

Anelė Kanopa ir 
Mary Wilson

Pavojingas tarpe uniju 
susikirtimas

CIO' United Furniture Wor
kers unijos lokalas 76 veda 
streiką prieš Century Interiors 
firmą .Tuo tarpu AFL unija 
bando streiką sulaužyti. Pra
ėjusį trečiadienį buvo susikir
timas, kai federietis sunkveži
mio vairuotojas tūlas Harry 
Schneider bandė nepaisėti pi
ki eto linijos. Jis atsidūrė ligo
ninėje.

Brooklyne einant prie Brook- 
lyno muziejaus nežinomas 
piktadarys užpuolė 16 metų 
Miss Crouse ir peiliu apibadė. 
Mergaite tapo paguldyta li
goninėje.

I MAŠINŲ DESIGNERS 
Minimum 5 Metų Patyrimo 

Darbas Prie Automatinių Mašinų 
j Standard Tool & Mfg.

738 Schuyler Ave., Lyndhurst, N. J.
8 A. M. — 4 :30 P. M. Pirmad. baigiant Penktad.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko* Puikiai Įrengtą

RAR&GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: E Ver green 4-8174

Praėjusią žiemą moterys 
klubietės įvykdė įdomų Kū
čių pobūvį. Svečių turėjo 
gražų būrį. Jie visi pramo
gą gyrė tuomet ir dabar 
pradėjo klausinėti, ar mo
terys vėl rengs Kūčią.

Paskiausiame savo susi
rinkime klubietės nutarė 
Kūčias rengti. Detalius 
praneš vėliau, šiuomi pra
šo visus rezervuotis penk
tadienį, gruodžio 24-tos va
karą minėt Kūčias su klu- 
bietėmis Liberty Auditori
jos restaurane.

Klubietės prašomos visos 
dalyvauti šiame susirinki
me lapkričio 18-tą. Turėsi
me pabaigti planuoti Kū
čias. Yra daug pakvietimų 
į būsimas kitų organizacijų 
pramogas. Esančios litera
tūros skyriaus narėmis jau 
gaus naują knygą “Ameri
kos Prezidentai.” O gal bus 
ir ko netikėto. Pavyzdžiui; 
praėjusį susirinkimą jokių 
pobūvių nesitikėjome, nes 
nebuvo tarta. Tačiau Fran
ces Mažylienė atėjo nešina 
namie keptu tortu ir arba
ta, pirmininkė K. Petrikie-

Atsirado raketieriu
New Yorko sunkvežimių fir

mos sako, kad prie jų pradėjo 
veržtis raketierjai. Už pinigus 
jie žada firmas apsaugoti nuo 
streikų ir unijos.

Beveik visi sunkvežimių vai
ruotojai priklauso prie AFL 
International Brootherhood of 
Teamsters.

Detektyvai Patton ir Cal
kins sako, kad John D’A- 
eunzo jų prisakymo susto
ti nepaklausė, todėl jie į jį 
paleido dvi kulkas. D’A- 
cunzo randasi kritiškoje 
padėtyje.

Lester Marcus, namo savi
ninkas, turi pasimokėti dviem 
merginom $1,333.50. Teismas 
surado ji kaltu ėmimo per- 
aukštų randų. Per mėnesį iš 
jų paimdavęs $20 daugiau, ne
gu įstatymai leidžia.

Pabaigė perskaityti 
balsus, klaidi] nedaug

Bronx paviete jau per
skaityti balsai. Surasta tik 
labai menku skirtumu. A ve
rdi Harriman dabar turi 
11,868 balsų daugumą.

(223-227) 

nė taipgi iškepusi pyragu
čių, gi Ona Gilmanienė pa
vaišino visas savo sodelio 
obuoliais. Vakaro vedėja S. 
Petkus biskelį paskubino 
darbą ir taip netikėtai vėl 
buvo užbaigtuvės.

Klausiau Mažylienės, kas 
per šventė, gal gimtadie
nis?

—O, kada nors buvau gi
musi, — atsake ji. — Pa
galvojau, kad gal šiandien 
jokios pa'rės nebus, nes ne
mačiau garsinant, tai ir iš
kepiau tortą.

Pas moteris po pasidali
nimo darbais dažnai ivvks- 
ta taip pat draugiškos už
baigtuvės. Į susirinkimus 
kviečiamos ir ne narės. At
ėjusios pasižiūrėti, retai 
kuri išeina neįsirašiusi, nes 
joms patinka klubiečių dar
bas. Praėjusį susirinkimą 
irgi vieną naują narę ga
vome.

Susirinkimai visuomet 
būna Liberty Auditorijos 
patalpose trečia ketvirta
dienį. Prasideda 8 valan
dą. N.

Iš 185 kp. susirinkime
Mūsų kuopos susirinkimas 

įvyko praėjusį trečiadienį. 
Gaila, kad mažai narių teat- 
silankė. Bet kurie atsilankė, 
tie rimtai ir gražiai pasikalbė
jo organizacijos reikalais ir 
kuopos veikla.

Finansų sekretorius rapor
tavo, kad LLD 185 kuopa jau 
turi pasimokėjusius 4’3 narius. 
Keletas narių tebėra nepasi- 
mokėję duoklių, bet nėra jo
kios abejonės, kad jie prie 
pirmos progos savo organiza
cinę pareigą atliks.

Į susirinkimą atsilankę nu
liai gavo šių metų Draugijos 
išleistą knygą “Amerikos Pre
zidentai.“ Dabar tik reikia, 
kad jie ją perskaitytų.

Beje, buvo pranešta, kad 
gruodžio 5 d. Kultūriniame 
Centre įvyks nepaprastas ir 
naujos rūšies popietis. Tai bus 
pusiau koncertas ir pusiau 
diskusijos apie praėjusių rin
kimų rezultatus. Koncertinę 
dalį išpildys visi tie artistai, 
kurie lapkričio 20 dieną vyks 
Philadelphijon duoti dainų ir 
muzikos programą.

Įžanga bus veltui. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Susirinkimas išrinko delega
tą atstovauti kuopos Šerus Na
mo Korporacijos šėrininkų su
važiavime, kuris įvyks lapkri
čio 27 d. Taipgi nutarė suva
žiavimą pasveikinti su dešim
tine.

Rep.

Našlė Bertha Paul buvo 
dviejų plėšikų užpulta,'smar
kiai apmušta ir apiplėšta $48.- 
30. Ne tiek ji skundžiasi pini
gais, kielč. išgązdinimu.

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS 

BENDIX-THOR
Įdedamos, Taisomos, Naujos ir 

Naudotos.
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. 4-6777 ST. 6-4080

PLUMBING 
HEATING 

Pataisymai 
ir t.t.

Aprokavimai Nemokamai 
BROOKLYN-QUEENS 

PLUMBING 
484 Logan Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Midway 7-4525

4 fiUiL LaisvB (Liberty) Antrad., Lapkr. (Nov.) 16, 1954

Vif-n lik P.it.Vitisi 
40 valandų Savaitė

J lai jsirokuG.ja 2 vakarai 
Alga pagal sutar i j

Ofisas 1 .rook lyra1.
TA. 7-2311

(220-222)

OPERATORES

Patyrusios. Draporics. Rotai)
Krautuvė.

PLESSER’S

iSS-'iS Jarnai<-a Avo., Jamaica, N. V.

(223-225)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

STAIAORIAl
(Cabinet Maker)

Mokantis užbaigimo darbų, turin
tis power įrankius. Daromo moder
ninius ir tradicijinius rakandus.Pro
ga įsidirbti gerame biznyje.

Kreipkitės:
JEROME k-9579

(223-225)- -- - - - - —- - - - - y- - -  
Dr. Oppenheimer yra 
labai išsigandęs ''

Tai aišku iš to. jog jis šio
mis dienomis įstojo į pusiau 
fašistinę anti-komunistinę or
ganizaciją, pavadintą “Ame
rican Committee for Cultural 
Freedom.” Joje esą apie tris 
šimtus “artistų ir mokslinin
kų.“ Dr. Oppenheimer, matyt, 
mano, kad šiuo savo žygiu jis 
atsipirks prieš makartistus, 
kurio jį persekioja.

Veteranų diena paminė
ta plačiai ir iškilmingai

Praėjusį ketvirtadienį buvo 
Veteranų ■ Diena. New Yorke 
įvyko daug masinių susirinki
mų. Svarbiausias buvo Ameri
kos Legiono suruoštas susirin
kimas prie Eternal Light pa
minklo Madison aikštėje, čia 
kalbėjo majoras Wagneris ir 
kiti miesto pareigūnai. J _ _ _ _

Raymond Hutnick girtas bū
damas vairavo automobilį. Ta
po suareštuotas ir pastatytas 
po $500 kaucijos. žmogus 
bandė užsiginti, bet naujoji 
mašina, vadinama “drunkome- 
ter,“ aiškiai parodo, kad jis 
buvo smarkiai įsitraukęs.

Tuojau bus pradėta statyti 
nauja didžiulė “junior high 
school“- Marine Park-Sheeps- 
head apylinkėje. Pastatymas 
kaštuos $3,759,000.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbe ris (
< ■ ■ ■ ■ 4

> MATTHEW A. <
: BUYUS :
t <
I (BUYAUSKAS) 4
» <
I LAIDOTUVIŲ «
! DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St J J
J Newark, 5, N. J. J
; MArket 2-5172 J
• «

• 6




