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METAI 47-a

KRISLAI ; Negalima atsisakyti ^brangs gyvenimo Lenkijos ir Vakaru Kanada nenori būtif

Gražus reiškinys. 
50-oji sukaktis.

Jie nesidžiaugia.

Rašo A. Bimba

nuo algų pakėlimo : reik“nys Franc5zii°i' Vokidi’os Prekyba j visada prieš Sovietus 
Atlantic City, N. J, — Meany nurodė, kad kapi- vyriausybė sutiko,"kalTga- kielijo ir Lenkija nutarė Ottawa. — Sidney Smith.' vietų pasiekimai nm^le 
-’L-CIO .prezidentas G. talistų korporacijų pelnai ]ima kelti kainas ant pra- pratęsti prekybos sutartį Kanados naujasis sekreto- srityje.sudaro visai kitąpa-
Atlantic 

AFL-CIO
■ Meany kietai
i prieš Mr. Gray

korporacijų pelnai pma kelti kainas ant pra- j pratęsti

va j uje

pasisakė nuolatos, auga. Jis sakė, kad i gyvenimo reikmenų. Kainos i del sekamų trijų 
siūlymą, jeigu šalyje susidarė m-i ant

darbų palaikymui” fliacijos pavojus, tai už tai i nų umaį pašoks apie 3 pro-šiame Laisvės vajuje vei- kad
...... . _ . . . , w i HU LLAAACCA MCVOk/XXUJ CVIJ1V [J *.

kiaušiai visi pastebėjote vieną darbininkai 19o8 metais tu- atsako ne darbininkų algos, J centus Sutikta nes to rei-
Matote 

atnaujin- j 
nemažai

labai gražų reiškinį 
kad. apart naujų ir 
tų prenumeratų.
ateina ir aukų'

Atsiminkime neseniai, pa
vasarį, turėjome labai sėk
mingą finansinio stiprinimo 
vajų. Tie natys draugai ^acia 
duosniai aukojo. Dabar vėl 
iiY aukoja;

Ska’tair aš aukotojų 
i.laniją ir didžiuojuosi 
drtKigais ir draugėmis.

. retų atsisakyti nuo reikalą-1 bet “didelis biznis”, 
ivimo pakelti algas. Kaipgi; m . . ... _
galima nuo algų pakėlimo ; .TalS‘- AFL-
atsisakyti, kada raudos, ap-1 . .

i sirengimas, o ypatingai ei^e klausimų, kurie turės 
'kainos ant maisto nuolatos ■ nemažos svarbos pačioje 
. kyla. 1 ’ konvencijoje.

vardų • 
mūsų

Sekmadieni, gruodžio s <1

šaulyje padėtį, kaip buvo 
’ ir reikalauja naujų santy- 
j kių. Sakė, kad jis ir kiti 
Kanadoje žymūs asmenys 

lyra labai susirūpinę, kad 
Jungtinių Valstijų politi
kai vis atmeta Sovietu siū- 

. _ , .. v. . lymus laikyti vadu konfe-ke: Mes, kanadiečiai, ne J ■. e • _ . ,,. , . -o-l. rencija. Sake, kad bendra-visada atsakome i Sovietu i . J' g . . . . .„ 4 vimas su Sovietais ir m pasiūlymus nesubknmi . mokslininkais daug naudJ0S 
, i Toliau jis sake, kad So- duotu Vakarams.vyksta________________________________________________

mėnesių rius užsienio reikalais, sa-' 
pragyvenimo reikme- Gaiko, 1958 metais. Prekyba ! ke: “Kanada ne visada su-: 

tarpe šių šalių 1957 me-j tinka su . Jungtinių Valsti- 
tais siekė virš 100 milijonų ! jų politika linkui Tarybų 
dolerių vertės.

------ -------,--- - -
kalavo biznierių sąjungos.

; CIO konvencijos pasireiškė! ^OVlCtdl Y FU VISŲ Žvejybos reikalais 
vyksta konferencija
Sydney,

Sąjungos*’. Jis pirmiau bu- 
į vo Toronto Universiteto; 
; prezidentas. Toliau jis sa-,

atspara taikos kovoj
i Pekinas. — Kinijos Liau- Sydney, Australija. — 
dies Respublikos premje-; Žvejybos reikalais 
ras Chou En-lai sakė, kad Į konferencija. Joje dalyvau- 
Tarybų Sąjunga yra 1 

Į saulinės taikos atspara. Jis 
į kalbėjo bankiete, kuris bu- 

karas su jo pasėkoje i vo surengtas pasitikimui iš 
. sunaikinimu, arba kjtlšali^ fV'b,in™kų3’"!^ 
visų šalių sugyveni- 
Jis atmetė tas pa-; 
ypatingai skleidžia-;

gali i Tarybų Sąjungos galybe, 
karai”, ku-' 

gali būti lokalizuoti”, i 
;kė, kad dabartinėje ! 

Artimuose Rytuo- gadynėje “mažas karas” j 
se?” Chruščiovas į tai atsa- tuojau virstų visapasauli- ■ 

ikė: niu karu, nes nebūtų neu-
“Prieš žmoniją 'yra tik trališkų 

'du pasirinkimai: arba ato-! “mažojo karo”.

Maži karai" gali 
virsti į pasaulin;

Sao Paulo,
is penkiasdešimt metų nuo j Vitorio Martorelli, atstovas baisiu 

taikus 
mas”. 
sakas, 
mas Amerikoje, kad 
būti “nedideli 
rie

mirties įžymioj ) lietuvių tau-! nuo Brazilijos spaudos, 
tos rašytojo Jono Biliūno. Mi
lė jis 1907 metų gruodžio 8 
d. Mirė nesulauKes nei pilnų 
trisdešimt melų. Mirė džiova.

Jonas Biliūnas buvo perdja- 
lus rašytojas. Lietuvos liau
dies sūnus. Mirtis per anksti 
pakilto didžiulį talentą.

Ir mirė jis tolokaį nuo Lie
tuvos, Zakopanėje, Lenkijoje. 
1‘oĮnų valdoma Lietuya Biliū
no kūrybos nepripažino ir jo 
palaikais nesirūpino.

Tik tarybinei santvarkai at
ėjus, Lietuvoje imtasi Jono 
Biliūno palaikus pargabenti 
Lietuvon ir palaidoti rašytojo 
gimtinėje. Tai buvo padaryta 
1953 metais. Toks buvo rašy
tojo troškimas, 
Lamose eilėse:

Kad numirsiu, 
Ant šventosios 
Kad matytų kapas sodžių 
Kūdikėlis kur užaugau;
Kad girdėtų tą dainelę, 
Motinėlė kur dainavo, 
Kad ant kelių mažą migdė 
Ar lopšy mane lingavo.

y- 
patingai dienraščio “Noti- 
cias De Hoje”, turėjo pasi
tarimą su Chruščiovu Mas
kvoje. Korespondentas 
klausė: Kas gali įvykti, jei
gu prasidėtų “nedidelis 
karas

pa- i ja Australija, Indija, Bur-i 
ma, Indonezija, Vietnamas ' 
Tailandas ir i
Azijos šalių atstovai, viso j 
nuo 12 šalių. Dalinasi paty-i 
rimais ir siekia iatstovų. Sakė, kad pasauly

je yra daug manijakų, ku- geresnį Oro Biurą, 
. rie pradėtų karą, jeigu ne ■ dažniau teiktų :

i oro pakaitas.

Bilijonai doleriu 
SliF'Si ®is apsiginklavimui

. ! Washingtonas. — Prezi- dėti prie, jau pirmiau skir- 
sudaryti! dentas Eisenhoweris atsi- tų Saugumo reikalams dar 

kuris igavo po ligos ir tuojau ė- bilijoną ir
žinių apieimėsi vadovauti darbui bū- dolerių. Pratęsti prekybos 

simame Kongrese. Tam rei- sutartis su Amerikos šali- 
, kalni buvo sušaukti kabinę- ninkais. Išvystyti ir išplėsti 
i to nariai, taipgi nuo Repub- propagandą 
i likonų ir Demokratų par- 
jtijų 31 Kongreso vadas.
Posėdis tęsėsi virš pen- formation Agency, 
kias valandas. Pusę laiko 
pirmininkavo patsai prezi
dentas. Svarbiausiai disku- 
savo: kaip Amerika turi 

Tarybų Sąjun-

šimtą milijonų

Dar milijonai doleriu ' Indonezija imasi žygiu 1 
dėl karinių įrengimą prieš Hollandiją 
Washingtonas. — Nutir-1 Jakarta. — Indonezijos 

i žingsnių 
kurių būtų ga- P^eš Hollandiją, kad priver 

Įima paleisti karines rakė-i tus ją pasitraukti iš Vaka- 
4-r.r. (‘Ortmcnn” Įrengimas j i’iries Naujosios Gvinėjos, pralenkti r

Uždarė hollandų konsulus, gą mokslo ir apsiginklavi 
grūmoja nutraukti diplo- mb reikaluose?

Susitarta, kad

valstybių linkui pastatyti keturias plat- vyriausybė imasi
f or mas, iš

užjūryje, tai 
yra, kitose šalyse, kuriai 
vadovaus United States In-

Jis numato gerėjimą i XcZ° nemažiau $46,ooo,- 
: 000. “Bomarc” raketos ski
riamos šaudymui į kari- 

Komunistų nius priešo lėktuvus.
vadas V. Gomulka kalbėjo | 
Mainierių Dienos proga 

Silesijoje. Jis sakė, kad

Anglai už prekybos 
plėtimą su Kinija

Londonas. — F. J. Erroll, 
sekretorius prekybos, pa
reiškė Parlamente, kad 
Anglija turi siekti plėsti 
prekybą, su Kinijos Liau
dies Respublika. Jis sakė,! venimas jau daug pagerė-i 

ikad Kinija atlieka didelius! 
industrializacijos r 

į jai yra reikalinga daug i ir daugiau 
i mašinų. Anglija turi maši-;
inų ir gali jas pelningai Ki-!kė, kad jie galėtų daugiau i lerininkai 
nijoje parduoti. : sutaupyti, jeigu

! ------------- i gertu “vodkos”.
• mūsų mokslininkai pra PAVOGTĄ TURČIŲ SŪNŲ!„ |BANDITAI GR^ŽIN0 j ----------

I Palmero, Italija. -Kalnų | NaujaS atOHlŲ jėgOS 
j banditai buvo pavogę tur- 
Ičiaus sūnų Antonio Plane
tą ir reikalavo $80,000 iš- ’ 
pirkimo. Po penkių savai- 
čių išlaikymo jis grįžo į na
mus. Manoma, kad tėvai 
sumokėjo reikalaujamą su
ma, v

gyvenimo Lenkijoje
Varšuva. —

grūmoja nutraukti 
matinius ryšius, konfiska
vo hollandiečiu bankus, v

man pakaskit 
upės kranto:

įsidrąsinti, j
pasakyti, ;

pastangas I
makartiz- j

Lenkijos darbo žmonių gy- JJĮ| atomų bombomis

Demokratai, kurie pir
miau dažnai kritikavo pre
zidentą ir republikonus, 
kad jie “nepakankamai 
ginkluojasi”, “apsileido”, 
tai po šio susirinkimo bu
vo pilnai patenkinti. Su-

ateinan- į sirinkime priimta visa ei- 
'čiam Kongresui, kuris susi- lė jų vadų pasiūlymų, 
rinks pradžioje sausio mė- Reiškia, vietoje pasaulyje 
nėšio, siūlyti tuojautinę se- švelninti karinį įtempimą, 
karną programą: į tai šie tarimai turės jį dar

jo ir nuolatos gerėja. Bet
darbus, I kartu ragino darbo žmones rojo pasaulinio karo

Smerkia skrajojimus Anglijos lordai vis
DrifiŠ motėm teises Pridėti du bilijonus dole- > daugiau padidinti. 

: rių prie jau pirmiau ski-; Po bendro poj 
Londonas. — Parlamento riamų išlaidų gamybai ra- Į publikonai 

kurią sudaro lor- ketų ir kitokių ] 
rūšies ginklų. Dalintis ra-, riau 
iii*** i • • • • ' •

Londonas. — Laike Ant- ’ 
la- dalyje,

posėdžio re- 
i susitarė turėti 

raketinės j vieni savo posėdį, kad ge- 
nrisirengti prie bū-

laroo Zinones paoauinuv naru icv- ,--- ------------------ -c

v*vvvl&x~j stengtis pa- blausiai nukentėjo Conven-! dai (The House of Lords),;
i tiems gyvenimą gerinti. Sa-' try miestas Anglijoje. Hit- iškilo klausimas apie įsilei-i ketiniais, atominiais ir van-. simo Kongreso susitvarky-
1 _ V?*7 .. _ 55 v • • . v— Ji . mlAlZi/xr.' rlrtnilminic n-i Izl o i o on A . m i v ouvn novt-ii'AC tvnl i f-i _

deda atsipeikėti ir 
Jie nebebijo viešai 
£ad jų mokslines 
■trukdė ir sutrukdė 
mas.

Jie nebebijo viešai kvailiais 
vadinti tuos, kurie tebeplepa, 
būk Sovietai pasivogę iš mūsų 
atomines ir kitokias slaptybe.' , 
lodei mus moksle pralenk'*!

Valdininkams nepatinka, 
bet jie. nužudę Rosenbergus 
už tai, būk jie tas slaptybes I 
išdavę Ševiotams, tyli i:žsi-idėjai i erdvę ant laužo pieš
čiau jie. Ikėtų.

Jau kelintu kartu Chicagos 
/unigų Draugas didžiuojasi lietuviški klerikalai, 

kad jis nesidžiaugia ap* ! viski kunigai
linkui mūsą žemę skriejan
čiais Sputnikais.

Nesistebiu. Tuo mokslo žy
giu ir laimėjimu gali džiaug
tis tiktai žmonės, kurie tiki 
progresu, tiesa ir 
Draugo redaktoriai ir jų 
bendradarbiai tokiais daly
kais neužsiima.

Daugiau mokslo, mažiau 
poterių, mažiau kunigams ir 
davatkoms biznio!

Reikia atsiminti ir tai, jog 
jog lietu- 

yra vieni iš 
tamsiausių ir aklausių sutvė
rimų visame pasaulyje. Būtų 
didžiausias stebuklas, 
pav., nors vienas 
lietuvių kunigas pasidžiaugtų j Prezidentas

Sovietų ledlaužis
Maskva. — Tarybų Są

junga pasigamino pirmąjį 
pasaulyje atomų jėgos va
romą ledlaužį. Jis nuleistas 
ant vandens. Turi 16,000 
tonų įtalpos. Gali daryti 20 
mylių į valandą, lauždamas 
6 pėdų storio ledą. Tai bus 
didelė pagalba Šiaurinia
me didjūry.je laivų plaukio
jimui.

__  i šį miestą žvė- 
mažiau i riškąi bombardavo. Miesto 

gyventojai sužinoję, kad iš tiek 
| Anglijoje karo bazių Ame
rikos lėktuvai skraido su a- 
tominėmis ir vandenilinė
mis bombomis, griežtai 
pasmerkė tuos žygius. 
“Kas nors turi būti daro
ma, kad tas tuojau būtų 
sulaikyta”, sakė unijų va
das A. Moffat.

AFL-CIO konvencija
jeigu, I

Amerikos i Atlantic City, N. J. — 
Meany sako, 

šviesa, mokslo, proto ir tiesoms laimė- j ka(j nebus imtasi žingsnių 
■*-- ■* ‘ j imu.

žmonijos l?;mė, kad kuni
gai neturi galios mokslui ke
lią pastoti jėga. Jie gali tik 
.iežuviais plakti.

Jei kunigai viešpatautų, 
sputnikų išradėjai ir palei-1

1-

Brooklyn© Darbi n i n k a s 
(lapkr. 29 d.) prisimygęs
tvirtina, būk visame “Vilniuje 
žmogus negali gauti pirkti di
desnės adatos, o visoje Lietu
voje plaukams kirpti mašinė
lės.”

Kas juos informavo? Pasi
sako: vienas nervų liga ser
gąs žmogus!

Tr tiki juo, ir cituoja jį!

■ prieš tymsterių uniją, jei
gu ji atsisakys nuo naujai 
išrinkto jos prezidento J. 
R. Hoffa. Tymsterių unija 
turi virš 1,500,000 narių. 
Sušvelnėjo reikalai su Na
mų (Buildings) unijomis, 
kurios turi virš tris mili
jonus narių. Taipgi gerėja 
santykiai su tekstilės ir eile 
mažesnių unijų.

Komunistai remia 
sukilimą Marokoj

Bairutas, Marokas. — 
Maroko Komunistų partija 
išleido pareiškimą, kuria
me remia Ifni srityje suki
limą. Siūlo Maroko vyriau
sybei, kad per Jungt. Tau
tas reikalautų iš Ispanijos 
gražinti Ifnį, Centą, Meti
lą prieplaukas, taipgi Va
karinę Afriką, kurią val
do Ispanija.

KOMUNISTAS BUS UNI
JŲ VADAS ITALIJOJE

Roma. — Generalės Dar
bo Konfederacijos sekreto
rium išrinktas komunistas, 
parlamento narys, Agostino 
Novellio. Jis veikė daugiau
sia Genoa prieplaukoje.

dimą moterų į valdžios; deniliniais ginklais su A- > mo ir savo partijos politi- 
įstaigas. Kai kurie lordai ■ merikos talkininkais. Pri-' kos pravedimo.

': įsikarščiavo prieš, ’
kad lordas Earl Ferrers su-; 
riko: “Tai būtų pražūtis!”!

Kitas lordas šaukė: “Ar- į 
gi mes seksime laukinį' 
pavyzdį, kada Amerika mo- i 
j* z\ x n x v y-% va nnlrtTinin, T 4* 1 x '

joje ambasadoriumi? 
rėkė, kad moterų įsileidi
mas į valdžią, tai “komu
nistu išmislas”. i

Pri- i kos pravedimo.

Stevensonas i NATO 
konfer. nevažiuos

Washingtonas. — Po įvy- 
terį buvo paskyrusi Itali-1 kusio bendro republikonų 

’ • Kiti D1’ demokratų vadų pose-
džio buvo klausta A. Ste- 
vensono: ar jis važiuos į 
Paryžių, kur įvyks NATO

Pakels kariu algas
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų valdžia siūlys 
Kongrese, kad 1958 metais 
būtų išmokėta $520,000,000 
priedo prie dabartinių ai-, 
gų esantiems karinėje tar
nyboje. Bus pakelta, algos 
nuo 6 proc. ir aukštyn.

KINIJOJE DIDĖJA 
PLLIENO GAMYBA

Pekinas. — Šiemet Kini
ja pasigamino virš 5,000,- 
000 tonų plieno. Penki me
tai atgal galėjo pasiga
minti tik vieną milijoną 
tonų. Į būsimus 15 metų ga
myba bus pakelta į virš 
20,000,000 tonų.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga .

Jugoslavai tariasi
Belgradas. — Preziden

tas Tito, Kardelji ir Ranko- 
vič, taipgi eilė kitų parti
jos ir valdžios vadų taria
si ant Brioni salos. Mano
ma, kad jie padarys pa
reiškimą. Jugoslavija ne- 

I pasirašė išvien su Liaudies
konferencija. Pradžioje jis i respublikomis marksistų 
sakė, kad “dar neapsi- j nianifesta, bet ji pasirašė 
sprendė”. Bet netrukus pa-1 išvien su kitomis komunis- 
reiškė, kad nevažiuos, nes i tų partijomis iš kapitalisti- 
jis tūlais klausimais nesu- į niu šalių manifestą dėl 
tinka su Eisenhowerio pa-; tap<os> 
siūlytais planais. ; 

m t . * G1RARDĄ PAŽEMINOTurkai nenusiramma Tokyo _ Jungl 
Damaskas, Sirija. —Tur- j armijos viršininkai atėmė 

kai nenusiramina, bet vis | William Girardui seržanto- 
daro 
ant 
nos. Gharib kaimo 
turkai iš savo pusės šaudė 
į Sirijos pusę per valandą 
ir pusę. Kitoje vietoje 
turkų kareiviai buvo įsi
veržę į Siriją ir varu norė
jo nusivaryti dešimt kar
vių, bet Sirijos Liaudies 
Sargai, sudaryti iš vietos 
gyventojų, karves atėmė.

karo provokacijas 
Sirijos-Turkijos sie- 

srityje

UžraAyklte Laisve savo draugui

specialisto laipsnį, nužemin
dami jį iki eilinio kareivio. 
Mat, jis buvo surastas kal
tu japonės nušovime. Bet 
jį kartu paleido ir iš kari
nės tarnybos.

ISPANAI GIRIASI
Madridas. — Ispanijos 

karinė komanda sako, kad 
jie nuvijo sukilėlius tolyn 
nuo Ifni miesto ir atsiėmė 
Telata svarbų kelią.
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DEBATAI ALŽYRO KLAUSIMU įlūžta’ tai
i Žmogus tų gerovių netu-i 

JUNGTINĖSE TAUTOSE (Asamblėjos politiniame j Vaikui ‘išauga “pieno” j 
komitete) prasidėjo debatai dėl Alžyro. ! dantys, kurie vėliau iškrin-

Kaip žinia, Alžyro gyventojai — devyni milijonai i ta, o jų vietoj išauga kiti, į 
jų — jau per trejus metus veda griežtą kovą už tai, kad po 16 viršuje ir ‘apačioje. Ir • 
Alžyras būtų nepriklausomas ir laisvas. Francūzijos vai-j jęj jay neteko vieno ar kitoj 
džia gi, iš kitos pusės, sako, kad Alžyras esąs, nedaloma šių antrųjų dantų — kitas 
Francūzijos. dalis, todėl apie atsiskyrimą nuo Francūzi- neataugs~ 
jos negalima nei kalbėti. Mokslininkai sako, kad

Vyksta karas. Francūzija turi Alžyre apie pusę mi-. žmogaus dantys pritaikinti 
1 Ulx 11 . rx 4-11 n ton Izf 11 n 1 7 x t vi nni 11 o i X 1 - 4 ••▼^1 !
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Foreign countries, 6 months $8.00

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

APIE DANTIS i kais, virš 2,000 metų atgal, 
Yra gyvūnų, kuriems J egiptiečiai jau žinojo vilnos

- taj \ naudą. Senoje Graikijoje— 
q t a n O- a Tain taiP Pat naudojame
‘aštuonkojais i r | kupranugarių ir lamų 
Yra tokiu, ku- Vllni}'
vieni dantys iš-! Pirmasis Amerikoje vilnų 
kiti atauga. ' verpimo fabrikas buvo

lijono ginkluotų jėgų, atsuktų prieš alžyriečius. Pasta- ■ mėsai, žolėms, šaknims vai 
rieji gi, nepaisydami visko, kovoja prieš francūzus, rei- gyti. Kiti gyviai tokii 
kalaudami nepriklausomybės.

Sakoma, kad Francūzijai karas Alžyre lėšuoja ne- i ėdžių dantys 
mažiau kaip po keturis milijonus dolerių kasdieną!

Kasdieną, beje, skaitome spaudoje francūzų impe 
rialistų skelbimus, kiek alžyriečių užmušta. O jų užmuša
ma daug. Bet žūsta ir francūzų; jie taipgi turi nemažai 
nuostolių žmonėmis.

Alžyriečiai sako, kad nesiliausime kariavę, kol nebus i gyvių išsivystė paukščiai ir 
mums pažadėta ir užtikrinta nepriklausomybė. Francu- sausumų gyvūnija, Žuvys ;

Laike Antrojo pasaulinio 
karo, būtent 1945 metais, 
Pentagone dirbo 26,50^ 
žmonių. Dabar taikos lai< 
ku ten dirba 29,000 žmonių. -

Pentagonas turi 67 akrų 
plotą automobiliams pasta
tyti, cementu grįstą vietą, 
kur gali sutalpinti iki 10,000 
automobilių. Turi savo bu- 
sų stotį, į kurią kasdien pa
daro busai apie 900 kelio
nių.

Pentagonas turi savo 
banką, vaistines, dantų kli
nikas, ligoninę, bilietų trau
kinių ir lėktuvų kelionei 
centrą. Telefonų centre 
dirba apie 200 žmonių. Pen
tagone yra 44,000 telefonų^ 
160,000 mylių telefonų vie
lų. Į dieną gali aptarnau
ti 280,000 pašaukimų.

Pentagonas turi tris vir
tuves, du restoranus, 6 ka- 

: faterijas, 9 gėrimo barus ir 
užkandžių vietas, kur ben
drai tarnauja 675 žmonės 
prie maisto pagaminimo. 
Pentagono gyventojai kas
dien išgeria virš 30,000 puo
delių kavos, 3,800 kvortų 
pieno ir 7,000 “minkštų“ 
gėrimų.

Tas milžiniškas pastatas štai kas yra Pentagonas, 
į yra prie Potomac upės, Vir- tai karinis miestas. Nėra 
ginia pusėje. Jis buvo baig- pasaulyje knygos, laikraš* 

j tas statyti sausyje, 1943 m. i čio, žurnalo, kurie liestų 
1 Tai 5-kių aukštų namas,1 karinius reikalus, nepaisant 
i kuris pastatytas penkių, kokia kalba, kad jie ntpi- 
i žiedų formoje, — mažesnį rastų Pentagone.
' apsupa didesni. Tie visi pa- Bet tai dar ne viskas. 
; statai yra sujungti dešim- Armija, Laivynas, Orlaivy- 
i ties dengtų perėjimų. Pat- nas, raketų ir atomų sky- 

> užima 34 akrų riai dar turi ir atskirus sa- 
. Visi tie žmo-

Rašo D. M. šolomskas
viską 

miestus,
— Tie bolševikai 

sumaišė. Randi 
kur jų nebuvo, geležinke
lius, kurių pirma ten nebu- 

j vo, ir upės į abu galus te- 
’' ka

Pasirodo, kad upė tarpe 
Seligerio ežero ir Lovat 
upės tikrai hitlerininkus ve- 

. Ji tai te
kėjo į Seligerio ežerą, tai iš

Dideles keistenybes
Yra pasaulyje dirbtinių 

gamtinių keistenybių.
Tūlos, rodosi, yra net (ne
įtikėtinos, bet taip yra.
Štai šį kartą apie keletą jų. ’

šimtą metų auga — 
pražysta ir numiršta
Meksikoje ir Centrinėje už nosies.

Amerikoje auga labai aukš- . -
tas skujinis medis, kurį | 1 G°'vat UP§-

Kame gi dalykas?

ir

Eže-i įsteigtas 1790 metais, New- vadina Agave Americana, j
Jis labai panašus į pušis.! re yra daug šaltinių, iš ku- 

I Ir štai apie šimtą metų au-' rių veržiasi vanduo. Kada 
gęs jis pražysta, jo spy g- jo prisirenka daug — van- 
liai pasidaro gražučiukai duo pakyla, tai toji upė ta- 
geltoni. Tik žiūrėk ir gė- i da teka iš ežero. Kada van- 
rėkis. Bet peržydėjo, spyg- j duo ežere sumažėja, tai upė 
liai nukrito, ir medis numi-! teko link ežero.
le* ! Kas gi tas Pentagonas?

Jo medžiaga yra minkš-1 ?Jnios iš WashingtonO 
ta, is jos suka vn ves, dai o I da^naį mįni Pentagono var- 
laivų pririšimui lynas, mez- j dą Kas jis yra? penta.

i gon, tai yra Jungtinių Vals- 
i tijų karinių jėgų centras, 
; savo rūšies didelis miestas, 

Upes, kurios išnyksta i kokio nei viena kita valsty- 
r, , . _ | bė pasaulyje neturi.Paprastai upes savo pra-1 rT? .;U. .v, _

bury, Mass.
“ICEBERGAI”— 

LEDKALNIAI
I

Dabar jūroje plaukianti 
ledų kalnai jau nesudaro to
kio didelio pavojaus, kaip 
seniau. Dabar radijo susi
siekimas, lėktuvų skrajoji
mas, radaras ūmai žinias 
išnešioja, jeigu kur ant lai
vų kelio susidaro pavojusdantų neturi. Galvijų-žolia- ledjniu kalnu (iceber. ga žuvims gaudyti tinklus, 

ėdžių dantys nera tokie, p.u\ “ “ o Meksikoje gamina net i
: Bet dar tik 1912 metų ba- dirbtinį šilką.i kaip žvėrių mėsaėdžių.

KAIP ŽUVYS KVĖPOJA i landžio 14 d. į ledinį kalną
~ . .. ' susikūlė garlaivis “Titanic”

, • T-Z-c U™Jnd^ i * nuskendo su 1,513 . . , , .
i viai ant žemes. Is vandens! Į dzioje mažos, o kuo plau- į

i Lediniai kalnai susidaroma tolyn, tuo vis darosi di-1 
i iš sniego ir lietaus ant šiau-; desnės, nes į jas įteka kitos ,zai gi sako: pirmiau liaukitės kariavę, o tada mes jums kvėpuoja per nasrus — joiįJį nušilau-1 UP®S su savo bakais ir atsi-'

“ką nors duosime”. , “geria” vandenį ir ji išlei'i žia i’jūras Greenlandiioie neša vandenį.
Paryžiuje kepama visokie projektai Alžyro veika- džia pro žiotis. Vanduo> i;iet^is ledo storis vra ke- Bet yra upių, gana dide-i 

lais, bet tie projektai yra tokie: palaikyti Alžyrą “Fran-į praeidamas tam tikras ju-.. , ' • ijų, kuriomis net laiveliai iIi tūkstančiai pėdų.
Jeigu ledinio kalno virš

Bet tai dar ne viskas.— - * - -- ’ ’■ i

plaukio ja, o paskui išnyks- i - 
ta — žemė jas prarija. i -

Zaravpan (Mačta) upėjsai namas
Būna net to- Tadžikų ir Uzbekų respub- j plotą, o jo aplinka — dar vo centrus.

iūlyti: tine jos dalimflinkui uode-; kiu kalnų, kurie svertų iki likose, daugiau 500 mylių ii-j 200 akrų. .Čia yra Ameri- nes, visos jų pastangos, gal-
“7 v Aišku, gio. Ji prasideda kalnynuo-i kos armijos, laivyno, oriai- vojimai, planavimai, tai

kad į toki ledų kalną atsi- se, apie 9,000 pėdų aukštu- Į vyno generaliniai štabai ir nėra civilinių žmonių rei-

cūzijos dalimi“, kas reiškia: laikyti Alžyrą pavergtą liaukas, suteikia per jas i 
skurde, priespaudoje. ' žuviai deguonio atgaivini-;

Tunisija, Marokas, kurie neseniai įgijo nepriklauso-1 mui, atnaujinimui jos krau- vandens yra 150 pėdų, tai 
mybę, Alžyro kaimynai, stoja už Alžyro nepriklausomy- • jo. Žuvų atnaujintas krau-, jo vandenyje yra bent 1,000 
bę. Nesemai Tunisijos prezidentas ip Maroko karalius; jas teka nuo galvos viršų-į pėdų storio, 
turėjo pasitarimą, kuriame buvo nuspręsta: si 
Francūzijai savo tarpininkystę; abiejų šalių valdžios i gos, o grįžta gauti deguo-Į200 milijonų tonų, 
nori būti pasitarimuose tarp Alžyro ir Francūzijos tar- i nio apatine dalimi, 
pininkais. Bet Francūzijos valdžia tą siūlymą atmetė. 
Girdi, ji suras būdus alžyriečiams numalšinti.

Alžyro klausimas jau kelintą kartą atsidūrė Jungt. 
Tautose. Debatai įdomūs, nors jie dar nepasibaigė, dar 
vis tęsiasi.

Tarybinio bloko valstybių delegatai, kurie kalbėjo, 
kalbėjo už tai, kad Francūzija suteiktų Alžyrui nepri
klausomybę. Jie sako, karas nesibaigs tol, kol Francūzi
jos valdžia neišklausys alžyriečių reikalavimo. Jie sako

moję.
I deninga, dar Samarkand© 
1 miesto srityje nemaža. Bet 

Mokslininkai jau žino virš artėjant prie Amy-Darijos 
“motoras”-variklis. Pajudi- 1,700 skirtingų mineralų, upės suskyla į daugelį ša- 
no ji uodegą, pasukinėjo į kurie yra mūsų žemėje. Kas kų. O kadangi ten daug dy- 
šalis, ir, žiūrėk, žuvis plau- jie yra? Tai medžiaga, kaip 
kia. Žuvis ir savo kryptį; ir akmenys, uolienos, metalo 
nustato uodegos ir sparne-i gabalai ir tt. Yra ir skysčio 

I pavidale, kaip tai aliejus 
mas ne tik pačiu alžyriečiu, pagerėtu reikalai ir pačios | ar SENI M NAUDOJAM 1 (Petr°leum akmens alie- 
T7----- ---------------------- -------------x:i.Va ..... i vii NA? ' Jus)’ gyvsidabris ir tt.

Tarpe mineralų ir uolų 
Vilnoniai drabužiai ir reik- skirtumas tas, kad minera- 

menys jau daug tūkstančių; lai turi cheminę sudėtį, o 
Tarybų Sąjungos delegatas Soboliovas sako: aliejusmetų žmonių naudojami, j uolienos netuii. Gi unitas,

neleidžia francūzams kolonistams pripažinti Alžyrui ne-; Kas pradėjo, tikiu žinių i anglis, auksas, sidabras 
priklausomybę. Mat, Saharoje buvo surasti aliejaus (naf-1 stoka. Egipto kultūros lai- vis tai mineralai, 
tos) šaltiniai. Prancūzai bando juos juo greičiau prade-, 
ti naudoti ir aliejų gabenti per Alžyrą. Jei Alžyras bus' 
nepriklausomas, tai iis gali užkirsti francūzams kelią.1 
Bet Amerikos aliejaus magnatai taipgi turi įvesdinę į ■ 
tuos aliejaus : 
kad Francūzija ten pilnai bosautų.

JAV delegatas Lodge kalbėjo Alžyro klausimu. Jo; 
kalba, tačiau, I 
abiem pusėm, aiškaus nieko nepasakydamas. 1 1860. IX. 4 — Peterbur-

Mūsų Valstybės departmentas dabar į Alžyrą žiūri j go - Varšuvos geležinkeliu į

KĄ REIŠKIA ŽUVIES 
UODEGA?

Žuvies uodega, tai jos

' mušęs laivas turi žūti.
I KAS YRA MINERALAI?

Plakia ir yra van-į jų apgalbininkai.
Pentagono pastatymas.'
— • r\r\r\ r\r\r\ rr • i ■

JUd v 11 LcL ui o j o i ivvlŲ L ęlAcud V IRIU, u Iv odi\Uj i v

. pripažinus Alžyrui nepriklausomybę, pagerėtų gyveni-1 Un pagalba.

Francūzijos. Jei Francūzija'nesutiks pripažinti Alžyrui j 
nepriklausomybės, dabar, tuojau, tai ji bus priversta tai; 
padaryti vėliau, kada abidvi šalys jau bus labai išsi
eikvojusios.

VILNĄ?

Iš istorines Vilniaus kronikos

riai ir takai sudaro 18-kos 
mylių ilgį. Pastatas turi 
gilų požemį, kuriame susta
tyta saugiosios spintos su 
planais ir dokumentais, 

ivien tame požemyje dirba 
tai virš 3,000 žmonių.

upė, virš 1,000 - 
mylių ilgio. Ji savo pra-! 
džią ima Himalayan kalny- j 
ne ir teka j šiaurryčius Ki-1 VILNIUS.—Didžioje Spa-

kūmų, smėlynų, tai smėlis 
vandenį sugeria ir upė 
dingsta.

Yarkand
dar didesnė

(Tarim)

kalai, o kariniai reikalai.
Bet prie šių dienų karo 

atsiėjo $83,000,000. Korido-' technikos, kada yra atomi-
niai ir vandeniliniai gink
lai, kada yra raketų gint-, 
lai, tai jeigu iškiltų karas, 
Pentagonas turėtų būti tuš^ 
čias, nes į vieną vietą su
koncentravimas tiek kari
nių žmonių būtų nesaugus.

Tvarkoma respublikos sostinė Vilnius

je. buv. Varnų gatvėje, vy-' 
ko didvyriška grupės revo-l 
liucionierių kova su lenkis-į 
kuisiais buržuaziniais naci-i 
analistais.

1919. III. 4-5 dd. -- Vii-į 
niuje vyko. Lietuvos Komu-; 

taip: nebūtų bloga, jei Alžyras būtų nepriklausomas iri Vilnių atėjo pirmasis trau-; nistų partijos II jungtinis! 
pasisakytų už “gerus santykius su Amerika”, panašiai,; kinys. j suvažiavimas. v j
kaip Tunisija ir Marokas. Tačiau, pasisakant aiškiai už i 1863. VI. 15 — Vilniuje; , 1939. X. 10—Tarybų Są-| 
Alžyrą supykdintų Francūzijos valdžią, o pastaroji ga-i nužudytas 1863 m. sukilimo i junga grąžino Vilnių Lietu-! 

, lėtų išsimesti iš NATO. Taigi, atrodo, mūsų Valstybės vadovas Z. Sierakauskas. vai.^ . .......... j
department© politika yra tokia: pasotinti vilką, bet žiū-! 
rėti, kad ir avis nebūtų visiškai suėsta! ' ’

Kalbėsime vienaip ar kitaip: francūzų imperialistų!
politika yra kvaila, žalinga ne tik toms tautoms, kurias; I-joje gimnazijoje 
jie buvo pavergę, o ir Francūzijos žmonėms, francūzų 
tautai.

Gerai atsimename, kaip francūzai, remiami Ameri- i lankėsi V. I. Leninas, 
kos, gavo į kailį Vietname. Kiek jie ten išeikvojo jėgų,; ......... .
kiek prašaudė turto, kiek pražudė žmonių! Tačiau ga-1 ivvko kruvinas susidūrimas 

'Taip bus ir Alžyre. Tiesa, Alžyre jiems lengviau ka-! menės, 
riauti, nes arti pristatyti kariuomenę ir ginklus, be to, 1918. X. 1-3 dd.—Vilniu- 
alžyrieęių mažiau negu vietnamiečių. Bet francūzai ne- je vyko Lietuvos Komunistų 
galės tęsti karo visuomet, jie turės išpildyti, žmonių rei-; partijos I suvažiavimas, 
kalavimus, jie turės iš Alžyro pasitraukti! , 1918. XII. 15 — Vilniaus

1503 m, — pradėta staty- 
šaltinius daug pinigų. Todėl jie nenorėtų, i ti gynybinė Vilniaus miesto 

■ siena.
..............  - -J 1579 m< — įsteigtas Vil- 

buvo labai neaiški. Jis bandė pataikauti' niaus universitetas.

Ir’

nijos plotais. Pradžioje ją 
vadina Yarkand, o toliau— 
Tarim vardu. Į ją įteka di
delės Muzart ir Khatan 
upės ir daugelis mažesnių. 
Ant virš 500 mylių gan di
deli laiveliai ja plaukioja. 
Bet štai ji įteka į Kinijos asfalto 
Turkestano (Sinkiang) tos Mickevičiaus, Kęstučio, 
plotą, suskyla į šakas, su- • Mičiurino gatvės. Jos ne tik 
daro daug ežerų, o smėlis | išasfaltuotos, bet ir rekons- 
geria jos vandenį ir taip j truotos. Praplėsti šaligat- 
upė išnyksta.

Upe, kuri vedžiojo 
hitlerininkus 

už nosies

lio keturiasdešimtmeti Ta
rybų Lietuvos sostinė sutiko 
pagražėjusi ir atjaunėjusi. 
Pasikeitė ištisi miesto ra
jonai. Dar pavasarį Žvėry
ne nebuvo nė vienos asfal
tuotos gatvės, o dabar lygiu 

luoksniu padeng-

Iviai, sutaisytos tvoros, at
naujinti kioskai, vitrinos.

Pasikeitė ir Senamiestis, 
i čia išasfaltuotos Totorių, 
Malūnų, Dauguviečio, Ra-

1941 metų pabai- šytojų, Labdarių, švietimo
1942 m. pradžioje ir daug kitų gatvių, 
armija ;
jėgas prie Mask-i 6 kilometrai miesto magis- 

;vos, tai ir kitos jo armijos 'tralių, rekonstruota dau- 
1 bėdoje. Starajaįgiau kaip 20 i

naujai apšviestos 38 gatvės, 
įrengta 500 žibintų. Dabar 
Vilniuje yra 6,500 žibintų. 
(Prieš 10 metu ju tebuvo 
tik 540).

Šiais metais Vilniui tvar
kyti bus išleista 20 milijo
nų rublių — 2.5 milijono 
daugiau negu pernai.
TSRS Ryšių minister, iš

leido 22-jų pašto ženklų se- f, 
riją “40 metų Didžiajai^/ 
Spalio socialistinei revoliu
cijai”. Vienas šių ženkliu 
pasirodęs paštuose, skirtas 
Lietuvai.

Pašto ženklo fone — 
Lietuvos kolūkinio kaimo 
peizažas. Priekiniame pla-Kada 

... 1 £°je 
1864. III. 10 — Vilniuje1 1941- J-. 16 — Vlniuje; Tarybų 

nužudytas K. Kalinauskas. Įsteigta _ Lietuvos Mokslų; Hitlerio
1887 - 1896 m.—Vilniaus akademija. : VUO, Lėlį 11 XY1VUO JU Cll 111J.JUO >-x IA, x .v f

mokėsil _1944- Yn- Į8į ~.TaiVbi-1 atsidūrė bėdoje. Starajaįgiau kaip 20 tūkstančių į jsspausth tas ta j 
F. Dzeržinskis. ;n^s Armijos dalys išvadavo: j^ussa miesto, Ilmenio eže-; kvadratinių metrų grindi- & U ■ .

1895. IX. 7 — Vilniuje i TTt on mana -m- ro sr^yJe Sovietų armijos ; nio ir šaligatvių. Ln ‘!
....... .. ... ....... . ; . u - ‘M’1" i vadovystėje generolų Mo-! Vilnius praturtėj’o ir ža-;*
1905. X. 29 —~ Vilniuje ! n.iStrU Taryba pi iėmė nuta-; roZovo, Berzarino ir Griaz-! liaisiais papuošalais. Prie 

‘ Prie™°"‘lJ at®.ta"inovo apsupo Hitlerio ,16-tą-i mokslininkų namų Įrengtas *
lutina išvada buvo tokia: jie tapo iš Vietnamo išvyti L tarp darbininkų ir kariuo-1 L‘etuvos TSR sost,nt'iįa armija, apie 100,000 na-'naujas skveras, apsodintas daugiau. 19o0 m ta s 1 .
Taip bus ir Alžyre. 1 lesa, Alžyre jiems lengviau ka-: mnnps | Vilnių.” :ni-n ’ ’ ' daugiametėmis liepomis ir | ministerija išleidi

i krūmais. Nauja liepų alėj'a! ženklų seriją Tarybų 
išaugo Lenino aikštėje. I Lietuvos^ dešimtmečiui. At- 
Miesto skveruose, gatvėse ir skiri pašto ženklai skii ti 
aikštėse pasodinta 25,000; poetei Salomėjai Nėriai 
medžių, 23 tūkstančiai krū-; (1954^ m.) ir rašytojau J. 
mų, milijonas gėlių. Prie-1 Žemaitei (1956 m.). Išleis- 
miestiniuose parkuose paso- ^as taip pat pašto ženklas 
dinta 82 tūkstančiai jaunų su Lietuvos TSR herbu (iš

□ V J v TQPQ Iv oaiiiM/rUmedeliu. • t . .
Daug padaryta gerinant nių ^respublikų herbai), 

gatvių apšvietimą. Nauji 
žibintai įrengti Šalutinės, 
Erškėčių, Vidutinės gatvė
se, kur darbo žmonės pasi
statė individualinius na- 

Iš viso šiais metais

Iš vi-
sutrėškė so šiais metais išasfaltuota |ne “ tautiniais rūbais ap- 

■ . eirortrra idnni Irnliik'inniui—Į sirengę jauni kolūkiečiai— 
mergina ir jaunuolis. Ženk- 

* i ■ pat 
į Lietuvos herbas, 

vėliava, lietuviški ir rusiški 
užrašai: “Lietuvos TSR”.

Pašto ženklų lietuviška 
i tematika yra išėjusių i»

ministerija išleidi

NEDARBAS KANADOJE
. r ; Vilniuje pereina i Tarybų 

KANADOJE, kaip ir JAV, nedarbas plečiasi. Kana- rankas.
1918. XII. 16 — Vilniu

je, Filharmonijos rūmuose, 
paskelbta Tarybų valdžia 
Lietuvoje.

1918. XII. 20 Vilniuje 
išėjo Lietuvos Komunistų 
partijos CK organo “Komu
nistas” pirmas legalus nu
meris.

1919. I. 1-3 dd. — Vilniu-

diškis Liaudies Balsas, remdamasis valdiniais 'duomen- į 
mis, rašo: ’

“Kanadoje šiuo tarpu dirbančiųjų skaičius, lyginant 
su praėjusiais metais, yra žymiai didesnis. Dabartiniu 
metu dirba 5,797,000 darbininkų ir darbininkių. Bet ir be
darbių skaičius žymiai paaugo.

. “Spalio 17 d. užsiregistravusių bedarbių Kanadoje 
buvo 278,000. Tai beveik 9 procentais daugiau, negu vi
dury rugsėjo. Lyginant su tuo laiku praėjusiais metais, 

' bedarbių skaičius didesnis 77 procentais”.

1949. II. 15-18 dd.—Vil-‘C1U' 
niuje vyko LKP VI suvažia-i 
vimas.

, 1^10. ^11. w — v įminus. . 1950 J f, Į9?5. m; ^POS laikas,
' Darbininku deputatu tary-im®n-, Vilniuje įvyko Res-. nepilnai 
.ba, paskelbė kad valdžia| Pu^^os ^ainU šventė. na hitlerininkų dalis, stove- 

1957 m. liepos mėn. — jusi netoli Seligerio ežerio, 
Vilniuje įvyko ' Pirmasis daug jėgų prarado, nes ka- 
respublikos jaunimo festi- da komandierius įs 
valis. jai užimti vienos upės “kai

rįjį” čoną, tai ji patekdavo 
į spąstus; kada įsakydavo 
veikti “dešiniame” šone — 
ir vėl tas pats. Hitlerinin
kų vadas Schmidtas net ke
lis kapitonus, pulkininkus mus. 
areštavo ir grūmojo sušau- —♦- 
dyti. O tie teisinosi: j 2pusi. Laisve (Liberty)

Hitlerininkai atsidūrė 
! bėdoje. Tai buvo žiemos 

bet dar eilė upių 
užšalo. Vie-

■akydavo medeliu.v serijos — TSRS ir sąjungi-
t

Roma. — Mirė Metropo
litan Operos garsusis te
noras Benamino Gigli. Jis 
jau buvo 67 metų amžiaus. 
Velionis pasižymėjo operų 
vaidinime. Jį pakirto plau
čių uždegimas.

TSRS Ryšių ministerija ; 
yra numačiusi išleisti pašto 
ženklą, skirtą V. Kapsukui- 
Mickevičiui. Ateinančiais.;* 
metais pasirodys pašt<v 
ženklas su Vilniaus vaizdu. ;

Pcnktad., gruodžio (Dec.) 6, 1957/



Jonas Kaškaitis

< MEMUARŲ SERIJA
SKAITYTOJŲ BALSAI

NESINORI MIRTI!* SO. BOSTON, MASS.

t MOKSLO, DARBO
ANDRULIENĖ URŠULĖ

Patvari Andrulienė Uršulė
Dirbo triūsė kultūros bare, —

Tik liga štai pakirto bėdulę, 
Nors ir buvo graži, atspari. . .

Išaugino gražiai tris dukraites, —
Visos, trys jau ant kojų tvirtų:

Pionierė žvitro Navikaitė
Su Džek Gordonu žengia kartu!

Dvi jaunesnės dvynukės seselės. —
Tai paguoda Andruliu didi —

Ir platus jom išsitiesė kelias, —
/ Moja priekin vietovė skardi.
Redaguot stropiai padeda ’“Vilnį”

Gal bent trys, jei kieno sveikata
«$įir palaiko tvirtai ranka kilnią, 

Mat, liga tai viešnia nereta. . .
Ištvermingas visad L. Prūseika 

Verčia dirbt ir save ir kitus,
Kur pagalbos greitos labiau reikia, 

Kad pateptų jie “Vilniai” ratus.

LEONAS JONIKAS
Rašo Leonas Jonikas pliekia —

Su satyros mikliuoju rimbu, —
Dar toliau jo humoras pasiekia, 

Jis. talkon kartais kviečia abu. . .
Gaivalingas tas mūs’ žemaitukas, 

Metų trisdešimt maudos “Vilny”, 
psukrus, apvalus, striukas bukas 
Prakalboj, prabangoj, pažmony. . .

JUOZAS BALTUŠIS

KOVINGI KELIAI
Publicistas, labiau humoristas —

Bent prieš tris atsilaiko šauniai, — 
Kapitalo klastas jis pažįstąs:

Kad ūždros —paskui juokias skaniai!
Būna stoikas, nelaimei ištikus,

Kantriai perneša smūgį gamtos, — 
Kad ir* priblokštas, rūškanas, tykus,

Nesubliukš — išsities, atsistos!
Kiek turėdavau juoko širdingo

Iš tarškių žemaituko laiškų!
Linksmo ūpo jam niekad nestinga:

Paskaitai — ir palieka jauku!

Taikiai Jonikienė balansuoja,
Vienas kitą palaiko sklandžiai, — 

Na, ir viskas išeina gražiuoju:
Pasimokyt galėtų ožiai. 

/ 
Ji ir rašo ir prakalbas sako,

Tarp klubiečių vieninga dvasia, — 
Jei kuri gal paslydo ant tako:

Kelkis — eikime dviese trise!
Tur Jonikai sūnų balsingą,

Irgi Leoną skambiu vardu: 
Pasirodė šauniai jis dainingai, —

Ir skambu ir jausminga, skardu!
Gaila man talentingo vaikino, —

Jau retai bedainuoja viešai: 
Jam . . . karjerą gadina, —

Jį išstūmė iš vėžių glušai.
Rugp. 10, 1957

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Apsitaškę visi aukščiau ausų, purvu 
užlipusiomis akimis, drebančiais pakink
liais. Kitas, nusitalaškavęs, apakęs, dau
giau panašus į purvo tumulėlį negu į 
gyvą padarą. Ir stačiai keista buvo 
girdėti tylą jo aimaną: me-e-e, me-e-e! 
O bandai iš paskos piemenys bota
gais — plaukšt, pliaukšt! Žiūrėk, jau 
in nebematyt sustyrusio tumulėlio ir ne- 

"■'bežinia, kokios spalvos įvarėlis buvo 
jo ausyse. Ir vėl eina banda, baubia 
karvės, mauroja buliai, šokuoja avys, 
šaudo piemenų botagai. Piemenų daug, 
kadangi kerdžius dar nepasamdytas ir 
kiekvieno kiemo piemuo varo savo ban
dą. O kad negalima vieniems piemenims 
patikėti pirmųjų išginimų, tai eina ir šei
mininkės: gaudo nusilpėlius ėryčius, ne
ša juos sterblėj, aukštai užplėšdamos 
sijonus, švytuodamos apnuogintais ke
liais ir net aukščiau kelių. . .

Poviliokas stovi kalvės pakilumoje, 
seka viską, skaičiuoja:

— Daudrenės :— raudono dugno ža
liais ruožais, Čepulienės — geltonai tas- 
kotas žaliame dugne, Pranienės — bal
tom akim lelijavam. Ege-e, Žalanienė, 

x žiū, naujo bajaus pasisiuvusi — rando- 
^nais taškais pilkam dugne!

v Ir giriasi:
— Visų bobų apatinius mintinai ži

nau. Užsimerkęs galiu išvardinti.
Štilk, nedorėli tu prakeiktas! šaukė 

moterys, paleisdamos žemyn sijonus.— 
Eitum, čia nelojęs, bent akmenėlį kokį 
pamestum, vis kojai būtų ką užčiuopt!

— £, motin! — kvatojo Poviliokas. — 
Kokio dar tau akmenėlio?! Kišk koją 
iki dvišakumos — pasieksi visą grin
dinį!

Moterys atsispiaudydamos teliškavo 
toliau. Poviliokas vėl sukosi prie žaiz
dro, ėmė reples į rankas, ėmė kūjį.

— Dumk! — nepiktai niuksėjo man į 
kuprą. — Pasaus keliai, Komaras kala- 
jįašką atsiims, į ką vėpsosi? Reikia 

raugti, reikia baigti!
'' Naujoji buvo dar be ratų, bet pakelta 

ant kaladėlių, susilyginusi ūgiu su koma- 
riške) Ir kasdien panašasnė darėsi į ko- 
mariškę. Tik lopšys jos buvo vis dar 
nedažytas, visas nugrabaliotas suodi
nais pirštais, daug kur apsvilęs bederi- 

^nant apkaustus. Ir juo panašesnė ji bu
vo į komarinę, juo dažniau ateidavo 
prie kalvės Poderis. Ateina ir žiūri. Ne 
tiek į kalamašką, kiek į Povilioką, lyg 
laukia ko, lyg jam nieko nereikia. Pa
stovi ir vėl nueina, nė žodžio neprata
ręs. 'Suka trobon. O troboj sėda senojo 

' Dirdos galukojy, neskubėdamas kemša 
$ypkę ir ima kalbėti. Vyresnysis jo sū
nus, esą, bus kunigas, jau dabar Kaune

A 1...................................°" ' ------------------------------“
pusi. Laisvė (Liberty) ' Penktad., gruodžio

mokosi, o jaunėlis tai Panevėžy, gimna
zijoje; šitas tai kunigu nebus, bet vai
kas vis tiek su galva. Jau dabar atrašė 
laišką, kad žemė nestovi vienoj vietoj, 
o sukasi, ir nuo to būna diena, ir būna 
naktis!

Senis Dirda kikena piktu, gergžliu 
juoku:

— Šnekėk, šnekėk! Kad žemė suktų
si, tai ir' mano troba antru galu apsi
suktų. O ko gi ji neapsisuka?

— O dar atrašė, — tęsia Poderis, ne
atsakęs į .gudrų senio klausimą, — 
kad išrasta dabar tokia dūdelė. Atsisto
ja žmogus ant marių krašto, prideda 
dūdelę prie burnos ir kalba, o kitas sto
vi ant kito marių krašto ir viską gir
di. Ir nei stulpų, ne vielų, balsas pats 
per marias eina. Tik dūdelę prie burnos 
pridėk!

— Kad jau pridėjai, tai padūduok, 
kiek už kalamąšką duosi?

•— Tai kaip čia pasakius. . . — pereina 
Poderis nuo stebuklų prie reikalo. — 
Kalamaška, matai, Povilioko kalta, Po- 
viliokui ir priguli, nežinia, ką jis užgie
dos.

— O Poviliokas — kieno?
Poderis ilgai tyli, pakši pypkę, paga

liau taria: . . •
— O vyresnįjį, sakau, į kunigus iš

leidžiu.
— Dūduok, dūduok!

—Ir jaunėlis gal agronomu bus, o gal 
ir visas profesorius. Dabar daug pro
fesorių Kaune reikia, ir moka jiems 
stipriai. Sako, toks universitetas atida
rytas, profesorių reikia.

— Kam profesorių, o tau — kalamaš- 
kos. Dūduok, kiek duosi, uodegos ne
vizginęs!

Poderis pakyla iš vietos, timptelėja 
kailinių skvernus.

— Neduosiu aš tau'savo Uršulytės!
Ir suka durų link.
— Reikalinga man tavo Uršulytė, 

kaip ir tu pats! Sėsk, kur jau skubi? 
Dėl Uršulytės su Povilioku kalbėsi.

— Štai ir išdavei. Kad Poviliokui rei
kalinga Uršulytė, tai ir tau ji reikalin
ga.

— Tu sėsk. Aš vėl tavęs klausiu: Po
viliokas — kieno?

Poderis patrypinėja prie durų, pasi
brangina, paskui vėl sėda. Ir vėl prade
da abu viską iš pradžios.

Taip kartojasi daugelį kartų. Ir kai 
tik mes su Povilioku pareidavom trobon, 
pusryčių, ar pietų, senasis Dirda tuoj už
guldavo sūnų:

— Tai už kiek, sakai, nuleisi kala- 
ma^ką Poderiui?

— Už du baltus, o trečią — kaip snie
gu-'

(Bus daugiau)
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Mirustriukšmauja: daugiau ir 
daugiau pinigų bilijonais 
skirti ginklavimuisi... Dau
giau ir daugiau šaukia au
koti^, susiveržti diržus... 
Mūsų “gudruolių” senato
rių ir kongresmanų išgąstis 
net ir kūdikį galėjo prajuo
kinti... Jau net keliais at
vejais buvo reikalauta Ike, 
kad jis sušauktų nepapras
tą Kongreso sesiją, kad jis 
paskirtų komisiją dalykų 
stoviui ištirti, — ištirti, kas 
kaltas, kad mes taip toli at- 
silikome dirbtinio mėnulio į 
paleidimu nuo ' 
jungos? Klausant to viso 
lermo, net nejauku darosi. I 

Jie nesupranta, kad soči-j 
alistiniuose kraštuose jau i - .. . , _ .
seniai nebeliko nei McCor-l IR^sieke septynis

, m tekų, nei Dupontų, nei Į mihjonus_ narių. Tuo kaitų 
I Fordų, nei kitų bilijonierių,! JauniOT Kpmunis.tU ^Jun" 

~ ____ ___  ! kurie turėtų apžioję visus | turi virš 20 .milijonų na-
Bet vargiai ant kitų I šalies turtus. Milijonai jaunuolių,

I Laikas, jau labai laikas I vįr^. ^0 metų, sudaro Pio- 
būtų, kad mūsų Kongrese I eterių Sąjungą, o vaikai 
atsirastų toks asmuo, kuris ■ žemiau 10 metų yra, jun- 
įneštų rezoliuciją nusavinti i giami į Oktebriata (Spalie- 
visus turtus. Sakau visiems, ■ čių) grupes, 
kad per daug neįžeidus pa-j --------------
čių didžiausiųjų. Tai yra: B,aus iautamobilių 
kožnai šeimai palikti ne lius.važiuotojus 
daugiau $100,000. O visai 
kitą turtą suvisuomeninti. ■ 
Nes su tokia suma kiekvie- Harrimanas ; 
na, kad ir didžiausia šeima liui įstatymą, 
gali gerai gyventi. Užtektų atimta 
ne tik pačiai šeimai, bet ir, automobilistams, 
jų vaikams iki mirties. Ant-; miega prie 
ra vertus: ar tai ne juokiu- kad tokių 
gas mūsų administracijos j virš šimtas, 
pareigūnų planas “skubiam! į nelaimes, 
gaminimui” mokslini n k ų , 
inžinierių. Planas nusako, 
viena, surasti potencialius! 
mokslininkus tarp įstojusių i 
į kolegijas. Reiškia, vartoti’ 
prievartą gaminimui moks-1 
lininkų. Mūsų “gudruoliai” į 
valdovai, rodosi, turėtų su
prasti nors tai, kad prievar- 

ir išmokslinti
i žmonės šaliai nieko gero n-e-; 
Įduos ir negali duoti. Kan-| 
į didatus į mokslininkus rei-1 
kia parinkti savanorius —! 
tokius, kurie turi ne tik no-'

Mes dabar gyvename ste- 
■ bėtinai įdomioje gadynėje— 
taip įdomioj, kad visai nesi
nori ni-ekad nei sirgti neigi 
mirti!.. Tik gyvenk, žmo
geli, būk sveikutis, kaip 
krienas, ir džiaukis, gaudyk 
pasaulines žinias, dairykis 
ir tėmyk, kas dedasi aplink 
ir plačiame pasaulyje. Kiek
viena diena, savaitė atnešė 

j vis naujų įdomių žinių, ku
rios stebina ne tik paprastą' 
žmogelį, o ir mokslininkus, j 
Stebina ir tuos pačius pro-; 

i to milžinus astronomus, ku- ■ 
i rie per visus amžius nepa-1 
liovė tirti visatą, išmatuoti 

; erdvę, sužinoti, kas dedasi 
I už mūsų atmosferos ir stra
tosferos; sužinoti, ar randa- 
, si ant kitų planetų toki 
į gyvūnai, kaip žmogus ant 
žemės, o gal dar daug to
bulesni už žemės gyvento

jus. -
planetų randasi tokie tobuli ! 
sutvėrimai, nes jei būtų, tai 
jie savo kaiminką žemelę 
būtų seniai aplankę. Ir ne 
tik aplankę, o ir labai daug 
ko būtų mus pamokinę. O 
jei kokie žiaurūnai, tai savo 
proto galybe būtų mūs su
naikinę...

Bet aukštai protiniai iš- 
'sivystęs gyvis negali būti 
žiaurus! Priešingai — jis 
visur ir visuomet savo arti
mam kaimynui padės: jo 

' gyvybę apgins, o ne naikins.
JEI BŪTŲ BUVĘ

, NUOŠIRDŪS VALDOVAI
I šiandien mums reikėtų la
bai stebėtis; koks puikus bū-

I tų žmonėms gyvenimėlis, 
i jei, sakysim, nebūtų buvę 
i pirmojo, arba nors antrojo 
pasaulinio karo. Ki-ek turto, 
gėrybių ir gyvybių būtų bu
vę sutaupyta... Ir jei svie
tiški valdovai būtų buvę są-‘VdlvlUVdl mIILLl DClVy I. • i • •

žiniški, nuoširdūs ir apdai-!~a P_ailP \ 1 
Irūs, nebūtų prileidę antro-Į 
Ijo karo, tai šiandieninis pa- ! 
i saųlis būtų buvęs kaip pa-1 
jsakiškas rojus!... Dirbti nie- 
: kam nereikėtų ilgiau kaip 4 
Į valandų dieną. __ ------- 1
| gyvenimui reikalingų pro
duktų prie dabartinės tech
nikos būtų pridirbta vi
siems užtektinai. Deja, ne 
tokie buvo ir tebėra pasau-

! lio valdytojai...
į v •

Per visus šiuos praėjusius 
Į 13-ą metų nuo antrojo pa- 
Į saulinio karo pabaigos viso! 
I buržujų vadinamojo “lais-! 
! vojo pasaulio” politikos vai- Į 
i ra pasigrobė j savo rankas 
| labai prasti, neapdairūs po- 
I litikai... Jie, tarytum akli 
kačiukai, gVabaliojasi čia ir 
ten, iki suranda spenuką... 

! Jie nejautė, nenumatė pa- 
Į šaulio žmonių opinijos. Jie; 
i nepaisė ne tik kitų šalių 
i žmonių nuomonės, bet ne- i 
I paisė net savo piliečių, kiek- 
' vieneriais metais vis sunkė- 
■jancio milžiniškais taksais vjsus praėjusius

Stanley CJiiiberkiui
Reiškiame mūsų giliausią užuojautą 
jo tėveliams R. ir B. Chuberkiams 

ir kitiems jo artimiesiems ir 
linkime pergyventi šį skaudų y 

gyvenimo smūgį.

LLD 2-os kuopos moterys

Tarybų Sąjungoje yra į Prieš atomą bombas 
Tarybų" sį- 30,000,000 komunistu

Maskvą. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad Tary
bų Sąjungos Komunistų

miega*

Albany, N. Y. — Gub. 
siūlys seime- 

, kad būtų 
važiuotos leidimai 

, kurie už- 
rato

Wellington. — Naujosios 
Zelandijos išrinktasis mi
nistrų pirmininkas Walter 
Nash pasisakė prieš ato
minių ir vandenilio bombų 
bandymus. Kiek pirmiau 
už tai pasisakė Japonijos 
premjeras Kishi. Naujoji 
Zelandija įeina į Britanijos 
valstybių sąjungą.
MRS. EISENHOWER 
YRA LABAI UŽIMTA

Washingtonas. — Prezi
dento žmona sakosi, kad ji 
pastaruoju laiku labai už
imta. Turi susitikimų su 
įvairių moterų delegacijo
mis, lankosi į moterų klu
bų bankietus. O čia dar ir 
Kalėdų laikas artinasi.

Maskva. — Į metus laiko 
Tarybų Sąjunga prekybos 
su užsieniu turėjo arti 8,000

iavu. Sako, i milijonų dolerių vertės. Su 
į metus buvo Į kapitalo šalimis prekyba 
kurie pateko buvo 24 proc., o su socialis- 

itiniais kraštais 76 proc.

T

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi^ 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Ir visokiu'r0 būti mokslininkais, o tu- į
ri būti pilni ir neišsemiamos 
energijos, pasiryžimo tapti 
mokslininkais. Tik iš tokių 
mokslininkų šalis turėtų; 
naudos. Tarybų Sąjungoje; 

i taip ir daroma. Tai kodėl!
iš jų nepasimokyti?

Susninkų. Jurgis ' 
|886 KARTUS “APLĖKĖ 
i APLINKUI PASAULĮ :

Maskva. — Iki sekmadieni 
nio, gruoožio 1 d., Tarybų I 
Sąjungos Pirmasis Sput-' 
nikas ir netoli jo raketa' 
apskrido 886 kartus aplin-1 
kui

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiaib 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau 
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

• Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu 
vis. Parašė Prof? Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50 
DABAR TIK $l.(f0.

žemę.

'apkrauto jų gyvenimo. Jiems 
terūpėjo vien doleris, sva-

i ras, frankas, markė...
Kada tarybiniai moksli- 

■ minkai paleido net du savo 
I padirbtus žemės satelitus 
Į (sputnikus), visus vadina- 
i jo “laisvojo pasaulio” val- 
i dovus baisiai išgą z d i n o . 
j Jiems visiems pasidarė aiš- 
j ku, kad tarybinė valstybė 
įjuos visus yra toli pralen
kus. Bet jie vis tebestato 
savo ožį! Jie dar ir šian
dien, kada jau visiems labai 
aišku, kad tarybinė santvar
ka kur kas yra pranašes
nė už kapitalistinę, nenori 

! to pripažinti ir gana!' Jie 
Į dar ir šiandien gązdinaj 
žmones, tebesigiria, kad tik 
kelių dienų bėgiu i sumuštų 
Tarybų Sąjungą. Tarytum 
kokie pašėlę g a i d ž i *a i,

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos metinis susirin
kimas įvyks gruodžio 9 d., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Mes per 

; metus skaitlingai 
kiekvieną mėnesį ląikėme susirinki
mus, tad juo labiau vertinkime me
tinį susirinkimą ir būkime jame vi
si. Kuopos sekr. (236-238)

EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę i 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė’ la
bai patinka.

Laisvės Kaina
J Lietuvą $15 Metams

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokestį. 
Adresuokite sekamai:

LAISVE
110-12 Atlantic Avc.
Richmond Hili 10, N. Y.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1,50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas MargerB. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

•J Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite, patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose 
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic A^c., Richmond Hill 19, N. Y.



Lawrence. Mass Rochester, N. Y
Laisvėje buvo paskelbti! žmonės galėjo gy 

aukojusių vardai Įvykusioje;mirties. Dabar t 
senelių parėję. Neteisingai' nutarta parduoti, 
padėta “R. Chulada”— tu-jpirlcs, nežinia. ... 
rėjo būti Ig. ir R. Chuladai. i rinis, 
Buvo minėta “F. Kolenie,”! 
o turėjo būti F. Kodienė.

. i
Tam senelių pagerbimui. 

draugė Konstancija Mugia- 
nienė iš Kalifornijos pri- 
siuntė sveikinimą sene
liams. žodžiu, parengimas! 
buvo geras, visiems patiko. 
Tokius parengimus galėtų i 
surengti ir kitose kolonijo-' pakeltos“ ai

ti iki, Aplankiau draugę N. šve- 
nam<l i (‘sužinojus, kad sunkini 

Kas ji i susirgo. Nuėjus, radau Šve- 
■ Namas md-iUiene -iau biski guresnę. La- 

o-ražioie vietoje. Pa-Ibai b"vo ma,oml 
kad seneliams gali; ., ... . u įsklausvti viena kitosbūti blo°’ai Turės ieškotis , ..

Mini [skundimus apm
kitos vietos. ■ hm,,K

n

LIETUVIU TARPE
Aleksandras Velička šiomis 

dienomis gavo iš Lietuvos laiš
ką su liūdna žinia. Rugsėjo 15 
d. ten staiga mirė

Lawrenco miestas nutarė: Draugai (.. 
pataisyti knygyną (libra
ry), kuris kainuos $103,833. 
Bus sudėti nauji baldai ir 

’•šildytuvas (boileris). Taip- 
• gi knygyno-skaityklos tar

guli (langeliui organizacijų ir 
visur veikia ir užima viršinin
kų vietas. Nepraleidžia nė 
vieno susirinkimo ar parengi
mo ir visokiose komisijose vi
sur dirba ir aukauia kiek <ra- vieną sūnų, kuris dirba ligoni

nės ambulanso šoferiu Kaune

brolis j 
68 metų, j 

Veliones Lietuvoj paliko i 
žmoną Emiliją, tris sūnus ir! 
dvi seseris. Visi gyvena jų i 
gimtojoje .Veliuonos srityje, i

ta 1948-u metu diena, kuomet mirė mano v V . l_ 7
brangi gyvenimo draugė ir vaikų motina

AGOTA KL1MIENE

lėdami 
gos. Kas visa tai padengs? | lams. 
Taksų mokėtojai. Na, ir vėl' 
bus bėdų. O čia nedarbas Į 
vis plečiasi, bedarbiu armi-į

se — ne privatūs žmonės, o 
oi’ganizacijos.

Iš minėto parengimo ta
po pasiųsta Laisvei $20, ka-, 
nadiškiam Liaudies Balsui ja didėja. 
—$10.

Draugas A. Remeikis, išj
Haverhillo, dalyvavęs pa-lragesiai buvo suvilioti: •pa- i 
rengime, po jo rašo Š. Pen-i šaukiami gesinti gaisrą, bei ^ę vieną dukrą 
kauskui, dėkodamas už jo jo neranda. Pasirodo, 
pakvietimą, ir sako: vaikėzai tas štukas darė.

“PnnVntnc h„vn ITokius reikėtų surankioti ir;
gal pirmutinis tokis. Geras 
jūsų sumanymas. Gal pri- 
gys ir kituose miestuose to
kie parengimai.”

Draugai
ir reme-

i.iais. Si menesi jiem ■ 
130 metų jų vedybinio 
i mo. Ta proga aukauja 

Daug kartų miesto gaiš-!fondui 30 dol.
Draugai švedai turi

ras (dipukas), gyv. Richmond 
Hill; brolis Antanas 
Rumford Me., ir

gyveni

gyvena 
brolis Al 4 i 

žinomasis j 
; draugijose!

' v . I gyv. su sei- ;

palikdama mus giliai liūdinčius. ’

Nupuolė porto biznis
Port of New York Autho

rity paskelbė, kad lyginant 
!šių metų šešių mėnesių ir peč
iuitų metų tų pat mėnesių 
prieplaukoje bizni, tai jis nu- 
I uolė. Pereitais motais per tą 
laika iš užsienio laivai per 
New Yorko prieplauką įvežė 
ir išvežė 6,712,273 tonas. Šie- 

I met per tą pati laiką ant 
i 93,327 tonų buvo mažiau biz- 
i nio.

MOTIEJUS, vyras
ALGIRDAS, sūnus
EMILIJA, duktė

', kuri, yra .iau 
kad ' edusi ir augina tris vaikučius 

Mes, rochesterieČiai, sveiki- 
ame draugus švedus su iu 30 

Banketas buvo puikus iri J J.1, - metu iubilieium. linkėdam,J patalpinti u>ataisų nanuis!!}rei.au3;()s ,)go
_ _ T_ ’T_ ... .. , : laimingo gyvenimo — niekadDrauge I'. Kodiene buvo! Hes!rĮrlj il. (lalvva„li ?u m„.

operuota ant rankos. JauĮmis 
pasveiko. Ji gera darbuoto- ilgiausių metų draugams 
ja, padeda dirbti pramogo- švedams’
se. Linkiu jai geriauąjos L. E.
sveikatos! — ★ —

darbuotojas vietos 
ir liaudies mene, ;
ma Didžiajame ?
Liko ir tolimesnių giminių.

Streikas važiuotėje

Naktį prieš trečiadieni su
streikavo požeminių ir viršuti-1 
nių traukinių valdytojai (mo-! 
tormenai). Streikas neapėmė 
iš karto visas šakas, nes yra 
nesutarimas tarpe Transporto 
ir valdytojų unijos.

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

j i ė j i m o 1< o m i si j a, kur i i a m
[ rais periodais peržiūrės
Įplaukų ir išmokėjimų sąskai-

Met hunuose randasi senų 
žmonių namas, kur pirmiau 
ir lietuvių buvo. Įnešę tam j 
tikrą pinigu sumą, seni1 S. Penkavskas !

New Britain, Conn.
Union Mfg. kompanijos 

darbininkai organi z u o t i Į 
Elektros nepriklausomą uniją 
(UE). Buvo užvesta su kom
panija derybos dėl atnaujini
mo kontrakto,bet derybos su
bliuvo dėl to, kad kompanija 
nesutinka su daugeliu unijos 
reikalavimų. Tad kitos darbi
ninkams išeities neliko kaip 
tik išeiti streikam Darbinin
kai streikuoja jau kelnta sa
vaitė ir dar šiai kovai nesima
to galo, čia dirba apie 350 
žmonių, jie gerai laikosi, dirb
tuvę kas dieną pikietuoja, ne
prileidžia skebams užimt jų 
vietas.

Brockton, Mass
K METINIO KONCERTO

Nuoširdžiai linkime draugei 
Švedienei greitai pasveikti ir 
ibiem veikliems ir draugiš
kiems Nellie ir George šve
dams laimingų ilgiausių metų.

Laisviečiai

Laisvietis turėjo 
nuostolius gaisre

Newark, N. J
pu- 
bel

Dirve- 
Helen 
Pirmu 
Irene

J. Nobara, gyvenantis 633 
E. 11 th St., New Yorko mies
tu, rašo, kad jam įvyko baisi 
nelaimė Padėkavonės Dieną 
(Thanksgiving Day). Jo ke- 
rosininis pečius eksplodavo ir 
užsiliepsnojo visas apartmen- 
tas. Ugniagesiai ir laikrašti
ninkai jam sakė, jis buvo lai
mingas, kad galėjo išbėgti gy
vas iš apartmento. Viskas, kas 
ten buvo, sudegė. Šiuo laiku 
jis gyvena pas (lukteri ir jos 
šeimą Long Islande.

J. Nobara yra Laisvės pre-
IŠ ki- numeratorius ir, pranešant 

miestu Rt- šią žinią, -atsinaujino prenu
meratą ir prisiuntė dovaną $2. 
dienraščiui.

I Išreiškiame 
.v’!jo nelaimėje i ir linkime 
1S i greitai galėtų vėl Įsisteigti 

'viską naujai apartmente.

Ji surengė Lietuviu Tau-, 
tiško namo draugovės komi-i 
tetas. Įvyko lapkričio 24 d.' 
didžiojoj salėj. Programą į 
atliko Worcesterio Aido! 
choras, merginų grupė iri 
garsusis duetas—Ona Dir-! 
velienė ir Jonas Sabaliaus-I 
kas, vadovybėj Jono 
lio. Pianistė buvo 
Smith (Janulytė), 
kartu solo dainavo

iJaniulis. Visi savo užduotis 
•atliko pagirtinai — savo 
[gražiu dainavimu publiką 
i patenkino.

Aukščiūnas, Ekertas ir Ku-; Montello trio—Rose Stri
ps —visa traicė — pasiruošė j pinis, Alb. Potsius ir W. 
skristi Į Floridą praleist žie- ! Juodeikis — koncertą ati- 
mos laiką prie malonesnės i 
saulės. Aukseiūnai vieną žie
mą buvo praleidę net Kalifor- 
nijoje, kitą Floridoje.' ŠĮ kar- I 
ta tik Jonas vyksta, žmonai 
nusibodo po naujas vietas 
belstis. Laimingai praleisti 
šiltą žiemą.

Nesenai teko būti 
City. Mūs pažįstamas 
paskaityti iš Lietuvos 
Jame rašoma, 
tie 
rie 
kių 
ten
kaip gi praturtėtų ?

Union 
davė

jog Lietuvoje 
žmonės gerai gyvena, ku- 
vagia. Ot, sau mąstau, ko
dai' yra žmonių ! 
nuo vienas kito

Na, jei 
vogtų,

New Britaine darbas labai 
atslūgęs. Kai kuriose dirbtu
vėse 
d as, 
kus 
kai
sumažėjo, taip greit 
tuvės pajautė mažiau

sutrumpino darbo vai a n 
kai kuriose — darbinio 
po kelis atleidinėja. Ir 
tik darbininkų Įplaukos 

ir krau- 
pirkėjų.

j darė, vykusiai sudainuoda- 
! mi tris liaudiškas daineles.
Paskui Rožė Stripinis su
dainavo keletą dainų. Vis
kas išėjo gerai. Vadovybė
je Alb. Potsiaus susimokyta 
gerai.

Publikos buvo apie 200. 
Parengimu visi buvo paten
kinti. x *

Po koncerto turėjom cho- 
į ristams užkandžių, bet jie 
; vieni nerimavo, pasikvietė 
į prie stalo ir pašaliečių pasi
kalbėt apie meno reikalus. 
; M. Sukackienė susirado ir 
i mūsų trio, supažindino su 
; ’aidiečiais ir Jonu Dirvelių.

J. Dirvėlis ir M. Sukac-

!• Sulaikė jaunuoli dėl 
: grūmojimo mokytojai I.

Suareštavo Joseph Albanc- 
se, 16-kos metų jaunuoli, ku
ris grūmojo mokytojai. Jis 
mokosi Ilearen High School 
mokykloje. Pastaruoju laiku 

, pradėjo rašyti mokytojai 
Mrs. R. C. Cullen grumojan- 

jčius laiškus. Sakė savo laiš
kuose, kad ji “gaus kulką”. 
Reikalavo tylėti ir nesiskųsti 
policijai, nes “negelbės”. Vi
sus mokinius jo klasėje ji tu
rinti skaityti “gerai besimoki
nančiais”.

Talka davė gerų pasekmių

Prie Lietuviu Namo Bend-1 
r o v ės šeri ninku suvažiavimo i
ir banketo pasiruošimo reikė-i 
jo daug energijos Įdėti, Prie ’ 
direktorių prisidėjo ir kiti;i 
tai darbas buvo gerai atliktas j kiai ruošiasi. Išrinko tam dar- 
h dabar galimo pasidžiaugti! bui komisiją, kuriai vadovaus 
jo pasekmėmis. 'tokiuose darbuose patyręs

_j Walteris Brazauskas. Pasnm- 
Į dytas Jurgio Kazakevičiaus 
j orkestras. Organizuojami sta- 

. j lai. Jonas Grybas pasižadėjo 
; i mobilizuoti aidiečius, kad su- 

; daryti net kelis stalus. Julius 
j Kalvaitis pareiškė, kad Jis su- 
Isisieks su savo draugais net iš 
Coney Islando ir

Pokilis įvyks 
'vakare, gruodžo 
bus paskutinėje šių metų .iie-

■ noje.
Tikimasi nemažai publikos 

šiame pokylyje Netrukus bus 
paskelbta, pas ką bus galima 

i užsisakyti prie stalų vietas.

Gražiai praleidome > metinį 
.šėrininkų suvaživima ir ban- 
ketą. Tai dabar visi ruoškimės 

ir prn- 
Ju- i leisti metinį pokili — naujų 
pa-i metų pasitikimą. ,

Nemaža talka susidarė ban 
keto paruošimui. 
Brazauskas, kaip 
prie banketų darbo 
apsiėmė banketui 
Daug reikmenų jis 
atvežė. Marytės 
ir Wilson jau 
smarkiai virtuvėje

tik
ri s ų

Prie naujų, metų pasitikimo 
pokilio direktoriai jau smar-

Statys kubiečiui paminklą

New Yorko miestas gaus iŠ 
Kubos .$100,000 dėl pastaty
mo paminklo kubiečiui Jose 
Julian Marti. Paminklas bus 
Central Parke.

W alteuis 
patyręs i 

žmogus, j
vadovauti. ! 
supirko ir į

Misevičienė! 
penktadieni 

darbavosi, 
kad rytojaus banketui gerai 
pasiruošti.

šeštadienio rytą susirinko 
didžiulis talkininkų būrys. 
Prie Misevičienės ir Wilson 
iirisidėjo Anelė Kanopienė, 
trys patyrusios valgių gamin
tojos pasinėrė Į darbą virtu
vėje. O darbo daug — reikė- 

ijo pagaminti valgį ne vien tik 
jam iižtiojauta|bankctlli> bet ir atvykusioms 

, kad|ela
į talkon atėjo K. Benderis, 
i liūs Kalvaitis ir kiti. Tuoj 
sipuošė valgyklos stalai.

Suvažiavimui . talkavo 
j Fetrikienė, A. Yuskevicjh, 
[Vetchkiš ir kiti. Todėl viskas! 
gražiai nusisekė. Banketas da-! Jaunam vyrui reikalingas kamba-‘ 

ve gražaus pelno. kad būtų tyku, ir taipgi vi r-į
i tuvės- privilegijos. Man ha t tane,!

Bendroves valdyba ačiuoja Brooklyne ar Queens. Rašykite: j 
ivisiems, kurie banketui ii- su-Į Mr. A. R. Sutkus, 108-01 86th St., 1 
i važiavimui talkavo, taipgi! Ozone Park, N. Y.
j banketo dalyviams. Biaurus [ 
! oras, atrodo, nei banketui nei j 
! suvažiavimui nepakenkė Ban-l 

' negu • 
tikėtasi. Vėliau atvykusioms |

i net teko mažiau maisto. To
dėl direktoriai atsiprašo tų, 
kuriems gal nebuvo iki soties 
pasivaišinti

Dar vienas sveikinimas

sis miestas turi apie 
se milijono gyventojų, 
pridėjus priemiesčius, 
bus virš milijono žmonių. 
Kadaise šiame mieste buvo 
geras lietuvių darbininkų 
judėjimas: masiniai susi
rinkimai, koncertai, 
tų apylinkinių 
vykdavo į mūsų pramogas.

Dabar mūsų koloniją ga
lima pavadinti gyvu nabaš-i 
ninku. Daug lietuvių 
miesto išsikėlė į priemies
čius, o kurie čia yra, ap
mirę, išskiriant Taduką, 
kuris • darbuojasi Laisvės 
vajuje. Didelė garbė jam už 
darbštuma.

Mūsų miesto gaspadoriai 
didžiuojasi, kad jie subyti- 
no kitus miestus. Čia, sa
ko jie, pristatė projektinių 
namų miesto gyventojams— 
iš viso net 12 tokių projek-[ doleriuką Laisves paramai, 
tų. Šių projektų namų nuo-1 —-------------------------------
mos nėra vienodos, žiūrima,'Jis — mano senas ir geras kute dalyvavo daugiau 
kiek kas uždirba. ! draugas, daug man padėjo.

—:— Didelis ačiū jam už tai!
N-esveikuoja Marson, abu 

nas buvo rimtai susirgęs,! Shimkai ir F.1 Josmantas. 
negalėjo išeiti iš namų. Ko-1 Visi po gydytojo priežiūra, 
ja negaluoja. Dabar vaikš- ’ Linkiu jiems greit susveik- 
to, pasiremdamas kriukiu. | ti. Senas Mikas

Harrisonietis Senas Jo-, 
nas buvo rimtai

kitu vietų. *. c

antradienio
31 d. Tai

Madridas. — Diktatorius 
Franco jau yra 65 metų 
amžiaus.

Business Opportunity

Ridgewood-B’kiyn. Saldainių krau
tuvė, fontanas, kava. Savaitinė jei- 
ga $250-5300. Rcnda $60 i mėAesf. 
Arti mokyklų, krautuvių. Kaina že
me greitam pardavimui. Taipgi yra 
du kamb., vonia, lašai, garo šiluma. 
H Y. 1-0684. ' (236-23J8)

pietauti. W. Brazausku! ^kilmingai pasitikti

eJ . UI 1 veilS 11 1VJL. OUKcLC- I 

1 kienė prašę Rožę Stripinis, I 
, Alb. Potsių ir W. Juodeikį, 
[ kad jie laikytųsi meno veik
lioj ir kad trio gyvuotų to
liau.

Rodos nedidelis 
bet, iškadarių atsiranda įvai-! 
lių. Vienu tarpu buvo kaip 
kotkia epidemija — išdaužė 
langus; paskutinėmis dieno
mis nupiausto virves drapa- | 
nom džiovinti. Policijai dar j 
nepavyko sugauti nei vienų, | 
nei kitą.

miestas

Aidiečiai mums pridavė i 
daug gyvumo. Vakarą p ra-' 
leidom linksmai.

Geo. Shimaitis

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Perdūrė savo vyrui krūtinę

Mrs. Jennie DeStio padėta 
po $5,000 kaucijos, 
pervėrė savo vyrui 
kada tas šeštadienį 
5 vai. vakaro parėjo

LORDS
PASTRY SHOPPE

141 Merrick Rd.
Massapequa Park, L. I. 

PY. 8-8870
Diabetic Coffee Cakes, cookies, 

pies for Diabetics. Bread made 
100% from Gluten Flour.

Phone for Special Orders.

T.‘ L.Ji peiliu 
krūtinę, 

tik apie 
namo.

Atsinaujindamas prenu
meratų pridėk vieną kitą

s-| REIKALAVIMAI

Skalbiami Divonai 
Visokio dydžio—9x12 ir didesni 

Virš 20 sv.—25c už ekstra sv. 
Išplaunant, išpurtom, išdžiovimam 

$4.95 iki 20 svarų.
Visas Darbas Garantuotas 

MAURYS LAUNDROMAT 
86-10 31st St., L.I.C. ST. 6-2823. 
Nariai Amer. Inst, of Laund’g.

At Larchmont Employment
Abclnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-3668—TE. 4-1611, Mrs. B.

MATTHEW A.; p
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Sputnikas ir sputnikas! 
Spauda apie jį pilna, žmonės 
kalba įvairiai, čia lygiai kelis 
kartus jis buvo aiškiai mato
mas. Bet rašo, jog pirmojo 
sputniko raketa už keleto die
nų nupuls ant žemės. Na, gal 
amerikoniška pakils į aukštį.

Vikutis

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi

Knyga Iš 380 puslapių 
Kaina tik $1.50

Laisvė 
110-12 Atlantic Ave. 

Richmond Hill 19, N. Y.

■W

The Greater New York Fund ■
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NUNNER’S BAKERY
Pirmos rūšies tortai visokiemes 

pokyliams. 
Specialiai patarnaujame 
vestuvėms ii' parems.

Atdara Sekm. 6 v. r., iki 2 v.
199 Jericho Turnpike
Floral Park 4-8122.

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

d. 426 Lafayette St

( (Jk

4 pusi. Laisvi (Liberty) Penktad., gruodžio (Dec.) 6, 1957

Sveikinimu sarašan nebuvo 
Įtrauktas . vienas sveikinimas. 
Tai Onos Krasnickienės iš Co
ventry, Conn. Ji suvažiavimą 
pasveikino Jštr penkine.

Viso dabar su sveikinimais 
Įplaukė $282. Visiems sveikin
tojams širdingai ačiū.

Suvažiavimas ir 
praėjo pakilusioje
Suvažiavime padaryta 
žai svarbių 'tarimų, 
dabar bendrovės 
stengsis gyvenimai! 
Visi tarimai, reikia 
pravesti vienbalsiai 
na'me klausime trys 
balsavo prieš, 
taipgi išrinkti vienbalsiai. Vi
si senieji direktoriai apsiėmė 
ii buvo išrinkti, tik pora nau
jų. darinkta.

Naujų metų pasitikimas

Pirmadienio vakare direk
toriai tūrėjo susirinkimą. Jie 
išrinko valdybon tuos pačius, 
būtent, Walter Keršulį prezi
dentu, Stasį Titanį vice prezi
dentu, Peter W. Jones sekre- 
torium-iždininku'. Taipgi iš
rinkta pastovi knygų peržiū-

banketas 
dvasioje.

nema- 
kuriuos

direktoriai 
pravesti, 

pasakyti,
! Tik vle- 
i šerininkai 
Direktoriai

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybine Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.




