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Už atitaisymą neteisybes!
! Dr. A. Sukamo.
-•Marksisto balsas ir

Kodėl kolūkiai?
Logika iki galo!

Rašo A. Bimba

Paskelbė jugoslavų Europa nusivylusKRISLAI i Susprogo Amerikos 
zVanguardor raketa
Cape Canaveral, Fla. —;— “būtų labai ilga istorija. 

Penktadienį, 11:45 ryto bu- Jo pagelbininkas J. 
vo leidžiamas i dausas A- Walsh sakė,
merikos žemės sankeleivis, Isias mano nepasisekimas, 
vadinamas “Vanguard.” 

Jau ir pati valdžia į Tai šešių colių prietaisas, 
kad ji nebegali komunistų va- ; tveriąs bis.kį daugiau tri- laiko atsteigti,

penkių metu planą
Belgradas. — Jugoslavi-

Parlamentas užgyrė į
amžiaus,! Penkių metų 

sandraugęf

'Vanguardu
Londonas. — Visoje Eu-n 

Paul
tai didžiau-

Ką sunaikino sprogimas ir
gaisras, ims kelias savaites 

taiantru 
! jų svarų. Jį turėjo į dausas kartu vargiai bus galima 
iškelti raketa iš trijų sudū-11957 metais bandyti. Todėl 
rimų. Dvi sekundės po to, I šiemet aplink žemę pasiliks 

‘kai buvo įjungta paleidimo j skrajoti tik Sovietų Sąjun- 
: elektros įrengimai, biskį gos sputnikai.
Į pasijudinus į viršų, pirmoji Kaip jau žinoma, spalių 
■(žemutinė) raketos dalis i 4 d. Sovietai paleido į erd- 
' sprogo ir prasidėjo gaisras, ves Sputniką pirmąjį, kuris
l Trecioj! raketos dalis ku-i18 000 ]iu i£ju ; va. 
jrioje buvo Vanguardas landa 560 liu aukšturao. 
’nuvirto į vandenį. Tuojau i • ” J v
I “Vanguardas” ir toji dalis p ’ ■ - - - ■
; raketos, buvo išgelbėta čia

Togu jis tuojau pat buvusių laivelių. Gaiš- dionu
kalėji-iras užgesintas, žnjonių ne-i 
palei- i žuvo.

- ■ Taip baigėsi Jungtinių 
j Valstijų karinio laivyno pa- 000 mylių aukštumoje. Į

! stangos dar 1957 m. paleis- Tarybų Sąjungoje suži-1 ‘ "• n \ «
i ti į erdves savo satelitą. Vi- nojus apie Amerikos “Van-1 tVcirKO ullCZO kanale 

sumanymo, direktorius guardo’

(ius teisti ir nuteisti pagal ; 
Smitho minties kontrolės Įsta
tymą. Prieš visą eilę tų veikė
jų bylos panaikintos.

Ir gerai! Taip ir reikia!
Bet tai juk pripažinimas, 

kad keliolika veikėjų buvo 
nuteisti ir nubausti, vadovau
jantis tuo piktu Įstatymu, ne
teisingai. Taipgi tai juk prisi- 
i^ži n imas, k a d ’neteisingai 
laikomi kalėjime Croon, 
'Vinston ir Potash.

Jei taip, tai tegu tą baisią 
neteisybę nors dalinai atitaiso | 
prezidentas.
atidaro federalinius 
mus ir tuos tris vyrus 
ūžia laisvėn!

Tokia yra prasmė vedamojo i 
vajaus už laimėjimą jiems į 
amnestijos.

Viskas prezidento rankose. ’ 
Bent jau labai, labai pavėluo- SO 
tai prezidentas turėtų parody-' Dr. John P. Hagen pareiš- 
ti truputį žmoniškumo, Green, i kė, kad jis ir jo sandraugai 
^Vinston ir Potash išlaisvinda- ; yj-a “labai nusivylę.” Nepa- |

I • i • • y į •ynas. .
f Ar susipras?!

Jau esate girdėję apie In
donezijos prezidentą Dr. A. 
Sukamo. šiomis dienomis bu
vo padarytas ant jo gyvybes 
pasikėsinimas.

Dr. Sukamo yra vadas 80 
milijonu indonezų, kurie dar 
tik taip neseniai išsilaisvino iš 
holandų imperialistu jurfgo.

Jaunuolis pasmaugė 
savo jauną draugę j I

Chicago. — Northfield |
apylinkėje jaunuolis Robert įjos 
Fleig, 17 metų 
pasmaugė savo 
ir įmetė jos kūną į prūdą. !no, bendroji ’šalies.-reik-Į craves y angai aą. 
Jo draugė buvo Mary Lau įmenu gamyba siekiama pa- !PienoJe J° Paleidimo Angln 
Wagner, 14 metų, žmogžu-' kelti ant 58 procentų, ly- J°Je pei radijo_ bangas bu- 
dystę jis atliko, kada mer-i ginant su dabartine garny-' 

pirmu kartu nuo 
iš

socialistinės r°poje nusivylimas dėl ne- 
■ statybos plana. Sulyg pla- pasisekimo Amerikoje pa- 

šalies-reik-i erdves “Vangardą”.

gaitė atsisakė pasiduoti ly- : ba. Tai 
tiniai ir grasino pasakyti 111948 metų Jugoslavija 
tėvams. ! dirbo ateities, planą.

kad tai “nepataisomas A- 
merikos prestyžui smūgis... 
Ir kam reikėjo taip iš kal

ino girtis”.
Kas dėl . Japonijos, kur 

į vis dar juodas liūdesio ap- 
1 gaubimas tebeviešpatauja, 
i prisimenant ta, /kad 1945 
|m. amerikiečiai metė atomi
nes bombas ant Hirošimos 

i ir Nagasaki miestų, tai 
i entuziazmo lau

kiant “Vangardo”.' Todėl 
:nejaučiamas ir nusivylimas.

!vo sakomos eilės ir dainuo-i 
jamos dainos tuo reikalu.; 
Sužinojus nepasisekimą, vo- I 
kiečių generolas, raketų i 
specialistas L. Zanssen pa- ( 
reiškė: “Perdaug, perdaug! 

iiš kalno pūsta dūdos, kadai”. u7° A ' I I 1 'l'N 4-
!dar ‘Vangardas’ buvo ant!
žemės”.

Kitas vokietys specialis-1 
tas F. A. Staats pasakė: | 
“Tai daidelis 
mums visiems 
duoda smūgį 
ropai”.
cialistas K. W. Garland pa
reiškė: “Mes iki kaulų su-

Ispanai traukiasi
Madridas. — Strategijos 

; išakyta armi- 
Ifni 

iš įsitvirtinimu 
Zaco ir Tenin.. Is- 

Tie specialistai bus |panija savo jėgas traukia 
susipažinę su įvai-' linkui Ifni prieplaukos, kad 
raketomis ir dalis | kada gaus pakankamai pa- 

ypa- drūtinimų, galėtų pereiti į 
' ofensyvą prieš marokie-1 
Ičius.

Raketą specialistai
Washingtonas. — Gnu , 

džio viduryje bus užbaigę | Sumetimais 
200 raketų specialistų jos dalinius ištraukti 
mokslą. Ta pareiškė leite- srityje 
nantas-pulkininkas R. W.; Tiugsa, 
Beckas. ' 
pilnai 
riomis 
jų vyks į Europą 
tingai į Angliją.

Antrą Sputniką Sovietų 
mokslininkai paleido lap- 

___  _ ___kuris yra 
’virš 1200 svarų ir skraido i 
tokiu greičiu, kaip ir pir-1 
masis, aplink žeme virš 1,-1 p •

į Egiptas pats puikiai

Kairas, Egiptas. — 
sukrėtimas zidentas Nasser sakė, 

. . Tas už- Egipto vyriausybė 
Vakarų Eu-į žmonių pasitikėjimą,

Anglų raketų spe-j tarimą ir yra galinga. Jis 
sake, kad Egiptas įgyven
dins “socialistine demokra- 

I krėsti amerikiečių nepasi- tinę santvarką”.
. an 1 r i i i D

Pre- 
kad 
turi 
pri-

\ sekimu”.| p - • j Francūzijoje raketų di- Aieksandras deVerSKlS| rektorius Jean Volpert sa- Parvžius

nepasiseki’mą ra-1 
dijo komentatorius pasakė: 
“Gaila, kad Sovietų Sput- 

,nįkai nesusilaukė sau ame-
1 sisekimo priežastis aiškinti I rikinio talkininko.”

Kairas. — Antri metai, 
kaip Egiptas patsai pasi
ėmė tvarkyti Suezo kana
lo reikalus savo šalies nau
dai. Tada kapitalistinis

žino savo biznį,
Newark, N. J. — Didelio 

lėktuvų gamįnimo fabriko 
savininkas Aleksadras Se
versky, kuris iš Rusijos pa-

uwn vu.pciu jsieni() reįkalu ministl.as g 
|ke: ‘ Daryta su triukšmu ir kia- kad N
skubinant, o tokius mokslo . ’

negalima at- būsima konferencija t__
------------------------------------- , „

dalykus taip 
likti”.

Romoje,

negalima at- būsima konferencija turi 
“parodyti Sovietams, kad

Italijoje, sako,‘Vakarai nesibijo”.

Senatorius Fulbright 
i nesutinka su Dulles

pasaulis šaukė, kad “Egip-ibėgo po revoliucijos, reika
las nesugebės tvarkyti. ..

pasaulis neteks
kelio“.

štai kas mane sudomino. 
Teko patirti, jog Sukamo via 
marksistiniu pažiūru, žmogus.

Galimas daiktas, kad jis I 
nepriklauso nei socialistų, net Į 
komunistų organizacijai. Kas 

) reiškia, kad jis nėra organi- 
J/uotas socialistas arba komu

nistas.
Tačiau tai nereiškia, jog jis 

negali būti marksizmo pase
kėju. Esu Įsitikinęs, jog jis to
kiu ir yra.

Washingtonas. — Beveik 
ištisą valandą laiko Valsty
bės sekr. John F. Dulles 
ginčijosi su sen. William 
Fulbrightu, norėdamas įti
kinti, kad Sovietai yra silp
ni. Dulles pasakojo, kad Ta
rybų Sąjungos siūlymai so
cialistiniams kraštams ir 
kapitalistiniam

i taikoje 
apsiginklavimą,

i ir todėl
I svarbaus vandens
į Pasirodė, kad Egiptas pui
kiausiai tvarko kanalo rei
kalus ir turi gero pelno. 
Patiems egiptiečiams tvar
kant, praplaukė propor- 
cionaliai po 47 laivus į parą.

dalija gaminti daugiau karo 
lėktuvų. Jis sako, kad “ka
ras su bolševikais neišven
giamas”. Todėl Amerika tu
rinti gaminti kuo daugiau
sia karinių lėktuvų. “A- 
merika dar niekados nebu
vo tokia silpna, kaip dabar” 
— sakė fabrikantas.

Amerikos ir Sovietu 
prekyba padidėjo

jis klydo ir praeityje. Tary
bų Sąjungos sėkmingas pa
leidimas pirmojo ir antro
jo Sputnikų jau galėjo ir 
Dullespi atidaryti akis. To
liau senatorius sakė: 

“Rusija yra padarius 
daug didesnį progresą e- 
konomijoje ir moksle, negu .

pasauliui aš maniau”. Toliau jis nu- 
sugyventi, mažinti rodė, kad aišku, jog Sovie

tai paeina tai turi moderniškiausių 
iš Tarybų Sąjungos silpnu-j karinių ginklų, ir jų siūly
mo. imai taikoje sugyventi nepa-

Senatorius sakė, kad Dul-1 eina nuo jų silpnumo.
les daro didelę klaidą, kaip i

Tuo Įsitikinau pasiskaitęs 
jo ilgoką straipsni, tūpusį 
angliškam žurnale “N e w 
Times’’ už lapkričio mėnesi.

Dr. Sukamo straipsnis pa
vadintas: “Spalio revoliucija 
ir pavergtieji žmonės”. Pla
čiai, nuodugniai jis analizuo
ja Spalio revoliucijos Įtaką Į 
Azijos žmones ir jų kovas už 
laisvę ir neprik|ausomybę. Jis 
tfurodo, kokia tai gili ir dide- 
1X , buvo Spalio revoliucijos 
’Ąaka.

Jis kalba apie Spalio ^revo
liucijos Įtaka i Indonezijos 

. kovą prieš holandus imperia
listus. Tarybinės vyriausybės 
ir bolševikų paskelbtasis vi- 

' N?ms žmonėms apsisprendi
mo teisės šūkis 1 pasiekė pa
vergtuosius žmones visur.

Dr. Sukamo cituoja Kinijos 
respublikos tėvo Sun Yat-seno 
pranašiškus pareiškimus. Jau 
1919 t metais Sun Yat-sen pa
sakė:

“Mes jau nebežiūrime- į va
karus. Mūsų akys atkreiptos j 
Musiją... Rusijos žmonės bus 
^enintėliai Kinijos žmonių

(Tąsa 4-tam pusi.)

Sostinėje sąjūdis
Washingtonas. — Vy

riausybės ir karinių sky
rių vadai klausėsi laukda
mi pranešimo apie 
gardo” pakilimą. Vietoj to, 
jie išgirdo: “Įvyko eksplo
zija. Sužeistų ir užmuštų 
nesiranda”. Po to prasidė
jo nepaprastis sąjūdis. Vie
ni kaltina mokslininkus, 
kiti valdininkus, kurie 
mokslininkus vertė “kuo 
greičiausiai” paleisti “Van- 
gardą”, kad erdvėje nebū
tų vien sovietiniai Sputni- 
kai. Bet blogiausiai elgiasi 
tie, kurie Amerikos nepasi
sekimą teisina, patys neži
nodami nieko, būk “Sovie
tai turėjo taip pat daug ne
pasisekimų”.

Prezidentą supurtė 
“Vanguardo” nelaimė
Gettysburg, Pa. — Pre- 

su
žinojęs apie “Vanguardo” 
nepavykimą, nusiminė. Jis 
įsakė karo laivyo viršinin
kams tuojau patirti smulk
menas ir jam raportuoti.

Nixonas aštrina 
pasaulinę padėtį

NewYorkas. — Vicepre
zidentas Nixonas kalbėjo 
fabrikantų National Ass’n 
of Manufacturers Dietų pa
rėję. Pietai įvyko Waldorf- 
Astoria viešbutyje, kur da
lyvavo 1.800 aukštos padė
ties svečių. Nixonas puolė 
Tarybų Sąjungos politiką 
ir mokslininkus. Vis karto
jo ‘‘pasivyti. . . pralenkti .. 
sumušti!”

Gener. Griientheris 
vis prieš Sovietus

Atlantic City. — Buvęs 
vyriausias komandierius 
karinių jggų NATO dabar 
paskirtas Raudonojo Kry
žiaus Amerikos skyriaus 
vadu. Kaipo antitarybinis 
generolas, tai ir naujose pa
reigose kalba ne apie Rau
donojo Kryžiaus, uždavi
nius, bet dėsto savo karinę 
strategiją karui prieš So
vietus.

Washingtonas. — Per de
šimtį pastarųjų mėnesių 
Jungtinių Valstijų prekyba 
su Tarybų Sąjunga ir liau
dies demokratinėmis res
publikomis žymiai padidėjo. 
Ji viršijo penkis kartus 
pereitų metų to laikotarpio 
prekybą. Buvo virš 100 mi
ll jionų dolerių apyvarta.

Daug prekyba padidėjo 
su ‘Lenkija, čechoslovaki- 
ja, Rytų Vokietija, Vengri
ja, Bulgarija ir Rumunija. | 
Sovietų Sąjunga vyriausiai i 
pirko gumos, kenavimo ir

kitokių mašinų, taipgi 
spaustuvių įrengimų. Pir
ko veik už pusę milijono 
dolerių Dr. Saiko čiepų.

Kol kas Mr. Dulles ir jo 
artimi daro kliūčių biznio 
reikalams, nes jie atsisako 
išduoti leidimus ant pa
prastų gyvenimo reikmenų 
pardavimui Sovietų Sąjun
gai ir demokratinėms ša
lims. Atsakyta parduoti 

i net žibalo industrijoje reik- 
i menu, c

Van- Izidentas Eisenhoweris v • • _ • Z/T T

JAPONIJOS IR SOVIETŲ 
PREKYBOS SUTARTIS

Tokyo. — Japonija ir Ta
rybų Sąjunga pasirašė pre
kybos sutartį. Tas gerina 
tarpe abiejų šalių santy
kius.

Sovietų lėktuvai
Washingtonas. — Užsie

nio žvalgybos vadovas A. 
W. Allen Dulles sako, kad 
Tarybų Sąjungoje dabarti
niu laiku mažiau gamina
ma toli skrendančių jjombi- 
nių lėktuvų. Suprantama, 
kad tolimo bombardavimo 
reikalai skiriami dėl toli 
siekiančių raketų. Gamina 
tik vidutinio ir artimo vei
kimo bombinius lėktuvus.

Sovietai jau ruošia 
leisti 3-čią Sputniką
Viena, Austrija. — Čia 

atvyko Amerikos moksli
ninkas Dr. W. C. Dunlap, 
kuris buvo Tarybų Są
jungoje menesį laiko. Jis 
sako, kad kalbėjosi su prof. 
Dr. Kapitza. vienu iš tary
binių mokslininkų. Kapitza 
sakė, kad netrukus bus 
paleistas trečias Sputnikas, 
nemažiau 2,000 svarų! Bu
vo klausta, ar Sovietai jau 
galėtų pasiekti mėnulį. Ka
pitza atsakė, kad- taip, bet 
tas dar nėra tarybinių 
mokslininkų dienos darbuo
se.

Atidėjo laiką Bakery 
unijos išbraukimo

Atlantic City. — AFL- 
CIO vadovybė pasiūlė, kad 
vietoje išmesti Bakery and 
Confectionary uniją dabar, 
tai pratęsti laiką iki seka
mų metų kovo 15 d. Uni-

Sputniko raketa būk 
nukritusi Alaskoje

Maskva. — Tarybų Są- ja turi 132,000. narių. Tokiu

Romia. — Italija pardavė 
kitoms šalims 400 tonų va
rio. Ji turi arti 130,00 tonų 
jo sukuopusi.

Londonas. — Traukinių 
nelaimėje buvo 97 žmonės 
užmušti; 177 sužeista, iš jų 
110 pavojingai. Tai buvo 
viena iš didžių nėlaimių.

jungos komunistų vadas N. 
Chruščiovas pareiškė, kad 
pirmojo tarybinio Sputniko 
raketos dalis nukrito Alas- 
koje ir Šiaur-vakarų Ame
rikoje. Jis sakė, kad Sovie
tų vyriausybė reikalaus iš 
Amerikos vyriausybės gra
žinti savininkui raketos li
kučius. Sakė, kad raketa 
sulūžo į daug kavalkų ir ta
da jie nukrito į skirtingas 
vietas.

IV________________________

AMERIKOS RAKETŲ
BAZĖS BUS ANGLIJOJE

Washingtonas. — Susi
tarta su Anglija, kad ten 
bus pastatyta dėl keturių 
raketų grupių bazės. Įren
gimas atsieis $84,000,000.

būdu jai suteikta daugiau 
laiko išpildyti vadovybės 
reikalavimus.

Indonezija veikia
Jakarta. — Indonezijos 

vyriausybė sukonfiskavo 
hollandų bankus, biznį ir į- 
sakė esantiems šioje prie
plaukoje jų laivams nesiju
dinti. Prieplaukoje yra 12 
hollandų laivų. Informacijų . 
ministras Sudibjo sakė, kad 
Indonezija konfiskuos ir ki
tas Hollandijos nuosavybes, 
kaip tai sandėlius prieplau
koje, prieplaukų įrengi
mus ir t. t.

Vėl serai nukrito
New Yorkas. — Kaip tik 

paskelbta, kad “Vangar
das” nepaiko, korporacijų 
virš trys nBiįonai serų nu
puolė. Yp®ingai smarkiai 
šėrai nupuolė raketinių ga
mybos įmonių, taipgi avia
cijos ir kiti.

Barrington, III. —Mirė 
James Cardwell sulaukęs 
95 metų. Tai buvo žymus 
elektros ir geležinkelių 
srityje išradėjas.

Išmetė teamste r i y 
uniją iš AFL-CIO

Atlantic City, N. J. — 
Didelė didžiuma delegatų 
priėmė AFL-CIO vadų pa
siūlymą ir išmetė iš šios 
organizacijos Internatio
nal Brotherhood of Teams
ters uniją, kuri turi virš 
1,500,000 narių. Nutarime 
sakoma, kad ši unija bus 
priimta atgal, jeigu ji at
sisakys. naujai jos išrinkto 
prezidento James R. Hoffa 
ir išpildys kitus reikalavi
mus.
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(Iš atsiminimų)
Artėjo Kalėdos ir aš jau 

skaičiavau dienas. Aš visa
dos labai laukdavau Kalė
dų, Ir kaipgi nelaukti? 
Juk tik per Kalėdų šventę 
gaudavau pavalgyti geres
nio maisto: pyrago, kad ir 
iš namie maltų miltų, bet 
kvietinių, kleckų, aguonų 
piene mirkytų, šviežios 
kiaulienos šmotelį ir dar „ko 
kito. O jau kūčių vakaras,

MEMUARŲ SERIJATai kaip nelaukti Kalėdų, 
kada taip per visą savaitę 
tęsdavosi linksmos dainos, 
juokai, kalbos? Juk ir A- 
lytuj n-ebūdavo linksmiau 
per jurgines. O man ir ki
tiems tokiems vaikogaliams 
tai būdavo kaip tikras ro
jus, kad ir mes galėdavom 
kur nors užpečkyj sulindę 
spūksoti ir šaipytis. Na, o 
jeigu kuris didesnis iš pie
menų parsinešdavo lenktinį 
peilį ir visiems rodydavo, oi, 
kokia tai garbė būti su to
kiu mandruoliu! J uk tai i 
ne bet snargliui tokiam pri-1

UŽ AMNESTIJA POLIT. KALINIAMS j tai man būdavo didžiausia 
. . v iškilmė už visas kitas šven-

VIS DAUGIAU IR DAUGIAU žmonių pasisako už įes taip, kad aš ilgai atsi- 
. , - Kalėdų proga, su- mindavau.

Pamenu, dar po dienos , ., _ , 1v.
j šviesai atnešdavo i priean-1 koks tai būdavo džiaugs. ■ 

iš' kluono. !masj ,kad tekdavo kartu, 
Ale ka čia iš kluono! Koks | pabėgioti po kaimelį; po tą;

- v J tęV0 Panemumnkų mažąjį bro-j
! _  kaip pirtis Ii- i kuką - liliputą. Todėl a s i

jnams minti didumo, bet va-1 tik rudeniui atėjus klausda- 
Irving Potash — federaliniame kalėjime Atlantos dino kluonu. Motina apdė-|vau mam3; kaip toli Kalė

davo stalą šienu, užtiesda-;dos< Motina ne tik kad 
vo balta, namų rašto austa |ma1} l)asa,kydavo; kiek dar 

; padėdavo bliūdą'nedėhų-savaimų iki Kalėdų,: 
i kisieliaus, kelias silkių uo-i ^et net kalbėdavo n apie ka-, 
degas ir bliūda klecku. ' Pyja£^» 0 as tik Jai-, 

izydavausi dėl to skanėsio. 
Ak, tie kleckai! Tik mo- §faį jau įr Kalėdos po ne

gina neduodavo per daug jų,dėlios — ji man sako. Oi, 
1 » 1 ▼ 4- i n n Iri r /-I X r tA C* 1 X m 1 1 1 1 • ____ ____ I l

iškilmė už visas kitas šven-

tai, kad prezidentas Eisenhoweris, 1 
teiktų amnestiją trims politiniams kaliniams, įkalin
tiems pagal Smitho (minties kontrolės) įstatymą.

Tie tiys. yia. gi maiše šieno iš
Henry Winston — uždarytas lederalimame kalėj i-1

me Terre'Haute, Indiana valstijoje. ! jau ten buvo mano
Gil Green — Leavenworth (Kansas valstijoje) fede- į Riuonasį 

raliniame kalėjime.

Pamenu, dar po

Mokslo, darbo, kovingi keliai
ŽEBRAIČIŲ MILDA CĖSNIENE

Nuo seniai jau Žebraičių šeimelė
Pasižymi progreso srity:

Tex žebraitis skardžiai balsą kelia,
Jo kelionė draugijoj plati.

Nors čiagimis, laisvai jis prabyla,
Kaip išmokė senukai tėvai,

Dienos įvykius stebi akyliai,
Mazgų mazgą suranda lengvai.

Jo sesutė Mildutė Čėsnienė—
Išmoninga, guvi, patvari:

Pažmonys ar vieša vakarienė,
Nesnopsos ji niūriai patvory.

Ir skambėjo garsusis duetas
Po lietuvių kolon’jų sales,-—

Ir gėrėjaus, klausiau sužavėtas
Tas melod’jas sklandžiai apvalias!

Kaip gerai, kad balsai dainininkų,
Skambesys sutartinių dainų

Nenuščiuvo dykai, neišnyko:
Plokšteles įdainuotas menu.

J

mieste, Georgui valstijoje. davo stalą šienu
Mes manome, jog reikalavimas-raginimas, kad pre- i 

zidentas paskelbtų jiems amnestiją, yra teisingas rei-; prastyre; 
kaliavimas-raginimas.

Įstatymas, pagal kurį jie buvo teismų surasti kal
tais, pasirodo, yra ‘skylėtas” — taip paskelbė šalies 
Aukščiausias Teismas.

Daugelis tų, kurie buvo nuteisti (pagal Smitho 
įstatymą) įkalinimui, vėliau buvo išteisinti. Jeigu taip, i 
tai supraskime, kad ir tie, kurie kalėjime sėdi, buvo nu 
teisti nekaltai.

Tiesa, Irving Potash dabar sėdi kalėjime ne už tai, i sėsdavom valgyti kūčią, tai kanas; turėsi 
kad iis nusižengė Smitho aktui — už tai jis jau atkalė- į motina atnešdavo ant toriel- viednčs. 
jo. Kai atkalėjo, jis buvo “laisvanoriškai” išdeportuotas, kos plotkeles ir visiems pa- nebuvai, o štai, 
bet, pasiilgęs savo paliktos šeimos Amerikoje, Potash i dalindavo, 
grįžo, na, ir dabar jis sėdi kalėjime.

Mums rodosi, kad prezidentas, turėtų, žiemos šven- j 
čių prega, Ule’sti juos iš kalėjimo, amnestuoti juos pana- j 
šiai, kaip kadaise prezidentas Jeffersonas ;________
įkalintuosius, nuteistus einant Alien and Sedition įstaty-1 
mais.

O prezidentas Hardingas, atsimename, tuojau po 
Pirmojo pasaulinio karo, buvo amnestavęs E. V. Debsą.,

Paskubės, apsisuks, pasirodys
Su šypsą iš malonios širdies,—

Ir, kaip muzika, skamba jos žodis,— 
Visą salę nuskaidrins, nušvies.

Su jaunatvės dvasia spindulinga
Ir su šiluma sielos jautria,— 

žodžio draugiško jai nepristinga—
Pažiba asmenybės žvitrios!

Čėsna Jonas tiek pat ne snaudalis,— 
Jį matai su pažangia srove,—

Duoda ranką, aukoja kiek gali, 
Padėka jam už tai ir šlovė!

KASTUTĖ ABEK-RIMKIENĖ
Mūs’ garsi dainininkė Kastutė

Abekienė—Rimkienė nūnai,—
Metų metais skambioji lakštutė:

Kur tik proga, dainuos būtinai!
Jos kontraltas garsus, kaip vargonai,

Kai ji solo dainuoja vi-ena,—
Su Kenstaučiene skrenda maloniai

Harmoningo dueto daina!

valgyti, sakydavo: “apsivaL pops tai man džiaugsmas!) 
įgysi, tai pilvą skaudės.” pet bevakarieniaujant bul- 
■ Pyragą palikdavo pirmai ves, jį man sako: “Pasival-j 
'dienai Kalėdų. 0 kada jati gyk, vaikeli, gerai, kad ryt 
'stalas paruoštas ir mes su-)ryte nebūtai per daug al- 

i. ryt eit spa- > 
Dar nuo vasaros' 

va, jau ir' 
Kalėdos.” Mane kaip šaltu.' 

Aš vis prašydavau ruža-. vandeniu apipylė — aš taip!
: vos — aš mylėdavau ruža-■ nenOrėdavau eiti tos “spa-į kur tu dabar visus juos ir 

iuvb učuia-■sPak’a- Tėvas, persi-;viednės.” Tėvas, nors ir)atsiminsi! O ant galo, ar 
amnestavo i^e^n.°4ęs: kalbėdavo poterius silpnBs būdamas, atsiliepė; į aš žinau, kuris griekas, o 

" " 71 " " '''“‘Nu, tu ką dabar susimis-Jkuris ne. Betgi atsiminiau 
? varyti spa- vieną “didelį” grieką, kad 

i klausydavom, nors nosupra- viednės tokiame žiemos šal- net mane apėmė baimė: ir 
tome jo maldos. Betgi šią, tame ore. Bažnyčia 
paskutinę kūčių vakariene(]<aį}) vilkinyčia, — dar per-!gui?

! lenkiškai, o mes sūdė j ę;
-rankas ir nulenkę galvas,'linai? Vaiką

tome jo maldos. Betgi šią, tame ore. Bažnyčia šalta, kaip reikės pasakyti kuni-

PAGERBĖ K. YAIRĄ-RACKAUSKĄ
RYŠIUM su Karolio Vairo-Račkausko gimimo sep

tyniasdešimt penktosiomis metinėmis Tarybų Lietuvos 
vyriausybė suteikė jam Lietuvos TSR Nusipelnusio kul
tūros veikėjo garbės titulą.

K. Vairui-Raekauskui 75 m. amžiaus sukako lapkri-

džiais; jis jau jautė, kad 
; kitos kūčios jis nesulauks 
;būti kartu su mumis. Ir 

čio 16 d. Ta proga Kaune, kur rašytojas gyvena, buvoinors tai buvo liūdna kūčių 
suruoštas spalvingas pokylis jubiliatui pagerbti. Jis ga-' vakarienė, bet aš-visgi bu
vo sveikinimų iš daugelio rašytojų, kultūros darbuoto- ivau tik vaikas ir negalėjau 
jų; gavo sveikinimų, kaip rašo Vilniaus spauda, ir iš kai Isuprasti, kad tėvas, n-epa- 
kurių Amerikos lietuvių veikėjų.

K. Vairas-Račkauskas yra gyvenęs Amerikoje, re
dagavęs SLA organą ‘ Tėvynę”, taipgi čia būdamas, iš
vertė vertingų knygų — jų tarpe “Karė kodėlei?”, 
teris ir socializmas” — į lietuvių kalbą. Jis yra parašęs 
originalių kūrinių, bet daugiausia ;
mas geras knygas į lietuvių kalbą. Iš viso, sakoma, K.

tėvas jau nesikėlė iš lovos—. §a]s įr susirgs.” Tėvas, 
jis jau buvo per silpnas,— 'mat, nebuvo dievočius: baž- T , . .,.■ . v ,, v
tad tik pažvelgęs Į mus vi-'nygja Įankč labai retai—tik lmurcl§s n.ykstt.Lsa?.svel?’ 
sus palaimino tėviškais žo- ]^rt£ per metus, kai eidavo- .v v.\. i

O, štai jau ir bažnyčia.

Kultūrinio gyvenimo si-ela— 
Siaudžia gaudžia galinga daina;

Ją klausai—ir tau lengva ir miela:
Ji žavingos jėgos kupina!

Mūs’ Kastutė—ne tik dainininkė:
Šį šaunioji tėvynės dukra—

Patvari laikraščių vajininkė, 
Pažangos ji nešėja tikra!

Būk sveikutė, Rimkiene Kastute!
Mes didžiuojam’s tikrai tavimi:

Kur tik gieda skambioji lakštutė, 
Jai pasaulio kampai artimi!

Rugp. 14, 1957

STANEVIČIENĖ 1R DOČKIENĖ
O Stanevičienė ir Dočkienė?

Dainininkės balsingos abi!
Ar abi sudainuos ar pavieniui— 

Subanguoja daina įstabi!
Jos dažniausia sudrožia duetą:

Susilieja, siūbuoja balsai,—
Ar tai gaida nauja ar girdėta, 

Susitelkęs, palinkęs klausai.
Ai, mūs’ liaudiškos dainos galingos!

Kibirkštim žaižaruoja garsai!
Ir nostalgiškos jos, ilgesingos— 

Taip ir sklinda širdin pratisai...

j sveiks ir jo mirtis atneš 
i man daug vargo, ir kad ir 
I man gal ši bus paskutinė 

“Mo-! kūčių vakarienė šioj skur
džioj lūšnelėj, bet savoj. O 

pasidarbavo, versda-! kada suvalgydavom vaka- 
—• —, |.aj motma taip ir 

Vairas-Račkauskas yra išvertęs i lietuviu kalbą 80 di- Pykdavo stalą su visu li
kusiu maistu; palikdavo dū- 

I šioms, kad jos atėję turėtų 
kuo “pasisotinti.” Tai buvo 
daugiau, negu šventė; tai 
buvo kas tokio mistiško, ne- 

; suprantamo.
Betgi man svarbiausia bū- 

i davo tai, kad per Kalėdas 
j pareidavo namo — baigda
vosi tarnystė — visi pie- 

i menys, bernai, mergos

dėsnių ir mažesnių veikalų. Rašytojas gyvena, kaip sa
koma, Kaune ir ten dar vis dirba. Pastaruoju metu jis j 
račo romaną apie kunigą Vladislovą Dembskį.

K. Vairas-Račkauskas kažkada parašo ir mūsų 
laikraščiui.

Beje, Lietuvos vyriausybė tokį patį pagerbimą su-; 
teikė ir poetui A. Lastui-Lastauskui, sulaukusiam 70 me-' 
tų amžiaus.

“Tėve mūsų” ir tris “Svei
ka Marija” kas rytą ir va
karą per penkias dienas. 
Klaupkis, muškis krūtinėn 
ir gali eiti prie komunijos.

Aš nuslinkau ant pastove- 
lio prie spaviednyčios, suda
viau kelis kartus kumščia 
krūtinėn ir atsikėlęs pabųj 
čiavau kunigui ranką už at *" 
leidimą griekų, ypatinga^ 

—Tu'toks mažas, dar tikį.l’au to “didžiojo,” nuėjau j • 
vaikas ir jau papildei sodo-j kitą pusę bažnyčios, atsi- 
mišką grieką! — sušuko jis klaupiau palei piliorių prie- 
ant manęs. Kaip ir kur, šais šv. Marijos altorių, kal- 
kaip tavęs ir žeme nepra- bu poterius ir džiaugiuosi, 
rijo! kad nereiks gyvam degti

Aš iš baimės vos verkti pekloj, o kartu ir vėl pradė- 
nepradėjau ir ėmiau pasa
koti, kad visai netikėtai pa
sitaikė toks pripotkas.

—Kaip tai netikėtai? —■ 
jis piktai pradėjo grąsinti. j 
Pasakyk viską; jei ne, tai' 
negausi išrišimo ir komu-į 

i nijos, ir degsi pekloj gyvas! 
i Man išgirdus tokį piktą 
grąsinimą, kad gyvas pek
loj degsiu, vieton šalčio, 
pradėjo svilinti karštis, kad 

‘net plaukai, kurie gal pusė 
metų kai buvo kirpti, pra
dėjo raitytis iš to “didelio 
karščio,” kuriuo kunigas 
mane grasino. Nu, ką da
ryti? Bijau nebijau, bet tu-

ve nukoros, jei meluosi ir 
šventvagiškai komuniją pri
imsi.

—Kad aš bijausi, dvasiš
kas tėveli, pasakyti. Aš la
bai didelį, sodomišką grie- 
ką papildžiau. — Kas tas 
sodom iškas griekas buvo, aš 
nežinojau; aš tik kitus gir
dėjau kalbant, kad tai labai 
didelis griekas.tą vandenį, persižegnojau ir 

stojausi pasienyj. O šalta! 
Gerai tėvas sakė, “kaip vil- 
kinyčia.” Drebulys krato, 
kad ir dantis nesiekia dan-

Žmonių dar nedaug, 
gerai; nereiks ilgai 

laukti eilėj. Ir ne po ilgio 
aš jau prie spaviednyčios 
pasilipęs ant pastovėlio ir 
iš baimės nė pats nesusi
graibau ko reikia. Betgi 
šiaip taip atlikęs reikalin- 
g a s ceremonijas, prikišę 
veidą prie langelio, laukiu,, 
ką kunigas sakys.

—Ką sugriešijai — klau
sia jis. Ir aš pradedu pa-

velykinės išpažinties.
Sekmadienio rytą, kada 

dar man taip gera miegoti, 
motina prikėlė, sakydama:, 
“Kelkis, ' 
.rengsi, tai pradės ir švisti; 
jau aušrinė ties Valūno 
grūšia, tuoj bus šviesu, o 
iki nueisi, tai bus ir diena.” 
Aš, kad ir nenoromis, tu
rėjau motinos klausyti. At-į 
sikėliau. O šaltis visur lin
do ir gnaibė ir drebulys 
kratė, o ypač, kada pradė
jau aš praustis veidą šaltu 
su ledais vandeniu, tai kuo 
nesustirau į ledo statulą. Ir 

šakoti, kaip kartą man ga
nant žalmargę ant virvės 
paežyj ji užsimanė parody
ti savo ir nesiskaityti su to
kiu vyru, kaip aš; ji pasine
šusi ėmė bėgti pievon, o aš 
neatsilaikydamas parkritau 
ir ji mane vilko ant pilvo ir 
nubrozdino man visą pilvą.

vaikeli, iki apsi-!, i- . v . .. tai
jau drebėti nuo šalčio.

I. Vienužis

nors motinos pečius ir gerai 
jau buvo įkurtas, bet pirke
lė dūminė ir durys atdaros, 
tai šilumos jokios nėra. Aš 
rengiuosi, motinos padeda
mas; ji visur gerai apžiūri, 
kad kojos būtų gerai įsuk
tos autais, kad guzikai bū- 

ir tų visi susegioti, o aplink
LEDLAUŽIS “LENINAS”

TARYBŲ SĄJUNGOS laivų statytojai ir inžinie- Į piemenės. Tada šis skurdus j kaklą dar apsuko, apmutu- Aš ne tik verkiau, bet supy- 
laivą-ledlaužį, pavadintą r kaimelis, kuris ’---- * 1 1 yj 1 “ ’ ' ‘ ’ . . . .

metus beveik

So. Boston, Mass.
PADĖKA

Dėkojam visiems už suteik
tą užuojautą mums liūdesio 
valandoj, mūsų sūnui Stasiui 
čiuberkis mirus. Ypač didelis 
ačiū visiems, kurie papuošė 
velionio grabą puikiomis gė
lėmis ir piniginėmis dovano
mis.

Dėkojam 
priruošė po 
džius.

Dėkojam 
Cambridge,

draugėms, 
šermenų

kurios
užkan-

riai nuleido jūron naują laivą-ledlaužį, pavadintą f kaimelis, kuris per visus iravo su skepeta, užtraukė 
“Leninu”. metus beveik negirdėdavo [kepurę ant ausų, kad nenu-

Tai apie 16-kos tūkstančių tonų įtalpos laivas, galįs I linksmos kalbos, juoko, dai-, šalčiau, ir pabučiavusi iš
mos, antsyk atbusdavo, at-,leido, sakydama: “Matai, 
gydavo, kaip iš numirusių, i vaikeli, jau darosi visai 
ir prisipild y d a v o visokių ■ šviesu ir nebus baimės eiti, 
linksmų kalbų, juokų ir i o iki nueisi, tai bus ir die- 
šiaip visokių prajovų. OI na. 
jau dainų, dainelių ir vi
sokių giesmių, tai tik ir 
skambėdavo kiekvienoj pir-

per valandą plaukti apie 20 mazgų, jūrinių mylių.
Laivų nuleidžiama jūrosna daug ir visur, bet šis 

laivas, ledlaužis “Leninas” atkreipė į save viso pasaulio 
dėmesį tuo, kad jis bus varomas ne aliejaus, ne anglies 
jėga, o atomo!

Tai pirmas atominis laivas pasaulyje, ir jis buvo 
pastatytas socialistinėje šalyje.

Sakoma, “Leninas” yra aprūpintas jėga metams 
laiko. Vadinasi, per metus jis. J galės triuškinti ledus, sto- kelėj per visą savaitę. Vis 
vinčius kelyje prekybiniams laivams. O po metų jis turės kuris iš bernų bei mergų, 

arba net ir piemenys par-būti “papildytas” nauja jėga. arba net ir piemenys par
Tarybų Sąjungai ledlaužiai labai reikalingi, kadangi sinešdavo dar niekad negir

jūros keliai, šiaurėje, dažnai esti ledų pastojami. Turi 
būti tvirti laivai ledams laužyti, triuškinti.

Tarybų Sąjunga buvo pirmoji pasaulyje šalis, įstei
gusi atominę elektros jėgainę. Ji — pirmutinė išalis, pa
leidusi į erdvę du dirbtinius žemės palydovus. Ji — pir- 

'• mutinė pasaulyje šalis, pastačiusi didžiulį laivą, varomą 
ijomo jėga.

Neseniai buvo skelbta, kad neužilgo Tarybų Są
jungoje iau pradės kursuoti traukiniai, kurių loko
motyvus varys atominė jėga.

Vis tai milžiniški pasiekimai moksle— pasieki
mai, apie kuriuos prieš keletą metų žmonija tik svajojo.

dėtą dainelę šioj Nemuno 
pakrantėj, iš kelinto kaimo 
ar parapijos. Ir taip tęsda
vosi toji linksmybe per visą 
ištisą savaitę? O jau tas 
Ceslios Vinskė tai buvo kaip 
koksai visų piemenų ir pus
bernių karalius: jis dau
giausia išgalvodavo visokių 
prajovų ir špitogialių. Tai 
būdavo linksmiausios dienos 
iš visų metų.

Dangus rytuose jau pil
kavo ir aurinė visai geso. 
Sniegas verkė po kojomis, o 
šaltis kibo į nosį, kad rei
kėjo su ranka trinti; me
džiai pilkavo visi apšerkš
noję, Ir nors rytas jau ir 
visai švito, bet mane ėmė 
kokia tai baimė ir gana. Ir 
nors žinojau, kad piktosios 
dvasios rytais nesivaidena, 
bet aš bijojau ir tiek; ir gal 
ne tiek piktųjų dvasių, kiek 
to seno kunigo Karužio. Ei
nu ir galvoju, a-a, kad ką 
nors einant pamatyčiau, bū
tų drąsiau. Tačiau eidamas 
galvoju ir apie griekus* kiek 
ir kokių esu papildęs. Bet

Klubui 
parūpi- 

netektų pekloj degti. bearers) ir jo gaspadoriiii 
Buvo Šitaip, dvasiškas !^vingijuj už suteiktą patarna

vimą. Lietuvių Piliečių Klubui 
So. Boston, Mass., ačiū jam 
už šute k tą patalpą iš k re ma
terijos grįžusioms užkandžiui. 
Stanley Reinardui už prakal- 
belę ir eilutes prie mūsų sū
naus karsto, sakytas k re mato-; 
rijoj. Taipgi laidotuvių tvar-/ 
Rytojui (direktoriui) ZaleLs- 
kui už malonų patarnavimą.

Visiems nuoširdus dėkui!
Rapolas ir Burnice 

Čiuberkiai

Piliečių
Mass., uži ,• . į i camoringc, Mass., iriu pasakyti, kad tik gyvam , • , ,* i i • j 4- Imma laidotuvininku

kęs ant tos kravės ją kei-■tėveli, — aš drebėdamas 
kiau, vadindamas gyvate ir i ėmiau pasakoti tą “didelį” 
rupūže. . , grieką: — Aš ryte, tik atsi-

—-Ar daug kartų tu taip j kėlęs ir nulipęs nuo pečiaus 
keikiai? ; atsiklaupiau palei suolą su-

—Neatsimenu. D a u g. į kalbėti poterius, 
Gal kokią dešimtį' kartų.

—Oi! tiek daug! O ką 
daugiau!

—Varydamas paršą tvar- 
tan, vadinau jį velniu, ba 
jis nenorėjo eiti tvartan, tik 
patvoriais bėgiojo.

—Ką daugiau?
—Atsitūpiau Saldoko bul- 

vėsna.
—O ko tu ten tūpei?
—Man pilvą suskaudėjo

ir aš...
—Ką daugiau?

—Prisiskyniau saują Dun- 
bliausko žirnių.

—Ką daugiau?
—Daugiau nieko neatsi

menu.
—Pasakyk, vaikeli, viską, 

nieko neslėpk, ba dievas ta-

gi sesutė 
turėjo ko eiti laukan, tai ji 
ieškojo po suolu klumpių 
ten, kur aš klūpojau, ir ji 
man visai netikėtai sudavė 
alkūne į mano šoną ir aš... 
a-a-š,.. su... su-si-pe-pe;.. 
kalbėdamas poterius.

—Ak tu, parše, tu nešven- 
itintas gyvuliuke! Ar tai 
viskas?

—Viskas.
—Ar prižadi daugiau ne- 

griešyti?
—Prižadu, prižadu, dva

siškas tėveli, prižadu.
—Ar gailiesi už griekus?
—Gailiuosi, gailiuosi, la

bai gailiuosi.
—Tai gerai.

Londonas.
gražuolė
Dors
nuo savo vyro Denis Ha
milton. Jie vedė 1951 m.

— Anglijos 
artistė Diana 

reikalauja perskyrų

Miami, Fla. — 19 metų 
jaunuolis, pašėlusiu smar
kumu užlėkė automobiliumi i 
ant šaligatvio. Du žmones ' 

Sukalbėsi užmušė ir penkis sužeidė, ę

2pusi. Laisve (Liberty) Antrad., gruodžio (Dec.) 10, 1957



VINCAS ČERNECK1S

v KAUNAS ŠIANDIENI
1 Kaunas — senas Lietu
vos miestas. Jis minimas 
dar XIII amžiaus metraš
čiuose. Lietuviai tuomet pa
siaukojamai kovojo su nesi
liaujančiais kryžiuočių or. 
d i n o antplūdžiais. T a i 
trukdė miestui vystytis. 
Tik po Ž a 1 g i r i o kovos 
(1410 m.) Kaunas pradėjo 
augti, plėsti prekybinius 
ryšius su užsieniu.

XIX šimtmečio antrojoje i per Nemuną ir Nerį, 
pusėje per Kauną i Vaka
rus nutiesiamas geležinke
lis. Mieste atsiranda eile 
stambių pramonės įmonių,, 
buržuazinės respubl i k o s 

.etais, kai ponų Lenkija 
okupavo senąją Lietuvos 
sostinę ‘ Vilnių, Kaunas ta
po laikinąja Lietuvos sosti
ne. Visa tai atsiliepė to
lesniam jo augimui ir vys
tymuisi. Tačiau audringai 
Kauno ekonomika ir kultū
ra suklestėjo tik Tarybų 
valdžios metais.

I. PRAMONĖ
Iki 1940 metų Kaunas 

buvo stambus Lietuvos 
pramonės centras. Čia vei- 
feė eilė metalo apdirbimo 
įmonių, lengvosios, maisto

To-
įmonės, kaip 

“Drobė,” “In-

ir kitų pramonės šakų įmo
nės. Fašistinės okupacijos 
metais Kauno p r a m o n ė 
smarkiai nukentėjo, 
klos miesto 
“Metalas,”
karas,” “Aleksotas” ir dau
gelis kitų, buvo sugriautos 
ir išgraibstytos. Okupantai 
susprogdino abi elektrines, 
vandentiekį, telefono ir te
legrafo stotį, visus tiltus

publikos lengvosios pramo
nės įmonių ir per metus 
pagamina tiek vilnonių au
dinių, kiek 1939 metais bu
vo pagaminama visoje Lie
tuvoje.

Atstatant tai, kas buvo 
sugriauta, mieste k a r t u 
buvo kuriamos kai kurios 
naujos pramonės šakos. An
tai, 1950 metais Kaune bu
vo paleista į darbą “Perga
lės” turbinų gamykla. Ši 
įmonė aprūpinta šiuolaiki
niais didžiai našiais įrengi
mais ir diena iš dienos di
dina produkcijos išleidimą. 
Jos turbinos yra žinomos 
ne tik Lietuvoje, o ir kitose 
tarybinėse respublikose, 
liaudies demokratijos šaly
se bei Indijoje.

Žaliakalnyje, ten, kur 
anksčiau juodavo pusiau 
sugriautas garažas, primi
tyvi kalvė, tyvuliavo pelkė, 
Tarybų valdžios metais iš
augo dideli korpusai, sken
dintys žalumynuose. Čia 
įkurta didžiausia respubli
koje motorų remonto įmo
nė. Jei pirmiaisiais metais

• II. STATYBA
Daug dėmesio Kaune ski

riama statybai. Ypač platų 
užmojį pokario metais įga
vo pramonės objektų staty
ba. Tuoj po karo buvo at
statytos ir rekonstruotos į- 
monės “Drobė”, “Bitukas”, 

’“Silva”, 
mūnas”, 
statomas pliušo i 
kombinatas, mechanizuota 
kepykla ‘Raudonasis Spa
lis” prekybos mechanizmų 
gamykla, fabrikas “Star
tas”, Aklųjų Instituto kom-

įmonėje gaminamos verti
kalinės gręžimo stak lės, 
vulkanizacijos aparatai ir 
kt. Šiais metais įmonė pra
dėjo gaminti ir dizelinius 
motorus.

Po karo buvo pastatyta 
ir Kauno laivų remonto 

: įmonė, kuri dabar pati sta
to “Moskvičiaus” tipo ke
leivinius laivus.

Nežiūrint to, kad sunkio
ji ir metalo apdirbimo pra
monė užima vis didesnį ly
ginamąjį svorį Kauno in
dustrijoje, mieste tempais 
vystosi ir lengvoji pramo
nė. Beveik pusę visos mies
to pramoninės produkcijos 
sudaro tekstilė, trikotažas, 
avalynėj kailiai ir 1.1. ■

Svarbi vieta priklauso 
medžio apdirbimo, popie
riaus ir poligrafijos pra
monei. Tarybų Valdžios me
tais čia buvo įkurtas kom
binatas, gaminantis statybi-, 
nes miško medžiagas ir^kai Kaune plačiu mastu stato- 
kuriuos dirbinius. Palaips- mos ir komunalinės bei kui
lį i ui 
stambia 
įmonei, 
tuotas ir išplėstas “Lieps
nos” degtukų fabrikas, pa-Į— vidurinės mokyklos ir 
didintas Juliaus Janonio i žemės ūkio technikumo pa- 
vardo popieriaus fabriko1 statai. Neseniai buvo pa- 
galingumas. Kasmet jis pa-i statyta didelė pirtis Sena-

i 20 i miestyje, Veterinarijos A-

“Metalas”, “Pir-
“Atrama”. Dabar

ir šilko

7 C *7 C-

binatas ir kt. Daugelyje į- 
monių, pavyzdžiui, “Kot- 
ton”, “Bitukas”, Kazio Gie
drio vardo, papildomai sta
tomi nauji cechai. Plačiai 
išsivystė Kauno hidroelek
trinės statyba. Šio penkme
čio pabaigoje ši elektros 
stotis prie Nemuno pradės 
veikti.

Be pramonės objektų,

Jau pirmojo pokarinio 
penkmečio (1946 - 1950) 
pabaigoje karo padarytos 
žaizdos buvo užgydytos. 
Kauno darbo žmonės, atsta. 
tydami pramonės įmones, 
kartu rekonstravo ir plėtė 
jas.

Kai okupantai paliko 
miestą, “Drobės” fabriko 
vietoje buvo likusi akmenų 
krūva. Dabar įmonė ne 
tik atstatyta, o ir žymiai 
išplėsta, aprūpinta naujau
siomis mašinomis. Fabri
kas pradėjo gaminti aukš
čiausios kokybės vilnones 
medžiagas kostiu m a m s . 
Dabar Kauno “Drobės” vil
noniu audiniu fabrikas vir-ičia buvo tik remontuojami .mi • < ,•
to viena stambiausiu nes-'motorai, tai dabar šioje . v. . 1 . L , .___________ :___________ ’________________ ! tūkstančių tonų popieriaus. | kademijos studentų ben-

i J. Janonio vardo fabrikas Jirab««?. ir vidurinė mokyk-

turines-buitinės įstaigos.šis kombinatas virto
baldų gamybos Vien pastaraisiais metais 

Buvo .rekonstruk- Šančiuose pastatytas kino- 
i teatras “Taika”, o Aleksote

JtiOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
. (Tąsa)

Akvilia pakilo nuo akmens, priėjo.
— Paimk mano nagines, — pasakė, 

nežiūrėdama į Alyzą. — Pasėdėk su jom. 
O aš be jų pasėdėsiu. Imi?

— Įsikišk tu savo nagines į š. . .!
Piemenys dabar jau kvatojo ir rai

tėsi iš džiaugsmo. Ir staiga kažkuris jų 
suriko;

— Mendelis! Mendelis važiuoja! Ruoš
kis botagus! , j z.
) Vaikai suklego, sušneko. Kuris ieškojo 
patogesnio akmens, kuris šaūkė šunį:

— Rudi, uže žydą, uže!
Keliu nuo miestelio slinko vežimas. 

Nuvarytas nuo kojų šyvas kuinas be
veik stovėjo vietoje ir trynė suglaustais 
priešakinių kojų keliais, mėtydamas ka
nopom į šalis. Galva nuleista, nugara 
pakeliamosios* balnelio prazulinta, šo
nai kaip grebėstai. O jau pakinkymas, 
pakinkymas! Pavalkai dėvėti ir perdė- 
vėti, vietoj ienų kažkokie mazguoti vir
vagaliai, lankas įtrūkęs per vidurį, tik 
pavadžio žiedai džinksi, tabaluoja. Ve
žėčiose, pasėdęs po savim kelias verše
lių odas ir maišą sušvinkusių skudurų, 
tūnojo Mendelis, visas apaugęs liepsno
jančiais rudais plaukais.

\ — Tir-r-r, tir-r-r, tir-r-rrr! — sušuko 
jprivažiavęs prie mūsų ir kietai įtempda
mas vadeles. — Ti-r-r, sakau!
i Kuinas neklausė Mendelio, tik žemiau 
phlenkė galvą ir malė keliais kaip ma
lęs, nė nemanydamas sustoti. Mendelis 
iššoko iš vežėčių, sugriebė kuiną 
galvos:

— Tir-r-r, tir-r-r, sakau!
Kuinas paėjėjo dar kelis žingsnius, 

mostelėjo galvą aukštyn ir sustojo. Men
delis atsikvėpė, priėjo prie Alyzo.

— Alyz, ko tu rėki, Alyz?
— Ogi kad tu durnas, tai aš ir rėkiu! 

Kad tu durnas!
Mendelis nušvito, pažvelgė į mus vi

sus, paskui vėl į Ayzą.
— Oi veų koks anas protingas vai

kas! — sušuko jis pasigėrėdamas. —Oi- 
on^ąi, koks anas protingas vaikas! * 
Y-± Ko protingas? — nesupratau aš.

— Anas pamatė, kad aš durnas. Ano 
kojos sušalę, o aš: ko rėki, Alyz? Ne, 
anas protingas vaikas!

Linksmai atmetė ilgus savo žipono 
skvernus, pritūpė šalia Alyzo, vis čep
sėdamas lūpomis iš pasigėrėjimo.

— Še tau degtukų, Alyz. šmirkšt, ir 
dega, Alyz. šmirkšt, ir nebešalta! Še tau 
pilną dėžutę degtukų, Alyz!

— Tempk savo Sorei! — stūmė Alyzas 
atgalia ranka.

— Aš ir daugiau turiu, Alyz. Pilną ve
žimą degtukų turiu, tu nebijok. Bus ir 
Jįįorei, ir man, o čia tau, Alyz. Imk!

41 < — Imk, kad duoda žmogus! — riktelė
jo, Akvilia, — Dar kraipysies čia!

— Ne žmogus duoda, žydas duoda, — 
įrėžęs galvą lyg ožys, bumbtelėjo Aly- 
zas.

Akvilia vėl pakilo.
— Duok man degtukus, Mendeli, —■ 

ištiesė ranką. — Sukursiu ugnį, atšildy- 
siu šitą durnių.

— Tik paliesk! — suriko < Alyzas, 
staiga įtūžęs.

Mendelis nusišypsojo. Pražiodė Alyzo 
rudinės kišenę, įmetė ten degtukus ir 
nukratė juos gilyn.
.— O kur tavo peilis, Alyz?
—- Atsitrauk tu, žydpalaiki prakeik

tas! Ir kokių prisvilai dabar? Va, kai 
vošiu akmeniu!

— Vėl Indrišius atėmė, oi vei, vėl be

uz
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Nuniro rankomis į kišenę, ištraukė 
iš ten lenktinį peilį, pavartė jį rankose, 
lyg svarstydamas — duoti ar neduoti.

— Še tau peilis, Alyz. Naujas, didelis 
peilis: čia atlenkt, čia užlenkt, čia virvę 
pririšti, Alyz. Imk šitą peilį, Alyz. Kil
pa yra pririšt!

Kilpa iš tikrųjų buvo. Ir pats peilis 
buvo toks, kad mes tik išsižiojom. Dide
lis, tviskančiom juodom kriaunom, 
dviem geležtėm iš abiejų galų, o ant 
nugaros dar išsiraitė kamščių trauktu- 
vėlis, ir dar smailas duriklis: gali adyt 
nagines, gali šiūt aulinius batus su to
kiu peiliu! Alyzas užmiršo šaltį, užmir
šo, kad Mendelis žydas ir kad mes visi 
žiūrim į jį. Viena ranka stūmė peilį nuo 
savęs, antraja — traukė į save, šypso
damasis visiškai jau kvailai. Mendelis

• pakilo, nuleido skvernus.
— Niu, Alyz, piršto neįsipiauk. Peilį 

rankoj laikyk, protą galvoj laikyk. 
Taip bus gerai. Drožk sau ir Indrišiui 
kai ką nudrožk. Nenudroši — vėl atims 
tau peilį, Alyz!

— Aš jam grabą išdrožiu!
— Kad nedroši, peilį atims, Alyz, — 

karčiai šyptelėjo Mendelis.
Paėmęs vadeles, kirto Mendelis kuinui 

botagu. Šis net ausimis neklapterėjo, 
stovėjo kaip stovėjęs.

— Niuo, niuo! — šaukė Mendelis, tvo
damas gyvuliui botagu. — Niuo, sakau 
tau! Ir kad aną velnias, tokį staininį! 
Kai stabdai nesustabdai, kai vėl judini 
— nebeišjudini! Niuo!

Išplevėsavo Mendelis vėl iš vežėčių, 
niūktelėjo petim ienas. Kuinas nusvir
duliavo, lyg pabudo, ėmė vėl malti prie
šakinių kojų keliais, tik vis dar stovėjo 
vietoje.

— Niuo, niuo! — rėkė Meūde’is, vėl 
įšokdamas į ratus ir aiškiai bijodamas, 
kad šyvis nesustotų. — Niuo!

Nusivarė jis keliuku jau toli į mišką, 
jau ir visai dingo iš akių posūkyje,, o 
laukais vis dar skrido jo balsas:

— Niuo, niuo! ...
(Bus daugiau)

to, Kaune veikia finansų- 
kredito ir statistikos tech
nikumai, kurie išleidžia fi- 
nansistus ir statistikus res
publikos liaudies ūkiui. 
Mieste įsteigti taip pat di
deli žemes ūkio ir sodinin
kystės ir daržininkystės 
technikumai, dvi medicinos 
mokyklos, J. Gruodžio var
do muzikos mokykla ir S. 
Žuko vardo taikomosios 
dailės mokykla.

Kartu paėmus, Kauno 
technikumuose ir specialio
siose mokyklose mokosi a- 
pie penkis su puse tūkstan
čio žmonių. 1939/40 moks
lo metais Kaune veikė iš vi
so tik trys analoginio pro
filio mokyklos: technikos, 
meno ir komercinė mokyk
la “Pavasaris”. Jose mo
kėsi mažiau kaip 800 žmo
nių.

4-tame puslapyje

technikos Institutas per 
vienerius metus išleidžia 

| dvigubai tiek inžinierių.
Kita didelė Kauno aukš

toji mokykla — tai Žemės 
Ūkio Akademija, kurioje 
mokosi daugiau kaip du su 
puse tūkstančio žmonių. 
Vien tik penktajame penk
metyje Žemės Ūkio Akade
mijos studentų skaičius, 
kartu su neakivaizdinin
kais, padidėjo beveik dvi
gubai. Per visą prieškarinį 
laikotarpį buvusi Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademija pa
rengė 222 specialistus. Gi 
Kauno Žemės Ūkio Akade
mija vien 1955/56 mokslo 
metais išleido 288 specialis
tus, o per visą pokario lai
kotarpį — daugiau kaip du
lkstančius.

Iš viso paėmus, Kauno 
aukštosiose mokyklose 19- 
56/57 mokslo metais mokė
si 9 su puse tūkstančio stu
dentų, arba beveik pustre
čio karto daugiau, negu 19- 
39 metais buvo visose bur
žuazinės Lietuvos aukšto
siose mokyklose.

Kaune veikia 12 techni
kumų ir kai kurios kitos 
specialiosios mokyklos, ku
rias kasmet baigia daug 
kvalifikuotų specialistų. 
Antai, vien tik Kauno ]X)~ 
litechnikume, kuris rengia 
specialistus pramonei ir 
statybai, praėjusiais moks
lo metais mokėsi daugiau 
kaip 1,200 moksleivių. Ne
maža specialistų įvairioms 
šakoms rengia maisto pra
monės ir medžio apdirbimo 
pramonės Technikumai. Be

LA I S V E
EINA Į LIETUVĄ

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

Laisvės Kaina
| Lietuvą $15 Metams

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

LAISVE
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Dabar 
bendrabučiai 
ir Medicinos 
pradedamas 
Žemės Ūkio

la Vilijampolėje, 
statomi dideli 

; Politechnikos
* institutams, 

statyti naujas 
Akademijos pastatas Norei-

Kauno:ki^iuose- . . _
Daug daroma miesto bu- 

Mieste veikiai^ foncM išpusti. Tik vie-

aprūpina savo produkcija 
i ne tik Lietuvą, o ir siunčia | 
■aukštos kokybės popierių. į 
| Maskvą “Didžiajai Tarybi- 
■ nei Enciklopedijai 
i dinti ir 1.1.

Viena seniausiu €

spaus-

pramonės šakų — maisto;
pramonė 
mėsos i

I kombinatai, konservu fabri- . Tr
kas, Karalio Požėlos var- ta!s P^tatS Kauno gyven- 
do konditerijos fabrikas, tojams tiek namų, kad jų

ir pieno produktu inas iš ,miesto statybos tres- 
>tai. konsprvn fahriJtl penktojo penkmečio me-

dvi alaus daryklos — “Ra- bendras gyvenamasis plo- 
gutis” ir “Raudonoji Pa-,^s sudarė apie 30 tukstan- 
švaistė”, biskvitų fabrikas, 
du dideli papirosų fabrikai
— “Kova” ir “Taika” bei 
daugelis kitų. ,.,Maisto pra- 

. monės įmonės po karo žy
miai išaugo ir padidino sa
vo produkcijos išleidimą. 
Antai, mėsos kombinato 
bendroji produkcija vien 
panktajam-e penkmetyje 
padidėjo daugiau kaip pus
trečio karto, o konservų fa
briko produkcija —- dau
giau kaip pusketvirto kar
to. Bei’ tą patį laikotarpį 
“Ragučio” alaus darykla i 
padidino produkcijos išlei- i

; d imą tris kartus.
Mieste, yra sporto inven

toriaus fabrikas . “Diamo” 
bei kitų pramonės šakų į- 
monės.

Taigi, Kauno pramonė 
dabar gamina įvairiausią 
produkciją: garo turbinas, 
upių laivus, dizelinius mo
torus, centrinio apšildymo 
katilus, autobusų kėbulus, 
popierių, vilnonius audi
nius ir 1.1.

Iš viso paėmus, Kaunas 
dupda trečdalį visoje Tary
bų Lietuvoje pagaminamos 
pramoninės produkcijos.

1945 m-etais Kauno pra- 
j monės įmonėse dirbo maž
daug 7 su puse tūkstančio 
darbininkų, 1950 metais — 
daugiau kaip 17 tūkstan
čių, o 1957 metų pradžioje
— 32 tūkstančiai. Tiek dar
bininkų 1939 metais dirbo 
visose Lietuvos pramonės 
įmonėse. Miesto bendroji' 
produkcija palyginus 
1939 metais, padidėjo be
veik 4. kartus.

Sparčiai vystantis ekono
mikai,. didėjo ir miesto gy
ventojų skaičius. Vien tik 
per penktojo penkmečio me
tus Kauno gyventojų skai
čius padidėjo 37 tūkstan
čiais žmonių. Dabar Kau
ne gyvena daugiau kaip 
200 tūkstančių žmonių.

su

čiu kvadratiniu metru. U V V
Kadangi vis labiau didė

ja statybos apimtis, Kaune 
vystoma ir statybinių me-! 
džiagų pramonė. Čia veikia! 
galingas “Bituko” silikati-j 
nių plytų fabrikas, kuris! 
neseniai rekonstruktuotas i 
ir žymiai padidino produk-i 
cijos gamybą. Mieste -yra j 
taip pat statybinių medžią-1 
gu kombinatas, lako ir da-i O v 7

žų fabrikas bei kitos įmo- ! 
nes. •

III. ŠVIETIMAS IR i 
KULTŪRA

Po karo Kaune pasiekta 
rimtų laimėjimų švietimo i 
ir kultūros srityje. Penk
mečio metais atsirado daug 
technikumų, specialiųjų ir j 
bendrojo lavinimo mokyk-; 
lų, išplėstas klubų, skaityk-i 
lų, bibliotekų, muziejų ir 
kitų įstaigų tinklas.

Kaune yra penkios aukš
tosios mokyklos: Politech-i 
nikos Institutas, Žemės' U- j 
kio Akademija, Vcterinari- j 
jos Akademija, Medicinos į 
Institutas ir Kūno Kultu- ‘ 
ros'Institutas. Jie kasmet 
išleidžia daug kvalifikuotų 
specialistų visoms liaudies 
ūkio ir kultūros šakoms.

Kauno Politechnikos In
stitutas yra viena didžiau
sių respublikos aukštųjų 
mokyklų. Jis išaugo buvu
sio Kauno Universiteto ba
zėje. 1951 metais Univer
siteto technikos fakultetų 
bazėje buvo įsteigtas Poli
technikos institutas, o me
dicinos fakultetas pertvar
kytas į Kauno Medicinęs 
Institutą.

Politechnikos institute da
bar mokosi beveik 4 tūks
tančiai studentų. Per visus 
dvidešimt metų po pirmojo 
pasaulinio karo Kauno U- 
niversiteto technikos fakul
tetai išleido iš viso tik 297 
inžinierius. Dabar Poli—

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo 

' K / -

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
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 5o 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais pavcu. 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kairia 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

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

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 Ave., Richmond Hill 19, N. Y. (

/ 
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Kaunas šiandiena Bethlehem, Pa
Gruodžio 1 d\ 

lankyt Petra Berūksti, 
atidarė n e p a ž į st a m a 
nematyta) inteligentiška
toris ir gražiai lietuviškai 
ko: Eik į vidų. Klausiu, iš 

{turit viešnią? Kastancija

NewWto^^g^Zlnloi
1

nuėjau at- ■ 
Duris 
(man 

mo- 
sa- 

k u r 
Be- 

dūk- ! 
at- !

(Tąsa nuo 3 puslapio)
Mieste yra eilė specialių

jų mokyklų, kuriose moks- faktikos darbas, 
las trunka vienerius arba i, aprūpintos tobuliausia apa- 
dvejus metus. Prie jų pri-1 ratūra, čia taikomi naujau- 
klauso: kooperatinės preky-lsi gydymo metodai.
bos, buhalterių ir sąskaiti-l Dėka to, kad kyla gyven- inkštiem? sako: tai mūsų 
ninku mokyklos, automoky- tojų materialinė gerovė ir kong island, N. Y., 
kla, kinomechanikų mokyk- vis labiau gerinamas jų|važiavo atlankyt tėvą.
lo$ ir jaunimo sporto mo-i medicininis aptarnavimas,! Petras Bcrūkštis jau i 
kykla. Jose mokosi dau-1 mieste žymiai sumažėjo!tai suparalyžiuota dešine 
giau kaip du tūkstančiai! mirtingumas.
žmonių. Kaunas tarybiniais

Mieste taip pat yra darbo | kais virto stambiu 
rezervų technikos mokykla J kultūros ir sporto centru, sveiki 
žemės ūkio mechanizavimo i čia įrengtas didelis miesto ktime 

stadionas, daugelis Įmonių i . 
ir įstaigų turi savus stadio-P 
nūs ir sporto sales. Mieste 1™^ 
yra 137 fizikultūros kolek-j z< 
tyvai, kurie savo gretose 
jungia daugiau kaip 21 
tūkstantį sportininkų, j 
me tarpe 58 sporto meist-jr 
rus. Labai išpopuliarėjo to
kie sportininkai, kaip T.S. 
R.S. nusipelnęs sporto mei
stras A. Šocikas, neseniai 
apdovanotas Lenino ordi
nu, nusipelno sporto meis
trai S. Butautas ir S. Ston
kus, apdovanoti Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordi
nais, sporto meistrai Pipy- 
nė, Ruzėnaitė, Mikėnas ir 
kiti.

Neatpažįstamai pasikeitė

padidėjo lovų skaičius, pa
gerintas gydymo ir profi- 

Ligoninės
JC

LDS 13 k-pos banketas | LIETUVIU TARPE 
gruodžio 15 d

me- ■ K7 
ran-!

Įka, koja ir kalba. Negali p/ 
lai-į žmogus nei vaikščioti nei šne-j - 

fizines keti.

LDS 13 kuopos i 
' susirinkimas įvyko gruodžio ' 

Liberty Auditorijoje. ! 
dalyvavo nemažai, bet 
būti ir daugiau. Ypač! 

susirinkime turėjo būti 
reikėjo 
ir ban-

mokykla, dvi amatų mo
kyklos ir kitos.

Tarvbu valdžios metais 
Kaune išaugo ir bendrojo 
lavinimo mokyklų skaičius. 
Dabar čia yra 24 vidurinės 
Įprastinio tipo mokyklos, 
10 darbininkų jaunimo mo
kyklų, 10 septynmečių ir 
20 pradinių mokyklų. Ne
seniai Įsteigta mokykla-in- 
ternatas. Vien tik Švietimo 
Ministerijos sistemos ben
drojo lavinimosi mokyklose 
apie 30 tūkstančių vaikų ir 
dėsto daugiau kaip 1,300 
mokytojų.

Tarvbiniais laikais Kau
ne sudarytas platus tinklas 
vaiku darželiu, ir vaikų na
mų, kur auklėjami daugia
vaikių bei vienišų motinų j Kauno išvaizda po karo. Iš- 
ir darbe užimtų tėvų vai-j augo miesto ekonomika, pa
kai. Mieste yra 47 vaikų siekė aukštą lygį švietimas 
darželiai, 12 lopšelių ir 71 ir kultūra. Kaunas 
vaiku namai, 
vaikų įstaigose auklėjami tu, svarbiu Tarybų 
daugiau kaip trys su puse vos pramonės ir 
tūkstančio vaikų. Vien per centru, 
keletą pastarųjų metų įs
teigta eilė naujų ikimokyk
linio amžiaus vaikų įstaigų 
miesto pakraščiuose — Vi
lijampolėje, Julijanavoje, 
įsteigti taip pat vaikų lop
šeliai ir darželiai prie 
“Drobės” fabriko, “Inka
ro” kombinato, “Pergalės” 
gamyklos ir tt.

Žymių laimėjimų pasiek
ta kultūros srityje. Kaune 
yra 130 masinių bibliotekų, 
neskaitant techninių ir spe
cialiųjų. Nepaprastai išau
go bibliotekų knygų fondai,! 
daugeriopai padidėjo skai- į 
tytojij skaičius. Antai, vien I 
tik esančioje Kaune Lietu- i 
vos TSR Respublikinėje bi
bliotekoje yra daugiau kaip į 
pus'antro milijono knygų ir 
rankraščių. Per šešiolika 
Tarybų valdžios metų bib-1 
liotekos fondai padidėjo 
daugiau kaip 20 kartų. Bi- j 
blioteką lanko . 8 kartus i 
daugiau skaitytojų, negu I 
1945 metais.

Kaune veikia
— Valstybinis 
dramos teatras 
žiūrovo teatras, 
muziejai, 
kultūros 
Zoologijos ir Botanikos so
dai. Mieste yra daugiau 
kaip 250 meno saviveiklos 
ratelių, kuriuose dalyvauja 
15 tūkstančiu žmonių.

Daug dėmesio skiriama 
darbo žmonių sveikatos ap
saugos gerinimui, gydymo 
įstaigų tinklo plėtimui. 
Kaune veikia 14 ligoninių 
ir klinikų, daug kitų gydy- 
mo-profilaktikos įstaigų. 
Čia yra didžiausia Pabalti
jy Respublikinė Klinikinė 
ligoninė. Vien šioje ligoni
nėje yra 1,500 lovų, joje 
dirba 570 gydytojų ir kito 
medicinos personalo dar
buotojų.,

Tarybiniais laikais mies
te žymiai išaugo gydytojų 
skaičius, pagerėjo darbo 
žmonhj medicininis patar
navimas. Palyginus su 19- 
39 metais, dabar Kaune 
dirba pustrečio karto dau
giau gydytojų ir vidurinio
jo medicinos personalo. 
Miesto ligoninėse žymiai

MIRE)Dėl motormanu streiko
Sekmadienio naktį subvių ir 

j elevatorių unija, kuri yra ap- 
i jungus dalį motormanu, ■ nuta- 
; rė pirmadienio rytą, 5 valan- 

. .. i da, paskelbti streiką. Tai ant- laikiG . ...
Centro' ras ”an(’-vmas 1 trumpą laiKą.

• Jeigu' visi motoFmanai išeis į
I streiką, sulaikys traukinių ju- 

laiškutyje radome j dėjimą, tai apie 5,000,000 
negalės pasiekti dar- 

Jam j bo ir mokyklų
Aukštesniojo teismo• .*

i jas Henry Cla.v įteikė 
! vadams persergėjimą, 
■toks ūmus streiko paskelbi- 
i mas yra priešįstatymiškas ir 

_ I keturi unijos vadai bus įkalin- 
rašo savo laik-jt; p0 jų dienų, jeigu 11c strei- 

, j ko neatšauks.
RašAnt šią 

streikas

Sveikina suvažiavima Lapkričio 30 d. mirė brook- 
lynietė Viktorija Kliokiene, 
sulaukusi 70 metų amžiaus. 
Palaidota šv. Jono kapinėse 
gruodžio 4 d. Laidotuvėmis 
rūpinosi S. Aromiskis.

Liko nuliūdime du sūnūs, 
anūkai ;r kiti artimieji.

i Petras Sidaris, iš Ganai
, prisiuntė laišku- i

• tį, kuriame atsiprašo, kad jis 
pavėlavo
J .i etų vi ų
šėrininkų

Sidario
penkine, kuria jis nuoširdžiai | žmonių 
sveikina suvažiavimą

'tenka už tai paačiuot'.

mėnesinis ,, .Irulton, Ohio,

ixNariu
' galėjo
| šiame

. . i daugiau nariu, nes
isai '. iii • i a. • • tkuopos valdyba rinkti ir ban-Ne-1, , . v,.i'-etui pasiruošti.

I
Valdybos raportai rodo, I 

| kad kuopoje viskas gerai. Be-į 
visi nariai i

pasveikinti 
Kultūrinio 
suvažiavima.

Kai sėdi, atrodo 
is, gražiai atrodo.
draugui. Gaila!

j K. Berūkštienč sakė, kad jų l
i duktė Cathren Castello yra i kad kuopoje viskas gerai. Be-1 Patarlė sako: geriau vė 

ukštoj mokykloje mokytoja. į veik visi nariai užsimokėję I kau, negu niekad.
.lansiau, ar turit šeirny- j už šiuos metus, išskyrus pora. ) „vienybė” naujoje vietoje 

Inos? Turim, sako, vieną sū-'kurie užvilko mokestis kelis,
nu, 20 metu, buvo karinome-j mėnesius. Su jais bus susisiek- Juozas Tysliava, “Vieny 
i;ėj Vokietijoj, dabar eina i ta, kad mokestis iškolektuoti. | hės

tR-' kaledži'.i, ir aš pati einu vaka-1 _ | r■ 1 ■ 1 | Kl. Briedis patiekė l apor-)
, . _ 1 ta iš LDS 3-sios Apskrities | vbe pasjpu-l,* ? ■■konferencijos., 

buvo sėkminga.
.veikimas geras. Nusitarė 
! ruošti žiemos sezone 
| rengimus — vieną
Auditorijoje, Richmond Hill, j

1 j N. Y., kitą New Jersey. Juose 
bus pagerbti du geri LDS vei
kėjai, LDS iždininkas Juozas

; Weiss ir LDS 3-sios Apskrities 
veikėjas Skairius.

i
Iš LDS Ceiįtro gauti lapo- 

; dėl reakcijos 
pasitraukusius narius grįžti į| 
LDS. .Nariai lapelius pasidalf- Y.

;is i universitetą.
Puiki moteris, 

timo.
Pas mus, Bethleheme, prieš! 

kalėdas gatvės išrėdytos j i-1 
šokiomis žvaigždėmis, lempu-j 
temis: raudonos, mėlynos, ža
lios ir visokios akį 
kiančio.-;. Gatves taipgi ištaisė, 
išcementavo ir asfaltu išliejo 
Dabai- gali važiuot kaip ant

tll-j
pri- i
Ko. | liai kviečiant

Šis Vienybės numeris yra 
3-sios Apskrities, paskutinis iš 412 Bedford* 

Konferencija ! Ą_ve , me,
Apskrities I “Mes, kaip ir daugelis mūsų j Sakoma, kad 

su" į tautiečių praeityje, keliamės 1 •1"s Pa 1(?WS- 
du Pa* {is Williamsburgo, kuris kadai- 
Libertyige buvo lietuviškas, bet kuris i 

, greičiau, ispaniškas. 
“Mes kraustomės į tą 

Brooklyno miesto dalį, kuri 
gana gau šiai' lietuvių 
gyvenama ir kur artimiausi 
mūsų 
skaitytojai...”

Naujoji Vienybės vieta: 
2—30 Miller Pl., Brooklyn 7,

teisė
ti n’ jos

žinią, kiek žino- 
prasidėjęs.. 
kurias lini- 
netoli Lais- 
Jamaica Ii-

yra 
kai

' vės esančios BMT
■ nijos traukiniai darban važia- 
'vimo laiku tebekursavo nor
maliai. Ar jie prisidės vėliau,

i nežinome.

virto
Visose šiose1 stambiu socialistiniu mies-

Lietu-
kultūros

(Tąsa iš pirmo pusi.) 

talkininkai ir broliai jų kovo 
je už laisvę!”

Indonezų tautai vadovauja 
susipratęs, marksistiniai apsi
švietęs vyras. Sukamo asme
nyje indonezai turi nepalau- 

valios vadą. Jis pats
kad marksizmas yra In- 

kelrodis į naują

z lamos 
sako, 
donezams 
gyvenimą!

menševikiškiems 
už liežuvio už-

du teatrai 
muzikinis

ir Jaunojo
8 kinai, 6 

Vytauto vardo
ir poilsio parkas/

Jungtinės Tautos. — Tai
lando princas Wan, kuris 
buvo vadovu ^specialės ko
misijos ištirti Vengrijos 
reikalus, sako, kad visiš
kai, tas nepavyko; Liaudies 
Vengrija protestavo prie* 
tos komisijos rinkimą ir su 
ja nesiskaitė.

Keleivio 
Plekeliams 
kliuvo Senas Vincas. Kam jis, 
mat, neprakeikė Tarybų Lie
tuvos ir jos ekonominės san
tvarkos. Jiems Lietuvos vals
tiečiai gyvena “kolchozinėje 
baudžiavoje“, o Senas Vincas 
taip nemano (Kel., gr. 4 d.).

įdomu, kokią žemės ūkiui 
programą menševikai patiek
tų, jeigu jie į savo rankas pa
imtų Lietuvos vairą?

Jie, žinoma, likviduotų kol
ūkius. Bet kas paskui?

Well, turėtų 
viensėdynėliai.
tis teisingumu ir žmoniškumu, 
tie maži sklypai turėtų būti 
dar gerai sumažinti, nes juk 
reikėtų duoti žemės ir tiems, 
kurie Smetonos laikais neturė
jo.

Traktoriai ir kitos žemės 
ūkio mašinos’ turėtų eiti šalin. 
Ne tik karvės, bet ir ožkos ir 
avys, ir kiaulės turėtų būti 
pririštos!

Tai 
kiškas 
žemės

Bet
žingsnis atgal, 
žimas į ekonomines džiungles.

Tiktai menševikiškas protas 
gali linkėti IJetuvai ir lietuvių 
tautai tokios nelaimės.

Du ge lež i n iai-pl leniniai 
tai skersai Lehigh upę 
klausė Bethlehem Steel 
ii reikėjo mokėt už pervažia
vimą. Dabr perėmė miestas h 
nereikia nieko mokėti. Pinna 
buvo rynos6 inčių, tai tankiai 
užsikimšdavo po didelio lie
taus. Dabar sudėjo naujas 4 
pėdų.

Kai kursavo tralei karai, 
teras į Allentown buvo 15 c. 
Dabar visur b ūsai ir 
Allentown, Pa., 40 c.

Paulina Mataitienė 
Laisvę Klausė, kas 1 
gų. Aš nuvažiavau, 
du didelius baksus 
Parvažiavęs žiūriu, 
mano visos perskaitytos ir aš : 
turiu dar daugiau ir tokių pat | 
A.L.D.L.D, išleistų knygų. Jei 
kas nori dabar gali pas mane 
atvažiuoti, atiduosiu. Aš ant
radieniais nedirbu.

Ai- negalėtų redakcija pa
sakyti: Jeigu našlės vyras mi
ręs 33 metai, o ji pati kitur 
nedirbus, tik 'namie, sulaukus 
78 metus, ar gali gaut senat
vės pensiją? Labai būčiau dė
kingas už patarimą.

F. Zavls,
L. V. Hotel, Bethlehem, Pa.
Atsakymas: Ta našlė pensi

jos negali gauti, nes jos .vyro 
dirbamu laiku darbininkai 
dar nebuvo Social Security iš
sikovoję. Prie valdinės senat
vės pensijos teisę įgyti galėjo 
dirbusieji apdraustą darbą po 
1936 metų gruodžio 1-os die
nos.

no. Pasirodo, kad nei 
šios kuopos narys dėl 

įjos nepasitraukė.
Sekretorius Yakštis 

i tavo, kad kuopa dabar
inių neturi. Tai labai smagu 
i girdėti.

vienas 
reakci-

rapor-
ligo-

Išrinkta banketui komisija 
peri— S. Vinikąitięnė, M. Yakš- 
kny-įtienė, Butkauskas ir J. Vinį- 

sekma- 
Li’oerty 

1 vai. 
visiems

nori 
tai ji 
suliodavo. j dieni, gruodžio 

kad jau ’Auditorijoje.’ Pradžia 
š Tai bus gera proga 

drauge papietauti.
Apskritis šaukia pasitarimą 

gruodžio 14 d, Kl. Briedis ap
siėmė jame dalyvauti. Tarsis, 
kaip ir kada surengti čia pa
rengimą.

Kitiems metams valdybon 
Įeina visi tie patys, apart pir
mininko, 
Yakštienė.

Tai taip 
sirinkimas. 
banketo, 
gerai pasisotinti — pasivaišin
ti. Patartina gaspadinėms tą 
dieną namie pietų nedaryti, 
energiją ir laiką sutaupyti da
lyvaujant LDS 13 kuopos ban
kete. Įžanga tik $2.50.

man j kaitis. Banketas įvyks 
’ " > 15,

kuriuo išrinkta M.

praėjo Kuopos su-
Dabar laukiame 

kuriame galėsime

būti atsteigtl
Vadovaujan-

taip atrodytų menševi- 
socializmas Lietuvos 

ūkyje!
tai būtų didžiausias 

Tai būtų grį-

įdomu dar ir štai kas: Ko
dėl Keleivis nesiūlo šitokio 
perorganizavimo Amerikos 
žemės ūkiui ?

Tegu Keleivio redaktoriai 
nuvažiuoją į Amerikos kvie
čių ir kukurūzų aruodynus ir 
paskelbia: 
ūkiai, čia 
\ alstiečiams,
i iais ir kitokiomis 
žemė įdirbama ir derlius nu
imamas.

Šiuos “baudži avinius“

Č i a 
baisi 

nes

milžiniški 
baudžiava 

čia trakto- 
mašinomis

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos metinis susirin
kimas įvyks gruodžio 9 d., 7:30 vai. 
vakare, 29 Endicott St. Mes per 
visus praėjusius metus skaitlirtgai 
kiekvieną mėnesį laikėme susirinki
mus, tad juo labiau vertinkime me
tinį 
si.

susirinkimą ir būkime jame vi- 
Kuopos sekr. (236-238)

RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 11 d., trečiadienį, 7:30 va
kare. Nariai malonėkite atsilanky
ti skaitlingai, nes bus renkama 
valdyba 1958 m. Kurie nepasimo- 
kėję, malonėkite pasimokėti.

Valdyba (238-239)

ūkius reikia suskaldyti, suka
poti, išdalinti bežemiams ir 
mažažemiams, ir vieton ma
šinų ir visos moderniškos 
technikos, turi sugrįžti arkliai 
ir arklai!

Tas pats turi/ būti, pagal 
mūsų menševikų programą, 
padaryta ir su milžiniškais 
gyvulininkystės ūkiais!

Tiktai toks žemės ūkis yra 
“laisvas“. Tik tokie valstiečiai 
nėra budžiauninkai!

Vienas dalykas aiškus: 
Amerikos žmonės keleivi
niams menševikams už tokius 
“protingus“ pasiūlymus pasa
kytų: “NUTS!“

Streikuoją motormanai rei- 
| ja Jauja, kad jų unija būtų 

kaimynai — Vienybės j pripažinta. Dabar yra pripa
žinta didžioji Transporto dar- 

i bininkų unija, kuriai priklau
so motormanai, konduktoriai 
ir kiti transporto darbininkai.)

Amerikoje kalėdinis 
biznis yra žemas

Washingtonas. — Lygi
nant šių metų Kalėdų pro
ga biznį, jis yra labai nu
puolęs. Pereitais metais tuo 
pat laiku buvo daugiau par
duota ant 20 proc. reikme
nų, kaip šiemet. Žemiausiai < 
biznis stovi Atlanto vande-- 
nyno pakraščių miestuose.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

Biznis, tai biznis
I

Muitinės taksų, (customs) 
kolektavimo vedėjas 
W. Dili pavarė devynis 
skyriaus

i areštavo, 
jau nuo 
m a, kad 
lijos šilkinius dalykus be mui
to. Kitus jie bent keturis kar
tus pigiau apkainuodavo, kaip 
tų dalykų yra tikroji

Suprantama, jie tą 
patys pasipinigaudami..

Policininkas kaltas

Policininkas Edward Pc- 
Robertigram, 10 metų, gaus iki 25 

> savo! metų kalėjimo. Jis balandžio 
darbininkus, o tūlus ; mėnesį peršovė savo žmoną ir 
Dalykas tame, kad ; nušovė jos draugą J. A. Smi- 

seniai buvo nužiūri-į thą. 
jie praleidžia iš Ita

Business Opportunity

vertė, 
darė

darVaršuva. —Lenkijos 
bininkų unijos jau turi 5,- 
100,009 narių.

Maskva. — Aukščiausio 
Sovieto posėdžiai prasidės 
gruodžio 9 d.

Policininkas su savo žmona 
j jau negyveno daikte per virš 
i dvejus metus laiko. Bet jis, 
) matyti, turėjo kerštą, kad va
ldęs ją pas jos draugą advo- 
| katą raštinėje pradėjo 
^šaudyti. Smithas krito negy
vas, o policininko žmona buvo 
j peršam a, bet pasveiko.

Ridgewood-B’klyn. Saldainių krau
tuvė, fontanas, kava. Savaitinė jei- 
ga $250-$300. Renda $60 j menesi. 
Arti mokyklų, krautuvių. Kaina že
me greitam pardavimui. Taipgi yra 
du kamb., vonia, lašai, garo šiluma. 
H Y. 1-9634. (236-238)

Excavators. 3/4 Koohring shovel; 
3/4 yd. gen. hoc; % yd. Little Giant 
Hoe. Bucket Loaders: 3/4 yd. case; 
3/4 yd. Trojan; 114 yd. Trojan; 1% 
yd. Int. TD 9. Bull Dozers. Allis 

________ Cletrac BD New*,
Jersey! AT. 8-1441. Eves. /MO. a- 
1918. Č238-244),

JUOS Chąlrnei’s, HD 14.

MISC. ADS

Mirė autorius Hecht

Bronx miesto dalyje mirė 
Andrew A. Hecht, autorius 
daugelio knygų ir buvęs žur
nalų redaktorius.

Dyc.knian St. Uptown. Valgių 
manketas. Pilnai įtaisytas. Gera 
vieta. Geros įeigos. Yra ir 4 kam
bariai viršuje. Puiki proga, kairia 
tinkama greitam pardavimui. 
LO. 7-8177.

(238-242)

Nubaudė arklių jojikus

Kad automobilistai gauna 
“tiki etą“ už netvarkų važia
vimą, tai jau nenaujiena. Bet 
štai tapo nubausti R. P. Ken
nedy, 17-ko3 metų, ir S. M. 
Filtman, 31 metų, pasimokė- 
ti po $10 baudos už “pavojin
ga ir netvarkų jodinėjimą“. 
Jie gavo pašaukimus į teismą 
už mandravojimą Forest Par
ke, kur labai mandravojo, 
sudarydami pavojaus kitiems 
raitininkams ir net pašalinei 
publikai.

Helsinkis. — Suomija pa
minėjo 40 metų savo nepri
klausomybės sukaktį. Ne
priklausomybę jai suteikė 
Sovietų Rusija.

PROŠVAISTES 
širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga 1S 830 puslapių 

Kaina tik 11.50

Laisvė 
llO-l^^Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

Lietuvių Ko^operatyves Spaudos Bendroves 
Dalininkų suvažiavimas įvyks sausio 26 d., 1958 
m., Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., pradžia 11 vai. ryto.

Visi dalininkai malonėkite dalyvauti suva
žiavime, nes yra svarbių reikalų aptarimui.

Lietuvių Namo Bendrovė parduoda namą, 
kuriame randasi Ko-operatyvo spaustuvė. Su
važiavimas turės aptarti spaustuvės perkėlimą 
į kitą vietą. Tai yra labai svarbi problema, 
turėsime rimtai pasitarti šiuo reikalu.

M. STAKOFF,
Liet. Ko-op. Spaudos Bendrovės 
Direktorių sekretorius

I

?,H,i,įj/rfjb.iinTttijhnnrHninHrdįiHmiihn!UTi'imnulntirTS8 nn'|n~l'tiiinihiimnijinihj'iljiū -'iuiiHlujm-i1i~iiriiin,ii.i..... .

m

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

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

Laisvės
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 pusi. Laisvi (Liberty) Antrad., gruodžio (Dec.) 10, 1957

Per mane paieško savo dviejų 
I brolių, Juozo ir Pijušo Stankevičių. 
I Ieško jų sesuo Ona Stankevičiūtė, 
I Vilkaviškio Apskr., Kruzmargio kai- 
1 mo. Prieš karą jie gyveno Maha- 
I noy City, Pa., o vėliau Shenandoah, 
i Fa. Po karo nieko nuo jų negirdė
jo Ji bus dėkinga, jei atsilieps, 
arba tam, kas apie juos mart praneš. 
Apie mėnesis atgal mačiau Laisvėje 
draugų užuojautos skelbimą mirų- 1 
šiam Stankevičiui, iš mainų apy- f 
linkės. Kažin, ar tai yra vienas ' 
iš ieškomų Stankevičių? Jei tas 
mires Stankevičius kilęs iš viršmi- 
nėtos vietos Lietuvoje, malonėkite 
man pranešti. J. Jackim, Box 1647, 
Shelter Island, N. Y. (238-242)

REIKALAVIMAI
Jaunam vyrui reikalingas kamba

rys, kad būtų tyku, ir taipgi vir
tuvės privilegijos. Manhattane, 
Brooklyne ar Queens. Rašykite: 
Mr. A. R. Sutkus, 108-01 86th St., 
Ozone Park, N. Y.

At Larchmont Employment
Abelnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės 
Slaugių Patarnautojos 

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-8668—TE. 4-1611, Mrs. B.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.




