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K RIS LA I SUDANE JAU VEIKIA SENOSIOS
LNB suvažiavimas.
Vyskupo Oxnamo žodis.
Bet Dullesas kitaip sako! 
Francūzijoj ir Argentinoj.

Rašo R. Mizara

Lapkričio 29 d. pas mus čia 
įvyks Lietuviu Namo Bendro
vės metinis akcininku suvažia
vimas.

Toliau nuo Niujorko gyve
nantiems akcininkams neįma
noma suvažiavime dalyvauti, 
tad jie siunčia įga 1 i o j i m u s 
(proxies) tiems asmenims, 
kurie dalyvaus. Nemaža to
kių įgaliojimų gaunu ir aš. Na, 
visiems sakau : atstovausiu są-
žiningai.

Methodistų bažnyčios vys
kupas G. Bromley Oxnam siū
lo, kad dešimtys tūkstančiu
Tarybų Sąjungos žmonių kas 
metai galėtų apsilankyti JAV.

—Užuot reikalavę iš jų pirš
tų antspaudų, bandykime su 
t a r y b iniais piliečiais pasi
spausti rankomis, — sakė šis 
dvasininkas. — Lai tarybiniai 
vizitoriai pamato mūsų mo
kyklas, mūsų fabrikus, mūsų 
meno galerijas, mūsų žai
džiančius vaikus ir mūsų be
simeldžiančius žmones.

Tokį pareiškimą vyskupas 
Oxnam padarė JAV Naciona
lines bažnyčių tarybos mitin
ge Clevelando mieste.

j Beje, vyskupas Oxnam kri- 
xtikavo ir JAV užsieninę poli

tiką dėl nepripažinimo Kini
jos Liaudies Respublikos.

Jei taip kalbėtų dauguma 
Amerikos dvasininkų, visokių 
bažnyčių atstovų, kaip kalba 
vyskupas Oxnamas, iš tikrųjų, 
tarptautinė padėtis smarkiai 
pagerėtų ir visas pasaulis su
sikalbėtų.

Deja, tame pačame C’leve- 
lande, tą pačią dieną sakė kal
bą Valstybes sekretorius Mr. 
Dulles.

Ką gi jis pagiedojo? Ji.s sa
kė, kad jo atstovaujamoji vy
riausybė savo užsieninės poli
tikos nekeis. O tai reiškia 
blogį ’

Dulles mano, kad jam teks 
būti Valstybės sekretorium dar 

^apie dvejus metus, kol bus iš
rinktas naujas šalies preziden- 

r t a,s,
Dulles nepaiso Amerikos 

žmonių reikalavimų, kad jis 
pasitrauktų iš Valstybių sek
retoriaus pareigu ėjimo. Jis 
nekreipia dėmesio į lapkričio 1 
dieną įvykusius kongresinius 
rinkimus. Jis žada tęsti tai
kai pavojingą politiką, kaip tę
sė iki šiol.

Lapkričio 23 d. Prancūzijoje 
vyks parlamento rinkimai, at
liekami su\yg de Gaulle padik
tuota konstitucija.

Sunku dabar pasakyti, kuo 
ir kaip jie baigsis. Užtenka 
priminti, jog kandidatu į de
putatus daug ir didelis jų skai
čius yra buvę deputatais praė
jusiame parlamente, kuris te
sugebėjo tik pats save likvi
duoti.

Blogi dalykai Argentinoje. 
Ten ir vėl buvo bandytas smur-

— smurtas prieš preziden- 
,(Frondizi. Sakoma, peronis- 

tai ir kai kurie kiti darė są
mokslą. Vice-prezidentas A.

VALDŽIOS MILITARINĖ DIKTATŪRA
Khartoumas. — Sudano! 

armijos viršininkas genero-| 
Jas Ibrahimas Abboudas nu-Į 
vertė Khalilio valdžią iri 
tuojau įvedė militarinę dik
tatūrą. Abboudas tarp kit
ko sakė: “Ačiū dievui, loja- 
liška armija nuvertė parda- 
vikišką ir žulikišką val
džią...” j

Abboudas paskelbė, kadJ 
i paleidžia visas politines' 
partijas, uždaro laikraščius,
uždraudžia mitingus ir de
monstracijas.

Sudanas yra milžiniškas 
' kraštas. Jis užima 967,500 
! ketvirtainiu mylių plotą ir 
turi apie 12,000,000 gyven

1,500 MYLIŲ KANALĄ 
PRAKASĖ PER 2 METUS

Pekinas. — Dar 2,000 me
tų prieš šią gadynę buvo 
pradėtas kasti “Didysis ka 
nalas” tarne Pekino ir Šan- 
gaiaus miestų. Bet nei ka
rališkos, nei buržuazinės 
Kinijos valdžios plano ne
pravedė gyvenimam

Prie dabartinės. Kinijos 
santvarkos jis tuojau bus 
baigtas. Dirba 100,000 žmo
nių jau antri metai. Jis tar- 
naus apdrėkinimui plačių 
laukų.

AMERIKOJE SIAUTĖ 
DIDELĖS AUDROS

Kansas City. — Sniego, 
lietaus ir stipraus vėjo aud
ros nusiautė per visą eilę 
eilę valstijų. Nuo jų labai 
daug žmonių nukentėjo. 
Michigano ežere dingo pre
kybinis laivas su 37 žmonė
mis. Kanšas ir Nebraska 
valstijose žuvo 7 žmonės.

Audros siautė Colorado, 
New Mexico, Dakota, Min
nesota, Kansas, Nebraska, 
Oklahoma, Missouri, Arizo
na ir eilėje kitų valstijų. 
Vietomis sniego privertė 
iki 3 pėdų. Šiaurinėse Ari
zona ir New Mexico valsti
jų dalyse šaltis pasiekė 10 
laipsnių žemiau zero.

VOKIEČIŲ KARO LAIVAI
SKIRIAMI BALTIJAI
Kiel. — NATO pavedė 

Vakarų Vokietijai statytis 
karinį laivyną ir veikti Bal
tijos jūroje. Ne vien vokie
čių fabrikai, bet ir Anglijos 
jau stato vokiečiams karo 
laivus.

Šiomis dienomis į Kiel 
atplaukė naujas vokiečių 
karo laivas “Tuebingen”. 
Jo komandieriumi yra bu
vęs Hitlerio submarine ko- 
mandierius ’E'rhart Weiss.

Gomez taipgi (buvo įveltas į tą 
slaptą politiką.

Prezidentas Frondizi, “už
gesinęs” sąmokslą, pareikala
vo, kad Gomezas pasitrauktų iš 
vice-prezidento vietos. Po- ilgU 
svyravimų, Gomezas tai ir pa
darė.

Kol kas nėra aiškumo: ku
riai s politiniais sumetimais 
s ą m o k s lininkai, įskaitant Ir 
Gomezą, šuo k a 1 b i a v o pries 
Frondizioi valdžią?

tojų.
Jis yra į piet-rytus nuo 

Egipto. Rubežiuojasi su 
Ethiopija, Kenija, Belgijos 
Kongo, Francūzijoš Ekva
torine Afrika, Libija, Egip
tu, ir prieina prie Raudono
sios jūros.

Sudanas buvo Anglijos 
kolonija. 1956 metais jis at
gavo tautinę nepriklauso
mybę. Khalilio valdžia lai
kėsi su Vakarais ir priešta
ravo Jungtinės Arabų Res
publikos politikai, bet vėles
niu laiku jau buvo pradėjus, 
derybas su JAR. Dabarti
nių valdonų tarptautinė po
litika dar nėra aiški.

Reikalauja sulaikyti 
atominius nuodus

Washingtonas. — Gene- 
voje Tarybų Sąjunga pasiū
lė lengvesnį būdą susitari
mui atominių ginklų reika
le. Ji sako, kad reikia pasi
rašyti vieną sutartį, drau
džiančią lėktuvams nešioti 
atomines bombas, o kitą dėl 
būdų jų sukontroliavimui.

Tuo kartu * Washingtone 
gaunama vis daugiau laiš
kų ir rezoliucijų, reikalau
jančių sulaikyti atominių 
bombų bandymus ir skleidi
mą radioakcijos nuodų.

Senatorius Albert Gore 
siūlo prezidentui, kad jis 
tartųsi su TSRS ir sulaiky
tų atominius bandymus ne 
mažiau, kaip trejiems me
tams.

MIRĖ ŽYMUS TSRS 
GENEROLAS KORSUN
Maskva. — Senatvės su

laukęs mirė žymus tarybi
nis generolas Nikolajus 
Korsun. Jis buvo pirmasis 
generolas iš caro armijos, 
kuris stojo į Tarybinės ar
mijos eiles. Generolas Kor
sun buvo ir žymus litera
tas, iš po jo plunksnos išėjo 
visa eilė svarbių veikalų 
karinėmis temomis.

“VAKARAI TURĖS PASI
TRAUKTI Iš BERLYNO”

Maskva. — “Pravda” ra
šo, kad Tarybų Sąjunga pa
naikins Keturių didžiųjų 
susitarimą Berlyno reikale, 
nes Anglija, Francūzija ir 
Jungtinės Valstijos jau se
niai panaikino susitarimus 
kitais klausimais. Vakarai 
“sutarčių laikosi tik ten, 
kur iiems naudinga”, — ra
šo “Pravda”.

POPIEŽIUS JONAS 
NENORI APSAUGOS
Roma. — Popiežius Jonas 

XXIII išleido patvarkymą, 
kad Vatikano gvardijos na
riai ir policija nesakiotų jį, 
kada jis eina pasivaikšti
nėti. Popiežius sako, kad 
kada policija jį seka, tai 
prie jo “bijosi žmonės pri
eiti”. Tai pirmas popiežius, 
kuris pasitiki dievo “ap
sauga”.

Turime 12 bilijonų 
dolerių deficito

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos per viene
rius metus davė savo talki
ninkėms už penkis bilijo
nus dolerių karinės ir eko
nominės pagalbos.

Per tą patį laiką valsty
bės ižde pasidarė 12 bilijo
nu doleriu deficitas. L. V

Dabar prezidentas Eisen
hower i s ruošiasi prašyti 
Kongreso dar $1,500,000,- 
000 pridėti prie šios pagal
bos paramai “atsilikusių 
saliu”. •!c »

Nupuolė Amerikos 
1958 metų eksportas

New Yorkas. — Waldorf- 
Astoria vie/būtyje įvyko 
55-ji biznierių užsienio pre
kybos reikalais konvencija. 
Joje dalyvavo virš 2,000 
biznierių ir bankininkų.

John J. McCloy, Chase 
Manhattan banko pirminin
kas, sakė, kad Taybų Sąjun
gos užsienio prekyba smar
kiai auga Azijoje, Artimuo
siuose Rytuose, Europoje ir 
Lotynų šalvse. Jis sakė, kad 
Jungtinių Valstijų 1958 me
tu eksportas nupuolė iki to
kio la:psnio, kaip jis buvo 
prieš dešimt metų.

RASISTAI PIETUOSE 
VĖL DAUGIAU LAIMI
Norfolk, Va. — Šio mies

to vyriausybė leido 'nubal
suoti šešių mokyklų inte
gracijos klausimą. Baltieji 
didele balsų dauguma pasi
sakė už segregaciją.

Georgia valstijoje resis- 
tai ruošiasi uždaryti viešą
sias mokyklas, jeigu fede
ralinė vyriausybė bandys 
įvesti integraciją.

Vėliausios kimios
Maskva. — Ištyrin eta 

mėnulio paveikslai, kurie 
buvo nutraukti iš Pulkovo 
observatorijos lapkričio 3 
d., ir patvirtino, kad ten 
buvo vulkano išsiveržimas. 
“Tas įrodo, kad per dauge
lį metų manymas, būk mė
nulis esąs negyvas kūnas, 
jau gavo smūgį”, pareiškė 
profesorius Michailovas.

Buenos Aires. — Argen
tina randasi finansinėje 
krizėje. Prezidento Frondi
zi valdžia pareiškė, kad ji 
jau negalinti sulaikyti in
fliacijos. Kainos nesvietiš
kai kyla.

Paryžius. — Francūzijoš 
premjeras de Gaulle atei
nančią savaitę vyks į Bon- 
ną ir tarsis su Adenauerio 
valdžia prekybos reikalais. 
Kaip žinia, Vakarų valsty
bių konferencija prekybos 
reikalai jau pakriko.

Budapeštas. —Laike par
lamento narių ir kitokių 
valdininkų rinkimų buvo 
8|9,192 kandidatai.

Bus matomas TSRS 
didysis Sputnikas

Washingtonas. — Per dvi 
ateinančias savaites virš 
Jungtinių Valstijų įvairių 
vietų vėl bus matomas tary
binis “Sputnikas III”, kuris 
sveria beveik 3,000 svarų.

Jis yra matomas tik nak
ties, ryto ar vakaro laiku, 
kada ant žemės tamsu, o 
saulės spinduliai atsimuša į 
sputniką. Trys Jungtinių 
Valstijų satelitai skraido 
erdvėje, bet jų žmonės pa
prastomis akimis nemato. 
Du i\jų niekados ir nepasi
rodo virš JAV.

TSRS žurnalas apie 
komunistų laimėjimų

Maskva. — “Komunist” 
rašo apie įvairių ’šalių ko
munistų partijų sutvirtėji- 
mą ir paaugimą jų įtakos. 
Jis rašo, kad komunistai su
tvirtėjo Suomijoje, Japoni
joje, Graikijoje ir kitur. In
dijoje per metus komunistų 
partija paaugo 70,000 narių. 
Indonezijoje komunistai 
laimėjo pasitikėjimą.

Lotynų Amerikoje komu
nistų partijos jau turi 360,- 
000 narių. Jų įtaka smar
kiai auga. Jie vis garsiau ke- i 
Ii a obalsius už atsikratymą 
“jankių užkartos politikos”.

JAV DAUGIAU SIŪLO 
LOTYNŲ AMERIKAI
Washingtonas. — C. D. 

Dillon, Valstybės sekreto
riaus pagalbininkas ekono- 

! miniais reikalais, sakė, kad 
Jungtinės Valstijos turės 
daugiau teikti pagalbos už
sieniui. Jis sakė, kad greta 
pagalbos Amerikos talki
ninkėms Europoje, bus žy
miai padidinta ekonominė 
pagalba Lotynų Amerikai.

Chicago, III. — Kukuruzų 
kainos žymiai pakilo.

Washingtonas. — Valdiš
ki rateliai spekuliuoja dėl 
Berlyno ateities. Vieni nu
mato, kad Tarybų Sąjunga 
tuojau perduos rytinio Ber
lyno reikalus Vokiečių De
mokratinei Respublikai, ki
ti spekuliuja priešingai.

Vienaip ar kitaip, Vaka
rai negali nieko gero laukti 
Berlyne. Krizė neišvengia
mai artinasi.

Alžyras. — Jau trys die
nos francūzų armijos dali
niai mušasi su alžyriečiais 
Palestro srityje. Prancūzai 
neteko 148 karių.

Maskva. — N. Bulgani
nas paliuosuotas iš ekono
miniu pareigų Stavropolio 
srityje. Chruščiovas kaltina 
Bulganiną,' • kad jis eina 
prieš partijos liniją.

Londonas. — Anglija jau 
numato, kad bus didelių ne
susipratimų Berlyno reika
luose. ‘ i

JUNGTINIU VALSTIJŲ DARBININKU 
UNIJOS IR VĖL SKALDOS!

St. Louis. — The United 
Brotherhood of Carpenters 
& Joiners unijos suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją, įga
liojančią vadus pasitraukti! 
iš AFL-CIO. Beveik visi de
legatai balsavo už ją, tik 
du buvo priešingi. Konfe
rencijoje dalyvavo virš 
2,000 delegatų, kurie atsto
vavo 850,000 organizuotų 
darbininku.

Unijos prezidentas Mau
rice Hutcheson sakė: 
“AFL-CIO vadai paneigia 
unijų teises ir nesiskaito su 
unijų nariais... Me^s nenori
me pasitraukti iš bendros

TSRS turi galingų 
atominių įrengimų

Washingtonas. — Ameri
kos mokslininkai, jų tarpe 
Walter H. Zinn, sako, kad 
Tarybų Sąjunga turi labai 
galingus atominės energijos 
įrengimus. Ji turi po 50,000 
kilovatu reaktorius. Ruo
šiasi pagaminti jau 100,000 
kilovatų reaktorius, kurie 
turės po 3,000 svarų spau
dimo ant vieno ketvirtainio 
colio.

Sakoma, kad baigiama 
statyti 600,000 kilovatų va
landų jėgainė, kurioje jėga 
bus gaminama atominiais 
įrengimais.

JOHN DULLES SAKO: 
“POLITIKOS NEKEISIM”

Cleveland, Ohio. — Vals
tybės sekretorius Dulles 
pasakė ilgą kalbą tarptau
tiniais reikalais. Kaip ir vi
sada, jis kalbėjo prieš ko
munistus, Tarybų Sąjungą, 
ir socialistines šalis. Savo 
kalbos pabaigoje pareiškė, 
kad nepaisant rinkimų re
zultatų ir naujų karinių 
ginklų, “JAV politikos ne
keis”.

IŠVARO Iš NAMŲ 
NEGRŲ ŠEIMĄ

Monroe, N. C. — Negrė 
Mary Ruth Reed, 25 metų 
amžiaus, šešių vaikų moti
na, sako, kad spalio 18 d. 
baltveidis Lewis Medlin ją 
primušė ir norėjo išprie
vartauti. Dėl tokio jos nu
siskundimo namo savinin
kas įsakė negrų šeimai išsi
kraustyti bėgyje trijų die
nu. C

Pekinas. — Kinijoje yra 
iki 50,000,000 musulmonų. 
Užsienio imperializmas ir 
Čiang Kai-šekas naudojo; 
musulmonų kunigus (mu
las) savo propagandai. Bet 
jau ir tam ateina galas.

Sining mieste 20,000 mu
sulmonų pasmerkė mulą 
Mai Chengą. Yinchwano 
mieste įvyko 400 musulmo-’ 
nų vadų konferencija, ku
rioje buvo iškelta mulų 
priešliaudiška veikla. Pa
prasti darbininkai ir žem
dirbiai, galvijų ganytojai ir 
žvejai jau pradėjo matyti, 
kam religija tarnauja.

unijų sąjungos, kol dar bus 
galima su AFL-CIO vadais 
susitarti ir veikti.”

Hutcheson a s kaltino 
AFL-CIO vadus, kad jie sau 
algas nusistatė nuo $15,000 
iki $50,000 metams, ir kad 
tie vadai nenori suprasti 
unijistų reikalų.

Jeigu ši unija pasitrauks, 
tai jau keli miliionai darbi
ninkų bus už AFL-CIO šie- 

: nų. Dabar prie AFL-CIO 
bepriklauso mainierių uni
ja su apie 450,000 narių, 
1 tymster’ų su 1,800,000 na- 
I r:ų, ir visa eilė kitų unijų.

VENEZUELOJE PAKILO 
' ALIEJAUS GAMYBA

Karakas. — Dabar per 
' dieną Venezuelos šaltiniai 
< duoda iki 2,689,720 bačka 
i aliejaus. Tai pirmu kartu 
Šalies istorijoje taip pakilo 

■ aliejaus gamyba. Kada pro
gresyviai nuvertė buvusią 
diktatūrą ir suvaldė ameri- 
k'nius aliejaus magnatus, 
tai pati Venezuelos vyriau
sybė plečia aliejaus gamy
bą. Tik bėgyje vienos sa
vaitės buvo pragręžta 117 
naujų šulinių.

TARYBŲ SĄJUNGA VĖL 
KALTINA VAKARUS 
Berlynas. — Tarybų Są

jungos ambasadorius Vo
kiečių Demokratinėje Res
publikoje buvo sušaukęs 
300 spaudos atstovų. Amba
sados vardu pranešimą pa
darė J. W. Beburovas. Jis 
kaltino Vakarus, kad ypa
tingai Jungtinės Valstijos f 
siunčia savo agentus į Ry
tinę Berlyno dalį. Beburo
vas sakė, kad kaip Berlyne, 
taip ir kitur tie “agentai 
žalos nedaug padaro”, bet 
tas parodo Vakarų nusista
tymą — ardyti pasaulyje 
ramumą.

‘BŪTINAI PASITRAUKIT 
Iš MAROKO!’

Rabatas. — Maroko ka
ralius Mohamed V pareiš
kė: “Amerika be atidėlioji
mų turi pasitraukti iš Ma
roko su savo karinio orlai
vy” o bazėmis”.

Taip pat jis reikalauja, 
kad Francūzija ir Ispanija 
atšauktų iš Maroko savo 
armijų dalinius.

Buenos Aires. — Argen
tinos vice-prezidentas A. 
Gomez pasitraukė.

Easton, Pa.
Mirė Feliksas Urba

Antradienį, lapkričio 18 
d., mirė Feliksas Urba, 67 
metų amžiaus. Paliko žmo
ną Oną, dukterį Jennie ir 
dvi anūkes. Bus palaidotasx 
šeštadienį, lapkričio 22 d. 
šermenų ir palaidojimo pa
reigas atliks Katinas Fune
ral Home, 2101 Northamp
ton St.

Žinią telefonu pranešė 
L.D.S. kuo p o s sekretorė 
Edith Sarion.



Y A V C Y7 W LITHUANIAN 1 S W SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays. 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

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

Established April 5, 1911------------------------------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ $5 50 per six months

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$10.00
$5.50

112.00
$6.50

TSRS septy nerių metų planas
TARYBŲ SĄJUNGA paskelbė naują, septynerių 

metų planą, kuris liečia visas tarybinių tautų gyvenimo 
sritis, ir kuris, tenka pasakyti, buržuazinį pasaulį tie
siog stebina ir drebina.

Dėl šio plano galutiną žodį tars XXLasis TS Komu
nistų partijos suvažiavimas, bet neatrodo, kad jame bus 
pakeista labai daug kas. Vienas, aišku, plane numatyti 
skaičiai nebus sumažinami. Taigi su 1959 metais septy
nerių metų planas prasidės, o baigsis su 1965 metais.

1965 metais Tarybų Sąjunga, einant šiuo planu, 
pasigamins visokių produktų 80 procentų daugiau negu 
šiemet pasigamino. Ir tai reiškia milžinišką dalyką. Pla-, 
ne numatoma visųpirmiausiai didinti gamybą sunkio- 
sios-pagrindinės pramonėe—plieno, anglies, elektros jė
gos. Tačiau labai aukštai pakils gamyba ir žmonėms tųo- 
jautinių reikmeningų produktų: duonos, mėsos, apavų, 
rūbų, etc., etc.

Didžiulio dėmesio yra skiriama ir bus skiriama gy
venamiesiems namams statyti. Gyvenamųjų butų, kaip 
žinia, Tarybų Sąjungoje dar vis jaučiama stoka.

Su 1965 metų pabaiga miestų darbo žmonių ir ko- 
lektyviečių kaime pajamos bus 40 procentų didesnės, pa
lyginti su šių metų pajamomis. Mokslinės, kultūrinės, 
meno įstaigos bus labai žymiai praplėstos, padidintos.

Kodėl naujas, žymius pakilimus numatantis sejity- 
nerių metų planas? Todėl, kad, sakoma, buvo surasti 
nauji, milžiniški gamtinių turtų šaltiniai Azijoje — plie
no, švino, anglies, aliejaus, — kuriuos tarybinės tautos 
pasiryžo eksploatuoti greičiausiai galimu laiku, kad su
tvirtintų šalį, kad pakeltų į aukštą lygį žmonių gyve
nimą.

Neturime to plano po ranka, tad plačiau apie tai ne
rašysime, kol jį gausime. Vieną dalyką reikia, tačiau

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DIDŽIAUSIA 
NESĄMONĖ •

Klerikalų spauda prane
ša: “Jau rugsėjo mėnesį 
žinojome, kad popiežius Pi
jus XII naujuoju Chicagos 
ganytoju paskyrė Milwau
kee, Wis., arkivyskupą Al
bert G. Meyer.”

Vadinasi, ne tik Chicagos 
paę&pijonai, bet net ir visi 
Ajherikos kunigai neturėjo 
jokios teisės pasiskirti sau 
naują “ganytoją.” Už tūks
tančių mylių sėdėdamas Va
gi kana žmogus pasakė : 
Jums paskirta Meyerą iš 
Milwaukes ir neturite 
sės priešintis!

Mr. Dulles kol kas dar ne
pajėgė amerikiečius iš proto 
iškraustyti su savo gąsdi
nimais apie tariamus mūsų 
saugumui pavojus.

Trumpai kalbant

tei

su-

IR ČIA, GIRDI, 
SUKERTA 
AMERIKIEČIUS

Chicagos “Tribune” 
randa amerikiečiuose dide
lį apsileidimą. Pavyzdžiui, 
“Indonezijoje, Jakar toje, 
vra 80 sovietu ambasados 
tarnautojų, k u r i e visi, 
įskaitant ir sargą, moką 
vietine kalbą, gi 225 Jakar
ta je Amerikos ambasados 
tarnautojai nė vienas nemo
ka ir turi tris vertėjus.”

Reikia sutjkti, kad čia la
bai didelis amerikiečių ap
sileidimas. Pamatiniai gi 
kalta yra Amerikos mo
kyklų sistema. Daugelyje 
mokyklų “šimtaprocentiniai” 
mokytojai ir mokiniai net 
žvairomis žiūri į žmones 

priminti: buržuaziniai žurnalistai ir radijo komentato-1 kurie stengiasi be anglų 
riai, komentuodami šį dokumentą, reiškia nuogąsčio. Jie į kalbos išmokti dar vieną ki- 
klausia: tai kas gi pagaliau bus, jei tarybinės tautos' 
taip smarkiai žygiuos pirmyn visose gyvenimo srityse? 
Kas bus su buržuaziniu pasauliu? Ar jis. suspės eiti kar
tu su socialistinėmis šalimis?

DISKRIMINACIJA 
VISUR

Didžiojo New Yorko neg
rų organizacijos Urba n 
League prezidentė Mrs. Ja
cobs skundžiasi visur -esan
čia diskrimi nacija prieš 
negrus. Pavyzdžiui, negrai 
muzikantai, geri ir gabūs, 
tiesiog atsimuša galvą į 
“geležinę uždangą,” jeigu 
jie bando gauti darbą sim
foniniuose orkestruose, mu
zikiniuose vaidinimuose, te
levizijoje ir t.t.

Kas blogiausia, ji sako, 
kad šio didmiesčio žmonės 
tos diskriminacijos nemato. 
Vidutinis niujorkietis įsi
vaizduoja, kad čia visi žmo
nės turi lygias teises siekti 
laimės.

Ji nurodo, kad rasinė 
diskriminacija veikia ne 
tik prieš negrus muzikan
tus, bet prieš visokius neg
rus profesionalus. Labai 
dažnai negras turi pabėgti 
iš savo profesijos ir susiras
ti kitokį užsiėmimą.

Tai baisiai žiauru ir ne
teisinga.

ta kalba.

DAR VIENAS 
i NUOSMUKIS!

Nusigandę tie rašeivos dar ir dėl to, kad ne tik Ta
rybų Sąjunga daro tokius žygius pirmyn — Kinijos Res
publika taipgi atlieka milžiniškus pasiekimus. Kitos so
cialistinės šalys daro tą patį. Na, kas gi bus su kapita
listiniu pasauliu ?

Skaitytojas be abejojimo atsimena tą laiką, kada 
Tarybų Sąjunga buvo paskelbusi pirmąjį penkmečio pla
ną. Jis buvo tik nykštukas, palyginti su dabar paskelb
tuoju. Tačiau buržuaziniai rašeivos vis kartojo: Tarybų 
Sąjunga nepraveš gyveniman to plano. Pasirodo, ji pra
vedė ne vieną penkmečio planą; ir kiekvienas buvo vis 
didesnis. Jei ne antrasis pasaulius karas, tiek daug tur
to ir tarybinių gyvybių sunaikinęs, tai šiandien Tarybų 
Sąjunga jau būtų nužygiavusi toli, toli pirmyn.

Dabar komercinės spaudos bendradarbiai jau nebe
kelia abejojimų dėl to, ar šis septynerių metų planas 
bus pravestas gyveniman. Jie jau sutinka, kad jis bus. 
Tai kokia išteka iš to išvada?

New York “Times” primena, kad kapitalizmas (ar
ba “Vakarai”) neturi miegoti, o turi eiti lenktynių su 
socialistiniais kraštais. Gerai. Mes tam pritariame. Mes 
manome, jog taikus sambūvis tarp kapitalistinio ir ko
munistinio pasaulių, taiki kompeticija arba lenktynės 
yra pats sveikiausias būdas pasaulio taikai išlaikyti. Tai 
lai ir būva taip! Tegu buržuaziniai kraštai eina lenkty
nių su socialistiniais kraštais. Mažiau ginkluotis, negrą- 
sinti vieni kitiems atominėmis bombomis, o gaminti pro
duktus, naudingus liaudžiai, būtų gražiausias dalykas!

Chicagos klerikalų už no
sies vedžiojamas stambus 
biznierius lietuvis A. Rudis 
labai prastai tepasirodė 
praėjusiuose rinki m u o s e . 
Viso labo tesurinko tik apie 
4 procentus balsų. Keista, 
kad nors tame distrikte esą 
apie 12,000 lietuvių balsuo
tojų, Rudis iš viso’tesurin
ko 5,250 balsų!

Negalima nesutikti su 
Clevelando smetoni ninku 
“Dirva,” jog čia mes turi
me dar vieną nuosmukį. A. 
Rudis artimai taikau ja lie
tuviškiems klerikaliniams 
fašistiniams element a m s . 
Nejaugi jo toks mizernas 
rinkimuose pasiro d y m & S 
jam neatidarys akių?

DAR APIE RINKIMUS 
IR “NAUJĄJĄ PARTIJĄ”

Savaitraštis “National 
Guardian,” kurio redakto
rius John T. McManus bu
vo Independent Socialist 

i Party kandidatu į N e w 
! Yorko valstijos gubernato
rius, nepasitenkinęs rinki
mų rezultatais. Didžiajame 
New Yorke už jį buvo pa
duota tik 23,838 balsai. 
Nors koks desėtkas tūks
tančių balsų gal prisidėsiąs

---------------------—-----------------------------------

Apie tai Simutis žinių 
radęs “1883 metą keliolikos 
tomų leidinyje Documents 
Relating Colonial History 
of the State of New York, 
Vol. XIV.”

Paaiški, kad Kuršius bu
vo atkviestas iš Olandijos. 
Tai buvo padalyta New 
Yorko (kuris tuomet vadi
nosi New Amsterdam) ge
neralinio direktoriaus Pet
ro Stuyv esant pastango
mis. Simutis rašo (Vieny
bė, lapkr. 14 d.):

Stuyvesant jau 1652 metais 
pradėjo rūpintis, kad būtų 
įsteigta aukštesnė sistematinė 
mokykla ir tik dėka pasto
riaus Domine Drisius užsispy
rimo 1659 m. buvo įsteigta 
antroji mokykla, kurios vedė
ju ir buvo paskirtas mums rū
pimas Alexander Carolus Gar
sius, “late professor in Lith
uania.” Oficialiai jis ir skai
tomas pirmuoju New Yorko 
mokytoju, nes turėjo aukštes
nį išsimokslinimą negu visi iki 
tol tik rašto galėjusieji pra
mokyti mokytojai, jis buvęs 
profesorius Lietuvoje. Ofici
aliai jis ir pakviestas kaip 
“Latin schoolmaster.”

Gi Alexander Carolus 
Cursi us buvęs ne kas kitas 
kaip lietuvis Aleksandras 
Karolis Kuršius. Tas tik 
parodo, kaip teisingai lietu
viai gali didžiuotis prisidė
jimu prie Amerikos švieti
mo pačioje jos kūdikystėje! 
Du šimtai devyniasdešimt 
devyneri metai yra labai il
gas laikotarpis. Galimas 
daiktas, kad tais senais lai
kais Ameriką buvo pasiekę 
ir daugiau lietuvių, arba 
žmonių iš Lietuvos.

Prieš porą metų pasiskel
busioje nepriklausoma vals
tybe — Sudane — įvyko mi- 
litarinis smurtas: premjero 
Abdullah Chalio valdžia 
nuversta, parlamentas iš
vaikytas, o šalies diktato
rium pasikelbė kariuomenės 
vadovas gen. Ibrahimas Ab- 
boudas.

Sudanas 1— Egipto kai
mynas. Rašant šiuos žo
džius, dar nėra žinių, ar 
gen. Abboudas bus Egipto 
bičiulis, ar jis pasuks šalies 
dišelį link Londono, Pary
žiaus ir Washingtona.

Bėgyje poros mėnesių, 
kaip matome, įvyko milita- 
riniai smurtai Pakistane, 
Burmoje, Tailandijoje, o 
dabar ir Sudane.

prieš Nkrumaho valdžią. 
Sąmokslininkus, sak o m 
pavyko laiku suimti. O kad 
juos būtų lengviau “išran
kioti”, tai pats premjeras 
Nkrumahas užėmė ir vi
daus reikalų ministro vietą.

Naujosiose valstybėse im
perialistų agentai viską da
ro, kad suorga n i z u o t ų 
smurtiškus per versmus 
prieš tas valdžias, kurios 
yra demokratiškesnės ir la
biau rūpinasi liaudies reika
lais.

Ką toliau daryti?
SAVAITRAŠTIS “The Worker”, diskusuodamas 

kongresinius rinkimus, įvykusius lapkr. 4 d., ir jų pasek
mes, siūlo Amerikos žmonėms savotišką veiklos progra
mą, kuri, mūsų nuomone, yra įdomi ir svarbi.

Laikraštis primena, kad jei Amerikos darbo žmo
nės nori, kad naujai išrinktieji kongresmanai, senato
riai, valstijinių seimelių nariai, gubernatoriai, etc., dar
buotųsi liaudies gerovei, tai juos prie to reikia akstinti, 
raginti.

“The Worker” sako, reikia organizuotai veikti. Rei
kia siųsti pas naujai išrinktuosius kongresmanus ir se
natorius delegacijas, kurios reikalautų, kad 86-asis Kon
gresas, be kitko, rūpintųsi darbo žmonių gyvenimo page
rinimu, kad jis rimtai kovotų už teikimą bedarbiams di
desnių pašalpų, kad pripažintų $1.25 valandai minimalę 
algą, kad federalinė vyriausybė teiktų daugiau pinigų 
gyvenamųjų namų statybai.

< Laikraštis mano, kad balsuotojai turėtų reikalauti, 
idant Mr. Dulles pasitrauktų iš Valstybės sekret. vietos, 
kad federalinė valdžia rimtai svarstytų nusiginklavimo 
klausimus, kad sulaikytų niuklerinių ginklų bandymus.

Reikia kovoti už tai, kąd Kongresas atsteigtų origi
nali Wagnerio įstatymą, derinantį samdytojų su darbi
ninkais santykius, kad būtų dedamos jėgos atšaukti 
“Right to Work” įstatymus tose valstijose, kur jie yra 
pravesti.

Mes manome, pasiūlymai labai geri ir jų nereikėtų 
pamiršti.

JIS KALTINA ŽMONES
Milijonierius B. M. Ba

ruch jau labai senas žmo
gus. Jis yra daug matęs ir 
patyręs.

Baruch dabar esąs išsi
gandęs dėl Amerikos atei
ties. Jis, matyt, nebepasi- 
tiki Amerikos kapitalizmu, 
prie kurio išvystymo į šių 
dienų aukštumas jis yra ne
maža prisidėjęs. Jis visur 
mato jam pavojų ir despe
ratiškai šaukia jį gelbėti. 
Deja, Baruchui, matyt, ne
labai tesiseka. Todėl jis 
puola Amerikos žmones. A- 
ną dieną kalbėdamas žydų 
organizacijos B'nai
pokylyje, Mr. Baruch su
riko:

“Mes esame įsivėlę į di
džiulę kovą—politinę, eko
nominę ir psichologinę — 
su galingu ir pasiaukojusiu 
oponentu (priešu). Nežiū
rint to, Amerikos visuome
nė beveik visiškai nepaiso 
mūsų saugumo!”

Tas tik parodo, kad Ame
rikos visuomenė daug pro
tingesnė už Mr. Baruch. Ji 
nemato nesamo pavojaus. 
Gerai, kad Mr. Baruch ir

rith

N eužilgo įvyks Pietų 
Amerikos respublikoje, Ve- 
nezueloje, prezidentiniai 
rinkimai. Kairieji žmonių 
sluoksniai savo kandidatu į 
prezidentus stato admirolą 
Wolfgang Larrazabalį.

Venezuelos Komunistų 
partija savo kandidato ne
stato, todėl ji įdėjo į savo 
rinkiminį sąrašą Larraza- 
balio kandidatūrą.

Kom. partijos vadovas 
Gustavo Machado spėja, 
kad žmonės už jo vadovau- v 
jamą partiją ir jos kandida-^ 
tus paduos daugiau kaip7 
200,000 balsų, nežiūrint to, 
kad per ilgą laiką ši partija 
buvo reakcijos pavaryta 
pogrindin.

Iš viso balsavimuose, spė
jama, dalyvaus apie 2,500,- 
000 piliečių. Kandidatų į 
šalies prezidentus yra trys.

Indijos Nehru turėjo pa
sikalbėjimą su spaudos at
stovais. (Tai buvo New 
Dehli mieste, Indijos sosti
nėje.) Korespondentai tei
ravosi Indijos ministrų pir
mininko apie Kinijos Liau
dies Respubliką:

— Ar jūs nemanote, kad 
socialistinė Kinija gali už
pulti Indiją?

— Ne!—buvo atsakymas.
Tuomet korespondentai 

pasakojo, kas dabar darosi 
Kinijoje: ten kuriamos ko
munos, šeši šimtai milijonų 
žmonių įsijungia į komunis
tinę santvarką, kuomet In
dijoje nėra nieko panašaus.

Nehru sakė: Indijos vy
riausybė neužilgo siųs savo 
delegaciją, kad susipažintų 
su tuo, kas Kinijoje darosi. 
0 kai dėl to, kad Kinijos 
liaudis kuria milžiniškas 
komunas, jis pabrėžė:

— Kinai moka susidiscip- 
linuoti daug geriau negu 
kurios kitos šalys. .

Nehru, matyt, turėjo gal
voje vyriausiai Indijos gy
ventojus, kuriuose discipli- 
nuotiškumas dar toli gražu 
nėra “prigijęs”.

Bet jis ir ten “prigys”.

Praėjusį sekmadienį 
Vengrijoje įvyko parla
mento rinkimai.

Buržuaziniai korespon
dentai, važinėję po Vengri
ją, sako, jog dauguma žmo
nių dabartine valdžia ir 
santvarka pasitenkinę. Žmo
nės pavalgę gerai, apsiren
gę ne gražiausiai, bet šiltai, 
o kavinės, kurių Budapešte 
labai daug, pilnos kostume- 
riu. v

BEDARBIŲ VARGAI
Londonas. — Laikraščiai 

paskelbė, kad bus vežama 
600 darbininkų į Kipro sa- 

! net 
17,000 bedarbių. Supranta
ma, kad jie siūlosi vykti Į 
Kiprą vargo verčiami. Kip
ro saloje eina naminis ka
ras ir ten anglai yra neap
kenčiami.

iš kitų valstijos dalių, ta- Į j Tuojau atsišaukė
čiaų jis nesitiki gauti 50,- 
000 balsų, ko reikalauja 
valstijos įstatymai partijos 
legalizavimui.

Šios naujos partijos kan
didatas į Jungtinių Valsti
jų senatorius Corliss La
mont mieste surinkęs 37,- 
992 balsus. Su balsais iš 

Į jis ir su
rinksiąs apie 50,000 balsų. 
O tos pačios partijos kan
didatas į valstijos iždinin
kus Hugh N. Mulzac mies
te gavo 27,096 balsus. Jis 
pralenkė McManus.

Už tokį mažą balsų skai
čių “National Guardian” 
kaltina darbo unijas, ku
rios rėmė demokratus, ir 
socialistus su komunistais. 
Girdi, “senosios socialistų 
ir komunistų vadovybės ir 
jų spauda puolė naująją 
partiją.”

Komunistai gi, kaip ži
nia, ragino piliečius balsuo
ti už Tndepenndent Social
ist Party kandidatus La
mont ir Mulzac . Todėl ne
teisinga juos kaltinti už 
naujosios partijos tokį 
žą pasirodymą.

ma-

Beje, kalbant apie smur
tus: sužinota, pad naujoje 
negrų valstybėje Ghanoje 
buvo padaryti sąmokslai

Nelsonas Rockef eile r i 
aplanko savo farmas PietvJ^ 
Amerikoje — Venezueloje 
ir Brazilijoje. Bet atsimin
kime, kad jam tų šalių alie
jus kvepia labiau už ką ki
ta.

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

KIPRO SALOS ATEITIES KLAUSIMAS DIENOTVARKeJE
Jungtinės Tautos. — Ne

užilgo Jungt. Tautų Asamb
lėjos sesija imsis svarstyti 
Kipro salos ateities klausi
mą. Tuo reikalu iš Kipro 
atvyko graikų atstovas ar
kivyskupas Makarios, atvy
ko Graikijos užsienio reika
lų ministras Evan gėlos 
Averoff-Tositsas, kuriedu 
ir vadovaus Graikijos dele
gacijai.

Iš Turkijos atvyko užsie
nio reikalų ministras Rustu

(Mūsų korespondento)

bai seniai pasiūlė “septyne- 
rių metų planą,” pagal kurį 
Kipro sala taip būtų valdo
ma (per septynerius me
tus) : graikai išrenka savo 
parlamentą, o turkai — sa
vo. Tuomet britai valdo sa
lą, pasitariant su abiem 
parlamentais, “išeinant iš 
abiejų tautybių interesų.”

Turkai šį planą užgyrė. 
O jeigu šis britų planas ne-

Zurlu, o iš KiproDr. Fa-1 praeįs, tai turkai reikalau- 
zil Kučukas, .politinis vado- ja> kad Kipro sala būtų peis 
vas turku, gyvenančių Kip- kirsta į dvi dalis _ turkiši
re.

Na, o anglų delegacija 
čia yra didelė, jietns nebai
su, kad juos graikai nuga
lės.

Kaip žinia, jau praėjo 
metų eilė, kai Kipro salos 
gyventojų dauguma reika
lauja nepriklausomybės. 
Jiems karštai pritaria Grai
kija, kadangi graikų tautos i 
žmonės ten sudaro daugu-| 
mą gyventojų. Sak omą, 
apie tris trečdalius gyven
tojų sudaro graikai, o vie
ną ketvirtadalį — turkai.

Nežiūrint viso to, britai 
Kipro salą valdė ir tebeval- 
do. Ir graikai ypatingai yra 
sukilę prieš britus imperia- 
listusj kurie jėga siekiasi 
Kipro salą valdyti.

ĮŽYMUS LIETUVIS 
AMERIKOJE PRIEŠ 
APIE 300 METŲ?!

Anicetas Simutis, kuris 
sėdi New Yorke ir tebesi- 
t i t u 1 u o ja “Lietuvos vice 
konsulu,” patiekia štraips- 
nį “apie pirmąjį lietuvį mo
kytoją ir gydytoją Ameri
koje.” Juo buvęs Aleksan
dra Karolis Kuhšius. Jis 
čia gyvenęs ir mokytojavęs 
1659 metais, tai yra prieš 
299 metus! Tai buvo laikai, 
kada mūsų didysis New 
Yorkas susidėjo tik iš 200 
namų ir apie 1,000 gyven- /Taip ten viskas dabar yra: , 
tojų!

ką ir graikišką!
Graikai priešingi abiem 

tiem planam. Jie sako, bri
tai neturi teisės Kipro salą 
valdyti; jie turi iš ten 
kraustytis, nes Kipre gyve
na žmonės, kurie nėra bri
tų tautybės. Kipro sala, sa
ko graikai, turi būti pa
skelbta nepriklausoma šali- 

i mi. Kipriečiai išsirinks savo 
parlamentą, sudarys savo 
valdžią ir valdysis patys.

Galimas daiktas, kad ši
tuo savo reikalavimu grai- 

• į kai “turi dar ką nors užan-

rui nepriklausomo gyveni
mo, aišku, jaučiasi turinti 
nemažą moralę jėgą, ka
dangi ji nereikalauja, kad 
Kipras būtų priski r t a s 
prie Graikijos.

Riaušes
Kipro salo je nuolat verda 

žmonių riaušės, užpuldinė
jimai. Graikai puola -(daž-4 
nai su ginklu rankose) bri
tus okupantus, tada britai w 
juos grobia ir baudžia be 
atodairos. Turkai pastaruo
ju metu, remiami britų, 
pradeda riaušes prieš grai
kus.

Nieks nežino, kuo visas 
dalykas užsibaigs. Jeigu 
Jungtinės Tautos, sakysi
me, ir nutartų, kad Kipro 
sala turi būti nepriklauso
ma, kad britai iš ten pasi
trauktų, tai ar britai klau- > 
sys, ar jie taip darys?

Kaip ten bebūtų, debatai 
Kipro salos ateities klausi
mu žada būti gyvi.

tyje.” Jie žino, jeigu tik 
britai iš Kipro salos išsineš
dintų, tai tuomet graikai 
galėtų oficialiai prisijungti 
Prie Graikijos. Graikijos 
valdžia, reikalaudama Kip-

Rio d e Janeiro. — Brazi
lijoje patirta, kad “juodo
sios rinkos” 70 t rokų 
(sunkvežimių) gabena 
Amerikos biznieriams kavą 
linkui Paragvajaus sienos.^ 
Valdžia pasiuntė lėktuvui 
juos sulaikyti. I
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ĮVAIRUMAI
Požeminis ežeras

Netoli šveicarų Saint Leo
nardo kaimo vra didžiau- 
sias Europoje požeminis e- 
žeras.

Prie plento, einančio pla
čiu Ronos slėniu, yra iška
ba, kurioje parašyta: “Į 
Požemini ežerą.” Pasukęs 
iš plento lauko keliu, ke
liautojas po keleto minučių 
atsidurs nedidelės, ištisai 
vynuogienojais apaugusios 
kalvos papėdėje. Kalvos 
šlaite tarp uolų tamsuoja 
įėjimas į olą.

Aštuonios pakopėlės veda 
žemyn Į siaurą aikštelę. 
Nuo jos už keleto metrų 
prasideda ramus lygus Po
žeminio ežero paviršius.

Olos skliautas virš ežero 
pakyla iki 3-4 metrų (met
ras turi 3 pėdas ir 3 colius 
ilgio). Jis sudarytas iš 
granito, marmuro ir gipso,. 
Iš ežero dugno kyla uolos, 
lyg masyvios akmeninės ko- 

* lonos.
Ežero vanduo labai skaid

rus, bet dugno nematyti, 
nes ežero gylis siekia dvide
šimt metrų. Ežerą maitina 
šaltiniai, taip pat gruntiniai 
vandenys, prasisunkia pro 
olos lubas ir sienas. Van
dens temperatūra per visus 
metus svyruoja tarp 12—14 
laipsnių šilumos.

Seniai buvo žinomas šis 
ežeras. Bet 1815 metais 
vienintelį įėjimą į olą už
griovė žemės drebėjimas. 
Vanduo ežere tada pakilo 
ir užpildė visą olą.

1946 metų vasario mėne
sį naujo žemės drebėjimo
metu, įėjimas į olą vėl at
sivėrė. Ežero dugne susida-
rė plyšiai, ir jis įgavo pože
minį nuotakį. Jo lygis pa
žemė i o keletu metrų.

Požeminio ežero ilgis — 
/250 metrų, didžiausias plo

tis — 22 metrai. Šveicaru

A. BERNADAITĖ

(Pabaiga)
Naujajame akmens

žiuje patobulėjo ir titnagi-1 netoli vandens, didelese, at-'kai. 
nių dirbinių apdirbimo virose, 
technika. Senosios dirbinių 
formos pamažu išsigimė, 
savo vietą užleisdamos ypač 
neolito pabaigoje :

, neįtvirtintose sto-l 
vykiose. Naujajame ak
mens amžiuje, ypač jo pa
baigoje, mūsų kraštas jau 

neolito pabaigoje gražiai i buvo žymiai tankiau apgy- 
retušuo.tiems (smulkiai nu-!ventas negu anksčiau. Žmo- 
skaldytiem) ne tik kraštuo
se, bet ir visame paviršiuje, 
dirbiniams: peiliams, ietga- 
liams, strėlėms. Šio laiko
tarpio strėlės pasižymi di- 
dėlių formų įvairumu. Jų 
randama trikampių, širde-

> lės, lapelio su koteliu for
mos, . rombinių, trapecinių.

neš tapo sėslesni. Jų stovyk
los randamos ne tik pavie
niui, bet ir ištisomis grupė
mis, kaip, pvz., Rudnios, 
Varėnos m., Kašėtų, Mar-1 
cinkonių apylinkėse, Varė-' 
nos rajone. Šio laikotarpio, 
stovyklomis gausiai nusėta 

! Kuršių Neringa.
Su panašiais dirbiniais su-• Didelė gausybė strėlių 
siduriama Rudnios,. Kašėtų,. antga]įų> jų tipų įvairumas, 
Grybasos, Versmimo upelio į stovyklų artumas prie van-
I Varėnos rajone ir kitose 
naujojo akmens amžiaus 
stovyklose.

Neolito pabaigoje, be duo- 
bėtosios-šukinės keramikos, 
randami ir moliniai puodai, 
puošti daugiausia virvutės 
ornamentu, gavę virvelinės 
keramikos vardą. Šį kera
mika buvo plačiai paplitusi 
Vidurio ir Rytų Europoje. 
Jos tipo puodų, jau plokš
čiais dugnais, rasta Kuršių 
Neringoje.

Nauja technika
Nauja darbo įrankių ga

minimo technika, nauji dir
binių tipai, kaip, pvz:, dar
bo ir kovos kirviai, pašino- 

jdę su virveline keramika, 
Keramikos atradimas — vi
sa tai įnešė į tuometinių 

dens teberodo, kad medžiok
lė ir žvejyba dar nenustoju
sios savo pirmykštės reikš
mės. Tuo laikotarpiu pra
dėtos auginti ir kai kurios 
javų rūšys — sora, kviečiai, 
miežiai. Pvz., Kuršių Ne
ringoje yra aptikta šio lai
kotarpio puodų šukių su 
grūdų atspaudais.

Žmonės, greičiausiai, dar 
tebegyveno palapinėse arba 
pusiaužeminiuose pastatuo
se. Tai rodo palapinių pėd
sakai Versminio upelio I 
stovykloje ir pusiaužeminės 
liekanos kiek vėlesnėje Sa- 
mantonių stovykloje. Čia 
pat stovyklose buvo gami
namas maistas židiniuose, 
įstatant puodus tarp akme-|mens amžiaus pabaigai, kū
nų arba juos pakabinus ant iriuose mirusieji' paguldyti baltijyje jau galima išskir- ninkystės bei žemdirbystės ji šio krašto gyventojai, 

žmonių buitį žymių permai-( kartelių, kaip rodo Versmi-;ant šono, sulenktais keliais, ti naujus etninius ^elemen- elementai. H. Moora rįn- ----------- -------------------
nų, tačiau ir tada, ypač ne- nio upelio I stovykloje prie tarsi jie miegotų, atrodo, 1—--1-- ---l -----12™ XT

mokslininkai nustatė, kad 
už apgriuvusios olos sienos 
ežeras dar nusidriekia 1,- 
700 metrų. Tačiau į šį ba
seiną patekti labai sunku, 
ir todėl jis mažai ištirtas.

Didjūriai, ju gylis 
ir aukšti kalnai

Didjūriai ir jūros užima 
beveik tris ketvirtadalius 
viso žemės paviršiaus, bū
tent 139,440,000 ketvirtai
nių mylių, o sausuma tik 
57,510,000.

Didžiausias didjūris yra 
Ramusis, kuris yra tarp A- 
merikos, Australijos ir Azi
jos. Ramusis didjūris už
ima 63,800,000 ketvirtai
nių mylių plotą, tai yra, jis 
vienas užima didesnį plotą, 
negu visi žemės sausynai. 
Kiti trys didjūriai vadinasi 
Atlantikas, Indijos ir Ark
tikos.

Giliausias yra Ramusis 
didjūris. Prie Guam salos 
jis yra 35,400 pėdų gylio. 
Aukščiausias pasaulyje kal
nas yra Everestas, Himala- 
jaus kalnyne, kuris turi 
29,002 pėdas. Reiškia, Ra
musis didjūris yra gilesnis, 
negu aukščiausias kalnas.

Indijos didjūryje giliau
sia vieta yra 13,000 pėdų, 
o Atlantiko — 12,880 pėdų.

Augaly šaknys
Visi pažįstame vasarinius 

kviečius, tačiau ne visi ži
nome kviečio stiebo šaknis, 
jos gali siekti iki aštuonias
dešimt aštuoniu kilometru! 
Žieminių kviečių stiebas iš- 
leidžia net iki 13—14 mili- vo grobio. Mokslininkai ste- 
jonų šaknų, kurių ilgis kar- bėjo, kaip vietiniai gyven-
tais siekia daugiau kaip 
600 km. Svogūnų šaknys 
prasiskverbia į žemę iki pu
sės metro, kviečių — iki 
0,7, o liucernos — net iki 
aštuoniolikos metru, v

Seniausi žmonių gyvenimo pėdsakai Lietuvoje
j olito pradžioje, žmonės te-j vieno židinio rastieji buvu-ikad tuometiniai žmonės jau. i Tai duobėtosios - sukinės irĮginį, kad III-II tūkstantme- 
begyveno prie upių ir ežerų, siu įkaltų kartelių pėdsa- pradeda “rūpintis” savo! laivinių kovos kirvių bei tyje pr. m. e. prie Vislos iram- begyveno prie upių ir ežerų, siu įkaltų kartelių pėdsa-

Fotoskulptura
Londone pradėjo veikti 

neįprasta fotostudija, ku
rią tikslingiau būtų vadin
ti fotoskulptūrine studija. 
Išradėjas Džordžas Reidas, 
panaudodamas vaizdakaly- 
bos, elektronikos, mechani
kos ir fotografijos prietai
sus, sukūrė naują aparatū
rą, kurią iš karto galima 
pagaminti skulptūrą arba 
biustą.

Pozuojama kaip ir prieš 
fotoaparatą, o po trijų va
landų galima atsiimti gata
vą užsakymą. Taip paga
minta skulptūra nesiskiria 
nuo originalo.

Medautojas
Afrikos miškuose, maž

daug nuo 16° šiaurės pločio 
iki pietinio žemyno galo, 
galima aptikti medautoją 
— paukštį, ne didesnį už 
mūsų žvirblį.

Šis paukštis minta lau
kinių bičių vašku ir perais. 
Pastebėjęs miške žmones, 
medautojas pliaukšteli spar
nais ir gyvai čirškia, at
kreipia į save dėmesį. Pas
kui, perskrisdamas nuo vie
nos šakutės ant kitos, atve
da žmones prie medžio, ku
rio drevėje gyvena bitės. 
Medžiotojai išrūko bites iš 
drevės ir ilgais aštriais pei
liais išplauna korius. Dalį 
korių palieka medautojui, 
kuris netoliese tupi.

Iš pirmo žvilgsnio atro
danti keista žmogaus ir me
dautojo draugystė užsimez
gė seniai. Žmonės pastebė
jo, kad paukštis minta vaš
iai ir visada būna netoli bi
čių šeimos. Matydami, kad 
paukštis naudingas, jie 
pradėjo palikti jam dalį sa- 

tojai “prisišaukia” paukštį 
medaus ieškoti. Jie daužo 
lazdomis medį ir švilpia. 
Po kelių sekundžių pasigir
sta atskrendančio medau
tojo čirškėjimas.

Tiek viduriniajame, tiek 
ir naujajame akmens am
žiuje žmonės gyveno gimi
ninėmis bendruomenėm i s . 
Apie šio meto žmonių dva
sinį gyvenimą kalba neoli- 

(tui skiriami įvairūs ginta
riniai dirbiniai: kabučiai, 
žmonių figūrėlės, rasti Juod- 
.tėję, Lūžijos miške, Palan
goje. Žmonės, būdami pri- 

I klausomi nuo gamtos ir ne
pažindami jos reiškinių, ti
kėjo, kad, pavaizdavus žmo
nes, gyvulius, atlikus tam 
tikras pareigas, bus sėk
mingesnė medžioklė ir žve
jyba. Įdomu, kad didelė da
lis kabučiu turi darbo įran
kių formas, primenančias 
kirvius arba kaltus. Pana
šių Baltijos gintaro dirbi
nių paplitimas kituose kraš
tuose, pvz., Lenkijoje, Suo
mijoje ir Končanskoje prie 
Ilmenio ežero, rodo, kad 
naujojo akmens amžiaus 
gyventojai, galimas daly
kas, turėjo jau mainų san
tykius su savo kaimynais, 
o, toliau vystantis mai
nams, apie 1600 metų prieš 
mūsų erą jau pažino pirmą
jį metalą—žalvarį.

Sprendžiant iš palaidoji
mų, rastų Juodkrantėje, 
Kurmaičiuose, Grinkiškėse, 
priski r i a m ų naujojo ak-

Elektrinis oro 
drėkintuvas

Butuose su centraliniu 
apšildymu paprastai būna 
labai sausas oras. Tai ken
kia žmogaus sveikatai, nes 
erzina nosies ir ryklės glei
vinę, susilpnina natūralų 
organizmo pasipriešinimą 
bakterijoms, kurių visados 
esti ore.

Šveicarų firma “Defen- 
zor” pradėjo gaminti spe
cialius elektrinius prietai
sus, kurie ne tik drėkina 
orą, bet ir dezinfekuoja jį.

Šio prietaiso korpuse yra 
dviejų litrų talpos vandens 
rezervuaras, 45 vatų elek- 
tromotorėlis, purkštuvas ir 
filtras.

Vanduo mažyčiais laše
liais išpurškiamas į orą, o 
kad jis ne tik drėkintų 
kambarį, bet ir naikintų 
bakterijas, į švarų vandenį 
pridedama eukaliptinio ar
ba pušų aliejaus.

Vėliavaspamis lėlys
Abisinijos pusdykumės 

miškuose gyvena vėliavia- 
sparnis lėlys. Jis panašus į 
pelėdą: galva plati, akys di
delės, išsprogusios, snapas 
plokščias; jo viršūnė siau
ra, pagrindas platus.

Plunksnų spalva tamsi. 
Abiejuose sparnuose jis tu
ri po vieną labai ilgą (maž
daug pusės metro ilgio), į 
vėliavą panašią plunksną. 
Plunksnos stiebas plikas, 
tik gale yra tarytum nedi
delė šluotelė. Lėlys, nutū
pęs ant žemės, į viršų pa
kelia savo vėliavines plunk
snas. Dėl to jis būna labai 
panašus j kai kurias žoles, 
ir pastebėti šį paukštį labai 
sunku.

Lėlys — naktinis paukš
tis. Dieną jis miega ant že
mės arba ant medžių šakų, 
o saulei nusileidus, 'gaudo 
vabzdžius.

Šis paukštis sunaikina 
daugybę žemės ūkiui kenks
mingų vabzdžių: vabalų, 

mirusiųjų pomirtiniu gyve
nimu.

Trumpai apžvelgus Lietu
vos akmens amžiaus kultū
ras, kyla klausimas, kas gi 
buvo šių kultūrų nešėjai. Ši 
Pabaltijo, tame tarpe ir 
Lietuvos, apgyvend i n i m o 
problema ne kartą buvo ke
liama tarybinių mokslinin
kų P. N. Tretjakovo, N. N. 
čeboksarovo, A. J. Briuso- 
vo, H. Mooros, P. Kuli
kausko ir kitų darbuose.

Jų nuomone, apie seną 
Lietuvos apgyvend i n i m ą 
kalba svidrinio tipo dirbi
niai, turį daug bendrų 
bruožų su Lenkijos svidrine 
kultūra, kuri tarybinių ar
cheologų yra priskiriama 
mezolitui. Lenkijos arche
ologai, kaip, pavyzdžiui, L. 
Kozlovskis, L. Savickis ir 
kiti, svidrinę kultūrą 'Len
kijoje datuoja paleolito pa
baiga. Toks Lietuvos ir 
Lenkijos seniausių dirbinių 
panašumas rodo, kad patys 
pirmieji žmonės į Pabaltijį 
atvyko iš pietų. Nors aipe 
juos žinių maža, tačiau aiš
ku, kad iki IV tūkstantme
čio pr. m. e. Lietuvos teri
torija buvo retai agyvena- 
ma.

Žymiai daugiau duomenų 
turime iš sekančiojo laiko
tarpio. Neolite ne tik Lie
tuvoje, bet ir visame Pa- sirodo ir pirmieji gyvuli-

, pa
tus, kurių nebuvo ihezolite. laiko P, N. Tretjakovo teį

peteliškių ir jų lėliukių. 
Daugiausia lėlių rūšių gy
vena Afrikoje ir Azijoje (a- 
pie šimtą). Europoje aptin
kamos tik dvi rūšys.

Popierius iš stiklo
Čekoslovakijos spaudos ži

niomis pavyko pagaminti 
popierių iš stiklo pluoštų 
nepanaudojant jokių riša
mųjų medžiagų.

Stiklo pluoštai, paveikia
mi sieros rūgštimi. Esant 
pH —- 3—3,5 pluoštų pavir
šiuje išskiria natrio karbo
natas ir kalio druskos. 
Pluoštai apsidengia drebu
čių pavidalo plėvele, kurio
je daug silicio rūgšties.„Po
pieriaus gaminimo mašino
je sieros rūgštis atskiria ir 
pluoštai susiklijuoja vienas 
su kitu.

Stiklinis popierius prime
na minkštą filtravimo po
pierių ir yra neutralios re
akcijos. Jis atsparus aukš
toms temperatūroms, drėg
mei ir cheminei bei biologi
nei įtakai. Jis yra taip pat 
gerų dielektrinių savybių. 
Tiesa, pradžioje jis pasiro
dė esąs nepakankamai stip
rus tempiant (2,1—2,8 kg/ 
cm2), tačiau pastaruoju lai
ku pavyko padidinti jo sti
prumą net 8—10 kartų.

Nuostabi keptuvė
Prancūzijoje pradėtos de

monstruoti nuostabios kep
tuvės. Ant įkaitintos tokios 
keptuvės be riebalų kepama 
kiaušinienė, mėsa. Kiauši
nienę arba mėsą galima 
perkopti, pagaliau, sude
ginti, bet ji neprrsvyla prie 
keptuvės.

Į nuostabią keptuvę, pa
vyzdžiui, pripila pieno ir 
kaitina kol pienas išgaruo
ja, lieka tik sausa plėvelė, 
bet ir šiuo atveju jis nepri
svyla.

Iš ko pagaminta ši nuo
stabi keptuvė?

Ji pagaminta iš papras
čiausio špižiaus arba aliu- 
minijo, padengto silikonais.

virvelinės keramikos kultū
rų palikimas.

Duobėtosios-šukinės kera
mikos Lietuvoje aptikta la
bai nedaug, tačiau ji pla
čiai paplitusi, kaimyninė
je Kaliningrado srityje,! 
Latvijos ir Estijos teritori
jose. Pastebėta, kad šių sri
čių duobėtosios-šukinės ke
ramikos kultūros paminklai 
yra artimi su TSRS euro
pinės dalies miškų zonos tos 
pačios kultūros paminklais. 
H. Mooros nuomone, duobė
tosios - šukinės keramikos 
nešėjai į Pabaltijį atėjo iš 
Okos baseino ir viduriniojo 
Pavolgio III tūkstantmety
je pr. m. e. Ilgainiui jie 
asimiliavo Pabaltijo gyven
tojus. Tarybinių mokslinin
kų nustatayta, kad duobė
tosios - šukinės keramikos 
nešėjai priklausė suomi ų- 
ugrų giminėms.' Šį teiginį 
papildo kalbiniai bei antro
pologiniai duomenys.

II tūkstantmetyje pr. m. 
e. Pabaltijyje kartu siu duo
bėtosios - šukinės keramikos 
paminklais > aptinkami i r 
naujos kultūros, t. y. laivi
nių kovos kirvių ir virveli
nės keramikos kultūros lai
dojimo paminklai, rodą 
naujų etninių elementų pa
sirodymą Pabaltijyje. Su 
šios kultūros nešėjais pasi-

Darbininkų Sveikata
J. J. KaŠkiaučius, M. D.

Gilus kvėpaainias
Labai svarbu kiekvienam 

kasdien laikotarpiais atsi
minti ir pakvėpuoti giliai, 
kiek tilpsta, ypač kurie sė
di namie ir negauna fiziš- 
kai pasidarbuoti.

1. Įkvėpuok giliai, apie 
tai galvodamas ir valdyda
mas kvėpavimo raumenis.

2. Iškvėpuok irgi pilnai, 
net savo valia išstumdamas 
oro liekanas iš plaučių, kad 
šonkaulių raumenys padėtų 
iškvėpuoti.

3. Gerai taip keletą kar
tų pakvėpuoti bet kada, 
ypač kai junti snūdūs, su
tingęs. Besivaikščiojant ir
gi gerai giliai pakvėpuoti 
keletą kartų, kada nekada.

4. Giliai kvėpuodamas, 
daryk tai sužiniai, susi
kaupk ties tuo procesu, ne
kalbėk, nesitrukdyk. Kvė
puok per nosis. Lai tavo 
smegenys ir nervai, daly
vauja tokioje kvė pavimo 
mankštoje.

Gilus kvėpavimas stipri
na visa krūtinės n a r v a , 
krūtinės raumenis, nuga
ros, pilvo raumenis. Kvė
pavimo pajėgumo mokomi 
net ir vaikai Tarybų Sąjun
goje. Vis tai Pavlovo ir 
šiaip fiziologų prievolė. Te
nai geriausias sveikatai re
ceptas — būti ore, būti lau
ke, kada tik kam galima.

Palei visą Tarybų šalį 
daugybė kurortų, poilsio 
namų. Kiekviena ligoninė 
griežtai praktikuoja gryno 
oro gydymąjį metodą. Ne 
tiek, kad ligą gydytum, bet 
kad nuolatai būtum sveikas 
ir jaustumeisi sveikas ir pa
jėgus.

Miestuose yra poilsio bei 
kultūros parkai. Tuojau 
už miesto greitieji elektri
niai traukiniai išv e ž i o j a 
žmones į poilsio vietas, į so
dus, į daržus.

Oderio gyvenusios baltų- 
slavų giminės II tūkstant
mečio pr. m. • e. pradžioje 
pasislinko į rytus: slavai 
pasuko į Padnieprę, o baltai 
atėjo į Pabaltijį. Jie apsi- 

i gyveno ne tik Lietuvoje ir 
Latvijoje, bet taip pat Esti
jos teritorijoje ir pietvaka
rinėje Suomijoje. Ilgą laiką 
baltų ir Pabaltijo suomių 
giminės gyveno bendroje te
ritorijoje. Apie tai kalba 
suomių ir estų kalbose išli
kę baltiški žodžiai. Ilgai
niui, šiaurinėje Pabaltijo 
dalyje baltai buvo asimi
liuoti suomių-ugrų giminių 
ir sudarė suomių, estų bei 
libių gentis. Pietuose, maž
daug nuo Dauguvos upės 
baltų gfrninės asimiliavo 
duobėtosios-šukinės kerami
kos kultūros atstovus. Šios 
baltų giminės buvo lietuvių, 
latvių bei prūsų protėviai. 
Taigi lietuvių gentys Pa
baltijyje gyvena nuo II 
tūkstantmečio pr. m. e. • Šis 
teiginys sugriauna kai ku
rių imperializmo epochos 
vokiečių mokslininkų tvirti
nimus, esą lietuviai atsikė
lę į savo gyvenmąsias vie
tas visiškai neseniai, tiktai 
VI amžiuje. Iš mūsų isto
rikų prof. P. Pakarklis pir
masis demaskavo tų teorijų 
imperialistines tendencijas 
ir tvirtino, kad lietuviai yra 
autochtonai, t. y. seniausie-

Tarybų mokslininkai su
randa, kad orą taiso ir gai
vina pušys, ėgliai, kadagiai, 
akacijos, gumamedžiai, jas- 
minai, krienai, česn akai, 
svogūnai, muštardžolės. O 
pajūrių oras turi daug iono 
dalelyčių ir todėl labai svei
kas. Iono dalelyčių yra ir 
palei ežerius, upes, kalnus, 
girias.

Pajūrių kurortuose sve
čiai miega visai prie van
dens: jūrų drėgmė ir net 
purzlai taiso sveikatą. Gy
dytojai padeda žm o n ė m s 
sveikai gyventi, užlaikyti 
gerą sveikatą . Geriau bū
ti sveikam, negu susirgus 
gydytis.

ĮDOMYBĖS
Mėlyni Arabai *

Mėlyni Arabai tai nėra 
koks nors išgalvotas pava
dinimas, bet tikrenybė. Ga
rui genties gyventojai ran
dasi Arabijos karalystėj 
prie Yemen. Saba yra dažų 
centras. Todėl ir Garui gen
ties pamatinė išdirbystė yra 
dažai (indigo). Šie dažai 
yra labai tamsiai mėlyni

Tie arabai, kurie išdirba 
šiuos dažus, savo visas dra
panas įmerkia į minimus 
dažus ir dar gerai neišdžiū
vusiomis apsirengia. Jie 
net ir visą kūną, taipgi ir 
plaukus, apmozoja šiais da
žais. Tad tie mėlyni dažai 
įsigeria į jų kūną ir visą 
sistemą. Mat, arabai mano, 
kad indigo dažai juos ap
saugoja nuo visokių ligų.

Kadangi šis paprotys yra 
vartojamas per šimtmečius, 
tai tų žmogių visa sistema 
yra persigėrus indigo da
žais. Net ir jų vaikai gims
ta mėlynos išvaizdos.

Pavadinimas nuo įdrėskimo
Colusa apskritis Kalifor

nijoj buvo už vardyta pagal 
indėnų gentį Coluso. Coluso
reiškia “drėskėjas”. Ši indė
nų gentis buvo užvardyta 
“drėskė j a” todėl, kad jos 
pamatinis įprotis yra, kad 
kuomet pora tuokiasi, jau
navedė turi perdrėksti jau
navedžio veidą.

Muilo Sala
Saloje Arge n t ar i j ai 

prie Aegean jūros yra me- 
džiaga kaip muilas. Vietos 
gyventojai ją vartoja vieto
je muilo.

Jų įprotis yra kiekvieną 
šeštadienį išsivolioti tame 
muile, gerai įsitrinti, ir, ži
noma, paskiau apsiplauti 
vandeniu.

G. A. Taylor, 64 metų vy
ras, pakėlė 175 svarų gele
žinį priekalą savo ausimis. 
Jis yra kalvis iš Winner, 
South Dakota. Jis pasidarė 
geležinius kablius ir užka
bino už ausų, jais užkabino 
priekalą ir, matant 200 sve- 
čių-žiūrovų, medž i o t o j ų 
bankete, Peacock valgyklo
je minėtą svorį pakėlė 1944 
m. rugsėjo 25 d.

' J. Bimba

PAIRO KONFERENCIJA 
PREKYBOS REIKALAIS
Paryžius.. — Septynioli

kos Vakarų šalių konferen
cija prekybos reikalais jau 
pakriko. Nuo pat jos pra
džios pasireiškė nesutiki
mai. Jungtinės Valstijos lai
kosi politikos, kad kuo ma
žiausia prekiauti su socia
listiniais kraštais. Tuo tar
pu kai kurios kitos Vakarų 
valstybės reikalavo panai
kinti prekybos varžymus.
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VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine
Auburn-Lewiston, Me

(Tąsa)
Pasibaigus visuotiniam streikui, spa

lio 21 dieną Pylimo (dabar Komjauni
mo) gatvėje ties buvusia malkų turga
viete (dabar skveras), darbininkų mi
nia net tris kartus grūmėsi su žanda
rais, gaisrininkais ir kariuomene. Šių 
grumtynių metu astuoni žmonės buvo 
užmušti ir daug sužeista, iš kurių vėliau 
trys mirė. Spalio 23 (lapkričio 5) dieną 
Kyko nužudytųjų laidotuvės, kuriose 
dalyvavo apie 30 tūkstančių žmonių su 
daugybe vainikų ir revoliucinių užrašų. 
Policijos pastangos sukelti mieste juoda
šimčių judėjimą nepasisekė dėl gerai or
ganizuotos Vilniaus darbininku savigy- 
nos. Ginkluoti savigynos būriai bema
tant. susidorodavo su juodašimčiais.

Visi didieji Vilniaus darbininku revo
liuciniai žygiai, kaip sausio r spalo pol- 
tnia streikai; buvo neatsiejami nuo Rusi
jos didžiųjų miestų — Peterburgo ir 
Maskvos — įvykių. Bolševikų vadovau
jamas Rusijos proletariatas buvo prieš
akinė revoliucijos jėga, su kuria išvien 
ėjo ir Vilniaus darbo žmonės. Aukščiau
sias 1905 metų revoliucijos pakilimo taš
kas buvo gruodžio ginkluotas sukilimas. 
Ginkluoto sukilimo prieš carizmą vėliavą 
pirmieji iškėlė Maskvos darbininkai.

Maskvos Darbininkų deputatų tarybos 
raginimui organizuoti gruodžio mėnesio 
visuotinį politinį streiką Vilniaus dar
bininkai bematant pritarė. Gruodžio 11 
d. vakare išėjusiame iš spaudos Vilniaus 
Darbininkų Komiteto biuletinyj-e buvo 
rašoma: “Šiandien rytą pagal revoliuci
nių partijų nutarimą prasidėjo visuo
tinis streikas. Fabrikai ir dirbtuvės nu
traukė darbą, prekyba sustojo. Smulkio
ji buržuazija bandė nepasiduoti partijos 
nutarimui, ir dalis krautuvių buvo ati
dalyta. Tokiais atvejais mūsų draugai 
visada sugebės priversti streiklaužius 
vykdyti partijos nutarimus; tai ir buvo 
daugelyje vietų padaryta. Tik vežikai 
nebuvo solidarūs su darbininkų masė
mis. Pirmąją streiko dieną- vyriausybė 
norėjo su pagalba ginkluotų būrių pri
versti mus nutraukti revoliucinę kovą. 
Naktį policijos ir kareivių gaujos Įsiver
žė į privačius butus, darė kratas ir su
iminėjo žmones. To ir reikėjo laukti, nes 
žandarų vyriausybės taktika gerai žino
ma. Liaudies mitingai įvyko, nežiūrint 
pasipiktinimą sukeliančio valdžios elge-’ 
šio. Jos įsakymu susirinkimų vietos 
buvo apsuptos kariuomenės ir apstaty
tos kulkosvaidžiais. Valdžia bijo, o tai 
yra geriausias mūsų pasisekimo laidas.”

Vilniaus Jungtinis streiko komitetas, 
remdamasis ginkluotais darbininkais, 
ėmė įgyvendinti revoliucinę tvarką mies
te streiko metu.

Gruodžio mėnesio visuotinis politinis 
streikas Vilniuje vis dėlto neperaugo i 
ginkluotą sukilimą. Gruodžio 17 dieną 
Vilniaus Jungtinis streiko komitetas, 
oportunistų paveiktas, šį streiką nutrau
kė.

Gruodžio 9(22) dienos ginkluotas su
kilimas Maskvoje ir politiniai streikai 
didesniuose Rusijos miestuose, tame tar
pe ir Vilniuje, buvo aukščiausias 1905 
metų revoliucijos taškas. Numalšinus 
sukilimą, prasidėjo revoliucijos atoslū
gis. Caro vyriausybė skubėjo pasinau
doti tuo, kad kariniu-politiniu teroru 
pribaigtų revoliuciją. Vilniaus darbi
ninkai traukėsi iš lėto, gindamiesi nuo 
kontrrevoliucijos. 1905 metų revoliuci
joje jie išėjo turtingą politinio auklė
jimo ;mokyklą, užsigrūdino kovose.

Pirmojo pasaulinio karo metu Vilnius 
trejus su puse metų išbuvo kaizerinės 
Vokietijos okupacijoje. 1915 metų rug
pjūčio vidury, frontui artėjant prie Vil
niaus, prasidėjo miesto evakuavimas 
perkraustant įstaigas, įmones ir fabri
kus su darbininkais. Garnizono virši
ninkas žiūrėjo, kad mieste neliktų spal
votųjų metalų atsargų, kurios vokie
čiams buvo labai reikalingos. Jo įsaky
mu iš Vilniaus buvo išvežti visi didieji 
bronziniai paminklai: Puškino biustas, 
pastatytas jo vardo parke 1899 metais, 
skulptoriaus Antokolskio darbo Ekate- 
rinos II statula, 1902 metais pastatyta 
prie katedros varpinės, ir kiti. Rugsė
jo 18 dieną miestą užėmė vokiečių ka
riuomenė. Prasidėjo sunkūs okupacijos 
metai.

Mieste buvo grobiama visa, neišski
riant nė paprasčiausių namų apyvokos 
daiktų. Ant sienų beveik kasdien būda
vo klijuojami skelbimai, įvedantieji vis 
naujus mokesčius ir suvaržymus. Duo
nos buvo galima pirkti tik po ketvirtį

svaro per dieną, arkliena taip pat buvo 
pardavinėjama pagal korteles. Mieste 
siautė nedarbas, veikė tik geležinkelių 
dirbtuvės, lentpjūvės, malūnai, odos 
fabrikai ir kai kurios kitos karinius už
sakymus atliekančios įmonės. Didžioji 
darbo žmonių dalis badavo. Mieste pra
sidėjo epideminės ligos: cholera ir šilti
nė. Vyrai buvo gaudomi ir gabenami į 
priverstinių darbų stovyklas, kur retai 
kas išlikdavo gyvas ir sveikas. 1916 me
tų birželio 28 d. naktį mieste buvo su
gaudyta daugiau kaip du tūkstančiai 
vyrų. Dieną juos dideliais būriais raiti 
žandarai per miestą išvarė į stovyklas. 
Tų pačių metų liepos 12 dieną gatvėse 
buvo sugaudyta*apie pustrečio tūkstan
čio žmonių. Kasdien buvo vykdomos kra
tos, suėmimai ir sušaudymai. Gyvento
jams buvo įvesti pasai su fotografijomis 
ir pirštų antspaudais. Kiekvienas gy
ventojas gavo numerį, iš miesto išvykti 
buvo uždrausta.

Bet kurių politinių organizacijų vei
kimas buvo uždraustas. Okupantams 
griežtai kontroliuojant veikė tik keletas 
darbininkų profesinių sąjungų, klubų, 
valgyklų. Visa lietuvių spauda, netgi 
buržuazinė, buvo likviduota. Patys oku
pantai leido lietuvių kalba tik vieną ger- 
manofilišką savaitraštį, kuris neturėjo 
nė mažiausio gyventojų pasitikėjimo. 
Mieste gyveno įvairių tautybių žmonių. 
Tuo pasinaudoję okupantai kurstė tau
tinę neapykantą, siekdami nukreipti dar
bo žmonių dėmesį nuo vieningos kovos 
prieš grobikus.

Vilniaus darbo žmonės vis labiau ėmė 
priešintis okupantams. Iš pradžių tai 
buvo gaivališki antivokiški išstojimai, 
bet ilgainiui jie darėsi vis labiau orga
nizuoti. 1916 metais -elektrinės ir kai 
kurių kitų įmonių darbininkai, vadovau
jami socialdemokratų, paskelbė streiką, 
reikalaudami padidinti darbo užmokestį. 
1916 metų pavasarį Vilniuje buvo išpla
tinti socialdemokratų atsišaukimai lietu
vių ir lenkų kalbomis, nukreipti prieš 
okupantus ir jų talkininkus. Tokie at
sišaukimai ėmė rodytis vis dažniau ir 
dažniau. Gegužės 2 dieną okupantai pa
skelbė, jog siūloma 1,000 markių atly
ginimo asmenims, kurie suteiks tikrų ži
nių apie tuos, kas spausdina ir platina 
atsišaukimus.

Rusijoje nuvertus carą ir išsivysčius 
proletariato kovai dėl buržuazinės-demo- 
kratinės Vasario revoliucijos pavertimo 
socialistine revoliucija, Vilniaus darbo 
žmonių simpatijos revoliucinei Rusijai 
dar labiau sustiprėjo ir padidėjo jų pasi
priešinimas okupantams. Klasiniai bur
žuazijos interesai, jos baimė netekti dva
rų, fabrikų ir, apskritai, kapitalistinės 
nuosavybės vertė ją vis labiau suartėti 
su okupantais. Okupantai telkė Lietu
vos buržuaziją prieš liaudį ir ieškojo bū
dų, kaip Lietuvą prijungti prie Vokie
tijos. Vokietijos imeprialistai, matyda
mi, kad laimėti karą jiems nebėra vil
ties, ėmė rūpintis išsaugoti bent tai, ką 
jiems pavyko užgrobti karo metu. Šiems 
sumanymams Lietuvoje įvykdyti oku
pantai sudarė sandėrį su lietuviškaisiais 
buržuaziniais nacionalistais, kurie pa
skelbė Lietuvos uniją su kaizerine Vo
kietija, o kaizerio giminaitį Urachą iš
rinko Lietuvos karaliumi. Tačiau šiuos 
planus išardė revoliuciniai įvykiai Lie
tuvoje.

(Bus daugiau)

ANATOLIUS VIALIUGINAS 
t» —
Eduardui Mieželaičiui

Sumargavo, sušvito, pražydo 
Bobų vasara lies darželiu. 
Geria bitės geltoną midų 
Paskutinį kart iš gėlių.

Ryto saulėj staiga atkutęs, 
Garsiai girdamas namučius, 
Palei inkilą straksi šnekutis, 
Rodos, kviečia mus į svečius.

Jis iš džiaugsmo apkvaitęs, nežino, 
Kokį sąmokslą ruošia šalna.— 
Iš niūrių, tolimų ledynų 
Baisų raktą ji neša delne.

Atrakins šalčio skrynią užburtą— 
Ir apmirs Lietuvos ežerai.
Man širdis lyg paukštė suspurda— 
Tai nejau liks nuogi stagarai?

Beit i langą lengvutis vėjas 
Pasibeldžia
Lyg mielas svetys.

’. . . žilą vasarą išlydėjęs, 
Jis takus sidabru nubarstys.

Vertė Alg. Baltakis
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valčių 
pripa- 
valsti-

BLACK TUESDAY 
FOR THE GOP

Iš tikrųjų, šių metų lap
kričio 4-a republikonams 
buvo “Juodasis antradie
nis.” Demokratinis nusiau
bimas kaip tik panašus 
Naujosios Dalybos pergalei. 
Demokratai laimėjo rinki
mus ir turės 34 gubernato
rius. Kaip dabar atrodo, tai 
demokratai turės 62 
Senate. Dar yra 
gauti dvi iš naujai 
žintos 49-os Alaskos
jos, kur balsavimai įvyks 
šio mėnesio 25-ą dieną. Nu
matoma, kad demokratai 
turės 280, o gal daugiau 
vietų ir Atstovų Bute. Re- 
publikonai bus laimingi, jei 
galės išlaikyti nors 150. 
Bet tai dar nereiškia, kad 
demokratų laimėjimais vi
si vargai baigsis. Dar daug 
sunkaus darbo reikės pridė
ti iš demokratų pusės, kad 
pataisius republikonų duo
tus vaisius.
ATLANKIUS RUMFORD- 

MEXICO, ME.
Su kuriais teko sueiti ir 

pasikalbėti (daugiausia 
“Laisvės” skaitytojais), vi
si gerai, sveikai atrodo. 
Man teko pasikalbėti ir su 
mūsų “Laisvės” vajininkais 
S. Puidoku ir W. Padgals- 
kiu, kuriuodu abu per eilę 
metų rūpinasi ir darbuoja
si vajaus reikalais. Taip ir 
reikia, draugai! Nepailski
te ir nepasiduokite senatvei 
pažangos darbe!

Nemažai jau randasi išė
jusių ant pensijos. Štai, 
George Maršanskis, lais
viems, irgi jau pensijonie- 
rius, po sunkios ligos su- 
sveikęs gerai atrodo. Turi 
“kempę” prie gražaus eže
ro. Malonu vasaros laiku 
laiką praleisti prie vandens.

Atlankiau ilgamete “Lais
vės” skaitytoją M. Pakštie
nę, kuri, išlaikiusi kelias 
sunkias operacijas, vis dar 
jaučiasi prastokai. Sako: 
Valgyti ne visada galiu; jei 
kai. ko daugiau užvalgau, 
tai darosi negerai. Tai taip 
sau ir vargstu. Drauge, 
linkiu jums kuo greičiau
siai pasveikti ir visada bū
ti su mumis!

EAST PERU, ME.
Lapkričio 3 mirė pažan

gus (irgi, rodos, laisvietis) 
Adolfas Grudzinskas, 66 
metu amžiaus. Mirė Rum
ford Community Hospitaly; 
jis ten išbuvo vos pusantros 
dienos. Velionis gimęs ko
vo 3, 1892 m., Lietuvoje, 
sūnus Jono Grudzinsko.

East Peru apylinkėje iš
gyveno 22 metus. Buvo 
farmerys ir vertėsi dau
giausia iš miškų, nes turėjo 
daug žemės su miškais. Ve
lionis nesveikavo per keletą 
metų, o sunkus miškų dar
bas dar labiau jį pribloškė. 
Adolfas liūdesy paliko mo
terį Anna Juraitis-Gudzins- 
kas, vieną dukterį, Mrs. 
Ralph Hezelton, du anūkus, 
brolį ir seserį Lietuvoje. 
Tapo palaidotas netoli nuo 
savo namų, East Peru ka
pinėse.

Reiškiame užuojautą ve
lionio šeimai! O Tau, Adol
fai, amžinos ramybės!

Prieš keletą savaičių 
Lewistone mirė pusiau pa
žangi moteris Valerija 
Makštaitė - Rudokienė, 71 
metų amžiaus. Velionė ne
sijautė gerai jau per dauge
lį metų; ją kankino cukrinė 
liga. Kiek vėliau ir koją 
reikėjo nupiauti žemiau ke
lio. Buvo gimusi Lietuvoje 
1886 metų gruodžio 8 d. A- 
merikon atvyko 1909, o 
1910 metais ištekėjo už

Augustino Rudoko. Sun
kiai dirbdama užaugino du 
sūnus, abu yra vedę ir gy
vena savystoviai. V-elionė 
liūdesy paliko vyrą Augus
tiną Rudoką, du sūnus, 
marčias ir tris anūkus. 
Lietuvoje paliko tris bro
lius Povilą, Joną ir Vincen
tą ir seserį Pauliną Tam- 
kūnas. Vienas iš šių bro
lių, rodos, yra miręs Kana
doje.

Svarbu pažymėti, kad 
Valerija R u d o k i e nė yra 
daug prisidėjusi su darbu 
ir bilietų platinime tarp 
pažangiųjų. Todėl tebūna 
jai amžina atmintis!
KUR DINGO JUSTINAS?

Tarp lewistonieciu kyla 
klausimas: kur dingo tėve
lis J. Vaškis-Vaskas? 
Green, Me., nebėra. C 
vietą turi užėmęs tūlas 
velis George Gailiušis.

Koresp.

Jo 
jo 

tė-

9,

Rochester, N. Y.
Lapkričio 9 d. Ukrainų 

svetainėje, 975 Joseph Ave., 
buvo rodomi filmai, gamin
ti Lietuvoje, “Tiltas” ir 
“Kanadiečių delegacija Lie
tuvoje”. Viskas išėjo gerai. 
Kalbos nebuvo aiškios, bet 
paveikslai buvo labai gra
žūs. Publikos atvyko virš 
100 ir reiškė pasitenkinimą 
filmais.

Dalyvavo ir keletas dipu
kų, bet jie užsilaikė ramiai. 
Kaip kurie sakė, kad kas 
buvo rodoma, tai tikra tei
sybė, nes lietuviai lietuvius 
išdavinėjo ir patys šaudė.

Gerai, kad dipukai pra
deda teisybę suprasti. Pa
tartina, kad nei vieno mies
to Amerikoje neliktų, ku
riame nebūtų parodyti šie 
filmai. Kada Kanados dele
gacija atsisveikino su Lie
tuva, tai ne vienam iš žiū- ( 
rovų ir ašaros riedėjo, nes j 
atrodė, kad ir mes ten kar-; 
tu su kanadiečiais dalyvau
jame.

Sunkiai serga Augustas 
Milčius. Jis turėjo operaci
ją. Randasi St. Mary ligo
ninėje. Vėliname greitai 
pasveikti.

L. Bek is

Waterbury, Conn.
Mire Ignas Jesulaitis
Sekmadienį, lapkričio

mirė Ignas Yesulaitis, gy
venęs 631 Washington Avė., 
sulaukęs 84 metų amžiaus. Į

Velionis gimęs gegužės 10 Per 25 metus Pliopliai tu- 
d., 1874 m., Lietuvoje, Sam- rėjo_ ūkį Peru, Me., bet par_- 
soniškių kaime, Sasnavos' 
valsčiuje, Mariampolės ap
skrityje. Amerikon atvyko 
1890 metais. Amerikos pi
lietybę priėmė 1900 m. Jo 
žmona mirė prieš 30 metų.

Yesulaitis Waterbury iš
gyveno virš 50 metų. Dir
bo International Silver Co. 
Prieš 20 metų išėjo ant 
pensijos. Buvo Lietuvių Pi
liečių Politininio Klubo na
riu.

Velionis buvo laisvama
niškų pažiūrų, pritardavo 
socialistams. Palai d o t a s 
lapkričio 12 d., Lietuvių 
Neprigulmingose Kapinėse.

Liūdesy liko du sūnūs — 
Vincentas ir Juozas, ir duk
tė Della. Juozas ir Della 
gyvena Waterbury, Vincen
tas — New Yorke. Taipgi 
paliko nemažai artimų kitų 
giminių. R cp.

Mexico, Maine

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Indija pasirašė 
naują 5 metų prekybos pa
tartį. .1

Briuselis. —Belgijos nau
ja koalicinė vyriausybė nu
tarė ateinančiais metais ar
mijoje tarnybą sumažinti 
nuo 18 iki 12 mėnesių.

Trys anglų submarinai 
“Alcide”, “Ambush” ir “Al- 
derney” atplaukė į New 
Yorko prieplauką.

Užrašykite Laisvę savo draugu!

BROCKTON, MASS.
GEO. KLIMO MARŠRUTAS 

PO MASS. VALSTIJĄ
Maršrutą ruošia LLD 7-a Apskr. 

Mass.,

Mass.,

Mass.,

Lapkr. 28 d., Worcester, 
29 Endicott St.

Gruodžia 5 d., So. Boston, 
318 Broadway.

Gruodžio 6 d., Montello, 
668 N. Main' St.

Gruodžio 7 ir 8 dd., skirta Nor- 
i wood ir Stoughton.
j Gruodžio 13 ir 14 dd., Lawrence 
I ir Haverhill.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės pas Geo. Shimaitį, 160 Mel
rose St., Brockton, Mass., ar pas 
Geo. Klimą, 133-12 101st Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Reng. Komitetas. (108-110)

Philadelphia, Pa.
“Laisvės Nr. 106 Lipusio

je korespondencijoje iš Phi- 
ladelphijos buvo rašoma 
apie rodymą filmų iš Lietu
vos. Bet kokiu tai būdu per 
klaidą nebuvo parašyta, 
katrą dieną filmai bus ro- 
dortii.

Filmai iš Lietuvos bus ro
doma 29 dieną lapkričio 
(November), Lietuvių Re- 
publikonų Klube, 2530 N. 
4th St., Philadelphia, Pa. 
Prasidės 7 vai. vakare. 
Įžangos nebus.

“Laisvės” Reporteris

davė. Farmeriai surengė 
jiems išleistuves - balių. 
Pliopliai atvyko į Rumfor- 
dą ir nusipirko namą.

Ir štai pirmieji pas juos 
atėjo J. Kaulaučius su žmo
na ir atsinešė porą butelių 
alaus. Paskui atėjo sūnus 
su marčia. Plioplys džiau
giasi, kad turi svečių. Gi 
vakare suskambėjo varpe
lis. Kada Plioplys atidarė 
duris, tai priešakyje ėjo 
Dubendrienė su pyragu, o 
paskui ją visa virtinė sve
čių ir viešnių. Vieni atsine
šė įvairiausių valgių, kiti 
gėrimų. Na, ir suskambė
jo stiklai. Gėrėme alų, 
“brandy”, valgėme visokius 
skanėsius ir kugelį. Tikrai 
buvo graži įkurtuvių pare 
naujoje vietoje. Plioplys ir 
sako:

—Pardaviau ūkį, buvo iš
leistuvės, pirkome namą, 
turime įkurtuves. Ir padė- 
kavojo visiems ir visoms už 
netikėtai surengtas įkurtu
ves, už nuoširdumą ir dova
nas.

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 

biografija, kuri labai 
įdomi

Knyga iš 330 puslapių 
Kaina tik 11.50

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

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

Laisvės Kaina
Į Lietuvą $12 Metams

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

LAISVĖ
J10-12 Atlantic Avė.
Richmond IHII 19, N. Y.

f§-
la-

J. K.

Baltimore, Md.
Padėka

Mes norime ' nuoširdžiai 
padėkavoti visiems mūsų 
giminėms, prieteliams ir 
kaimynams, kurie mums iš
reiškė užuojautą žodžiu, at
virutėmis ir gėlėmis laike 
laidotuvių mūsų mylimo tė
vo ir vyro Charles P. Ja
cobs. '

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Anna ir sūnūs
Jacobs

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
ninio, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

141 Second Ave.
New York City

Tel. GRamercy 5- 7430
39 Raymond Plaza, W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-1124

332 Filmoro Ave. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR 
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
t (Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Avės.)

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINRS: 
308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrcw 8-5040

632 W. Girard Ave. t
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878 

ir draugams, susisiekite su 
skyriuje jūsų mieste.

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.
Suteikite džiaugsmo savo giminėms ir draugams, pasiųsdami jiems paketus 

Kalėdoms ir Najiems Metams.
firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan-^ 
bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; i 

pilniausias pasirinkimas įvairių pirmos rūšies valgių. Taipgi išdirbystės dai

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

Dėl platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms 
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais

Mūsų didelė ir patikima 
Uja, kad kiekvienas paketas 
oro paštu į 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi
lykų: skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir t. t. už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.



WORCESTER, MASS.
Iš susirinkimo

Lapkričio 4 d. įvyko L. S. 
ir D. ir Darbininku Klubo 
mėnesinis susirinkimas. Bu
vo nominacijos į valdybą 
1959 metams. Rinkimai nau
jos valdybos įvyks sekamai: 
Lapkričio 30 d. prasidės 2 
v. po pietų ir tęsis iki 5 v., o 
gruodžio 2 d., prieš susirin
kimą, nuo 6 iki 7:30 vai. 
vak.. Kiekvienas narys pri
valo dalyvauti šiame susi
rinkime.

numerates atnaujinimo rei
kalais, tai suteikite per jį 
stambesnę auką į “Lais
vės” fondą.

K. Kosulis šiemet yra 
“Laisvės” vajininkas. Jis 
jums pasitarnaus. Worces- 
ris nebuvome pirmiau pas
kutiniai, nebūkime ir dabar.

J. Skliutas

San Francisco, Cal.

Mirė Kristina (Jezukevi- 
čiūtė) Beliauskas, sulaukus 
63 metų amžiaus. Jos vyras 
George mirė pereitais me
tais gruodžio mėnesyje. Ve
lionė paliko dideliame nu
liūdime dukterį Alena Wil- 
loris ir sūnų Albertą, taip
gi anūkų, seserį Zabelią 
Miliauskienę, pastaroji yra 
Lietuvoje.

Prieš kiek laiko Kristina 
nemažai veikdavo pažan
giųjų lietuvių judėjime. Ji 
lankydavosi į parengimus, 
dalyvaudavo vaidinime vei
kalų ir tt.

* Velionė priklausė prie 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės ir prie LDS. Ji 
mirė spalio 18 d., palaidota 
21 d., Vilties kapinėse. L. S. 
ir D. Draugija suteikė 
grabnešius ir gėlių vainiką.

L. S. ir D. Draugystė reiš
kia užuojautą, veli o n ė s 
dukrai, sūnui, visiems gimi
nėms ir draugams! Lai 
Kristinai būna lengva šios 
šalies žemelė !

Brockton, Mass.
Montello Vyrų Dailės 

Grupės koncertas įvyks lap
kričio (Nov.) 22-ą dieną. 
Rengimo komisija jau vis
ką sutvarkė ir praneša, kad 
programoj dalyvauja: Sau
ka broliai, smuikas ir akor- 
dionas, Phyllis Wallen, Al
dona Wallen ir Rose Stri- 

I pinis, viso trys sopranai- 
solistės. Taipgi Rose Stri- 
pinis ir Wm. Yuodeikis, du
etas; Eldon Downing, bari
tonas, ir Vyrų Dailės Gru
pė, vad. Albert Potsus.

Phyllis Wallen 
lyriškas sopranas

Rep.

Apie “Laisves” vajų

Taipgi bus suvaidinta 
vieno akto komedija “UG-i 
N I AG ESI AI.” Vaidins:

Apie LLD kuopos veiklą
San Francisco LLD kuo

pos susirinkimai yra laiko
mi pas mus skuboj. Kadan
gi mums prisiėjo gerokai 
susirgti šią vasarą, tai kuo
pos susirinkimai nebuvo 
laikomi per keturis mėne
sius . Dabar, dalykams pa
gerėjus, b u v o sušauktas 
kuopos susirinkimas pra
džioj lapkr. mėn. ir buvo 
pasekmingas. Padaryta ei
lė gerų tarimų, ir gerokai 
išaukota iš kuopos iždo vi
suomeniniams reikalams.

Pasirodė, kad per vasarosi 
sezoną buvo trys parengi
mai, ir visi gerai pavyko. 
Jie buvo rengti bendrai su 
oaklandiečiais. Dabar vėl 
yra. ruošiama pora parengi
mų, ir išrinkta komisija 
gauti Lietuvoj gamintų fil
mų ir surengti jų parody
mą.

Laikraščių vajaus reika
luose, kuopos valdyba rūpi
nasi at n a u j i n i m u senų, 
skaitytojų ir, prie progos, I 
užrašymu naujų. Taipgi iš; 
iždo paaukota “Laisvei” 
$25, “Laudies Balsui” $10, 
Ateivių Gynimui $25 ir iš
leidimui d. Metelionio kny
gos $5. Taipgi 5 pavieniai 
nariai užsisakė A. Metelio
nio knygą. Mes tikimės 
gauti dar daugiau knygos 
prenumeratų, nes žinom, 
kad d. A. Metelionio knygai 
yra labai naudinga ir įdo
mi. Jeigu dar neužsisakėt 
tos knygos, galite užsisaky
ti per J. K. Alviną. Iš anks
to užsakymas tik $2.

LLD naujų narių gavi
mas. Per d-gės Alvinienės

šį kartą rašau “Laisvės”! John Smith, William Yno- pasidarbavimą kuopa gavo 
vajaus reikalais. Pastebe-' deikis, John Sastaviskas, ketui is naujus nanus, ai 
jau, kad A. Bimba, krisluo-! Joseph Lavas, Charles Us-i tikimės gauti daugiau, 
se, nusiskundė, kad labai lė-1 tuih Frank Chereska iri Kuopos susirinkimai bus 
tai eina aukos į specialį Rose Stripinis. ; laikomi tuo pačiu laiku ir
$5,000 fondą. Kiek teko par! Po koncerto bus šokiai.'toj pačioj vietoj per atei-' 
stebėti, tai-dauguma tik po Į Turėsime namie gamintų nančius 1959 metus. |
$1 aukavo.
į Draugės ir draugai, 
“Laisvės” skaitytojai! Po 
$1 aukodami mes negalime 
sukelti $5,000 fondą, kuris 
yra reikalingas “Laisvės” 
išlaikymui. Būtinai reikia 
stambesnių aukų.

Žinoma, pereitas “Lais
vės” suvažiavimas padarė 
klaidą suvienydamas skai
tytojų ir finansų vajus. Aš 
suvažiavime tokiam vajui 
buvau priešingas. Aš kalbė
jau, kad jeigu reikalinga 
finansų, tai turime turėti 
skaitytojų ir fondo vajus 
skyrium. Bet kaip kurie iš 
mano kalbos tik pasijuokė. 
Sakė, kad abu vajus vedant 
kartu, bus mažiau darbo.

Bet pasirodo, kad abu va- 
(flįus vesti kartu yra neprak
tiška. Čia reikia atnaujinti 
prenumeratą ir tuo pat 
Kartu jau prašyti aukų. Ne 
visi mūsų skaitytojai turi 
pakankamai pinigų vienu 
kartu ir už prenumeratą 
mokėti ir stambesnę auką 
suteikti, nes vietoje $10, jau 
reikia tam reikalui turėti 
apie $20.

Bet kaip ten nebuvo, o 
“Laisvės” $5,000 fondą rei
kia sukelti, jeigu mes nori
me, kad “Laisvė” po du 
kartus išeitų per savaitę. 
Taigi, turime aukoti dau
giau, kaip po $1.

Man ši vasara buvo sun
ki. Buvau ligoninėje, buvau 
pasidavęs ir į Bostono kli
niką, gyvenu jau iš pensi
jos, bet vis tiek į “L.” fon
dą galėsiu aukoti $10.

Aš kreipiuosi į visus 
“Laisvės” skaitytojus, o 
ypatingai į Worcesterio, 
aukokime į “L” $5,000 fon- 

Kada pas jus atsi
laikys K. Kosulis su pre-

valgių ir įvairių gėrimų. 
Pradžia 7 v. v. Įžanga $1. 
Vieta — Liet. Taut. Namo 
salėje, 608 N. Main Street, 
Brocktone.

Reny ėjai

Binghamton, N. Y.
Dėkoju iš gilumos Širdies 

jums, brangios draugės ir 
draugai, už tokį gražų at- 
žymėjimą mano gimtadie
nio spalio 18 dieną, š. m., 
A. Klimo studijoje, kurį 
draugės L. Mainioni-enė ir 
E. Tinkūnienė surengė ir 
sukvietė nemažai dalyvių. 
Ačiū visoms jų pagelbinin- 
kėms ir pagelbininkams: 
P. Jasilionienei, E. čeka- 
nauskienei ir šeimai, A. Že-

• maitienei, Mary Sadaus
kienei, U. Šimoliūnienei, 
K. Juozapaitienei, Annai 
Kireilienei, Mr. & Anthony 
Mainioniams ir K. Staniu- 
liui už visokią pagalbą ir 
patarnavimą. Ir vakaro 
programos vedėjai Annai 
Wellus. Ir dalyviams už 
stambias aukas mūsų laik
raščiams “Laisvei,” /Vil
niai” ir “Liaudies Balsui.” 
Tai yra didelis ačiū jums, 
draugės ir draugai, už taip 
įvertinimą spaudos ir pa
gerbimą manęs . Nesitikė
jau turinti tokių gerų ir 
širdingų draugių ir drau
gų. Dėkoju už gražias ir 
vertingas dovanas.

J. K. Niavalinskienė

Boston. — Geležinkelių 
kompanijų vadai svarsto 
apsijungimo reikalą. Nori 
susijungti Aroostook, Mai
ne, Central Maine, New 
York-New Haven-Hartford 
ir Rutland geležinkelių 
kompanijos. •

5 p.—LaisVe (Liberty)— Pemktad., lapkr. (Nov.) 21,1958

Kadangi susirinkime ne
sirado pranešimo dėl Vil
nies Kalendoriaus 1959 me
tams, tad šis klausimas pa
siliko kuopos valdybai rū
pintis — užsakyti kalendo
rių.

Ateivių gynimo reikalais 
mūsų kuopa gražiai dar
buojasi. Jei ne vienokiu, 
tai kitokiu būdu mes visi 
nuoširdžiai pri s i d e d a m . 
Drg. Burda aktyviai daly
vauja kai]) atstovas nuo 
Oaklando kuopos, tad ir 
mus paragina prie to svar
baus darbo. Mūsų narys A. 
Dagys, dažnei pagelbsti At
eivių Gynimo raštinėje prie 
laiškų ir pranešimų siunti
nėjimo. Tai pagirtinas dar
bas.

Mano pastabos
Man labai patinka mūsų 

Reporterio žinutės, visos 
sėkmingos ir paliečia visus 
svarbesnius dalykus, kas 
dedasi tarp lietuvių. Bū
tų gerai, kad Reporteris 
dažnai tokių žinučių para
šytų.

Neseniai tilpo “Vilnyje” 
d. VI. Yakubausko rašinė
lis . Būtų gerai, kad jis 
dažnai šį bei tą parašytų 
iš praeities ir dabarties. 
Jis savo aprašyme pažymi, 
kad skaito Oaklando “Trib
une” ir “Vilnį.” Labai ge
rai, kad jis seka kasdieni
nius įvykius, bet aš patar
čiau būtinai skaityti angliš
ką s a v a i t raštį “People’s 
World.” Žinau gerai, kad 
d. Yakubauskas gerai var
toja rašybą ir anglų kalbą, 
tad mes labai daug galėtum 
pasimokyti iš draugo raštų, 
nes mums labai stoka žinių 
iš mūsų valstijos sostinės 
Sacramento ir iš mūsų did
miesčių San Francisco ir 
Oaklando.

Pirmiau d. Jurgis Lape
nas parašydavo žinučių iš 
veikimo, bet dabar nebesi
mato mūsų laikraščiuose. 
Nepasiduok, drauge, rašyk 
ne tik iš galvos, bet ir iš pe
ties !

Apie mūsų draugus
Ig. Kamarauskas, išėjęs 

iš ligoninės, padirbo keliasi 
dienas, ir vėl atgal į ligoni
nę pasidavė. Gaila draugo, 
kad sveikata nestipri.

Sunkiai serga Edna (Vai- 
vodaitė), buvus garsi roches- 
terietė, o dabar gyvenanti 2 
North View Way, Redwood 
City, Calif. Gaila jaunos 
drauges. Linkime jai greit 
ir gerai susveikti.

Dar neseniai teko sužino
ti, kad sunkiai serga d-gė 
Viktorija Jezakiaučienė, A. 
Ziksienės sesutė. Todėl d- 
gė Ziksienė dažnai čia at
vyksta iš Los Angeles ją 
aplankyti. Taipgi ji ap
lanko ir savo senus pažįs
tamus ir gimines . Kiek te
ko sužinoti, Viktoriją kan
kina žiaurus reumatizmas. 
Ji serga Veteranų ligoni
nėje, kur bandoma gydyti 
vėliausiais išradimais. Lin
kiu draugei gerai susveikti.

1

Spalio mėnesio pabaigoje, 
ištekėjo Kastancija Šilkai- 
tienė, mūsų miesto lietu
viams gerai pažįstama 
draugė. Ji yra daug pasi
darbavus L L D kuopos ir 
kitais reikalais. Susipora
vo su ispanų tautybės vyru 
Julius Ispaniozo. Linkime 
jiems geros kloties vedusių 
gyvenime.

Neseniai aplankėme d. 
Stasį Šlegeri. Jis .. dabar 
randasi Alameda Country 
Hospital, ant McArthur 
Blvd., San Leandro, namas 
B, kambarys 228. Jis ten 
turi paskirtą kambarį; Ga
limą lankyti bile kuriuo lai
ku. Tikiuosi, kad mūsų ko-7 V

lonijų draugai ir draugės 
nepatingės aplankyti mūsų 
gerą draugą.

Laisvu laiku teko aplan
kyti draugus Anna ir Ka
jetoną Rekašius, San Ma
teo, Calif. Rekašiai yra il
gus metus gyvenę Detroite, 
turėjo nemažą valgomų | 
daiktu krautuve.

Dabar jie turi įsikūrę 
puikų gyvenamą namelį, 
sii gražia sodyba, kad tikrai 
ramu ir malonu juos aplan
kyti. Dabar gyvena iš san
taupų ir senatvės pensijos. 
Abu gerai atrodo ir mėgsta 
svečius pavaišinti.

Šalia Rekašių gyvena jų 
švogerka ir švogeris Jonas 
ir Sofija Braziai. J. Brazis 
dar neseniai atvyko iš Bos
tono. Sofija jau keletą me
tų gyvena Kalifornijoje. Ji 
buvus Sofija Balandienė 
(pagal pirmą vyrą). Kada 
liko našlė, ji taipgi atvyko 
iš Bostono ir čia apsigyve-v 
no. Prieš porą metų, jai 
nuvykus į Bostoną praleisti 
vakacijas, susipažino ir iš
tekėjo už J. Brazio. Brazis 
dėl tam tikrų priežasčių bu
vo pasilikęs gyventi Bosto
ne. Šią vasarą, užbaigęs 
ten savo reikalus, persikėlė 
gyventi pas savo draugę į 
San Mateo. Čia turi pui
kią gyvenimo vietą. Kaip 
atrodo, Jonas yra pensijo- 
nierius, o d-gė Sofija dar 
dirba dirbtuvėj. Su pradžia 
metu žada pamesti dirbtu
vės darbą. ' Alvinas

Washing tonas. — United 
Mine Workers unija pareiš
kė, kad ji reikalaus busimo
jo Kongreso atšaukti Taf- 
to-Hartley įstatymą.' Taip
gi reikalaus, kad Kongre
sas nutartų, idant fabri
kantai mokėtų seniems dar
bininkams pensijas.

So. Boston, Mass.
Ką reiškia vienas žmogus?

Per daugelį metų So. Bos
tono pažangių lietuvių ju
dėjimo parengimus ir skel
bimus tvarkė draugas Mi
kas Kazlauskas; būdavo, 
bile parengimas, tai viską 
jam palikdavom, ir jis tai 
atlikdavo tvarkingai. Ta
čiau apstaruoju laiku Mi
kas pradėjo “zurzėti” ir tik 
priverta apsiimdavo. Bet 
kas ir paisė jo to “zurzėji- 
mo,” o kas žino dėl ko jis 
“zurza”...

Lapkričio 9 d. savo reika
lais lankiausi Montellioj ir 
radau drg. Šimaičio paliktą į 
man žinutę, akd parduočiau 
ją Kazlauskui, kurioje sa
koma, jog Jurgis Klimas 
atvažiuos į So. Bostoną ir 
parodys filmą “Katriutės 
gintarai” ir kitus filmus iš 
lietuvių gyvenimo. Gavęs 
žinia; tiesiai užsukau i 
Kazlauskų namus, bet, pa
skambinus varpelį, niekas 
neatsiliepė. Grįžęs namo, 
parašiau jam laiškelį, pain
formuodamas, kad ruoštųsi 
prie minėto pare n g i m o . 
Lapkričio 12 d. gavau nuo 
drg. Kazlausko sekamą 
laiška: I 
Mielas Drauge:

Gavau pranešimą nuo 
George Shimaičio, kad Kli
mas bus su savo filmais So. 
Bostone gruodžio 5-ą dieną 
(penktadienį). Man ro
dos, diena dėl So. Bostono 
yra gera.

DĖMESIO. Neapsivilki
te, nepasitikėkite manimi 
su prisiruošimu — svetai
nės ir skelbmiu, nes aš šiuo 
tarpu del savo asmeniškų’ 
reikalų visai neprisidėsiu 
prie šio parengimo. Man 
rodos, prisieis greit būti 
vienoj ar kitoj ligoninėj, 
todėl jokios atsakomybės 
neprisiimu. Draugi š k a i, 
jūsų M. Kazlauskas. |

i

Mes visi linkime drau
gui Kalauskui, kad viskas 
eitų į gerąją pusę, o mes jo 
darba atliksime, ii’ būtu 
mums labai malonu draugą 
matyti ■ gruodžio 5 d., 318 
B r o a d w ay, So. Bostone,
7:30 vai. vakare, kur gra
žūs lietuviški filmai bus 
rodomi. Jaunutis

Miami, Fla.
Lapkričio 13 d. vakare, 

20 minučių po 6-os valan
dos, Miamies apylinkėj įvy
ko dvi baisios eksplozijos— 
bombų ir kitokių kokių pa
slaptingų chemikalų eks
plozijos buvo girdėti per 45 
mylias. Eksplozijos įvyko 
netoli nuo mūsų gyvenamų 
namų Miami Springs. Net 
mūsų namas suvirpėjo ir 
visos lempos dikčiai susvy
ravo. Kalbų kalbos paskli
do po visą miestą, bet kur 
ir kas eksplodavo, kol kas 
tikru žinių nesurasta. At
rodo, kad mes susilaukėme 
ir bombų sezono, kada pra
dėta bombarduoti mokyk
las ir bažnyčias.

Nuo Miamies iki Home
stead miesčiuko yra 30 my
lių. Antroj pusėj Home
stead, važiuojant vieškeliu 
27, per kokią 12 mylių ma
tai milžiniškus laukus, už
sodintus daržovėmis. Mes 
tik dabar matėme tūkstan
čius akrų augančių šebalbo- 
nų ir pomidorų. Atrodo la
bai gražiai. Privažiavus 
Everglades National Par
ką, reikia dar važiuot tuo 
pačiu naujų vieškeliu per 
pelkes 35 mylias. Ten išbu- 
davotas naujas centras, ku
ris pavadintas Flamingo in 
ihe Everg lades National 
Park. Platūs laukai auto
mašinoms pastatyti. Fla-

m ingo j randasi dvi valgyk
los, suvenirų parduotuvė, 
mažas muziejus, kuriame 
laikomos paskaitos. Ir žu
vininkams pastatas su vi
sais įrengimais, kaip žuvu
kes pasigauti, ir užkandžių 
su stirpesniais gėrimais 
yra. Visiems svečiams pa
tartina ten nuvažiuoti.

• • •

Gavau laišką nuo vieno 
savo draugo iš Easton, Pa., 
kad mirė mano buvusi švo
gerka, Stanislava D r a z - 
dauskaitė, sulaukusi žilos 
senatvės. Iš Lietuvos buvo 
iš Nevarėnų miestelio, Tel
šių apskrities, po vyru va
dinosi Stella Nicholas. Pa
liko du sūnus ir viena duk
rą. Lai būna jai lengva 
Dėdės Šamo žemelė.

V. J. Stankus

Detroitas. — Chrysler 
Motor Corp, inžinieriai ir 
raštinių darbininkai jau su
sitaikė su kompanija. 61,- 
000 auto darbininkų pradėjo 
dirbti, kurie neturėjo dar
bo dėl inžinierių streiko.

So. Boston, Mass.
“KATRIUTĖS GINTARAI”

Tai Gražus Muzikališkas Filmas

Rodys
JURGIS KLIMAS 

iš Brooklyno

Penktad., Gruodžio 5 Dec.

LIETUVIŲ KLUBE

818 Broadway — Pradžia 7:30
Kviečiame vietinius ir iš apy

linkės dalyvauti, pamatyti 
lietuvišką filmą.

ALDLD VII Apskritis

Brockton-Montello, Mass.

KONCERTAS
Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė

Šeštadienį, Lapkričio-Nov. 22
Lietuvių Tautiško Namo Salėje

668 Main St. Pradžia 7.. vak.
Išgirsite Puikią Meninę Programą

SAUKA BROLIAI — smuiko ir akordiono duetas
PHYLLIS WALLEN, soprano
ALDONA WALLEN, soprano
ROSE STRIPINIS, soprano
ROSE STRIPINIS ir WM. YUODEIKIS, duetas
ELDON,DOWNING, baritonas
VYRŲ DAILĖS GRUPĖ, vadovybėj ALBERT POTSUS

Apart koncertinės programos, bus suvaidinta vie
no veiksmo komedija “UGNIAGESIAI.” Vaidins: 
John Smith, William Yuodeikis, John Sastaviskas, 
Joseph Lavas, Charles Ustup, Frank Chereska ir 

Rose Stripinis.

Po Programos Bus Šokiai
Turėsime Skanių Užkandžių ir Gėrimų.

Įžanga $1.00

Visus kviečiame dalyvauti, išgirsti puikią programą 
ir linksmai praleisti laiką.

Rengėjai

I NAUJA 
KNYGA

APIE DIEVUS ir ŽMONES
Antano Metelionio Raštai

2-ras Tomas

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dėkite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

! Moksliniai išaiškinimai religinių prietarų. Taipgi 
paduodama interesingų istorinių bruožų iš Amerikos 
lietuvių gyveninio, ypatingai iš angliakasyklų srities.

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

i Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo būdu. Prenu- 
i meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus-
■ dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų.

Prašome Tuojau Užsisakyti
Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikrą

■ išleidimo laiką nustatys patys prenumeratoriai: kuo grei- 
čiau knygą užsiprenumeruos, tuo greičiau ji bus išleista.
Siųsdami Money Orderį ar čekį, LAISVĖ

išrašykite tik “LAISVĖ’' 110-12 Atlantic Avenue
ir adresuokite— Richmond Hill 19, N. Y. '•



Apie Socialinės Apdraudos išmokėjimus,
pradedant su 1959 metais ™ DIDYSIS NEW YORKAS Po miestą pasidairius

Trys plėšikai nušovė ban
ko viršininką James Dug- 
ganą, pašovė E. Wasoną,‘ 
kuris buvo atėjęs į banką, 
ir su apie $10,000 pinigų pa
bėgo. Jie apiplėšė United 
National Bank of Long Is
land, ant Lefferts bulvaro, 
Richmond Hill, N. Y.

Walter Kasmočius 
lapkričio 18 d., Greenpoint 
ligoninėje. Palaidotas 20 d, 
Cypress Hills kapinėse. 
Laidotuvių pareigas ėjo 
Bieliausko laidotuvių įstai
ga.

Kasmočius gimė 1889 m. 
balandžio m., Gardino gu
bernijoj, Smalėnių kaime, 
Baltarusijoje. Į Ameriką 
atvyko 1914 m. Apsistojo 
su broliu Hoosick Falls, N. 
Y. Vėliau persikėlė į Gard
ner, Mass. Ten išgyveno 40 
metų. Dirbo rakandų ga
minimo industrijoje.

Per paskutinius 14 mė
nesių sunkiai sirgo vėžio 
liga. Pries keletą savaičių 
jo brolis. Juozas parsivežė 
jį į Brooklyną pastangose 
pagelbėti ligoniui, tačiau 
mylinčio brolio ir brolienės 
Elzbietos 
suramino 
sveikatos 
įstengė.

Walterio liūdi jo brolis ii’ 
brolienė Juozas ir Elzbieta 
Kasmočiai ir jų šeima, dau
geliui žinomi brooklynie- 
čiai. Jiems reiškiame užuo
jautą. Baltarusijoje Kasmo- 
cius buvo palikęs motiną, 
seserį ir brolį, bet karo nu
traukti ryšiai lig šiol nebu
vo atsteigti.

Būna lietuvių, kurie savo 
kalbą užmiršta. Broliai Kas

Bloga padėtis miesto biudžete 
kaip pataisyti finansus?

suminėta, 
prašymus 
Apsaugos 

buvo atsa-

Socialinės Apsaugos mė
nesiniai išmkėjimai žmo
nėms.
dant 1959 m. vasario mėn. 
čekiais, — taip buvo pra
nešta Socialinės Apsaugos 
distrikto tvarkytojo. Kai 
kuriuose čekiuose mokėji
mai bus padidinti truputį 
daugiau kaip 7 proc., o kai 
kuriuose truputi mažiau

J a uAsmenims, kurie 
gauna Socialinės Apsaugos 
pensijas, nereikia rašyti 
specialių prašymų mokėji
mams padidinti. Jie bus au
tomatiškai padidinti sausio 
mėnesio čekiuose, kurie bus 
išsiųsti pradžioj vasario 
mėn.

Pagal naują įstatymą, 
tarp kitų pakeitimų, Socia
linės Apsaugos išmokėjimai 
bus daromi asmenims, kurie 
anksčiau jų negalėjo gauti. 
Šie asmenys tačiau turi pa
rašyti prašymą Socialinės 
Apsaugos įstaigoms prieš 
tai, kai tokie išmokėjimai 
turėtų būti pradėti. Tarp 
šios grupės žmonių, pagal 
naują potvarkį, yra šie:

Asmenys, išlaikomi žmo-1
mų oO-ties ar daugiau metų į yra daUg lengviau kai ku- 
amžiaus, kurie dabar gauna rju neprofitinių _
negalėjimo dirbti draudimo cijų ar valstijų bei valdžios 
pensijas (vaikai li^ri ^18 me- valdininkų socialinės apsau-

' gos pensijas pritaikyti pa- močiai lietuvių kalbos pra- 
tu- gai naują įstatymą.

kaip aukščiau 
yra jau parašę 

bus padidinti prade- gauti Socialinės 
pensiją ir jiems 
kyta, jog jie nėra kvalifi
kuoti tokiems išmokėji
mams. Šie asmenys turėtų 
tuč tuojau susisiekti su sa
vo Socialinės Apsaugos dis
trikto įstaigomis apie nau
jų prašymo formų išpildy
mą, — taip pasakė Mr. Fer
guson iš Social Security 
Administration District Of
fice, 160-08 Jamaica Ave., 
Jamaica, N. Y.

Sveikatos nustoję darbi
ninkai, kurie Socialinės Ap
saugos sveikatos nustojimo 
išmokėjimus gavo sumažin
tus ar nutrauktus,‘nes turė
jo darbininko kompensaci-i 
jos ar kitokias federalines 
sveikatos nustojimo atveju 
pašalpas, vėl gaus pilnas 
pensijas iš savo Socialinės 
Apsaugos įstaigų. (Šiems 
asmenims nereikia rašyti 
prašymų. Jų Socialinės Ap
saugos čekiai bus automa
tiškai išrašyti su kitais če
kiais, išsiunčiamais rugsėjo
men.).

pastanga gal tik 
dvasiniai, bet 

sugrąžinti nebe-

Lapkričio 17 ir 18 dd. 
New Yorko miesto rotušė
je vyko debatai dėl sudary
mo miestui biudžeto seka
miems metams. “Miesto tė
vai” (Board of Estimate) 
per tas dvi dienas leido ir 
žmonių atstovams tarti sa- 

; vo žodį. Na, ir tarė!
Kai kurie kalbėjusieji 

tiesiai be jokių ceremonijų 
kirto “į akį” miesto valdo
vams dėl to, kad jie nesirū
pina žmonių reikalais: ma
žai yra mokyklų, mažai li
goninių, mažai kitokių, bū
tinai reikalingų visuomeni
nių įstaigų, sakė kalbėjusie
ji. Jų kalbos buvo transliuo
tos per miestavą radiją.

Ką gi i tai sako “miesto 
tėvai”? Jie sako: neturime 
pinigų.

Adv. Harold Riegelman 
pareiškė, jog miesto finan
sai gyvena “baisias die
nas”, tokias, kokias patyrė

Tarybiniai kino 
darbuotojai New Yorke

Iš Maskvos atvyko į JAV
turtinga ir be tų jėgainių, kaip turistai 18-ka Tarybų 
tai kam jai jas atiduoti, sa- Sąjungos kino artistų. New 

Yorke jie pabuvos iki sek
madienio, o po to vyks į 
Chicagą, Los Angeles ir k t. 
miestus..

Praėjusį antradienį sve
čiai nusisamdę busą ir juo 
pavažinėjo po New Yorką, 
kad su miestu daugiau su
sipažintų. Jiems labai rūpi 
pažinti Amerikos žmones 
ir jos miestus. Jie buvo nu
vykę pamatyti ir biržos.

Tarp svečių yra žymusis 
tarybinis filmų direktorius 
Sergei Gerasimov; yra dvi 
žymiosios kino žvaigždės — 
Tamara Makarova ir Mari
na Latynina.

agal naujus potvarkius,

organiza-

1932 metais, siautėjant bai- 
siajai krizei. Jis tiesiog da
vė signalą, kad miestas ga
lįs bankrutuoti, jei nebus 
kas nors rimto daryta.

žodis

j 7 i
ko žmonės, kam visuome
nės turtą eikvoti?

Citizens Union atstovas 
Dr. Dworkis siūlė savo pro
poziciją, kaip miesto finan
sus gelbėti. Be kitko, jis 
sakė, reikią apdėti mokes
čiais, tiltus, esančius East ir 
Harlemo upių viršuje.

Jei tai būtų padaryta,, 
tuomet, kiekvienas asmuo, 
važiuodamas mašina 
tuos tiltus, turėtų mokėti 
kiekvieną pravažiavimą.

Komunistų balsas
Debatuose dalyvavo 

JAV Komunistų partijos 
atstovė (rodosi, Miss Lee— 
pavardės tikrai nenugir
dau). Ji sakė karštą kalbą, j 
Ji atmetė pardavimą elekt
rinių jėgainių, ji nurodė, 
jog būtų galima be didelio 
triukšmo miesto finansus 

", pastatyti naujų 
mokyklų ir naujų ligoninių, 
tik reikia gerai veikti.

Ką gi komunistų atstovė 
siūlė? Ji sakė: reikia apdė-' 

I , • 1 . •• <| i • • I

per 
už
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PRANEŠIMAI

tų amžiaus ar invalidai; bet 
kurio amžiaus žmona, i 
rinti aprūpinti vaiką; 62-jų j 
ar daugiau metų amžiaus i 
žmona; 65-ių ar daugiau; 
metų amžiaus išlaikomas'

Patvarkymuose yra ma- 
‘ žai pakeista dėl Socialinės 
I Apsaugos pensijos gavėjo 
j uždarbio dydžio, kad jis vis 
i tiek gautų išmokėjimus. Pa- 

asme-jgal naują potvarkį Sociali-

moko Amerikoje, tarp lie
tuvių gyvendami.

Mirė architektas William 
Gehron, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Jis buvo autorius 
daugelio žymių namų pla
nų. Gehrono planai buvo 
pagaminti ir dabartį n e i 
Queens Borough Hall.

Arkivyskupas Makarios, 
graikų vadas Kipro saloje, 
atvyko į Jungtines Tautas. 
Jis reikalaus, kad Anglija 
pasitrauktų nuo tos salos.

Trokui susikūlus su poli
cijos automobiliumi užmuš
tas John Thompson, 16 me
tų jaunuolis. Nelaimė įvyko 
miesto dalyje Glendale.

LAWRENCE, MASS.
Maple Parkas rengia uždarymo 

banketą. Jvyks lapkričio 29 d., 7 
v. v., Maple Parke. Po banketo bus 
šokiai prie geros muzikos. Vai-1 
giai bus specialūs, nes iš restauran- 
to bus aprūpinti svečiai. Tad kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. (107-110)

Policijos komisijonierius 
S. Kennedy apdovanojo 446 
policininkus. Kai kurie iš 
jų pasižymėjo gelbėdami 
žmones iš degančių namų, 
kiti kovoje prieš plėšikus, 
arba išgelbėdami pėstinin
kus nuo trafiko nelaimių.

Sveikatos nustoję ; 
nys 50-ties ar daugiau me
tų amžiaus, kurie pagal 
įstatymą nebuvo kvalifikuo
ti gauti Socialinės Apsau
gos pensijas, nes neišdirbo bo daugiau kaip 100 dole- 
pusantrų metų per 3 metus h-ių. 
prieš sveikatos nustojimą.! 
(Pagal įstatymą, vis dar 
reikalaujama mažiaus i a i 
penkis metus dirbti).

Priklausomi tėvai, kuriu 
sūnus ar duktė mirė po 
1939 m., ir kurie nebuvo 
kvalifikuoti pagal seną 
įstatymą, nes. sūnus ar duk
tė palikę našlę, našlį ar vai-

nės Apsaugos išmokėjimai 
asmeniui nebus sustabdyti 
nei vienam mėnesiui, per 
kurį jis nedirbo ar neuždir-

IR VĖL BUVO TIK 
“BUMT” IR “PLUMT”
Cape Canaveral, Fla. ■ 

Kariais orlaivynas ir 
I P šovė “Atlas” raketą, 
militaristai sako, kac 
jau neaiškins rezultatų. 
Vienok AP korespondentas 
rašo, kad su “Atlas” buvo 
tas. pat, kaip ir pirmiau: 
“Bum!” ir vėl nukrito.

Matyti, kad militaristai 
nenori aiškinti pasekmių, 
nes sausio mėnesyje jis 
prašys iš Kongreso raketų 
reikalams daugiau pinigų.

Ger os os
Miesto kontrolierius 

Lawrence E. Gerosa patei
kė specialų dokumentą, ku
riuo įrodinėja, kad miesto 
Švietimo taryba (Board of 
Education), pradedant su 
1951 metais ir baigiant 1956 
metais, iššvaistė $100,000,- 
000. Tie pinigai buvo išeik
voti, sakė Gerosa, dėl to, 
kad taryba nemokėjo pla- 

-.ęt nuoti, kad ji žioplai veikė. 
Jie Kaip gauti daugiau pinigų?

vėl 
bet

Adoptuoti vaikai, kurių 
adoptavimo tėvai pradėjo 
gauti pasitraukimo iš darbo 
pensijas prieš mažiau kaip 
3 metus po adoptavimo. 
(Daugelyje atvejų šis po
tvarkis įgalins mokėti pensi
jas adoptuoto vaiko moti
nai).

Asmuo, gaunąs pensiją ir 
vedęs kitą asmenį, gaunan
tį pensiją, gali ir toliau bū
ti kvalifikuotu gauti mė
nesinius Socialinės Apsau- 
goes čekius, ar gali pasida
ryti priklausomu nuo naujo 
vyro ar žmonos, nelaukiant 
3 metų praėjimo.

Kai kurie asmenys, kurie 
randasi panašiose padėtyse,

• i Pradedant li959 m. sausio 
1j 1 d. Socialinės Apsaugos 

mėnesinio mokesčio dydis 
darbbininkams ir darbda
viams bus 2į%. Mokestis 
save pačius išsilaikantiems 
bus 3 ir 3 ketvirtadaliai pro
cento. Šie mokesčiai bus di
dinami kas kiekvieni 3 me
tai, ligi jie pasieks 4 į proc. 
darbininkams ir darbda
viams ir 6 ir 3 ketvirtada
lius procento save pačius iš
silaikantiems asmenims ligi 
1969 m.

Pradedant nuo 1959 m., 
pirmieji $4,800 uždarbio 
per metus bus uždėti Socia
linės Apsaugos mokesčiais 
ir bus įskaityti į Socialinės 
Apsaugos benefitus.

Ponas Ferguson pabrėžė, 
kad asmenims, jau gaunan
tiems mėnesinius Socialinės 
Apsaugos čekius, nėra rei
kalinga rašyti prašymo dėl 
automatiško išmokė j i m ų 
padidinimo. Padidin i m a i 
bus pridėti prie sausio mėn. tieji turėtų klausti tuose 
čekių, kurie bus išsiųsti va- ofisuose smulkesnių infor- 
sario mėn. pradžioj.

“Teiravimasis apie auto
matišką v mokėjimų padidi
nimą tik sulėtins mūsų pa
stangas tuojau pradėti iš
mokėjimus žmonėms, kurie 
jau dabar gali juos gauti 
pirmą kartą,” pasakė Mr. 
Fergusonas.

(Šį rašinį mums suteikė 
Social Security Administra
tion District Office, 160-08 
Jamaica Ave., Jamaica, N. 
Y. Dalykai, išdėtyti šiame 
straipsnelyje, paliečia visų 
JAV žmones lygiai, kaip jie 
paliečia ir New Yorko žmo
nes. Panašūs ofisai, kaip šis 
Jamaicoje, yra visuose 
miestuose. Jeigu kam kas 
nors neaišku, suinteresuo

Majoras Wagneris nori, 
kad būtų pardavinėjami bo- 
nai $500,000,000 sumoje 
(vadinasi, miestas turįs 
lysti į didesnes skolas) mo
kykloms statyti. Be to, 
Wagneris nori parduoti 
miestavas elektrines, jėgai
nes, iš kurių jėgą semiasi 
požeminiai ir viršutiniai 
traukiniai. Jis siūlo jas par
duoti Consolidated Edison 
Kompanijai.

Prieš tai smarkiai kovoja 
Michael Quill ir kiti važiuo-I 
tės darbininkų vadovai.. 
Prieš tai kelia protestus ir 
eiliniai piliečiai. Kompanija I

ti aukštesniais mokestimis 
(taksais) turtinguosius, ku
rių New Yorke yra labai 
daug, tada pinigų bus už
tenkamai. Reikia, 
teikti didesnes 
varguoliams.

Komunistų atstovė, beje, 
smarkiai rėžė “miesto tė
vams” už tai, kad jie, anot 
jos, saugoja tik turčių rei
kalus, o pamiršta milijonus 
varguomenės.

K.ą po visų šitų karštų 
debatų miesto' valdovai da
lys, liekasi palaukti ir pa
matyti.

sakė ji, 
pašalpas

San Augustine, Texas. — 
Automobilio ir sunkvežimio 
nelaimėje žuvo 10 žmonių.

Londonas.
fabrikantai nori nuraminti 
darbininkus parduo darni 
jiems įmonių šėrų.

macijų. — Red.)

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪ SŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVA, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency Co., Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARK0 RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENA-
SECOND AVE. RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.

78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 3-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO'vnsend 8-0298

1241 Ashland Avė.
Chicago 28, Ill.
HUmbold 6-2818

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Callf. 
DUnklrk 5-6550

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., lapkr. (Nov.) 21* 1958

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. metinis susirinki

mas jvyks lapkričio 21 d., su už
kandžiais, 7:30 v. v., 1______  ___
Avė. Bus raportas iš pereito su
sirinkimo, tad kviečiame visus na
rius dalyvauti. Koni. (106-108)

Pan American World 
Airways Co. numato, kad 

lėktuvų, kai tik jie skait- 
lingiau pradės skrajoti.

9305 st Clair bus stoka lakūnų dėl “jet

Paieškojimai
laškau savo sūnaus Rama

nausko Antano, sūnaus Kazio, 
girųęs 1928 m., dingęs 1942 m., 
vokiečių okupacijos metu. Už 
pranešimą būsiu labai dėkinga.

Prienai
Ta r. Armijos g. 33 
Elzb. Ramanauskienė 
Lithuania, USSR

Ieškau dėdžių Felikso ir Balt
ramiejaus Gilių. Lietuvoje ki
lę iš Biedrių kaimo, Stačiūnų 
vaisė., Šiaulių apskr. Prašau 
juos atsiliepti, arba juos žinan- 

. Rašykite:
T. Povilaitis
c/o Little
3 Boulevard

. Pequannock, N, J.

Anglijoje j čius pranešti.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

LIETUVIŲ NAMO BENDROVES 
ŠĖRININKŲ SUVAŽIAVIMAS

BANKETAS
ŠEŠTADIENĮ

Lapkričio 29 Nov... 1958

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. N. Y.

Suvažiavimas prasidės 1 vai. popiet
Banketas 6 vai. vakare

Bus skanių valgių
BILIETAS $3.00 ASMENIUI

Bendrovės direktoriai nuoširdžiai užprašo visus 
šėrininkus dalyvauti suvažiavime ir bankete. t
Kviečia ii’ nešėrininkus bankete dalyvauti.

. Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

For Rent

Krautuvė išnuomavimui, gera vieta. 
Woodhaven, L. I. Tinkama bile biz
niui. 700 sq. ft., renda žema, g^ras 
lease. Skambinkite savininkui. VI. 
6-8408. (107-108)

Help Wanted—Female

Namų darbininkė. Tiktai patyr
ius!, prižiūrėti vaikus, 5 ir 7 m. arfl? 
žiaus. Motina dirba. Kalbanti ang- 

I liškai. 
alga. 
5 v. v.

Mažas apartmentas. Gera 
Skambinkite 10 vai. ryto iki 
E V. 9-5815.

(108-109)

Aš, Norvilas Izidorius, s. Anta
no, paieškai! savo sesers Rickuvie- 
nės (Norvilytės) Pranciškos sūnaus 
Pranciškaus Ričkaus, s.

‘ Laišką rašykite šiuo

Jurbarko rajonas 
Girdžių paštas 
Pavidaujo kaimas 
Noivilui Izidoriui 
Lithuania, USSR

Jono, 
adresu:

(107-108)

PAIEŠKAU BROLIO IR SESERS, 
GYVENANČIŲ LIETUVOJE

Brolis Kazimieras Butkevičius ir 
sesuo Ona Zdanavičienė seniau gy
veno po antrašu Kaunas, Vilijampo
lės apskr., Mikalinavos kaimas, Ni
dos gatvė num. 16.

Siunčiau laiškus jiems aukščiau 
paduotų antrašu, bet negaunu at
sakymo. Labai norėčiau su jais 
susirašinėti. Būtų malonu, kad jie 
atsilieptų, arba jei kas apie juos 
žinodamas suteiktų man jų tikrą 
antrašą, būčiau dėkingas.

Mikolas Butkevičius, 108 Hunger
ford St., Hartford, Conn.

(106-111)

Namų Darbininkė
Woodmere, L. L, šeimyna 
vaikais. Visi įrankiai, 
kambarys. Kalbanti biskį 
Skambinkite: FR. 1-0459.

Bile amžiaus, 
su dviem 
Nuosavas 
angliškai.

(106-108)

” MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*o<y**a<y*

Newark 5, N. J. I
MArket 2-5172 ’

426 Lafayette St. ■
»♦♦♦♦♦♦<<» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. YI

i

$
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