
LAISVE—LIBERTY

Kanadoje ........................................... $10.00
Kitur užsienyje .................................  $12 00
Jungtinėse Valstijose ...................... $0.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

No. 115

Dukarlsavaitinis
Dalls Queens apskrityje (N. Y.) $10 00

^== ---------------------- A

LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

PRICE 10c A COPY 
Telephone Virginia 9-1827 

......---- ---------------- -- -----------

Richmond Hill 19, N. Y., Antr., gruodžio (Dec.) 16, 1958 * * ¥ * METAI 47-ti

KRISLAI
Atsiminimai—ten ir čia. 
Audros belaukiant. 
Ir jiems teko per nosį. 
Nuvažiavo ir išsigarsino. 
Nesulaukė ir nusivylė.

Rašo A. Bimba

Lietuviu Literatūros Drau
gijos nariai gauna puikią ka
lėdinę dovaną formoje Jono 
Kaškaičio (Kaškiaučiaus) pa
rašytos knygos “Iš atsimini
mų.” Knyga labai Įdomi. 

’ Skaitai ir nori skaityti.
Šio mūsų seno veikėjo, gy

dytojo ir rašytojo gyvenimo 
kelias nebuvo rožėmis išklo
tas. Daug jis matė, daug per
gyveno. Buvo veiklus ir Įvai
rus gyvenimas.

Svarbiausia: Mūsų mielasis 
Jonas dar ir šiandien tebesi-
darbuoja — teberašo, tebeku
ria, tebesirūpina visos plačio
sios žmonijos reikalais ir atei- 

f-Lyni. LLD padarė gerai, jo 
n»ai. .jminimus išleisdama. Nea- 
trukcoju> jOg knyga nariams pa
žemes. jr v,sj j.t perskaitys. Ir 
kvti -skaitys, ir daug ko pasimo- 
riuoss 
vo f ______
kia’ Pastebėjote, jog “Laisvėn” 

i'aikas nuo laiko dedame mū
sų draugų parašytus atsimini
mus. Jie labai Įdomūs. Juos 
lengva skaityti. Jie primena 
mums praeitį, kurioje ir mes 
patys dalyvavome. Jie panau
jina mūsų energiją, sušildo 
mūsų dvasią.
4 Turėkime mintyje, kad iš tų 
atsiminimų kas nors bus pa
naudota mūsų planuojamoje 
pažangiosios Amerikos lietu
vių visuomenės istorijoje. Lau
kiame jų daugiau.

Pastebėjau, kad ir Tarybų 
Lietuvos spaudoje prasidėjo 
pasirodyti nemaža atsimini
mų, parašytų veikėjų už lais
vę ir socializmą. Skaitau juos 
su dideliu pamėgimu ir susi
domėjimu.

štai žurnalo “Pergalės” 10- 
ame numeryje telpa veikėjo, 
kovotojo ir rašytojo Br. Prans- 
kaus - žalionio neapsakomai 
Įdomūs atsiminimai. Jie bylo
ja apie jaunųjų komunistų 
veiklą Lietuvoje, kai Lietuvą 
valdė ir smaugė klerikalai - 
fašistai - tautininkai.

Arba štai atsiminimai iš tų 
A>ačių baisiųjų laikų K. Žalio, 
kuris kartu Kauno kalėjime 
sėdėjo su vėliau smetoninių 
budelių sušaudytu b u v u s i u 
amerikiečiu Kaziu Giedriu. 
Pažino jis ir kitus tris sušau
dytuosius taurius lietuvių tau
tos sūnus — Greifenbergerį, 
Čarną ir Požėlą. Jie tilpo lap
kričio 7 d., savaitraštyje “Lite
ratūra ir menas.” z

Skaitai žmogus šiuos atsimi
nimus ir iš naujo prisipildo 
tau krūtinė nesuvaldoma ne
apykanta smetoniniams bude
liams.

Atsiminimai yra istorija — 
•šviežia, gyva, svarbi ir Įdomi. 
Ją rašo žmonės, kurie joje gy
veno ir ją kūrė. Jos užrekor- 
davimas mūsų spaudoje padės 
ateities kovotojams apsigink
luoti būtinai reikalingu žinoji
mu.

Visi visur kalba apie Berly
ną. Visi tikisi audros. Ji gali 
kilti už kokio pusmečio.
A Bet nenustokime vilties, gal 
jos. bus išvengta. Tikėkime, 
kad mūsų šalies vadovybė ne- 

(Tąsa 6-tam pusi.)

Protestantų suvažiavimas—
už visų rasių 1 ygias teises

LAISVES" VAJUS 
PRAILGINTAS

Tautinis išsilaisvinimo ūpas 
labai iškilęs Afrikoje

Pittsburgh, Pa. — Penn- Protestantai misijonie- 
I Sheraton višbutyje įvyko riai, kurie veikia užsienyje, 
i protestantiškų bažnyčių at- sako, kad rasiniai nesutiki- 
stovų suvažiavimas. Daly- mai labai nupuldė Amerikos 
vavo 350 delegatų nuo 44 vardą Azijoje ir Afrikoje, 
sektų. Suvažiavime plačiai1 Kitoje rezoliucijoje jie at
buvo diskusuota rasiniai; sikreipia į tas grupes, ku- 
santykiavimai. i rios dar neįeina į National

Rasiniu klausimu vienbal-; Council of Churches of 
šiai priėmė rezoliuciją, ku- Christ in the USA, kad jos 

irioje išreikštas apgailesta-■ susisiektų su Nackmale Ta- 
;vimas, kad 20-tame amžiuje, i ryba ir bendrai veiktų už 
Amerikoje, dar yra rasinių visų žmon'ų lygias teises, 
nesusitaikymų. Rezoliuciio------------------
je sako, kad rasiąs pasida-į Hague. — Hollandi ios ka

binimas yra paneigimas ci-1 bilietas rezignavo. Karalie- 
Į vilinių teisiu, Amerikos Jais-Ine tuojau sudarė naują ka
lvių ir religijos dėsnių. 'binetą.

“Už karą būtų kalti 
Vakarai”, - Chruščiov

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas, pasikalbėjime su vokie
čiu spaudos atstovais, pa
reiškė: “Jeigu kiltų karas 
dėl Berlyno, tai už tai būtų 
kalti Vakarai”.

Jis sakė, kad Tarybų Są
jungos pasiūlymas pasi
traukti iš Berlyno ir jį ati
duoti vokiečiams yra teisin
gas ir būtinas reikalas. Gir
di, jeigu Vakarai bandytų 
ginklų pagalba veržtis į 
Berlyną, tai tas reikštų pra
džią karo. Tarybų Sąjunga 
ir kitos Varšuvos sąjungos 
narės į tai atsakytų smū
giu.

Ecuador pagauna 
labai daug žuvų

Salinas. — Pietinės Ame
rikos Ecuador respublikos 
žvejai pagauna labai daug 
žuvų. Ši respublika yra prie 
Ramiojo vandenyno.

Jie pakraščiuose vartoja 
mažus laivelius, o giliau jū
roje didelius ir motorinius. 
Jūroje yra įvairiausios žu
vies. Pagauna didelius kie
kius “tuną” žuvų, kurios 
čionai sveria net iki 1,000 
svarų.

Allentown, Pa. — Įvyko 
gazo rynų sprogimas. Ne- 
leimėje žuvo keli žmonės.

ŽMONĖS PASIPIKTINO 
JAV KARININKAIS

Stuttgart. — Anglų ir Vo
kiečių laikraščiai pasipikti
nusiai rašė apie Amerikos 
oficierių pasielgimą. Anglų 
“Overseas Weekly” sako, 
kad lapkr. 24 d. atskrido 
net 5 Amerikos helikopte
riai į Lautersheim miestelį, 
nes vienas karininkas norė
jo nusipirkti gražų šuniu
ką. Ji lydėjo jo sandrau
gai. Sakoma, kad Amerikos 
aukštesnioji komanda tyri
nėja įvykį.

New Yorkias. —< Islandija 
skundžia Jungtinėms Tau
toms Britaniją, nes britai 
žuvauja Islandijos pakraš
tyje, karo laivų apsaugoje.

Suomių prezidentas už 
santaiką su TSRS

Helsinkis. — Suomijos so
cialistų koalicinis, kabinetas 
jau pakriko. Šalies prezi
dentas Urho Kekkonen’as 
per radiją sakė kalbą. Jis at
žymėjo, kad “Vakarai duo
da Suomijai patarimų” ir 
jai “žada pagalbą”.

Prezidentas paačiavo už 
tuos pažadus, bet pabrėžė, 
kad Suomija turi rasti kelią 
gefiems santykiavimams 'su 
Tarybų Sąjunga, kaipo savo 
artimu ir dideliu kaimynu.

Naujas Italų laivas 
vieton “Andrea Doria”

Genoa. — Italų garlaivių 
linija Ansaldo laivų fabrike 
pasistatė didelį ir gražų 
naują laivų “Leonardo da 
Vinci”, 32,000 tonų įtalpos. 
Jis užims vietą “Andrea 
Doria”, kuris 1956 m. nu
skendo netoli New Yorko.

“Leonardo da Vinci” yra 
760 pėdų ilgio, turi 521 
kambarį, gali su visais pato
gumais vežti 1,300 keliau
ninkų. Laivas darys po 25- 
jūrines mylias per valandą. 
Laivo pastatymas ir įren
gimas atsiėjo $35,000,000.

HUMPHREY GAL BUS 
1960 M. KANDIDATAS
New Yorkas. — Mrs. 

Roosevelt pareiškė, kad 
1960 metais gal senatorius 
Hubert H. Humphrey bus 
Demokratų partijos kandi
datu į prezidentus. “Tai 
nauja žvaigždė”, sakė 
Rooseveltienė. Senatorius 
Humphrey lankėsi Tarybų 
Sąjungoje ir plačiai kalbė
josi su jos vadais.

Swaffham, Anglija.—Ka
ro priešininkai demonstravo 
prieš Amerikos karines ba
zes ir buvo įsiveržę į bara
kus.

Bre.nttwaters, Anglija. — 
Penki Jungtinių Valstijų 
greitieji bombiniai lėktuvai 
atskrido į bazę.

Missouri City, Texas. — 
Traukinys sumušė automo
bilį ir užmušė tris jaunus 
vyrus.

Dėl susidariusių aplinky-į Bendrovės dal ninkų šuva-; 
bių, turime prailginti vajų žiavimo.
gavimui Laisvei nau jų skai- Širdingai prašome visų j 
tytojų. ' |vajininkų pasidarbuoti at-

Kaip jau žinoma, Laisvė I ^aujinimui prenumeratų, 
turi keltis į kitą vietą. Per-'-gavimui naujų skaitytojų ir 
kėlimas spaustuvės daugi parinkimui aukų į Laisvės 
kainuos. Tam turime gerai I biudžetą 195i9 metams. Dar- 
prisirengti. Ibuokimės iki suvažiavimo. I

Sulyg originaliai nustaty-1 Pasirūpinkime, kad turetmi 
tu laiku, vajus turėtų baig-• finansų persikėlimui ir iš-l 
tis su naujais metais. Skai-i leidimui Laisvės.
tytojų surašė dar yra keli; Prašome visuomenės ko- 
šimtai neatnaujintų prenu-! operuoti su vąjininkais, ku- 
meratų. Taigi, jei vajų baig-! rių prenumerata yra išsi- 
tume su naujais metais,! baigusi, prašome greit atsi- 
daug prenumeratų liktų ne-: naujinti. Kurie išgalite, pa-1 
atnaujintų, daugelis skaity- į aukokite j fondą sukėlimui
tojų, laukdami vajininkų, ii-! Laisvei biudžeto 1959 mė
gai prenumeratos neatsi- ■ tams. Prašome organizaci- 
naujintu. Tas labai suvar-|jų veikėjų rengti pramogas 
gintų Laisvę finansi n i a i i biudžeto sukėlimui, kur tik 
šiuo taip labai opiu momen-1 galima. Kad kai kur ir ma
tu. i žos būtų sueigos,,vistiek la-

Prie persikraustymo jaujbai naudinga. Per daugelį 
einama. Architektas daro | parengimų, kad ir nedide- 
braižus naujo namo perre-|liais pelnais, susidarys 
montavimui sulyg spaustu- stambi parama.
vės, organižacijoms raštinių - 
ir svetainės reikalu.

Kai tik bus gauti valdžios 
braižų užgyrimai, tuojau 
namas bus., remontuojamas, 
ir kai tik remontas bus at
liktas. tuojau kraustysimės.

Taigi, kaip matote, rei
kia pinigų, išsibaigusios 
prenumeratos turi būt grei
tai atnaujintos. Todėl vajų 
prailginame iki vasario 8 d., turn Laisvę. 
1959 m., tai yra, iki Laisvės1

Generalinės Asamblėjos 
sesija jau užsidarė

(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. — 
Gruodžio 13 d. vėlai naktį 
baigė darbus JT 13-os.ios 
generalinės asamblėjos se
sija. Iš tikrųjų, ši sesija 
nieko teigiamo, nieko svar
besnio nenutarė.

Sesijoje vyravo JAV su 
savo talkininkais. JAV, 
mat, turi užtikrintą daugu
mą balsų. Su jomis eina Lo
tynų Amerikos šalys, eina 
NATO valstybės, eina 
SEATO valstybės, ir Bag
dado pakto valstybės. O 
jei kurios ir nebalsuoja su 
JAV, tai susilaiko nuo bal
savimo, bet prieš nepasisa- 
ko, bijodamos, kad JAV ga
li neduoti joms dolerių.

Tarp kitų dalykų, sesija 
nutarė “pasmerkti Vengriją 
ir Tarybų Sąjungą” už tai, 
kad 1956 metais neleido fa
šistams pagrobti Vengrijos 
vyriausybės į savo rankas 
ir už tai, kad baudžia tuos, 
ėurie 1956 metais atliko 
vengrų tautai kriminalinius 
nusižengimus.

Tačiau kada iškilo Alžy
ro klausimas, tai asamblė
jos sesija nepasisakė už tą 
rezoliuciją, kuri siūlė, kad 
Francūzijos valdžia tartųsi 
su Alžyro laikinąja valdžia 
dėl suteikimo nepriklauso
mybės Alžyrui. Balsuojant 
stokavo vieno balso, kad re
zoliucija būtų priimta.

į 1110 J V4 JL/kz JI

„ tos vadova Krishna Venta.! 
Laisvės prietehu fondas,!

H kurį mokama ‘po $25.001 Sakoma, kad prieš bom-l . 
nuo asmens, gražiai gyvuo-|^os sprogimą kas nors matė j įtikinet’ 
ja. Kurie išgali būti Priete-'nepažįstamąžmogų, kurs t~‘ 
lių Klubo nariais, prašome 
įstoti dabar.

Veikime visais i 
būdais susibalansavimui fi- mas 
nansiniai, kad sėkmingai 
perkeltum savo įstaigas į j 
nauja vietą ir i

J J.O UCUgClO į j *

kad išlaikyk Paliko mirties baudą
Laisvės Administracija I elektros kėdėje

] Nors 13-oji Asamblėja 
nieko naudingo nenutarė, 

'tačiau, sako delegatai, vis- 
vien reikia džiaugtis, kad 

|Jungt. Tautos gyvuoja, kad 
kartą per metus (o kai ka
da ir dažniau) Asamblėja— 
tarptautinis parlamentas — 
susirenka ir debatuoja svar
bius klausimus.

T. SĄJUNGA PASIŲS 
ARMIJĄ Į IRANĄ

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad jeigu 
Iranas pasirašys militarinę 
sutartį su Jungti n ė m i s 
Valstijomis, tai TSRS pa
siųs savo armijos dalinių į 
Iraną. Tarybų Sąjungos ir 
Irano 1921 metų sutartis 
leidžia tą padaryti, jeigu iš 
Irano susidarytų TSRS sie
noms- pavojus.

Barnstable, Mass. — Du 
karinio laivyno lėktuvai su
sikūlė ir žuvo lakūnai. 

-- j-- ;-- .
Killeen, Texas.—Auto ne

laimėje žuvo trys kareiviai 
ir keturi sužeisti.

Atėnai. — Graikija atsi
sako tartis su Anglija Kip
ro salos reikalais.

New Yiorkas. — Sword
fish yra viena iš greičiau
sių žuvų, ji plaukia 70 my
lių ber valandą.

Londonas. — Milžiniškoji 
Afrika pasijudino. 1914 me
tais ten buvo tik dvi pusiau 
laisvos šalys, tai Liberija ir 
Abissinija (Ethiomja), ku
rios turėjo 5,500,000 gyven
tojų.

Dabar Afrikoje yra lais
vos: Liberijos, Gvinėjos, 
Suvienytos Pietų Afrikos, 
Maroko, Tunisijos, Libijos, 
Egipto. Sudano ir Ethiopi- 
jos valstybės, kurios turi 
90,000,000 gyventojų.

Autonomines teises jau 
turi: Mauretanija, Fran-

Žuvo 9 žmonės nuo 
piktadario bombos

Chatsworth, Calif. — Įvy
ko sprogimas “Fountain of | žukov, tarybinis
the World” religinės sek-;ir komiteto dėl kultūrinių 

|ton. namuose. Užmirė devy-iryšių su užsieniu pirminir- 
įnis žmones, jų tarpe ir sek-'kas spaudos atstovams

I reiškė:
“Dabar būtu tuščia

', bet jeigu ne 
tai jūsų vaikai

pa-

jus 
jus, 

pripažins
I turėjo dėžę ir piktai ginei- komunizmo pirmenybę prieš 
: josi su Venta. Matomai, dė- kapitalizmą, o ypatingai 

galimais | žeje buvo bomba. Sprogi- po to, kai Tarybų Sąjungą
sugriovė dviejų aukštų 

mūrini narna. V V

Trenton, N. J. — Valsti
jos seimelio Judiciary Com
mittee patvarkė, kad New 
Jersey valstijoje pasiliktų 
mirties bausmė elektros kė
dele. Quakers ir eilė kitų 
religinių sektų reikalavo, 
kad tokia mirties bausmė 
būtų panaikinta.

Minimas komitetas sako, 
kad toks pasielgimas “pa- 
drąs i n t ų “žmogžudžius”. 
Valstijoje veikia tam tikras. 
Haines įstatymas, pagal ku
ri ir dabar didelė dauguma 
už žmogžudystę gauna, vie
ton mirties, 30 metų kalėji
mo. Per 13 pastarųjų metų 
įvyko virš 1,000 žmogžu- 
dvsčiu, o mirtimi buvo nu- 
bausta tik 22 asmenys.

MUSULMONAI GAVO 
AUTONOMINĘ SRITĮ
Pekinas. — Kinijos Liau

dies Respublika suteikė mu
sulmonų gyventojams, auto
nomiją. Jų autonominė sri
tis yra prie Geltonosios 
upės su sostine Yinchwan. 
Sakoma, kad ten gyvena 
apie 4,000,000 musulmonų.

“JAZAS” YRA “JAZAS”, 
BET JAUNIESIEMS 

PATINKA
Varuva. — Amerikiečių 

New Orleans Stompers 
“jazo” muzikantai čia davė 
pirmą koncertą. Kaip žino
me, realistiški muzikai ir 
žmonės “jazo” neskaito 
rimta muzika, bet čia prisi
rinko apie 1,000 jaunuolių. 
Dagumai iš jų “jazas” pati
ko.

cūziškas Sudanas, Chad, 
Ubangi-Shari, Madagaska
ras ir eilė kitų kolonijų, ku
rios turi 15,000,000 gyvento
ji-

Bet vis dar didesnė pusė 
Afrikos tebėra anglų, fran- 
cūzų, belgų, portugalų ir 
ispanų kolonijomis, kuriose 
gyvena 120,000,000 žmonių.

Tautinis išsilaisvi n i m o 
judėjimas jau yra didelis, 
Ai'ku, kad baltieji^ koloni
zatoriai ir iš ten turės pa
sitraukti. Iš 220,000,0000 
Afrikos gyventojų baltųjų 
yra ne daugiau, 5,000,000.

j “Ir Amerikoje bus 
komunizmas”, - Žukov

Washingtonas. — Juriji 
rašytojas

.pralenks Jungtines Valsti
jas. gamyboje. Kaip žinote, 
i jau dabar mes lipame jums 
■ant kulnų”.

Žukovas spaudos atstovus 
i priėmė TSRS ambasadoje.

I VĖLIAUSIOS
I ŽINIOSI

Geneva. — Vakarai vėl 
i atmetė Tarybų Sąjungos 
pasiūlymą, kad Centralinė- 
je Europoje būtų sudarytas, 

j neutrališkas ruožtas.
—

New Yorkas. — Didžiųjų 
komercinių laikraščių dar
bininkai vis tęsia streiką. 
Mieste neišeina nei vienas 
didesnis anglų kalba laik
raštis.

I --------
Paryžius. — Septynioli- 

| kos Vakarų valstybių eko- 
1 nominiai specialistai vėl ta
riasi ieškodami galimybių 
susitarti užsienio prekybos 
reikalais.

_ Maskva. — Tarybų Są
junga pasiuntė NATO na
riams pasiūlymą pasirašyti 
su Varšuvos, sąjunga neka- 
riavimo sutartį.

“Pravda” rašo, kad Va
karai, grūmodami jėga pa
silaikyti Vakariniame Ber
lyne, sudaro pasaulinio karo 
pavojų.

Londonas. — Karinio lai
vyno specialistai mano, kad 
dabartiniu laiku Tarybų 
Sąjunga jau turi galingą 
karo laivyną.

Maskva. Tarybų Sąjun
gos spauda rašo, kad Jung
tinės Valstijos, palaikyda
mos Japonijoje savo kavo 
bazes, sudaro Tolimuose 
Rytuose taikai pavojų.
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Dvi svarbios sukaktys Lietuvoje
ŠIEMET LIETUVIŲ tauta švenčia dvi svarbias su

kaktis: (1) nuo Lietuvos Komunistų Partijos įsikūrimo 
ir 1-ojo partijos suvažiavimo sušaukimo 40 metinę su
kaktį, {2) Tarybų valdžios Lietuvoje paskelbimo 40-meti- 
nę sukaktį.

Lietuvos Komunistų Partijos I-asis suvažiavimas 
įvyko 1918 metų spalio 1—3 dienomis Vilniuje. Rašyda
mas apie tai “Komuniste”, LKP CK pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus, tarp kitko, sako:

“Visus praėjusius nuo to laiko 40 metų Lietuvos Ko
munistų partija aukštai laike iškėlusi marksizmo-leni
nizmo vėliava, vadovavo darbo žmonių kovai prieš bur
žuazijos ir dvarininkų viešpatavimą, už Tarybų valdžią, 
už socializmą.

Didžiausia netiesa, bjauriausias melas, skleidžiamas 
socializmo priešų, yra tas: girdi, Lietuvos Komunistų 
partija įsikūrė po to, kai 1918 metais buvo paskelbta Ta
rybų valdžia, su V. Kapsuku priešakyje.

Ne! LKP įsikūrė daug anksčiau, kai Lietuvą dar lai
kė okupavusi kaizerinės Vokietijos kariuomenė. Kova už 
darbininkų valdžią daugelyje Lietuvos miestų ir mieste
lių prasidėjo dar vokiečiams Lietuvą engiant.

Kai Vilniuje buvo paskelbta Lietuva tarybine res
publika, Tarybos bei tarybiniai komitetai jau buvo įsikū
rę didesnėje Lietuvos dalyje. Tai faktai, kurių nieks ne
gali užginčyti.

A. Sniečkus primena:
“Jaunoji karta mažai žino apie didvyrišką Lietuvos 

Komunistų partijos kovos, ir pergalių kelią. Todėl teisin
gai daro partines organizacijos, kurios pastaruoju laiku 
plačiai organizuoja darbo žmonių, ypač jaunimo, susitiki
mus su senais bolševikais, kovų už Didžiojo Spalio per
galę dalyviais, kovų už Tirybų valdžia, Lietuvoje 1918— 
P919 metais dalyviais, susitikimus su komunistais pogrin-' 
dininkais, su Didžiojo Tėvynės karo veteranais. Minėda
mi Lietuvos Komunistų partijos ir 1918—1919 metų pro
letarinės. revoliucijos Ųįptųvoje 40-metį, mes turime dar 
labiau išplėsti darbą auklėjant darbo žmones revoliucinė
mis tradicijomis. Reikia nepamiršti, kad platus revoliuci
nių tradicijų populiarinimas padeda auklėti darbo žmo
nes tarybinio patriotizmo, ištikimybės partijos reikalui 
dvasia.“

Senų veikėjų, dalyvavusių LKP kūrime, pasirodo, 
Lietuvoje dar yra nemaža. Daugelis jų, bėgyje tų 40 me
tų, matė “karšto ir šalto“, užtenkamai paragavo buržu
azijos puolimų, kankinimų ir kalinimų.

•

TARYBŲ VALDŽIOS 1918 metais paskelbimas Lie
tuvoje — kita didžiulė, labai reikšminga lietuvių tautai 
sukaktis.

. Tiesa, Lietuvos buržuazija, pasikvietusi talkon kai
zerinius vokiečius, dar stovėjusius. Lietuvoje kaizerinės 
kariuomenės dalinius, ponų Lenkiją ir kitas Vakarų, ka
pitalistines, valstybes, nugalėjo jaunutę Lietuvos tarybi
nę respubliką, bet nugalėjo tik laikinai.

Galimas, daiktas, kad buvo silpnadvasių ir darbinin
kuose, kurie manė, jog Lietuvą “amžinai valdys buržua
zija“. Bet komunistai ir toliau numatantieji kiti Lietuvos 
darbo žmonės tuo netikėjo. Jie kovojo ir buvo giliai įsiti
kinę, kad anksčiau ar vėliau Lietuvoje tarybinė santvar
ka bus atkurta. Ir ji buvo atkurta. Tiesa, darbui, veiks
mams, kovai už tarybinę santvarką reikėjo paaukoti ne
maža gyvybių, reikėjo daug nukentėti, bet pasiaukoji 
mas nebuvo veltus, šiandien tai mato kiekvienas, kuris 
tik turi akis.

Kas Ką Rašo ir Sako
SMARK1AI RUOŠIASI 
SUVAŽIAVIMUI

Lietiuvos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto Įei
ti ž i a m a s “Komunistas“ 
(Nr. 10, š. m.) praneša, 
kad ateinančių metų sausio 
27 d. įvyks nepaprastas (ne 
eilinis) partijos suvažiavi
mas. Vyriausiu šio suva
žiavimo tikslu statomas ap
svarstymas Chruščiovo pra
nešimo apie TSRS liaudies 
ūkio vystymo 1959 - 1965 
metais planą. Tai, reiškia, 
bus labai svarbus suvažia
vimas, nes tasai Septynerių 
metų planas apima ir Ta
rybų Lietuvos gyvenimą vi
sose jo srityse.

Tame pačiame “Komu
nisto“ numeryje telpa su
važiavimo reikalais Lietu
vos K o m u n i stų Partijos 
Centro Komiteto pirmojo 
sekretoriaus Antano Snieč
kaus ilgas ir į d o m u s 
straipsnis. Autorius rašo:

“Mūsų partija eina į savo 
| suvažiavimą su nenugalima 
murksimo - leninizmo vėlia
va, susitelkusi ir monoliti
nė kaip niekada. Partinio; 
gyveninio leninių principų i

minus’’ nustatinėjo bažnyti
ninkai pagal tik jiems vie
niems težinomus požymius.

“Taip viename 1476 metų 
trakte aprašomas Kristaus 
atvaizdas, garantuo j anti s 
nuodėmių atleidimą ‘1,400 
metų ir dar priedo nuodėmių 
atleidimą nuo 43 popiežių, 
nuo kiekvieno po 6 metus, ir 
nuo vyskupų, nuo kiękiveno 
po 40 dienų.’

“1509 metais vokiečių kuni
gaikščio Fridricho Išmintingo
jo ‘relikvijų’ kolekciją sudarė 
5,005 įvairūs daiktai, kurių 
kiekivenas garantavo nuodė
mių atleidimą 100 dienų.

“Sudėtingesnis apskaičiavi
mo principas buvo pritaikytas 
įverinant kardinolo Albrechto 
Br an denburgiečio kolekieją. 
1520 metais sudarytame ap
rašyme buvo paminėtos 8,93,3 
dalys ir 42 pilnos relikvijos, o 
jų savininkui, pagal oficialų 
pažymėjimą, buvo atleistos vi
sos nuodėmės, kurias jis tik 
padarytų per 39,245,120 metų 
ir 2 2 0 dienų * Garbingasis 
kardinolas pasiekė rekordą— 
niekas negalėjo pasigirti tokia 
galimybe nebaudžiamam nuo- 
d eini auti”..: }

APSIGINKLAVIMS, TAI DIDELE 
NAŠTA VISU ŠALIŲ ŽMONĖMS

gynybai išleidžia iki 70 pro-Apsiginklavimas, tai baisiau
sias šalies turto eikvojimas. 
Nors mes kalbęs’me pasirem
dami faktais iš tik mūsų ša
lies, nes jie mums yra žino
mi, bet apsiginklavimo našta 
lygiai sunki ir kitų šalių gy- 
ventojamis. Kai viena pusė 
ginkluojasi, tą pati daro il
ki ta.

Dabartiniu laiku pasaulyje 
yra dvi stambiausios ir galiu-Į 
ginusios valstybės, tai Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Są
junga. Jos ginkluojasi abidvi 
ir ginkluoja 'savo talkininkus. 
Aišku, kad apsiginklavimo naš
ta visus lygiai spaudžia. Jeigu 
Jungtinės Valstiojs susitartų 
su Tarybų Sąjunga uždrausti 
atominius ginklus, mažinti ap
siginklavimą, tai tuojau su
švelnėtų tarptautiniai reikalai, 
o tas turtas, kuris dabar eik
vojamas gynybai, būtų ’sunau
dotas žmonių gyvenimo geri
nimo reikalams.

JAV gynybai išleidžia 
70 procentų įplaukų
Jungtinės Valstijos kasmet

Laiškas redakcijai

centų valdiškų įplaukų.
Laikraštininkas Phil Santora 

surinko iš valdiškų šaltinių 
faktus apie gynybos ir “sau
gos“ išlaidas. Mes pateiksime 
koletą faktų apie tai, kaip gy
nyba naikina šalies turtą.

Ginklai labai 
greitai pasensta

Ginklai labai greitai pasi
daro netikę karui prie naujų 
sąlygų. Kada (baigėsi Antrasis 
pasaulinis karas 1945 metais, 
tai Jungtinės Valstijos api
purkštė chemikalais, tūkstan
čius karinių lėktuvų, tankų, 
kanuolių, karinių laivų, kad jie 
negestų nuo oro ir rūdžių, ir 
pastate rezervam

Chemikalai apsaugojo gink
lus nuo sugedimo. Bet ginklai 
paseno, nes tuo laiku ’atsirado 

j nauji — tobulesni. Paimkime 
bombardavimo lėktuvus. 1945 
metais jie darė apie 350 mylių 
per valandą. Gi dabartiniai 
jet bombiniai lėktuvai jau 
daro apie 60 0 mylių per 
valandą. Aišku, kad su se- 
lėktuvais jau negalima stoti Į 
varžytines prieš jotinius.

1945 metais Jungtinės Vals
tijos rezervai) pastatė 5,540

skyrei $7,000,000, o 1958 m. . 
jau $17,364,000,000.

Didieji karo laivai (šarvuo
čiai) jau 1914-1918 mm. ka
re mažą rolę vaidino, o Antra# 
jame pasauliniame kare 1939- 
1945 mm. dar mažesnę. Bet ir ; 
po karo dar juos , statė, mat, , 
tokių laivų statytojai (dideli 
fabrikantai) gaudavo beveik 
po 100 milijonų dolerių už vie
no šarvuočio pastatymą.

Pagaliau greitieji karo lėk- . 
tu vai, ’submarinai, raketos ir 
mažesni kafo laivai įtikino 
vyriausybes, kad šarvuočių 
gadynė praėjo. Dabar visos •• 
valstybės šarvuočius pastate. į 
rezervą (galima sakyti, mu
ziejų).

Jungtinės Valstijos buvo 
pradėjusios statyti visą eilę 
naujų šarvuočių, bet jau ne
baigė. šarvuotis “Kentucky” 
buvo statomas Norfolk, Va. 
Valdžia jo statybai išleido 
$55,000,000, bet nebaigė ir par
davė metalo laužu už $1,176,- 
000. Reiškia, šarvuotis “Ken-* - 
lucky” paseno ir numirė dar > 
negimęs. ‘

Kiek ginklai kainuoja?
Jų yra šimtai, bet mes pa- ' 

duosime tik kelių pagaminimo • 
kainas. Daba'* stato jau lėk-^ 
tuvnešius, kurie yra varomL 
atomine energija. Tokio lėk-• 
tuvnešio pastatymas ir įren
gimas atsieis arti 400 milijonų

AMERIKOS LIETUVIAI plačiau susipažino su tuo, 
kas 1918—1919 metais vyko Lietuvoje tik praėjus dauge
liui metų, tik iš V. Kapsuko knygos “Pirmoji Lietuvos 
proletarinė revoliucija”, kurią 1933 metais išleido Lietu
vių Literatūros Draugija.

Ši .knyga turėjo ir tebeturi milžiniškos reikšmės ne 
tik Amerikos lietuviams, o ir Lietuvos žmonėms. Joje 
aiškiai, suprantamai, faktais įrodant, atpasakojimas vi
sų didžiųjų įvykių.

Šiemet Lietuvoje šią knygą išleido papildytą, G. Zi
mano redaguotą, paruoštą.

Knygoje telpa paveikslai visos eilės tų žmonių, kurie 
1918—1919 metais buvo LKP ir Tarybų valdžios prieša
kyje.

* Knygos gale sudėta paaiškinimai apie kai kuriuos 
asmenis ir kt., knygoje minimus, ko (dėl saugumo) ne
buvo galima įdėti j knygą, leidžiant ją Amerikoje.

‘ Mes nuoširdžiai patariame kiekvienam mūsų skaity
tojui susirasti tą V. Kapsuko veikalą, nubraukti nuo jo 
dulkes ir atidžiai kartą ir kitą jį perskaityti. Užtikrina- 
mė, kad kiekvienas jame suras, tokiu dalykų, kuriuos 
aito metu buvo pražiūrėjęs bei nesupratęs.

“Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų 
valdžia“ — nemirštamas, istorinis veikalas!
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įgyvendinimas padėjo su
stiprinti jos įtaką masėms. 
Mūsų partijos jėga ir auto
ritetas pakelti į nematytą 
aukštumą, neišmatuojamai 
padidėjo partinių organiza
cijų kovingumas.“

Paskui Sniečkus patiekia 
daugybę skaičių, kas jau 
Lietuvoje tapo pasiekta ir 
dar ko toliau turi b ū t i ir, 
bus siekiama. Pasibrėžtieji 
užmojai yra milžiniški. Pa
vyzdžiui:

“Per šiuos septynerius 
metus pramonės produkci
jos išleidimas Tarybų Lie
tuvoje numatyta padidinti 
beveik du kartus . . .

“Perspektyviniu planu 
numatoma per 7 metus pa
didinti m ė s o s paruošas 2 
kartus, pieno — pustrečio 
karto, linų pluošto—80 pro
centų, bulvių — 34 procen
tais.“

O kad visa tai bus pilnai 
pasiekta, kad Septynerių 
metų planas bus pilnai įgy
vendintas, Sniečkus neabe
joja, neabejoja visa Lietu
vos Komunistų Partijos va
dovybė.

“DARBININKO“ IR 
“DRAUGO“ 
REDAKTORIAMS 
PASISKAITYTI

Nors mes žinome, kad jie 
jaučiasi sunkiai nusidėję 
prieš visokį politinį pado
rumą, bet nusiminti dėlei to 
neapsimoka. Už gerą atly
ginimą katalikų bažnyčia 
jiems atleis visas nuodėmes, 
kaip, atleidžia visiems ki
tiems nusidėjėliams.

Duomenų apie tai randa
me Vilniaus “Švyturyje.“ 
Kažin kas ten rašo seka
mai:

“Katalikų bažnyčia dar ir 
dabar sumaniai pasinaudoja 
tamsių žmonių “pragaro kan
čių“ baime. Amžiais vyko ir 
dabar tebevyksta prekyba in
dulgencijomis — “nuodėmių 
atleidimo liudijimais,“ kurie 
jų savininką, esą, apsaugo 
nuo pomirtinių kančių.

“Kažkada nuodėmių atleidi
mui gauti reikėjo keliauti į 
Romą, kur gyveno katalikų 
bažnyčios galva — popiežius. 
Dabar viskas vyksta papras
čiau.: už nustatytą mokestį 
nuodėmių atleidimas išsiun
čiamas . . . telegrafu.

“ ‘šventenybių’ kaina visais 
hlikais priklausė nuo to, ku
riam laikui jos garantuoja jų 
savininkui visų sąmoningai ir 
nesąmoningai padarytų nuo
dėmių atleidimą. O tuos “ter-

Didžiai gerbiamas drau
ge Rojau!

Šitame laiškelyje rasite 
banko čekutį ir pašto per
laidą sumoje $137 (šimtas 
trisdešimt septynių dole
rių). Tai štai ką jūs su jais 
turite padaryti: Pašto per
laidą perduokite draugui 
Bukniui, $25 doleriai bus 
mano duoklė į “Laisvės“ 
prietelių klubą už 1959 m. 0 
už $12-ką siųskite “Laisvę”' 
i Lietuva mono brolvaikiui, 
kuris gyvena’Kapsuke. Ir jo 
adresą čia rasite.

. Na,, o šimtinė tai bus ma
no kalėdinis Ųaisvės štabo 
pasveikinimas. ’ Pasidalykite 
visi, redaktoriai, spaustuvių 
ninkai ir raštinių darbinin
kai po lygią dalį. Ma^ neži
noma, kiek jūsų ten iš viso 
yra, bet manau, vis vien iš
eis po kelis dolerius.

Mat, mane jau seniai 
knietė pasveikinti tuos 
brangius draugus - drauges, 
kurie niekad neatsižvelgė, 
nepaisė nei brangiausio sa
vo turto, sveikatos, nei jo
kių sunkenybių, o be per
traukos dirbot — švietėt, 
mokinot žodžiu ir raštu 
mus vargelius bemokslius, 
tamsūnus i k i dabartinio 
laipsnio, kuriuomi mes šian
dieną galime didžiuotis ir 
net kitus pamokyti.

O juk daugumas — labai 
didelis daugumas — senųjų 
išeiviu iš Lietuvos esame 
kilę iš pačių vargingiausių 
liaudies sluoksnių. Buvome 
(išskiriant keletą) patys 
tamsiausi durneliai, nemok
šos, gyvuliukai!.. Bet dėka 
jūsų, mieli broliai ir sesės 
tautiečiai, jūsų pasišventi
mas, darbas mūsų švieti
mui davė puikiausius rezul
tatus. Ir jūs patys galite di
džiuotis prieš šiandieninės 
Lietuvos žmones, atlikę 
garbingą darbą savo tautie
čiu, broleliu naudai.

O mes didžiavomės ir di
džiuojamės jumis, ir gerbė
me tokius savo brolius mo
kytojus, kaip kad buvo ve
lionis Ųr. A. L. Graičiūnas, 
kaip rašytojai Dr. Jonas 
Kaškiaučius, Rojus Mizara, 
A. Bimba, V. Andrulis, L. 
Prūseika, L. Jonikas ir dau
geliu kitų. Tai šituos mielus 
draugus, drauges nors žo
džiu tenka pasveikinti, nes 
finansiškai nebegaliu visus 
apdovanoti.

Geriausios sveikatos ir il
giausių metų jums visiems, 
brangūs drąugai, draugės 
1959 metais! Su meile.

Musninkų Jurgis

P. S. Mes labai, labai lau
kėme jūsų liepos 5 d., kai 
prižadėjote pas mus atva
žiuoti nakvynės. O jūs ėmėt 
ir nuvažiavote tiesiog na
mo!.. Mes net ginčus turė
jome. Alena sakė, kad atva
žiuos, atvažiuos — nebėda- 
vok. O -aš sakau, jei jie jau 
vieną naktį Brocktone nak
vojo, tai mes vargiai jų su
lauksime. O taip buvome 
prisirengę, ir tokie būtumė
te buvę mylimi mūsų svete
liai, kokiu- mes niekad ne- 
esame turėję! Na, tiek to, 
gal kitą kartą pasimatysi
me! S. Jurgis

MŪSŲ ŽODIS ,, ,
j ’; ’ • \ ' •

Mielas Sušhhtkų • Jurgi! 
Jūsų laiškas ir dovana Lais
vės kolektyvui buvo visai 
netikėtas, nelauktas daly
kas. Bet netikėti, staigme- 

iniški dalykai kaip tik yra ir 
labai brangūs!

Pirmiausia tenka Jums 
labai nuoširdžiai padėkoti 
už dovaną, už $100. Antra: 
pasakysiu, ką mes su jūsų 
dovana padarėme: mes jos 
nesidalijome, asmeniniams 
reikalams nenaudojome. Ir 
štai kodėl: sekamais metais 
mes turėsi me Laisvės 
spaustuvę ir visą kitą kelti 
į naują namą, kadangi šis, 
kuriame esame, jau yra 
parduotas, jau nebe Lietu
vių Namo Bendrovės nuosa
vybė.

O ar jūs, gerbiamas bi
čiuli, žinote, kiek laikraščio 
įstaigos perkėlimas į kitą 
vietą lėšuos? Mes patys 
irgi tikros kainos nežino
me, bet kiekvienam iš mūsų 
aišku, jog lėšuos tūkstan
čius doleriu, kuriu mes ne- 
daug teturime.

Taigi, mes ir jūsų dovaną 
dedame į tą fondą — Lais
vės spaustuvei perkelti į 
naująją vietą. Esame įsiti
kinę, kad jūs už tai ant mūs 
nepyksite.

Dėkojame už šiltą, drau
gišką, — tikrai bičiulišką — 
laišką.

O kai del aplankymo sve
tingų jūsų namų, užtikri
name, jog savo laiku tai pa
darysime, iš anksto žinoda
mi, kad jūsų durys bus 
mums visuomet atviros.

Laisves kolektyvo <vardu
R. Mizara

bombinių lėktuvu ( F 1 y i n g 
Fortresses). Kiekvieno jų pa
gaminimas atsiejo po $2,780, 
000. o dabai-, kada jie pase- 
no, valdžia juos pardavė tik 
po $500.

1945 m. JAV padėjo rezer
vai! Rock Island, Iowa, tūks
tančius tankų po 5 ir pusę to
nos kiekvieną. Jų pagamini
mas atsiėjo po $26,000. Pa
senusius tankus pardavė tik po 
$100. ; ‘ '

Pensacola, Fla., buvo pasta
tyta rezervai! tūkstančiai mū
šio “Corsair” lėktuvų. Kiek
vieno jų pagaminimas atsiėjo

dolerių. ' '
Kruiseris su atomine jėga ‘ 

kainuoja $87,500,000; subma- % 
rinas — $50,000,000; bombinis 
lėktuvas — apie $8,00,000; 
mūšio lėktuvas — apie $1,00(1- 
000; viena tolimo siekio rak(L_ 
ta — iki $2,000,000; “Snark^ 
raketa — $1,000,000; atom i 
kanuolė — $800,000, ir n 
žytė “Nike - Ajax” raketų 
(ša ūdyti į lėktuvus) —$20,0

Ginklu “graboriai” V
Ginklų . gamintojai daro;? 

milžiniškus pelnus. Jie' la^ 
biausiai nenori pasaulyje* tai-

Bonma. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
serga ir nevyks į Londoną 
Pasitarimams su an g 1 ų 
premjeru. Adenaueris jau 
yra 82 metų amžiaus.

po. $128,000, Jie paseno ir 
I valdžia, juos pardavė Charlotte 
į Aircraft Corp, po $850. Da- 
' bar minima kompanija nugink- 
pąvo lėktuvus jiy privatiniams; 
žmonėms ar firmoms parduo
da po $2,000.

Mes galėtume duoti desėtkus 
kitų palyginimu, bet užtenka. 
Paseno tie 'ginklai, paseno ir 
prie jų atsarginės dalys, tai 
yra, dalys, kurios buvo paga
mintos pakeitimui susinešioju- 
siujų. . Vien tik karinis lai
vynas pardavė už $1,100,000 
lėktuvų atsarginių dalių, kurių 
pagaminimas atsiėjo $1,326,- 
000,000.

Paseno ginklai, paseno ir jų 
amunicija, nes ji jau netinka 
naujiems, patobulintiems gink
lams. Didelę dalį jos sunai
kina, nes pavojinga ką nors 
“gelbėti.”

Greta ginklų vyriausybė lai
ko milžiniškus taup’fiius mais
to (mėsos, svieste, konseiwu), 
drabužių, apavų ir visokiausių 
medžiagų, kurių, salio, yra 3,- 
500,000.

Gynybos departmentas (De
fense Dept.) sako, kad tie tau
pos tuHai siekia $10,000,000,- 
000 vertę. Bet ir jie sensta. 

Į Gynybos departmentas sako, 
kad per 4 metus 60 procentų 

jtaupimų būna pasenę ir rei
kia juos pakeisti; militariniai 
dalykai, kurie dar 1952 metais 
buvo geri, ant 30 procentų jau 
paseno.

Pasensta ir dar negimę
Kai kurie ginklai pasensta 

pirma, negu jie būna baigti 
gaminti. Štai lapkričio 29 d. 
kalinio orlaivyno komandieriai 
įsakė jau daugiau negaminti 
“Rascal“ raketų, kurias gami
no Bell Aircraft Corp., Buffa
lo, N. Y., o jau pagamintų ne
naudoti, nes “paseno.”

Vieton “Rascal” raketų, 
N o r t h American Aviation, 
Inc., Ingehvood, Cadif., gami
na naujas, geresnes, “The 
Hound Dog.” Bet ir jų amžius 
nėra ilgas. Raketas pagamin
ti baisiai brangiai atsieina. 
Vienos “Atlas” raketos paga
minimas atsieina virš milijono 
dolerių. 1946 m. Jungtinės 
Valstijos raketų gaminimui

kos. • • ! J • ; .

Bet yra ir ginklų “grabo-, 
riai,” tai yra tie, kurie super
ka nuo valdžiose pasenusius 
ginklus ir iš to ‘(Jarosį ^iznį. 
Maistą superka pigiai, o par
duoda su visu kitu maistu 
brangiai.

Pasenusius ginklus ir kitus 
karinius reikmenis nuo val
džios superka apie 40,000 biz
nierių. Jų dalis yra susidėję 
Į taip vadinamą The Institute 
of Surplus Dealers sąjungą. 
Kai kurie iš jų atperka nuo 
valdžios ir fabrikus. Pavyz
džiui, pereitojo karo laiku val
džia turėjo lėktuvų gaminimo 
fabriką Bridgeport, Conn. Po 
karo Kongresas nutarė, kad 
valdžia nebegamintų lėktuvų 
ir kitų reikmenų, nes tai esąs 
konkuravimaš su privatiniais 
fabrikantais, .tą patį gaminan
čiais. Tada valdžia minėtą 
lėktuvą1 fabriką pardavė priva
tiniam fabrikantui, kuris įne
šė tik $85,000. Bet štai pra
sidėjo karas Korėjoje, reikalin
ga Ibuvo daugiau lėktuvų, itįl 
tada valdžia vėl atpirko tą pa
tį fabriką jau už $1,090,000!

Kai kurie pasenę kariniai 
įrenginiai būna pritaikyti ci
vilinių žmonių gyvenimui, kai 
kurie daužomi į metalo laužą 
ir naikinami.

V.

RESPUBLIKONAI DAVĖ 
STASSENUI DARBELĮ
Ankara.—Atvyko Harold . 

Stassenas, žymus respubli
konų partijos žmogus. Jis 
bus patarėju Turkijos sos
tinėje prie statomo univer
siteto. Kaip žinome, kad 
Stassenas užima daugiau 
realistinę poziciją tarptau
tiniais ir amerikiniais klau
simais. tai Respublikonų 
partija ir pasiuntė jį į Tur- < 
kiją, kad nesimaišytų Ame
rikoje.

Rio de Janeiro. — Brazi- 
li j os užsienio minis t r a£ 
įspėjo Vakarus, kad jie m? 
teks įtakos Latynų Ameri
koje, jeigu ir toliau nepai- . 
sys ^atsilikusių Šalitj’*. ; /



ATNAUJINTAS KRAŠTAS
(Laiškas iš Klaipėdos) 

^Minijos — jaunesniosios ži
lojo Nemuno sesers — kran
tuose šiandien susirinko daug 
žmonių. Priekulės rajono kol
ūkiečiai čia švenčia derliaus 
šventę. Gražioje giraitėje, 
esančioje upės pakrantėje, ati
daryta rajoninė žemės ūkio 
paroda.

Į šventę susirinko apie 10 
tūkstančių žmonių. Atvyko 
svečiai iš kaimynystėje esančių 
rajonų —« čia yra ko pažiūrė
ti, yra iš ko pasimokyti. Anks
čiau surengtose parodose cent
rinę vietą užimdavo Stalino 
vardo kolūkis, pirmas rajone 
pradėjęs gaminti po 60 cent
nerių kiaulienos ir primelžti 
po 36 centnerių pieno šimtui 
hektarų. Už gerą darbą 18 
šios artelės kolūkiečių buvo ap
dovanoti TSR Sąjungos ordi
nais ir medaliais, o dviem jų 
buvo suteiktas Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas. Tačiau 
metai iš metų vis sunkiau bu
vo kolūkiui išsilaikyti pirmojo
je vietoje. Kolūkio ūkis augo, 
bet ir “konkurentai,” kaimyni
niai kolūkiai, pasinaudoję tuo 
pačiu Stalino vardo kolūkio 
patyrimu, pasiekdavo vis nau
ji!?; laimėjimus.

Tai būdinga ne tik Prie
kulės rajonui, bet ir visai Lie
tuvai, kur pastaraisiais metais 
vyksta smarkaus žemės ūkio 
gamybos pakilimo procesas.

Pirmaisiais; metais po antro
jo pasaulinio karo Klaipėdos 
krašto žemės ūkis buvo nepa
stovus ir neturėjo aiškaus pro
filio. Karo padaryti sugriovi
mai. pasilikę užminuoti laukai 
trukdė greitai Įsisavinti šias 
žemės. Kolūkiai pradėjo vys
tyti daugiašakius ūkius, ku
liuose didžiausias dėmesys bu
vo skiriamas pieninių gyvulių, 
kiaulių ir arklių auginimui.

šiuo metu Klaipėdos krašte 
yra 4 administraciniai rajonai: 

Klaipėdos, Priekulės, Šilutės ir 
Pagėgių. Jų teritorijoje yra 
92 kolūkiai, 15 tarybinių ūkių, 
4 remonto - technikos stotys 
ir keletas mokslinių bandomų
jų ūkių ir stočių.

Krašto kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose vyksta didelė 
statyba. Vien per pastaruosius 
dvejus metus buvo pastatyta 
416 pastatų gyvuliams, kurių 
Lend r a s plotas 'siekia 263 
tūkstančius kvadratinių met
rų, 785 gyvenamieji namai, 
115 visuomeninės paskirties 
patalpų (klubų, mokyklų, ligo
ninių, parduotuvių) ir daug 
kitų pastatų. Krašto žemės 
ūkis gerai aprūpintas techni
ka. Pavyzdžiui, žemės Įdirbi
mas, arkliais 1958 metais su
darė tik pusantro procento vi
so pasėlių ploto. Arkliais bu
vo išimtinai Įdirbama tik že
me, skirta sodams ir daržams. 
Pagal šalyje priimtą įstatymą 
“Apie tolesnį kolūkinės san
tvarkos vystymą ir MTS re
organizavimą” 78 procentai 
k o 1 ū k i ų Įsigijo traktorius, 
kombainus ir kitą techniką.

Valstybė vykdo dideli darbą 
Klaipėdos krašto laukams ir 
pievoms nusausinti. Senoji 
melioracijos sistema buvo ap
ėmusi nežymią laukų ir pievų 
dalį, bet karo metais ir ji bu
vo visiškai sugriauta.

šiems keturiems rajonams 
aptarnauti buvo įkurta Šilutės 
melioracijos m a š i n ų stotis, 
šios stoties atliekamiems me
lioracijos darbams valstybė pa
skiria apie 15 milijoonų rub
lių per metus. Stotyje dirba 
318 Įvairių specialybių žmonių, 
tame tarpe 58 inžinieriai ir 
technikai. Stotyje yra 23 eks- 
kavatoriai, 19 buldozerių, 40 
traktorių ir sunkvežimių ir 
daug kitos technikos (skrepe- 
riai, kelmarovės, grioviakasės 
ir t. t.).

Melioracijos mašinų stotis

■ k •. • \ r • i r j a. 

nusausinimo darbus vykdo vi
suose krašto kolūkiuose. Svar
biausias dėmesys skiriamas 
Panemunės žemumos įsavini
mui, kur nusausinimo darbus 
atlieka vandens siurblių stor 
tvs.

šiuo mętu 10.7 tūkstančio 
hektarų plote Įrengiama nau
ja Leiteveržės nusausinimo 
sistema, šios sistemos Įrengi
mas bus baigtas 1959 metais, 
šiais metais bus baigtos įreng
ti dvi kitos melioracijos siste
mos.

Išplečiami pasėlių plotai, pa
gerinami laukai ir ganyklos, 
greitai auga produktyviųjų 
gyvulių banda, užveisiami nau
ji sodai — toks bendras Klai
pėdos krašto žemės ūkio vaiz
das. Kyla ir kolūkių ekonomi
ka. 1953 metais krašte iš vi
so buvo tik 2 kolūkiai, kurių 
pajamos viršijo milijoną rub
lių, o 1956 metais jų jau bu
vo 18. Nors dar einamieji 
ūkiniai metai neužbaigti, bet 
46 kolūkiai jau turi daugiau 
kaip po milijoną rublių paja
mų, o metų pabaigoje jų bus 
dar daugiau.

Apžiūrėdamas Priekulės že
mės ūkio parodos paviljonus, 
lankytojas pastebės tokią de
talę — čia daug naujo. 96% 
vaisių ir uogų derliaus (o šiais 
metais jų derlius buvo ypatin
gai gausus) gauti iš naujų so
dų, kurie buvo užveisti poka
rio laikotarpiu. Daug darbo 
padedama gyvulių veislėms pa
gerinti, krašto laukuose augi-, 
narnos naujos kultūros, pavyz
džiui, kukurūzai. Juos dabar 
sėja visi krašto kolūkiai, kurie 
atskiruose sklypuose gauna iki 
700 centnerių žaliosios masės 
iš hektaro. O prieš kokius 
trejus metus dauguma kolūkie
čių apie šią kultūrą ir supra
timo neturėjo.

Nemažai padirbėjo kolūkie
čiai savo Klaipėdos kraštui 
atnaujinti, bet dar daug jiems 
reikės padaryti. Reikia grei-

Generolai ir 
admirolai

Generolų pavadin imas 
paeina iš lotynų kalbos. Da
bar dažniausiai tai taikoma 
žmonėms, kurie pasiekę 
aukštų karinį mokslą. Bet 
dažnai šis pavadinimas pri
taikomas ir kitiems aukš
tiems pareigūnams, kaip tai 
“general-prokuroras”.

Seniau būdavo dar gene- 
rolai-admirolai, tie žmonės, 
kurie turi karinį žinojimą 
armijos ir ,karinio laivyno 
reikalų. Dabar jau tokių re
tai pasitaiko.

Admirolų pavadin imas 
paimtas iš arabų kalbos. 
Admirolai yra karinio lai
vyno žinovai. Jų yra aukš
tesnių ir žemesnių laipsnių. 
Didžiumoje valstybių kari
nio laivyno ministrais būna 
tik admirolai.

Armonika-Akordija
Šis muzikalis instrumen

tas į Ameriką atgabentas 
iš Vokietijos tik 1828 me
tais. Europoje jis daug 
ankščiau buvo žinomas. Ar
monika ir dabar tobulina

čiau užbaigti viso krašto elekt
rifikavimą, Įsisavinti naujus 
pelkėtos žemės sklypus, nuties
ti naujus kelius ir atlikti daug 
kitų darbų. Bet šie darbai ne
baugina, o džiugina. Kuria
masis darbas—tai toji džiaugs
mo ii- romantikos stichija, ku
ri vilioja tarybinius žmones, 
nes jų darbas yra, laisvas, kū
rybinis ir garbingas.

K. Karpa iii s 

ma, gerinama ir gražinama.
Armonikų gamyba pa

garsėjo vokiečiai ir italai. 
Armonistų rasime labai 
daug slavų tautų tarpe. Ar
monika yra kaip ir piani
nas, su ja viena galima gro
ti visokius šokius ar dainas. 
Dabartiniu laiku gamina la
bai brangių armonikų.

Matyti, kad nuo senų lai
kų žmonėms patiko armoni
ka, nes ir lietuviai turime 
priežodi “Prasta tavo ar
monika”.

Žuvis-angelas
Angliškai vadinama “An

gel fish”, tai savotiška la
bai negraži jūrinė žuvis. Ji 
turi didelę gerklę, aštrius 
dantis, beveik apskrito kū
no ir neperilgiausios uode
gos. Ji negali greitai plau
kioti, tai stovėdama arba 
jūros dugne gulėdama vilio
ja savo aukas.

Virš jos nasrų yra kaip 
kokia meškerė, o ant “meš
kerės” galo, kas tai pana
šaus į nedidelę žuvytę. “An
gelas” judina “meškerę”, 
vilioja žuvį, taip ją atsivi- 
lioja arti nasrų, ir tada jau 
dantimis nutveria.

Ežiai ėda angis
Yra skirtingų rūšių ežių, 

o dar daugiau visokių an- 
gių-gyvačių. Yra visa eilė 
angių nekenksmingų, daug 
jų yra net naudingų žem
dirbiams, nes jos naikina 
peles ir kitus kenksmingus, 
gyvūnus. Bet yra ir labai 
žalingii.

• Indijoje, kur nuo senų 

laikų bizniškais sumetimais 
su angimis žaidžia, kur jų 
yra labai pavojingi, tai de
šimtys tūkstančių žmonių 
kiekvienais metais miršta 
nuo gyvačių įkandimo.

Nedidelis žvėriukas ežys 
nesibijo ir pavojingiausios 
gyvatės. Priešingai, jis su
siranda ją ir nuėda jai gal
vą. Jos nuodai jam nėra ža
lingi.

Naujas Lietuvos 
miškų pilietis

Prieš keletą metų medžio
tojai pradėjo kalbėti, kad miš
kuose pasirodė kažkoks keistas, 
iki tol nematytas žvėris: bar- 

i sukas — ne barsukas, šuo — 
' ne šuo, žodžiu, nei šis, nei tas. 
Netrukus paaiškėjo, kad tai 
esama, usūrinio šuns (jis dar 
vadinamas ir jenotiniu šunim). 
Iš tikrųjų, šis žvėris savo 
spalva truputį primena barsu
ką, bet yra mažesnis, plones
nėmis kojomis, ilgais plau
kais apaugusia uodega. Va
saros metu jis sveria 4-6 ki
logramus, o žiemą nutukęs —• 
iki 12-14 kilogramų.

Usūriniai šunys yra Toli
mųjų Rytų gyventojai, labiau
siai paplitę Usurio ir Amūro 
baseinuose. Už Tarybų Sąjun
gos ribų jie veisiasi Mandžiū- 
rijoje, Korėjoje, šiaurės - rytų 
Kinijoje ir Japonijoje. Per 
pastaruosius 20 metų šie žvė
rys aklimatizuoti beveik viso
se Tarybų Sąjungos respubli
kose ir srityse. Įsiveisė juos 
mūsų kaimynai baltarusiai ir 
latviai. Iš šių respublikų 
usūriniai šunys atklydo ir į 
mūsų miškus.

Paskutinių metų stebėjimai 
parodė, kad usūriniai šunys 
plinta labai greit. Dabartiniu 
metu šie žvėrys jau -paplitę 
beveik visoje respublikoje. 
Praėjusią žiemą jų buvo nu

šauta net Šilutės rajone. * O 
rytiniuose respublikos, rajonuo
se — Ignalinos, Švenčionių, 
Švenčionėlių, Zarasų, Dūkšto, 
Utenos ir kituose — usūrinių 
šunų yra, tur būt, ne mažiau 
kaip lapių. Kodėl jie taip greit 
plinta — nesunku suprasti. 
Usūriniai šunys veda net po 
10-12 jauniklių. Tokių, gausių 
šeimų neturi nė vienas mūsų 
miškų žvėris. Jaunikliai su
bręsta per vienerius metus. 
Kitais metais jie jau patys 
duoda prieauglį.

Usūriniai šunys gyvena dau- ‘ 
giausia barsukų ar lapių "ur
vuose, kartais kaip “įnamiai,” 
o dažnai ir kaip vieninteliai 
urvų šeimininkai. Urvuose 
usūriniai šunys žiemoja ir 
augina jauniklius. Vasaros 
pietų juos dažniausiai užtiksi
me kokioje nors laikinoje slėp
tuvėje — po, šakų krūva, me
džio išvartai, po tankiomis eg
lių šakomis, krūmuose.

Usūriniai šunys paplitę ma
žesni uosę miškeliuose ar dides
nių miškų pakraščiuose, kur 
yra pelkių, užpelkėjusių eže
rėlių, upelių ir įvairių raistų. ‘ 
Toks gyvenamosios vietos pa
sirinkimas, be abejo, susijęs 
su mityba. Usūriniai šunys 
suėda labai daug varlių. Var
lės, galima sakyti, pagrindi
nis jų maistas nuo ankstyvo 
pavasario iki rudens. Nemažą 
usūrinio šunies maisto dalį su
daro įvairūs vabzdžiai, įvai
rios uogos ir vaisiai. Kur peri 
daug pelkių ir vandens paukš
čių, usūriniai Šunys savo pa
mėgimu kiaušiniauji padaro 
nemaža žalos. Tokiose vietose 
reikėtų pagalvoti apie jų nai
kinimą.

J. P rusaitė

Berlynas. — Grotewohl, 
Rytų Vokietijos premjeras, 
pareiškė, kad Vokiečių De
mokratinė Respublika Ber
lyną tvarkys pačių berlynie
čiu naudai, v

SENAS VINCAS

KITAM VIRVĘ BENER1ANT
(Pabaiga)

Tuoj pribuvo daugiau po
licijos, ligoninės ambulansas. 
Policistą, jau mirusi, nuvežė 
ligoninėn, o Ričardą — už gro
tų. Taip ir baigėsi pirmas 
tragedijos aktas, žvaigždėtai 
nakties uždangai nusileidus.

ANTRAS AKTAS
Ant rytojaus, kada abudu 

Vilsonai susėdo prie pusryčių 
stalo, motina, pasigedusi sū
naus, kreipėsi prie tarnaitės: 
“O kur Ričardas?”

“Aš jo dar nemačiau, po
nia... Ar tik nebus pamigęs, 
vargšelis...”

Motina, užbėgus, laiptais ant 
antrų lubų, kyšteljo nosį į sū
naus miegamąjį, išplėtė akis, 
išsižiojo, ir jos balsas užsikir
ti krūtinėj iš persigandimo: 
Ričardo lovoj nebuvo! Ji tik 
bėgdama laiptais žemyn vos 
girdimi balsu kartojo: “O 
mano dieve ... O mano die
ve .. . Sūnaus lovoj visai ne
būta, girdi?.. Bėk, ieškok, te- 
lefonuok policijai, gelbėk! sū
nų !..”

Tėvas nubėgo į garadžių, o 
ten neradęs nė automobilio, sė
do prie telefono ir sukėlęs vi
są policiją ant kojų sėdo Į au
tomobilį ir, pats nežinodamas 
kur, išvažiavo. Bet viskas 
buvo veltui. Motina, tik nuo
delį kavos išgėrusi, kaip atsi
sėdo prie telefono staliuko, 
taip ir išsėdėjo iki popiečio, 
jokios žinios nesulaukdama.

Tik sekmadienio popietį, ka
da farmeriai pradėjo važiuoti 
maudytis, o radę besimaudan
tį automobilį, davė žinią poli
cijai, ir viskas pasikeitė: Pri
važiavo policijos, laikraščių 
reporterių ir abudu tėvai, per 
ašaras nematydami kur eiti ir 
vos ąnt kojų išsilaikydami.

4tyanduo jau buvo atslūgęs į 
nonpalį stovį. Vienos auto
mobilio durys buvo atviros ir 
bangų išlaužtos. Ant užpka- 
linės sėdynės atrastas moteriš

kas rankininkas su kiek pini
gų, puspakiu cigarečių ir mo
teriškų reikmenėiių. Tačiau jo
kių davinių, kam tas ranki
ninkas priklausė, jokls 
daiktelis atsakymo nedavė. Net 
ir laikraščiai, kurie tą atsiti
kimą smulkmeniškai aprašė ir 
fotografijas talpino, apie tą 
rankiniuką tik vienas laikraš
tis prasižiojo ir vėl užsičiau
pė. Mat, doleris gali ir visa 
gerkle rėkti ir užkimti.

Prieita išvados, kad Ričar
das, siaučiančios audros ištik
tas, paklydo, įvažiavo į upę ir 
prigėrė. Tapo suorganizuotos 
motorinės valtys su tam tikrais 
kabliais ant virvių, išgraibė 
didelį upės plotą, bet jokio 
skenduolio neradusios, liovėsi 
d a r b u o tis. Laikraščiai, su
prantama, gerai patepti, tal
pindami Vilsonų atvaizdus, pa
lenkė ne tik piliečių užuojautą, 
bet išgarsino ir pono Vilsono 
kandidatūrą į gubernatorius. 
Tai ir Vilsonų ašaros pradėjo 
išdžiūti.

Daug užuojautos laiškų po
nas Vilsonas gaudamas, dabar 
jau nežinojo nė kurį iš dviejų 
pasirinkti: dar vis tebegailūtis 
sūnaus, ar džiaugtis valstijos 
gubernatoriaus urėdu? Vienu 
kartu, juodviem sėdint prie 
stalo, Vilsonas, ramindamas 
savo žmonelę, dėstė:

“Sūnus ir palieka sūnum, 
brangioji. Bet jo jau nėra, o 
mudviems dar reikės gyventi 
ir rūpintis savo ateitimi. Aša
ros, krimtimasis mudviem 
nieko gero nedavė ir neduos, 
o atsilieps tik ant sveikatos... 
Tokia žmonių mums užuojauta, 
galima sakyti, jau atidarė vi
sas žalias šviesas į guberna
toriaus, urėdą. Jau gali vadin
ti mane — ponas gubernato
riau ! O gubernatorium per
krikštytas galiu būti padirma- 
votas ir Suvienytų Amerikos 
Valstijų prezidento vardu.”

Taip ponas Vilsonas, laips
nis po laipsnio, išmetęs sūnų iš 
atminties, o visomis keturio

mis Įsikibęs Į politiką, laukė 
prisiartinančių rinkimų, prisi
laikydamas to posakio: Jeigu 
nešmeruosi, tai nevažiuosi!

RIČARDAS ATSIRANDA!
Tą naktį nelaimingas mūsų 

Ričardas, šlapias kaip varlė, 
visai neapklausinėtas, įmestas 
į kalėjimą, turėjo užtektinai 
laiko, kad savo padėtį rimtai 
apsvarstyti ir rasti išsinarp
liojimą. Jeigu jis žinotų Ly
nos pavardę bei kur jinai gy
vena, išsinarpliojimas būtų 
daug lengvesnis. Jis pasaky
tų visą teisybę, mergina pa
liudytų ir jis iš teismo išeitų 
toks švarutėlis, kaip iš, pir
ties • Bet save apsiprausęs, ap- 
murzintų savo tėvų veidus ir 
pasitarnautų tėvo oponentui į 
gubernatorius — advokatui Ai
bini Tarasui.

“Liudininkės nesant, ką to
kia savo pasakai įtikinsi, kad 
doras ir negirtas kandidato į 
gubernatorius sūnelis, dorą 
merginą išsivežęs savo nauju 
automobiliu į bolės areną, pak
tai kė įvažiuoti į upę! Antra 
vertus, juk ir pati Lyną, gin
dama savo dorą, gali manęs vi
sai nepažinti — išsižadėti kaip 
Petras Kristaus! O tada ir ji 
gali prie manęs prikibti už ap
šmeižimą.”

Taip apsisvarstęs, mūsų ne
laimingas Ričardas sumanė 
pasislėpti po kita pavarde ir 
remdamasis kita, nors ir mela
gingai istorija, bet sugraudi
nančia teisėjų širdis, žaltiškai 
raitytis iš bėdos.

Tokia istorija gindamasis, 
kad ir būtų nuteistas keliais 
metais kalėjimo, tai, tėvui ta
pus gubernatorium, prisipa
žins, kad jis yra tikras pono 
gubernatoriaus sūnus, kad jo 
istorija tik išgalvotas melas, 
tėvas pareikalaus antro teis
mo, pasamdys gerą advokatą, 

■ ir jis išeis iš kalėjimo net pa
sišokinėdamas!

Jisai pasirinko lengvai išta
riamą vardą ir pavardę — To
nis Kamilio. Pasirinko itališ

ką pavardę todėl, kad mokyk
loj sėdėdamas šalia italo bei 
su juo draugaudamas, anglišką 
kalbą išmoko kirčiuoti itališku 
akcentu. Tai dalydavo tik ita
lus pašiepdamas, o vėliau ir be 
jokios pašaipos tas akcentas 
išsprukdavo. Taip besampro
taudamas, pavargo ir užmigo.

• ** • •
Ant rytojaus laikraščiai, ra

šydami apie. B. miestelio iš
plėštą banką ant net kelioli
kos tūkstančių dolerių ir plėši
kų nušautą policistą, įdėjo ir 
sugauto plęšiko, Tonio Kami- 
lio.s, pikčeriuką. Tačiau mini
mas Tonis,, taip gudriai iš
kraipė savo veidą ir) ran
ka pridengė .savo akis; k a et 
net jo tėvai, negalėjo nė pamis- 
lyti, kad tai jų sūnus Ričar
dais.

Artinosi teismas ir Ričardas 
rūpestingai! prie jo rengėsi. Jis 
praktikavosi dar stambiau ka
poti Anglišką kalbą itališku 
akcentu. Kur tai dažų gavęs, 
juodais dažais nusidažė savo 
kaštoninius plaukus, užsiaugi
no ir permainė šukuoseną. Tu
rėdamas kišenėj tamsiai mėly
nus akinius dėl automobilių 
šviesų, pradėjo .sakyti, kad tai 
daktaro pritaikyti akiniai, nes 
jam akys raibsta be jų. Nu
siskuto ūsų ir, jo panosė apsi
šarmojo juodai nudažyta šar
ma.

Artinantis rinkimams,, po
nas Vilsonas desperatiškai ver
žėsi į gubernatorius. Tikslas 
pateisina kad ir šlykš
čiausią įrankį. Teismui arti
nantis, ponas Vilsonas, kaip 
prokuroras, nusitarė dar dau
giau balsuotojų pasižvejoti, 
teisiamo jaunuolio sąskaiton— 
smerkti ir įpūsti jo prasikalti
mą, kad ir mirties bausme.

TEISMUI PRASIDĖJUS
Kai tik nelaimingąjį Ričar

dą policistas atvedė {į teisma- 
butį, pirmiausia jis pamatė sa
vo tėvą, kaip prokurorą sėdin
tį prie stalq ir betvarkantį po
pierius. Tėvas tik dėbtelėjo 
jam į veidą ir vėl įniko į po
pierius. Po to jis, perleidęs 
akimis prisaikintųjų suolą, net 

krūptelėjo: tarp trijų moterų 
sėdėjo ir jo motina!

Motiną pamatęs, jis net su
sigraudino . . . Jah buvo net 
kilstelėjęs nuo krėslo, kad pul
ti motinai ant kaklo ir išsi
duoti. Bet užpakalyj stovin
čiam policistui vėl sugnįuždžius 
jį į krėslą, pradėjo apsimąs- 
tyti:

“Juk tokia staigmena galiu 
užmušti motiną,, o tėvas ga
li prakišti rinkimus. Balsuo
tojai tuoj pirštais pradėtų ba
dyti!” ’ Taip apsimąstęs, jis 
vėl pasiliko, prie savo išgalvoto 
melo.

Teismui atsidarius, ponas 
Vilsonas, kaip prokuroras, per
skaitė kaltininamąjį aktą, kad 
čia teisiamas vienas iš ketu
rių banko plėšikų : “Jie banką 
išplėšė ir, bėgdami vogtu au
tomobiliu nuo besivijančios po- 
liciojos, nušovė vieną policistą 
vietoj! Anie trys, su netoli 
30,000 dolerių grobiu, pabėgo 
į mišką. Tik šį, šūviais nuo 
policijos besiginantį, pavyko 
sučiupti. Turėkime mintyse, 
kad prieš teisdarystės akis 
stovi ne koks pirmą klaidą pa
daręs doras jaunuolis, bet ne
pataisomas plėšikas, žmogžu
dys ir skaudžią sau bausmę 
užsipelnęs piktadarys, tautai 
gėdą darantis iš gama!”

Tai perskaitęs ir kiek atsi
kvėpęs, dar pridėjo: “Pikta
darys neturi advokato, pats 
save ginsis. Ką gerbiamas tef- 
tėjas pasakys ant to?”

“Jeigu teismabutyj nesiran
da advokato, kuris savanoriai 
sutiktų ginti prasikaltėlį, lai 
ginasi,” patvarkė teisėjas.

Ričardas, priėmęs priesaiką 
kaip Tonis Kamilio, kirčiuoda
mas .anglišką kalbą itališku 
akcentu, vengdamas veidą nuo 
tėvo ir motinos akių, pradėjo:

“Esu gimęs ir augęs ant 
savo tėvų nedidelės farmos, 
Vakarinės Virginijos valstijoj. 
Kadangi buvau doras, teisin
gais ir tik mokslui atsidavęs 
berniukas, tėvai sumanė ma
ne išleisti! į kunigus, bet . . . 
(čia jis, neva .susijaudinęs, 
skarele nusišluostė mėlynus 

akinius bei akis, kiek patylėjo 
ir vėl tęsė.) “Vieną naktį 
perkūnas uždegė stubą, lieps
na nušlavė visus pastatus, gy
vulius ir padargus, o stuboj 
žuvo abudu tėvai ir vyresnis 
brolis.”

Tai pasakęs, dar labiau su
sigraudino, nulenkė galvą ir 
nutilo ... Prokuroras, maty
damas, kad. Ričardo kalba • ne 
juokais minkština teisėjų šir
dis, užsidegė dar didesne ne
apykanta ii' pradėjo protestuo
ti. Bet teisėjui jo protesto 
nepalaikius, Ričardas, sunkiai 
pešdamas žodžius iš krūtinės, 
vėl pradėjo:

“Tėvus ir brolį palaidojo 
apdraudds kampanija . . . Že
mę atsiėmė bankas ... O aš, 
jau išėjęs dvi seminarijos 
klases, kaip stoviu, tik su ke
liais doleriais kišenėj, pėsčias 
išėjau didmiesčių link — Phi- 
ladelphijos ir New Yorko.”

Tai pasakęs, padarė trum
pą pauzą, neva susijaudinęs, 
kiek atsikvėpė. O prokurorui 
iš kailio neriantis, vėl pradė
jo: “Gerų automobilistų kiek 
pavėžintas, kur papuolė ten 
pernakvojęs, ketvirtai kelionės 
dienai jau temstant ir jokios 
farmos visoj apylinkėj ne
sant, užklupo žemę su dan
gum maišanti audra — lietus, 
vėjas, perkūnija ir žaibai svili
no akis. Lietui dar vis tebe- 
pilant, o man stabdant auto
mobilistus, !kad pavėžintų, su
stojo automobilis, kuriame sė
dėjo dui vaikinai ant užpaka
linės sėdynės, o vienas už ra
to. Jis pasisodino mane ša
lia savęs ir vėl pradėjo va
žiuot. Bet kiek pavažiavus, į 
mane tarsi perkūnas trenkė! 
Sužviegei policijos automobilio 
sirena, užlėkė mums už akių 
ir mano šoferis, vos neįsivers- 
damais į griovį, sustojo. Vai
kinai ką tai pasigrobė ir už 
automobilio slapstydamiesi pra
dėjo šaudyti į podicistus, o 
anie į juos. Vaikinai, už me
džių slapstydamiesi ir vis at
sišaudydami, dingo miško tank
mėj, o aš pasidaviau policijai.
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Kad teisybę kalbu, gali paliu
dyti ir patys policiistai. Juk 
pas mane jokio ginklo nera
do, o tik kiaurai peršlapusį 
įmetė į kalėjimą. Tą teisybę 
Sakiau ir policijai, tai teisybei 
■prisiekiau ir ją atkartojau.”

Ar Ričardas šį melą pats'iš
galvojo, ar panašų atsitikimą 
buvo kur skaitęs, tai tik jam 
vienam ir žinoma. Jeigu ne jo 
tėvo toks akiplėšiškai vienpu
siškas ant sūnaus užsipuoli
mas, galima daleisti, kad būtų 
buvęs ir išteisintas. Tačiau 
ponas Vilsonas, norėdamas 
pademonstruoti savo patriotiš
kumą ir tuo .. pasižvejoti > ir 
balsuotojų už savo kandidatū
rą į gubernatorius, puolė ant 
sūnaus kaip tigras ant savo 
aukos: ’

“Tikėkime jo pasiteisini
mui, gerbiamieji ir gerbiamo
sios: ‘Pas mane nerado jokio 
ginklo’’*

Jis tuos žodžius ištarė ne tik 
sarkastiškai pakeldamas savo 
balsą, o ir itališku akcentu pa- 
mėgdžiodaams, kad atkreipti 
dėmesį, jog teisiamasis ateivių 
tautybės sūnelis.. Nusišypsojo, 
surimtėjo ir vėl puolė:

“Gerbiamieji ir gerbiamo
sios, tik pasiklausykime savo 
sąžinės, ką mes čia teisiame— 
Banko plėšiką, policisto užmu
šėją, ištvirkėlį, ar, pasak jo 
išgalvoto melo—dorą mokslei
vį ir būsiantį kunigą? Kur 
jūs matėte, kad plėšikai, api
plėšę banką ir bėgdami su gro
biu, dar sustotu ir imtu ką 
nors pavėžinti?!

“Atidžiai tėmydamas jo gy
nimąsi, iš jo akių išskaičiau, 
kad tai išgalvotas melas! Esu 
daugiau negu įsitikinęs, kad 
jis, nušovęs: policistą, o nespė
jęs pabėgti, revolverį numetė į 
krūmus, pasidavė policijai ir 
dabar tuo melu teisinasi. Pa- 
lei.skime žiurkę iš spąstų, tai 
ji, įsprukus į požeminį urvą, 
pas savo draugus, dar pasiu
čiau plėš bankus, užpuldinės 
mūsų žmonas, dukteris, vogs

(Tąsa 4-tame pusi.)
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7. Jurginis, V. Mikučianis w
VILNIūS-tarybų Lietuvos sostine

(Tąsa)
Nepaisant pasiektų laimėjimų, Vil

niaus statyboje, projektuojant ir vyk
dant statybos darbus, nebuvo išvengta 
kai kurių trūkumu. Buvo naudojama ne
maža primityvių gamybos priemonių, at
silikusių metodų organizuojant darbą. 
Statyba vyko lėtai, ji atsiėjo brangiai, 
statybos ir ypatingai apdailos darbų ko
kybė buvo žema, pastatai buvo statomi 
daugiausia pagal individualius projek
tus, kuriuose numatyta per maža suren
kamųjų konstrukcijų ir detalių, o tail) 
pat vyravo perdėtas dekoratyviškumas. 
Statybos medžiagų pramonė neįstengė 
patenkinti statybos reikmių. Partija 
nurodė, jog lemiama sąlyga šiems trū
kumams pašalinti ir statybai iš pagrin
dų pagerinti yra tolesnis statybos in
dustrializavimas, masiškai Įdiegiant su
renkamąsias gelžbetonines konstrukcijas 
ir detales, pagamintas gamyklose, staty
bų pavertimas surinkimo - montavimo 
montavimo aikštelėmis. TSKP CK ir 
TSRS Ministrų Tarybos 1955 m. lapkri
čio 4 d. nutarime “Dėl projektavimo ir 
statybos nesaikingumų pašalinimo” sa
koma, kad “tarybinei architektūrai tu
ri būti būdingas formų paprastumas, 
tikslumas ir sprendimų ekonomiškumas. 
Patraukli pastatų ir įrenginių išvaizda 
turi būti kuriama ne taikant išsigalvo
tus brangiai atsieinančius dekoratyvi
nius papuošimus, o iš organinio archi
tektūrinių formų ryšio su pastatų ir 
įrenginių paskirtimi, iš jų proporcijų 
bei teisingo medžiagų, konstrukcijų bei 
detalių panaudojimo ir puikios darbo ko
kybės.”

Statybininkai, architektai, statybos 
medžiagų pramonės, darbuotojai į par
tijos ir vyriausybės iškeltą uždavinį — 
iš pagrindų pagerinti statybą, padidinti 
statybos medžiagų gamybą ir pagerinti 
jų kokybę — atsakė konkrečiais įsipar
eigojimais keliant darbo našumą, maži
nant statybos kainą ir gerinant staty
bos darbų kokybę. Projektavimo organi
zacijų darbuotojai įsipareigojo paderin
ti projektavimą, sukuriant vertingus 
projektus, atitinkančius tarybinės archi
tektūros reikalavimus ir šiuolaikinės sta
tybos technikos lygį.

Gatvių sutvarkymas — labai svarbi 
miesto ūkio šaka, šiuo metu Vilniuje 
yra daugiau kaip 700 gatvių. Gatves 
tiesinti ir gristi akmenimis Vilniuje pra
dėta XVI amžiuje. Tuomet buvo įvesta 
speciali grindinio rinkliava. Nuo kiek
vieno į miestą įvažiuojančo valstiečio ve
žimo reikėjo mokėti vieną grašį pinigais 
arba atvežti atitinkamą skaičių avino 
galvos dydžio akmenų. Gatvių grindi
mas feodaliniais ir buržuaziniais laikais 
vyko labai iš lėto. Brangiai atsieidavo 
ne tiek išgrįsti gatves, kiek jas išvalyti, 
kad galima būtų jas grįsti. Ligi Didžio
jo Tėvynės kaip tik mažiau kaip pusė 
visų miesto gatvių buvo grįstos, o šali
gatviai buvo nutiesti tik kai kuriose 
gatvėse.

Pokario metais atlikti dideli darbai 
grindžiant ir tvarkant miesto gatves ir 
aikštes. Smarkiai pasikeitė Komunarų, 
Kapsuko, Vrublevskio, Kosciuškos. Anta
kalnio, Sierakausko, Melnikaitės ir dau
gelis kitų gatvių. Visos jos ištiesintos, 
apsodintos daugiamečiais medžiais, asfal
tuotos arba išgrįstos tašytais akmenimis.

Buvo atstatyti tiltai ir pagal inžinie
riaus Popovo projektą vietoj sugriauto 
Žaliojo tilto pastatytas naujas tiltas. Til
to architektūrinis apipavidalinimas at
liktas pagal architekto V. I. A nik i no 
projektą. Tai platus vienos arkos tiltas, 
kurio atramos apdailintos vietiniu gra
nitu ir kurį puošia keturios skulptūrinės 
grupės, meniškai nulietos iš ketaus. 
Skulptūrinėse grupėse atvaizduota Ta
rybinė Armija, stovinti Tėvynės sargy
boje, tarybinių žmonių taikus darbas ir 
jaunimas, siekiąs mokslo. Sukuriant 
skulptūrines grupes, dirbo Tarybų Lie
tuvos skulptoriai. Pundžius sukūrė gru
pę “Tarybinė Armija,” Bučas ir Vaiva
da — grupę “Žemės ūkis,” Petrulis ir 
Vyšniauskas — “Pramonę” ir Mikėnas 
su Kėdainių — grupę “Jaunimas moko
si.” Naujasis tiltas savo architektūra ir 
skulptūromis puošia miestą.

Vilnius iš seno stambus geležinkelių 
mazgas. Pirmiausia pro Vilnių buvo 
pratiestas Peterburgo-Varšuvos geležin
kelis. Pirmasis traukinys šiuo geležin
keliu į Vilnių atėjo 1860 metų rugsėjo 
4 di-eną. Dar tebevykstant statybos dar

bams., sekmadieniais Daugpilio kryptimi 
eidavo keleivinis traukinys ir norinčius 
pasivažinėti veždavo nemokamai. Tai 
buvo daroma norint, kad gyventojai 
įprastų naudotis geležinkelio susisieki
mu. Nuo Vilniaus iki Daugpilio trauki
nys eidavo 6 valandas, o tai anuo metu 
atrodė nepaprasta. Tiesiant geležinke
lį iš Vilniaus į Lentvarį, netoli nuo mies
to per Panerių kalnus buvo prakastas 
tunelis. Vilniaus geležinkelio stoties rū
mai užbaigti statyti 1862 metais. Po 
šios geležinkelio šakos pro Vilnių 1871- 
1873 metais buvo pravestas Liepojos - 
Romnų geležinkelis ir 1885 metais—Po
lesės. Vėliau, pastačius papildomas ša
kas, kaip Vilnius-Lyda, Lentvaris-Kau- 
nas, Pabradė-Polockas, Vilnius buvo su
jungtas geležinkeliais su visais didžiai
siais Lietuvos ir kaimyninių kraštų 
miestais. Tai padėjo išaugt Vilniui kaip 
smulkios pramonės ir tranzitinės preky
bos miestui.

Po Didžiojo Tėvynės karo, atstačius 
sugriautas šakas ir susprogdintus tiltus 
bei kitus įrenginius, susisiekimas gele
žinkeliais nuolat gerėjo. Dabar i Vilnių, 
be tolimojo susisiekimo traukinių, kur
suoja priemiestiniai traukinai. Ypač di
delį susis’ekimą suteikia greitieji dizeli- 
niai traukniai, važinėją tarp Vilniaus ir 
Kauno, Rygos, Klaipėdos ir Druskininkų 
kurorto.

(Bus daugiau)

MAKSIMAS TANKAS

Lietuvai
O Lietuva, tave aš pamilau
Dar tuo metu, kai nešė kitas vėjas 
Nelaimių debesis ant krašto šio tylaus 
Ir apie duoną dar vaikai kliedėjo.

žvilgsniu jei ne kiekvienu supratau
Tavųjų klonių grožį su žilvičiais,
Jeigu retai kepurę kėliau tau
Per eglės slenkstį žengdamas į gryčią.

Jeį praeity, nevalioje tamsos,
Ne visuomet mačiau aušras šviesiąsias,
O Lietuva ! Kaip spindulį šviesos
Nešiaus širdy dainas tavąsias.

Todėl nuo Naručio žalių krantų 
žvelgiau dažnai su ilgesiu ir meile.
Į kraštą mylimą, kur mano broliai, tau 
Pasveikinimą nešė mano eilės.

Aš Vilnių sveikinau. Kadais su juo 
Susidraugavo nerami jaunystė.
Aš sveikinau plačius laukus sėjos, 
Upes, kurias migla baltoji vystė.

Pirkias aš sveikinau, kur vakarais, 
Vidunakčiais duris atvers keleiviui 
Ir šaltinius prie kelio, ties kuriais 
Malšino savo troškulį kareiviai.

O Lietuva! Laimingas aš jaučiuos, 
Kartodamas tą vardą numylėtą.
Asai džiaugiuos galėsiąs pabučiuot 
Kaip motinos tavas rankas pūslėtas. 
1958. IX. 13.
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Klubo 50 metų jubiliejus
Linksmas rytas — linksma diena,
Klubas rolę suvaidino,

Jis lietuvių sutvarkytas
Ir jų naudai pastatytas.

Darbštūs vyrai — gabus protas
Dėl šio Klubo panaudotas,

Nors iš menko prasidėjo, 
Bet vis augo-tobulėjo.

Garbės vyrai — jūs didvyriai—
Šiaurės Klubo vadovybėj;

Tegul visi į jus žiūri
Ir pavyzdi puikų turi,—

Kaip gyventi ir protauti,
Savo Klubui naudą gauti,

Kad jis augtų ir bujotų
Savo nariams patarnautų.

Penkiasdešimt jau metelių
Gražiai Klubas pragyveno;

Nors ir vargo kiek turėta, 
Bet jo buvo vis laimėta.

Puikus Klubas ir turtingas,
Lai bus visiems pavyzdingas;

Kaip gyventi jisai moka.
Sumanumo jam nestoka.

Tai stebuklas padarytas—
Stiprus Klubas išaugintas,

Nes jam visad vadovavo
Darbo žmonės protu savo.

Dar ant galo čia pridėsiu,
Klubui laimės palinkėsiu:

Daug daug metų susilaukti, 
Linksmai, gražiai nuolat augti.

Jos. Gustis

4 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 16, 1958

Darbininkų Sveikata VIENOJE ŠEIMOJE 12 TAUTŲ
J. J. Raukiančius, M. D. LAIŠKAS Iš VILNIAUS

MENIU PRABANGA
Daktaras Karteris .su žmona 

daug kame matėt prabangos 
Tarybų Sąjungoje. Labai pra
ba n g i a i, ištaigingai įrengti 

Maskvos 
N iekur 
nebuvo

tokio tikrai

studentų kambariai 
naujame universitete, 
nieko panašaus jie
matę. Kas tai 
fenomenalaus!

Daug prabangos esama ir 
poilsio įstaigose, kurortuose, 
išvykų vietovėse. Maistas duo
damas stebėtinai gausiai ir 

| prabangiai. Soči mieste yra 
liuksusiniai kurortai kalnaka
sių, šachtininkų profsąjungos 
nariams. Iš i tikro prabangi 
sanatorija. Ir vis (sveikatai 

Koks ten 
gausumas, 
Ir tai vis 

tik sirgine

maisto įvairumas, 
patiekalų daugybė!
normali dieta, ar
ji ar tik taip sau poilsiauji.
Visi kurorto nariai gauna pen
kis kartus valgyt kasdien, ir 

patiektųvis kitokių, kitaip 
valgių.

Jiedu klausė, — 
valgių įvairumais? 
brangiai atsieina?
brangiai, kai sveikatai palai
kyti. O kas brangiau už) svei
katą? 
lovas

kam
Juk
Ne,

toks 
tai 
ne-

Jau nuo seniau Pav- 
ištyrinėjo ir užtvirtino 

daugybę mitybos dėsnių.
Maistas privalo būti patrauk 

lūs ir akiai ir nosiai ir ape
titui, skoniui. Valgių mono-

jo į fabriką neturėdamas jokio 
supratimo apie savo darbX 
Rusa.s Gussevas, senas tos spe

cialybės meistras, tuojau pat 
pasisiūlė apmokyti VaitonĮ, o 
šiandien Vaitonis ne tik geras 
savo darbo žinovas, bet tatp 
pat jau apmoko kitus. Jo mo
kiniai — baltarusas Mažugo ir 
ukrainietis Oleinikas.

Tačiau ne vien darbas Jun
gia šios šeimos narius. Ateiki
te į fabrką darbininkų lais
valaikio metu. Fabriko klubo 
patalpo'se didžiausias subruzdi
mas. čia renkasi įvairių spor-( 
to šakų mėgėjai, antrame kam
baryje derina stygas moterų 
orkestro dalyvės, renkasi šokė
jai ir dramos ratelio nariai. 
Kiekvienas darbininkas turi 
kur pasireikšti; ir visas sąlygas 
vystyti savo talentą.

Bevaikščiojant po cechus 
staiga dėmesį patraukia pra
dėjęs veikti fabriko radijo 
mazgas. Per jį darbininkai su
žino apie dienos darbo laimė
jimus, per jį paskelbiamas 
kultūrinio poilsio tvarkraštis, 
darbininkai linksminami pate
fono plokštelių muzika.

Ir netikėtai mes susiduriamo , 
su nauja, kituose fabrikuose 
retai užtinkama saviveiklos 
rūšimi. Su filmavimo apara
tu po fabriką vaikšto lietuvis 
Aleksandras Fedoravičius, su 
juo kažką tariasi komplektavi
mo cecho rūšiuotojas žydas 
Benjaminas Pomerancas, o Ša
lia jų stovi lenkė Jadvyga 
Balcevič. Pasirodo, kad Poh^e 
rančas yra Fedorovičiaus pa. 
dėjėjas, o Jadvyga — svar
biausia artistė.

— Mūsų fabriko įmonės — 
taip vadinsis mūsų filmas, — 
pasakoja A. Fedorovičius apie 
darbą, kuriame su didžiausiu 
entuziazmu dalyvauja visi fab
riko darbininkai, šios darnios 
šeimos rūpesčiai, džiaugsmai, o 
taip pat pasitaiką sunkumai 
bus įamžinti kino juostoje. 
Filmas bus parodytas ir kitų 
miesto fabrikų darbininkams.

— O kaip tarpusavyje su
sikalba tie 12 tautybių žmo-

Įvairūs poniškos kilmės me
lagiai dažnai šmeižia LIETU- 
va, sakydami, kad ten gyven
tojų tarpe nėra jokios drau
gystės, o tik nesantaika bei 
vaidai. Kad padėtis ne tokia, 
galima įrodyti šimtais pavyz
džių. Aš čia noriu “Laisvės” 
skaitytojams pateikti tik vieną 
toki pavyzdėlį.

Šeima, kurią noriu trumpai 
apibūdinti, palyginti nedidelė 
—vos 1,200 narių. Taip taip, 
tokia šeima' pokario metais 
smarkiai išaugusioje Tarybų 
Lietuvos sostinėje skaitosi ma
ža. O tie 1,200—tai Vilniaus 
miesto seno revoliucionieriaus

VITENBERGO VARDU 
PAVADINTO KAILIŲ 

SIUVIMO ABRIKO 
KOLEKTYVAS

Didžiausią, fabriko darbinin
kų dalį sudaro pagrindiniai 
miesto gyventojai •— lietuviai. 
Bet šalia lietuvio čia sutiksi 
ir rusą, ir lenką, ir žydą, ir 
ukrainietį. Be baltarusių, uz
bekų, armėnų, čuvašų, totorių 
čia pat raiši suomę, gali pasL 
kalbėti su vengru. Įvairių tai 
biografijų žmonės, įvairiais ke
liais patekę į Lietuvą, bet visi 
pasižymi vienu bruožu — di
dele draugyste ir meile kolek
tyvui, o pirmoje eilėje darbui.

Geriausiai su tos šeimos na
riais susipažinti iš pat ryto. 
Štai įėjimas į fabriką. Praei
namojoje būdelėje pirmiausiai 
pamatysi kalbant telefonu 
aukšto ūgio, visada besišyp
santi vengrą Ištvan Nadį. Na
dis gimė Buda,pėšte, pirmojo 
pasaulinio karo metu pateko l 
nelaisvę ir po to pasiliko gy
venti Rusijoje. Jam jau stuk- 
t e 1 ė j o šešiasdešimt, valdžia 

teisėjas davė žodį j Nadžiui moka pensiją ir jis 
kaip jis priima' galėtų ramiausiai sau karšti, 

Ričardas gan šal- bet ne... “Kol dar galiu, no- 
I riu būti kuo nors naudingas 
l visuomenei...” — sako Nacis 
ir šypsosi pro šalį einančiam 
uzbekui, kuris atlikęs tarnybą

Jei 
ra
sų-

tą. O įvairus meniškai patie
kiamas maistas gydo vidurius, 
tonija gadina ir sveiką apeti- 
padeda virškinti' geriau už ko
kias piliules. Smegenys visa 
tai sukontroliuoja ir taiso. 
Smegenys suvaldo ir vidurius, 
nusako apetitą, tą patį esminį 
gero virškinimo veiksnį.

Tai kaip jūsų apetitas? 
apetitas geras, galite būti 
mus. Kas padeda apetitą
kelti? (1) švara. Kurortuo
se staltiesės baltutės, švarutės. 
Būtinai baltos: geresnį sudaro 
valgiams foną. (2) Tyla. Ta
rybose neužtiksi to prakeikto 
čirškimo, šūkalojimo, viauksė
jimo, kas užtvindo restoranų 
bei valgyklų atmosferą J. V. 
(3) V algymo regul ingumas, 
vis nustatytą valandą. (4)
Kramtymas. (5) Neik valgyt 
privargęs, susirūpinęs. At-
aušk bent truputį. (6) Neskai
tyk valgydamas, nekalbėk, ne
bent tik apie valgį. (7) Ne
galvok rimtai, valgydamas. (8) 
Laike valgymo, geriau negerk.

Apetitas puikiai akstiną ner
vus, paragina virškinimą. Aj 
petitas ir malonus pasigar
džiavimas gerai nuteikia visą 
nervų sistemą, pagyvina visą 
organizmą. Valgyk ne tiek dėl 
mitybos, kiek. del smagumo, 
malonumo. Tai ir žmoniška 
ir moksliška, žinau — mūsų 
mielosios gaspadinės, padavė
jos džiaugsis savo nuopelnais.

KITAM VIRVE BENERIANT
(Tąsa iš 3-čio pusi.) Į Nuosprendis nu s k a m b ė j o : 

automobilius ir šaudys policis-; Pirmo laipsnio žmogžudys!
tvs!”

Uždėjęs .stambų kirtį ant 
“policistus,” kiek atsikvėpė. 
Po to iškėlė komercinį dienraš
tį, kuriame ant pirmo puslapio 
matėsi dviejų plėšikų atvaizdai, 

į kuriuodu, apiplėšdami politi- 
į kierių naktinį klubą, nušovė 
1 klubo gaspadorių ir pašovė 
vieno politikieriaus žmoną, 
spjaudėsi ugnimi:

“žiūrėkite, gerbiamieji 
gerbiamosios, kas pas mus

vėl

ir, i anot de-1._ _
dasi! Nėra tos dienos ar nak-1 
ties, kad mūsų didmiesčiuose! 
nepasikartotų plėšimai, užpuo
limai ant moterų,-jaunų mer
gaičių, vagystės ir žmogžudys
tės. Ir jeigu mūsii teisdarys- 
tės, v a d u o d a m o s i o s savo 
minkštaširdystėmis, paleis vėl 
į požeminius urvus tokias žiur
kes, kaip šita (pirštu į teisia
mąjį rodydamas), tai ir dorų 
amerikonų vaikai apsikrės to 
išgverimo bakterijomis ir pra
dės žudyti net savo tėvus, kas 
jau ir atsitinka.”

Tai pasakęs, nusviedė laik
raštį su tokiu pasibiaurėjimu, 
tarsi kokią dvokiančią dvėsė-Į 
lieną, ir vėl smerkė: “Aiduo- 
kime ...
Akis už akį, dantis vž' dantį, 
galva už galvą!”

Prokurorui kalbą baigus, dar i 
ir pats teisėjas, nors ii/ nežy
miai, pritaręs prokuroro reko
mendacijai, ]

Tokiam nuosprendžiui nu
skambę j us, 
pasmerktajam, 
nuosprendį, 
tai pradėjo:

“Jeigu tokia dievo valia, jei 
mano pasiteisinimas 
pasigailėjimo žmonių 
tai viskas baigta... 
gerbiami teisėjai, 
ti, kad i 

prokuroro rekomendaci- 
! jos, ne banko plėšiką, policis- 
I to užmušėją, išgverusį išgamą 
ir nepataisomą ištvirkėlį, o ?;a’jvi 
ties prokuroro sūneli Ričardą!" \g.^a ’jįempto“da?b0 diena.’O

Tai pasakęs, greitai nusiėmė į jei ne darbe, pasi-
r e i š k ia geriausiai puikiosios 
žmogaus savybės. Gi šito 
n ingo kolektyvo, vienos 
niois šeimos, nariai turi 
pasididžiuoti — fabrikas 
mybinį planą nuolat 
dažnai laimi pereinam ą s i a s 
raudonąsias vėliavas, o fabri
ko kolektyvo adresas be per
traukos puošia Vilniaus miesto 
Tarybų rajono garbės lentą.

Fabriko laimėijmai neatei
na savaime — tai viso kolek
tyvo nuolatinio įtempto dar
bo vaisius, tai rezultatas to, 
kai vienas už visus, o visi už 
vieną. Kolektyve nėra jokių 
profesinių paslapčių, nes visų 
tikslas vienas ir tas pats — 
pagaminti kuo daugiau ir kuo 
geriau.

Štai ateiname į rūšiavimo 
cechą ir sutinkame kvalifikuo
tą žaliavos priėmėją Vaitonį. 
Prieš kurį laiką Vaitonis ate*

nerado
širdyse. 7’arybinės Armijos gretose, su- 
Tačiau, 

turite žino- sirado savo širdies draugę lie
tuvę merginą, (sukūrė šeimą ir, nes? — šovė galvon mintis.

mirtimi nubaudęte, nuįar^ palikti gyventi Vilniu-
,ie.

Vienas po kito praeina ru
sai, žydai, ukrainiečiai, lietu- 

Iviai. Visi jie skuba—juk pra-

mėlynus akinius, pakreipė vei
dą link tėvo, po to link mo
tinos ir dadėjo: “Argi nepažįs
tate savo Ričardo, tėti ir ma
ma?’’

Motina pašoko nuo krėslo, 
ištiesė abi rankas (sūnaus link, 
.sukliko nežmonišku balsu ir 
sudribo atgal į krėslą... Tėvas 
įdėbė lyg stiklines akis sūnui 
į veidą, išsižiojo ir, tarsi siau- i

I bo ištiktas, sustingo.
Visų altys susmigo į Ričardo 

veidą, o grabinė tyla nuleido
jam, ko pilnai užsipelnė: savo uždangą . .

Lapkritis, 1958, Gibbstown, N. J.

Pnaga. — Čekoslovakija 
protestuoja prieš Jungtinių

pavedė prisaikin- Valstijų karo lėktuvų skrai- 
tųjų suolui išnešti nuosprendį, dymų virš jos teritorijos.

Įsigykite Labai Svarbų Metraštį

“VILNIES” KALENDORIŲ
Išleido Dienraštis Vilnis 
Sutaisė Leonas Jonikas

Labai svarbus kūrinys, kuris reikalingas kiekvienos 
kultūriškos šeimos namuose. Daug įvairių informacijų, 
kurias, reikalui esant, atsiskleidei knygą ir turi po savo 
akimis.

Turiningas raštais iš įvairių mokslo sričių ir yra gra
žios poezijos žymiausių lietuvių poetų.

Puslapių 128
GAUNAMAS “LAISVĖS” KNYGYNE

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

Kaina $1.00

Užsisakantiems iš kitur persiuntimą apmokame.

vie- 
dar-' 
kuo 
ga- j 

viršija, i

Vengras Nadis savo gera
širdišką šypseną atkreipia į 
čia pat kalbančius du sienlaik- 

| raščiu's: vienas lietuvių, kitas 
rusų kalba. Taip ir darbinin
kai. Beveik visi moka arba 
lietuviškai arba rusiškai, o 
daugelis ir abi šias kalbas.

—Argi svarbu kaip kalbėti? 
Svarbu apie ką kalbėti, — 

j juokiasi Nadis. — O bendrą 
j kalba mes radome nuo pat pir- 

’ mos fabriko susikūrimo die
nos : Tai darbas, kultūrinis 
gyvenimas ir visų bendras rū
pestis apie dar šviesesnį, dar 
įdomesni Tarybų Lietuvos dar
bo žmonių rytojų.

Juozas Vėjas
Vilnius.

Lima. — Numatoma, k^d 
Peru respublikoje karinin
kai ruošiasi įvesti savo dik
tatūrą.

Helsinkis. — Pakriko ko
alicinis kabinetas, kuriam 
vadovavo dešinieji socialde
mokratai.

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje Į

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

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

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.



So. Boston. Mass
Matėm puikius artistus 

* “Katriutės gintaruose”
Kaip žinia, Jurgis Klimas 

šiomis dienomis važinėja po 
Massachusetts valstiją, ro
dydamas jo paties Ameri
koj gamintus filmus. Gruo
džio 5 d. matėme South Bos
tone gražų trijų filmų kon
certą. Pirmutinis iš dviejų 
dalių filmas buvo gražiau
sias. New Yorko artistai 
puikiai vaidino, gražiai dai
navo; nors ir ne taip aškiai 
žodžiai girdimi kaip milijo
ną dolerių kainavusio filmo, 
bet puikiausios, kiek aš esu 
matęs, spalvotos scenerijos 
vaizdas viską pataiso.

New Haven, Conn.
bos nesupranta; manau, jei! Vietiniai draugai ir drau- 
Klimas būtu tuos filmus su- if* atsilankė pas. Margare- 
kęs, gal aiškiau būtum ju j tą Valinėms.
kalbą girdėję. Ateityje LieU Begerdami karstą kavą ir 
tuvos filmu rodymui pata- besikalbėdami apie Įvairius 
riu imti Klimą. ! bėgančius reikalus prisi-

Yra nepasitenkinimu dėllnu.nem La,lsv? ' poapkal- 
romantišku filmu, daugiau! b?pmo’ ^tareme finansi- 
būtu pageidaujami komiški-nial Paremti ~ klekvienas 
arba vaizdai is tikro gyve
nimo, nes senųjų ateivių 
tarpe romantiškumas bai
giasi, o antra — prisižiūri
me ir nenorėdami matyti 
romantiškų scenų televizi
joje.

“Laisvės” vajus dėl sukė
limo laikraščiui finansinės 
paramos slenka pirmyn lė-

Kaip sakiau, balsu sude- tai- manau, kad švenčių 
bei Pr°ga, vietoj siuntinėti at-rinimas visos grupės 

pavienių dainuotojų nėra vi rates paskirai pažįsta- 
ir gimi-pakankamai sklandus ir at- nijems, draugams 

rodytų, kad jie, kaipo gru- n|ms, geriau per laikraštį
pė, nesutaria, o solistai ne- helius dolerius 

kiti pasveikinti.užtektinai išsilavinę. Tikro
vėje nėra taip, nes aš visus

visus sy

Sykiu su šia koresp. siun- 
pažįstu, esu juos girdėjęs ^iu $5 pa^to perlaidą dėl ap- 
dainuojant, ypatingai Ven-!mokėjimo už sekantį skelbi-
tienė su Brazauskiene yra 
puikios solistės, kurių visa
da malonu klausyti. Grybas 

tfsolo nepratęs dainuoti, bet 
filme puikiai pasirodė. Juš
ka, Kazlauskai, Briedienė,’ 
Tamelienė, Aleknienė ir ki
ti, kurių pavardes pamir
šau, gerai atliko roles, visi 
buvo savo vietoj.

Antroii koncerto dalis — 
filmas Chicagoj gamintas. 
/Prieš šio filmo sukimą Kli
mas pasiaiškino, kad netu
rėjo užtenkamai pratimo 
filmų gaminime, todėl fil
mas ne taip sklandus, kaip 
pirmas. Šiame filme vaiz
duojama operetė “Sudrums
ta širdis”. Jono Juškos pa-

- rašyta; muzika Prano Bale- 
vičiaus. Čia du vaikinai, vie
na mergaitė

Los Angeles, Calif.
danų svetainėje, 

, -p. 11359 W. 24th St. Geistina,os vakare Da-1, . . . . v •’

INDIJOJE HIENOS JAU
SUDRASKĖ 520 ŽMONIŲ

T. SĄJUNGOS RAKETOS 
SIEKIA Už 8,700 MYLIŲ

pagal savo išgalę.
Aukojo šie draugai:
Po $2: Helena Shelionie- 

nė, J. Shelionis, “Laisvės” 
skaitytoja. Po $1: Bronė 
Vikšrienė, Irena Didžiūnie- 
nė, Antanina Shelionienė, 
Mina Grigas, Margaret Va- 
linchus. Viso $11.

Aplaikiau LLD 1958 metų 
leidinį, knygą, parašytą Dr. 
J. Kaškaičio. Nekurie drau
gai jas pasiėmė. Knygos ne
teko dar visos perskaityti, 
bet kiek skaičiau, atrodo, 
yra įdomi ir patraukli skai
tyti.

ALDLD kp. susirinkimas 
įvyks gruodžio 16 d. Malo
nėkite, draugai, skaitlingai 

■sve:kinu; atsilankyti ir atsivesti sa-

Iš SUSIRINKIMŲ EIGOS (pačioj
Gruodžio 3-i 

nų svetainėje įvyko meti
niai LDS 35 kuopos ir LLD 
145 kuopos susirinkimai. 
Nors buvo plačiau garsin
ta, bet nedaug taesusirinko. 
Mat, buvo žinoma, kad bus 
valdybų rinkimai.

Tačiau susirinkusieji bu
vo teigiamai nusiteikę ir 
ryžtingai dalyvavo susirin
kimų eigoje.

Pirmiausia buvo svarsty
ta LDS reikalai. Valdyba 
pasiliko ta pati. Paaiškėjo 
pasigėrėjimo vertas reiški
nys — kad šiuo tarpu nesi
randa ligonių, išskyrus ne
užmirštamą draugą Povilą 
Pupį, kurio buities neįma
noma sužinoti, dukterim 
patvarkius lankytojų ne
prileisti.

Iš praėjusio pobūvio ir 
pietų Erojo Seco parke ko
misijos raporto pasirodė, degę, jau keturios savaitės 
kad pelno liko $92.53, kas yra ligoninėje.

kad visi atsilankytų užsi
mokėti mokesčius; taipgi 
visada būna svarbių daly-

Oras pas mus vis labai 
malonus—net šiltokas; kai 
kada panašu ant lietaus.

Šakalių, žemaitis

Brockton, Mass.
Įvyko sprogimas

Nuo Brocktono netoli yra 
miestelis Canton, Mass. 
Lapkričio 24 d., 2 vai. po 
pietų, įvyko sprogimas 
Rockland Fire Works Co. 
fabrike. Per kelias mylias 
sudrebėjo apylinkė. Vienas 
darb. vietoje užmuštas, o 
du apdegė ir vėliau mirė. 
Vienas iš mirusių yra fab
riko savininkų brolis. Kiti 
darbininkai, skaudžiai ap-

New Delhi. — Per trejis 
pastaruosius metus Uttar 
Prąde'a provincijoje hienos 
sudraskė 520 žmonių. Dau
giausiai nukentėjo maži 
vaikai. Hienos labai žiaurūs 
žvėrys. Jos veisiasi Azijoje

Washingtonas. — Sugrį
žęs iš Tarybų Sąjungos se
natorius H. Humphrey sa
ko, kad Tarybų Sąjunga jau 
turi tokias raketas, kurios 
gali siekti priešą už 8,700 
mylių. Taipgi tarybiniai va-

ir Afrikoje. Suaugusios pri- dai sake, kad jie turį daug 
lygsta,dideliam šuniui. įvairiausių atominių ginklų.

WATERBURY, CONN.
žiema su šalčiu ir sniegu pas mus šiemet pribuvo 

anksti. Bet visada žiemos laiku organizacijos kuo dau
giausiai veikia. Nors Waterburio Literatūros Draugijos 
kuopa praėjusią vasarą nesnaudė, bet dabar rengia labai 
įdomų mitingą su programa ant gruodžio 20-os. Tai bus 
šeštadienis, galėsime gal iki vėlesnio laike pabūti. Už
kviestas D-ras Stanislovaitis su paskaita apie Havajų sa
las, kur jis lankėsi praėjusį pavasarį. Taipgi rodys spal
vuotus paveikslus, kuriuos jis ten nutraukė.

Dar prie to gaspadinės pažadėjo pristatyti gardžių 
užkandžių ir net kugelio iškepti. Kviečiame visus narius 
ir jų draugus. Neužmirškite atsilankyti. Įvyks gruodžio 
20-ą, 8 vai. vakare, 103 Green Street.

Sek r. K. S* ta n isla 1 i Senė

mą:
švenčių proga

visus gimines, draugus ir vo draugus į metinį kp. su- 
pažįstamus,visiems linkėda- j sirinkimą.
mas ko geriausios kloties 11959 metams valdyba ir, ro-
ateinančiais metais. Idos, turėsime užkandžiu.

A. Kandraška1 Margaret Valinchus

SCRANTON, PA

na mergaitė ir mergaitės:vėjingos (fire ] 
motinėlė atliko visą operetę. 'Tai baisus dalykas! 
Puikus gėlių daiželis, ūki- Tūkstančiai vaikų 
ninko gyvuliai, daizas n cpen^ gap tapti gaisro 
baltos vistos duoda puikų: ^.omįs jp nežiūrint, 
spalvotą vaizdą.
4 į Ekrane scenerija spalvo
ta, graži, lošėjų-dainininkų 
geresnių negalima reikalau
ti, o publikoj jau girdisi ne
pasitenkinimas...

Trečias filmas parodė kaip 
puikiai Cicero moterų cho
ras dainuoja. Cicero moterų 
grupės vienoda apranga, jų 
ilgos suknios padaro jas 
tikrai dideliai galingomis 
amazonėmis. Joms padaina
vus keletą gražių dainelių, 
jaunų porai pasirodžius, 
scenoj ir po trumpos vaiki
no solo dainos, filmas bai
giamas su sporto švente 
Maskvoje ir pabaltiečių ten 
dalyvavimu. Daugiausia ro
doma lietuvių sportininkų 
dalyvavimas. Tuo ir baigė
si, kaip anksčiau sakiau, 

•filmų koncertinis vakaras. ’
Iš dabartinės mūsų publi

kos yra daug tokių, kurie 
patys nežino, kokio veiki-

ren karna

Nežiūrint to, iškilo gilios 
diskusijos, įnešus paaukoti 
“Laisvei” $15 už talpina
mus pagarsinimus ir var
giai perėjo $10. Tuo pačiu 
sykiu perėjo įnešimas pa-
aukoti “Vilniai1” $15.

Pravestas naujas patvar
kymas, būtent: kad išrink
tai komisijai surengti kokį 
nors pobūvį būtų iš iždo iš
mokėta $10 išlaidoms ir pa
sismaginimui.

Mirčiai išrovus du mūsų 
narius, sveikintinas atpil
das įvyko: d-gė Joana Juris 
ir jos duktė Nancy persikė
lė iš chicagiškės 102-os kuo
pos į mūsų 35-ą kuopą, su 
ryžtu, kad “grandma,”

Chicagos mokyklos trage
dija sujudino ir kitų mies
tų ir miestelių mokyklų ta
rybas ir namų prižiūrėto
jus (building inspectors). 
Ir mūsų mieste surado net 
23 mokyklų pastatus blogoj 
padėtyj (fire traps), o visa
me Lackawanna apskrity 
net 37 kurios, kurios nužy
mėtos kaip netinkamos, pa- 

hazards). Išaugi, 
i 

Pamenu, prieš ..
bile'metus viename artimame P^11 ^mas nuospien is. 
a u- miestely sudegė mokykla I 
kad aštuonių “greidų”; ji užsi-

progimnazijų. Gerai, kad 
atsitiko ne mokymo valan
domis, o tik vakare, krep- 
š i n i nkams besipraktikuo- 
jant, ir laiku pastebėjo. Ki
taip, mokykla gal būtų pa
virtusi griuvėsiais. Mokyk
la nėra per sena, statyta 
1922 metais ir turėtu būti 
viena iš moderniškiausiųjų, 
betgi atsitikus gaisrui nėra kaip ji sakė, tą patį pada-

Brocktono apylinkėje strei
kuoja busų vairuotojai ir 
mecanikai. Reikalauja pa
kelti algas po 25 centus per. 
valandą. Jie yra organizuoti 
Dar vis kompanija nenusi- 

1 leidžia.
Gera “rugiapiūtė” taksių 

kompanijoms, o žmonėms ir 
į mokyklas einantiems vai
kams tai tikra bėda.

Geo. Klimo maršrutas, 
kurį ruošė LLD 7-ta apskri
tis, jau atsibuvo. Bostone 
filmai buvo rodomi gruo
džio 5 d., o Brocktone 6 d. 
Bostone pavyko geriau, ne
gu Brocktone. Bet bendrai, 
tai neblogai išėjo.

Geo. Klimas daug energi- 
I rys su anūku, sulaukus jam jos ir turto įdėjo į filmų ga- 

kelerius' reikaling>’° amžiaus- ^a^ Pa“| minimą. Jis jau neblogas 
'operatorius, turi patyrimo. 

| “Paskutinio patarnavimo: Reikėtų j a m maršrutus 
i J komitetas,” pasirodė, gy-| dažniau surengti.

DPI (Department of Pub- degė nakties laiku nuo blo- 1 • T J • \ • Į ' , _ -i • i z—mlie Inspection) jau praėju- gų elektros laidų. Gavo ap- 
sių metų kovo mėn. sužy-1 drauda, bet mokyklos 
mėjo 16 mokyklinių pasta- statė, nepaisant, kad 
tų, esančių labai pavojingoj nes to reikalavo, 
padėty, ir rekomendavo nu
žymėtas mokyklas uždary
ti, o vaikus perkelti į sau
gesnes mokyklas. Bet ar 
daug mokyklų taryba bei 
taiybos kreipė į tai domės? 
O po kita, kur ir dėti vai
kus, kada ir taip mokyklos 
perpildytos, užkimštos? Ne- 
kuriose mokyklose vaikai 
n-et koridoriuose turi sėdė
ti ir mokytis. Ir kieno tai 
kaltė? Pirmiausia, aišku, 
kaltė puola ant mokyklų ta
rybų, o paskui ant valstijos 
už neskyrimą mokykloms 
pakankamai piniginės pa

yramos. Betgi pati didžiau
sioji kaltė yra mūsų ponų 
valdovų Washingtone, fe- 

■ deralinės valdžios, už tokį

nimo jie nori. Nieko nesą- Tie ponai 1nimo jie nori. Nieko nesą- Tie ponai turi pinigų 
kyčiau, jeigu karts nuo kar- [žarstyti bilijonus • dolerių 
to į mūsų sueigą ateinanti k»ro pabūklams gaminti ir 
asmenys nepasitenkinančiai šerti fabrikantus;
zurzėtų; bet kuomet per nigų pilti į tokių nenaudė- 
daugelj metų veikusieji ir lių> „ išgamų, kaip , Čiang 
tebeužimanti pažang i ų j ų 
organizacijose atsakomin-' 
gas vietas taip daro, tai jau 
sunku išmanyti, ko 
asmenys nori.

Daug kalbama apie lietu
vybės išlaikymą Amerikoj 
ir visur kitur, kituose pa
saulio kraštuose, kur tik 
randasi lietuvių. Ar kas ga
li sakyti, kad J. Klimas su 
filmais nedaro kaip tik tą, 
kad ant ilgiau palaikius lie
tuvišką meną filmų pagal
ba? Tai kur pateisinimas 
tokį žmogų neparemti?

. Aną syk rodant du filmus

turi pi-

tokie

Kai-šekas ir kiti, skylėtas 
kišenes, bet naminiams rei
kalams — nėra p i n i g ų ! 
Mokyklų pastatai gali griū
ti, vaikai gali spirgėti, lyg 
tarakonai, nes a t s i t i k us 
gaisrui išsigelbėjimui nėra 
priemonių n e i apsaugos 
nuo gaisro. Tai “pavyzdin
gas” demokratinis, “laisva
sis” pasaulis! Jeigu tokia
me mažame mieste, kaip 
Scrantonas, randasi net 23 
mokyklos pavojingos, tai ką 
ir bekalbėti apie didmies
čius!

Tik trečioj dienoj po Chi-j oj ix luuiuii via J i in. nutiuj viivinij viu-

jW Lietuvos turėjome rusą cagos gaisro buvo užsidegu- 
filmininką, kuris mūsų kai- si viena iš didžiųjų miesto

5 p.--Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 16, 1958

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RūSTYBfe. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš Šitos 

' knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
1 drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 

meilė ir laimė. 811 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.

i 316* psl. Kaina $2.

ŠIKDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą, knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 440 psl. Kaina $2.

ŠLIUI’TARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių no tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2! ,

Visos 1 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius :- 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už .$8.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta j Lietuvą ir gauta labai daug nuo- 

širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knjgoms. kurių jie dieną naktj laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. UALSTED ST., CHICAGO 8, II,L.

pasirodė, 
vuoja, bet darbo negauna.

Tiek iš LDS kuopos susi
rinkimo.

Tuo pačiu pakilusiu ūpu 
prasidėjo ir LLD 145 kuo
pos POSėdiS. Io X
raporto pasirodė, kad užsi- rįus Albert Potsus paruošė 
mokėjusių ir abelnai narių -vieną iš geriausjų raportų, 
yra 54, o ižde — $19. Apsi
leidimas, ar kas... Buvo 
stengiamasi surengti kokią 
pramogą, bet buvo delsiama 
ir atidėliojama, ir per ap
skritus metus nebuvo nieko 
medžiagiško atlikta.

Nežiūrint to, po pasikal-, 
bėjimo paaukota $5 į “Lais
vės” fondą; daugiau ir ne
įmanoma.

Nutarta, kaip greit bus 
galima, surengti bankietą, 
kuriame būtų rodomi fil
mai iš Lietuvos.

Valdyba 1959 metams 
kiek pasikeitė. Finansų 
raštininkui drg. Marcinkui 
apsigyvenus Yucaipoj, jo 

I vietą užėmė buvęs nuturi
mi- mų ir susirašinėjimų sekre- 

torius J. A. Dementis, o 
Demenčio vietą — S. F. 
F. Smith. Organizatorium 
d-gė M. Levišauskienė pie
toje Z. Pozerio.

Sekantį susirinkimą nu
tarta laikyti sausio 7-ą toje

neat- 
žmo-

neuz- 
neiš-

Kodėl? Apdraudos 
teko, o pats miestelis 
tesėjo ir valstija atsisakė 
prisidėti su pinigiška para
ma. Valstiją valdė “gerie- 

republikoniški šulai.
Dabar ten vaikus gabena 
keliolika mylių į tolimą 
miestelio kampą, kur mo
kyklos perpildytos, užsikim
šę ir nesaugios, tiesiog pa
vojingos. Atsitikus nelai
mei, žūtų daug vaikų, kaip 
ir Chicago j. Betgi mūsų 
valdovai Washing tone, 
Harrišburge ir vietiniai 
mažai į tokius reikalus 
kreipia domės. Jiems kvai
las ginklavimasis yra daug 
svarbiau. Pilietis

Kas norite veltui knygų?
Prieš porą mėnesių, 

rus Petrui Šlekaičiui, pasili
ko labai daug jo surinktų 
knygą daugiausia ALDLD 
leidiniai. Tų knygų dabar 
nėra kur padėti. Daugelis tų 
knygų buvo labai blogam 
padėjime ir prisiėjo jas de
ginti. Bet dar daug buvo at
rinkta ir gana geram padė
jime, nesinori naikinti, o 
padėti nėra kur. Tai jeigu 
kas norėtų jų sau, ar savo 
.artimiesiems pasiųsti į Lie
tuvą, kreipkitės žemiau pa
duotu adresu. Knygos yra 
duodamos veltui, tik atsily- 
gintumėt už persiuntimą. 
Rašykite šiuo adresu: I. 
Klevinskas, 1230 Diamond 
Ave., Scranton 8, Pa.

Chicago, III. — Our Lady 
of the Angels mokyklos 
gaisre žuvo 92 vaikai ir 3 
vienuolės.

Nesmagumas dėl 
mažos klaidos

“Laisvės” piknikas 
Brocktone atsibuvo liepos 4 

Iš finansinio; ii- 6 dd. Pikniko gaspado-

kuris tilpo “L” No. 76. Vis
kas geriausiai surašyta, su
tvarkyta, kad geriau negali 
ir būti.

Bet atskaitoje apie gau
tas dovanas prie įžangos 
įsiskverbė maža klaidelė. 
Ją galėjo padaryti atskaito
je, arba ir “Laisvės” redak
cijoje. Tilpo, kad No. 6 lai
mėjo “Bevardis” $5, Brock
ton, Mass. Gi turėjo būti: 
V. Sinkevičius $5, Brockton, 
Mass.

Ir štai dėl tos mažos klai
delės jau per kelis mėnesius 
tūli puola mane visai nekal
tai ir kelia velniavą. Labai 
gaila!

Jeigu įvyksta korespon
dencijoje, ar atskaitoje 
klaida, reikia klausimą iš
rišti tvarkiai, gražiuoju. 
Piktumas, priekaištai nieko 
gero nedaro nei organizaci
jai, nei tiems, kurie taip el
giasi.

George, Shimaitis
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Pasinaudokite
Grožine Literatūra
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SO. BOSTON, MASS.

KŪČIŲ PARENGIMAS 
Sekmadienį, Gruodžio 21

318 Broadway — 1 vai. dieną
Turėsime skaniai pagaminto pietus 

su pagražinimais.
Bus ir kitokių pamarginimų.

x Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti.“

Rengėjos—LLD 2 Kp. Moterys

H Prošvaistės ,
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy- 

H veniniu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
| DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje
L Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap- 
N rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
L Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.
I • F

Ūkanos

I
 Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda.

pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai

Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapiai, kaina tik $1.00.

Pavasario Godos

Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Seno Vinco Poezija
Iš daugelio jo įspūdingų eilėraščių parinktos geriausios 

eilės. Knyga iš 160 puslapių, kaina $1.00.

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



Maspeth, N. Y.
Automobilis sunkiai sužeidė

| Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

Gruodžio 10 d. vėlyvą po
pietį Marcelė Augustinienė 
(Ievos Mizarien.es sesuo) 
grįžo su savo drauge iš dar
bo. Kai M. Augustinienė . . ... VJUMČį MclVėllLŲ U I
buvo jau visai arti savo na- j politinis komitetas 

Alžyro klausimą.
Kai Alžyro dalykas iškilo, 

Francūzijos delegacija iš 
posėdžio išėjo, atsisakyda
ma dalyvauti debatuose.

Mat, Francūzija tebelaiko 
Alžyrą Francūzijos dalimi. 
Girdi, nieks iš šalies neturįs 
teisės svarstyti Francūzijos 
žemės reikalą.

Bet pasaulis kitaip į tai 
žiūri. Pasaulis žino ir tai 
sako, kad Francūzija Alžy
rą pasigrobė ir, prieš 9,000,- 
000 alžyriečių valią ir norą, 
laiko pavergtą. Jau daugiau 
kaip ketveri metai Alžyre 
vyksta aštrūs mūšiai tarp 
alžyriečių ir Francūzijos 
kariuomenės.

Debatų metu vienas kal
bėtojas po kito reikalavo, 
kad Francūzijos valdžia 
tartųsi su neseniai pasiskel
busia laikinąja Alžyro vy
riausybe. Tartis turėtų ne 
Alžyre, ne Frar elizijoje, 

|bet kur nors neutralioje ša- 
lyje.

mų, staiga įsilėkęs automo- j 
bilis, jau nebesuvaldomas, Į 
užlėkė ant šaligatvio, tie
siog ant Augustinienės. Par
blokšta moteriškė be sąmo
nės gulėjo leduotame šali
gatvyje, šaltyje, kol atvyko 
policija ir kol pribuvo iš 
Elmhurst generalinės ligo- i 
nines ambulansas.

Tik per plauką Marcele 
išliko neužmušta.

Tą patį vakarą ji buvo iš 
ligoninės parvežta namo, 
bet ant rytojaus gydytojas 
ją pasiuntė į kitą, St. John’s, 
ligoninę, Long Island City. 
Augustinienė labai sutrenk
ta ir dar nežinia, ką paro
dys X-ray. Jos draugė nu
kentėjo mažiau.

Automobilio vairuotojas 
yra lenkų kilmės jaujas vy
ras.

Baisų nusižengimą atlieka 
tie vairuotojai, kurie, ypa- 
t’ngai leduotu keliu, “lekia, 
kaip pasiutę.”

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

norės pradėti pasaulinį gaisrą.
Kaip nekalbėsime, bet n u o 

mūsų šalies nusistatymo ir at
sinešim© linkui padėties Ber
lyne priklausys taika arba ka
ras.

Reikalauja Alžyro kraštui 
n epriklausomy bes

(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. — Pra
ėjusią savaitę JT Pirmasis 

; svarstė

Francūzai apie tai nė kal
bėti nenori.

Tarybų Sąjungos delega
cijos galva Soboliovas tie
siog reikalavo, kad Francū- 
zija suteiktų Alžyrui nepri
klausomybę. Anksčiau ar 
vėliau, sakė jis, visvien ji 
tai turės padaryti, tai kodėl 
ne dabar. Kam lieti žmonįų 
kraują, kam spausti ir eng
ti alžyriečių tautą!

Libano delegatas Victor 
Chouri kaltino Francūziją 
tuo, kad ji nesiskaito su 
Jungtinių Tautų rezoliucija, 
priimta praėjusiais metais. 
1957 metais buvo pasiūlyta, 
kad Francūzija tartųsi su 
Alžyro patrijotais, bet ji to 
nedarė. Atžagariai, ji į Al
žyrą siuntė daugiau kariuo
menės karui vesti.

Abejojama, ar Francūziia 
skaitysis ir su šių metų JT 
balsu. Jei nesiskaitys, jei 
nesitars su Alžyro laikinąja 
vyriausybe, tai karas Alžy
re tebesitęs, kadangi Alžy
ro patrijotai yra nusitarę 
kovoti, kol laimės.

Mano atsiminimai iš Rumford' Me
m. atvykau i Rumford, 

Ten radau, jau gražią 
koloniją. Kai kurie

1911
.Maine.
lietuvių 
buvo po 19 metų išgyvenę A- 

Jeigu ne Erancūzijos sočia- j ik(>jc.
listų talka, gen. de Gaulle ne- j cll°_s> 
būtų laimėjęs ir nebūtų pajė- ,,inG draugyste 
gęs francūzų tautai i..........
begėdišką konstituciją ir ap
gavikišką demokratiją. Už 
šunišką talką de Gaulle jiems 
atsimokėjo tuo. jog iš 100 so- į Lumber 
cialdemokratų parlamente be-i^uvo’ kaip vyrams, taip ir mo- 
paliko-10! jterims. Miestelin Rumford

---- :----  i (/enter tik 6 mylių atstoję nuo
Ne tik mūsų muzikantams, | Rumfordo, kuriame taip pat 

bet ir politikieriams nebega-j buVo lietuvių. 
Įima greitai ir plačiai išgarsė-i 
ti be Maskvos pagalbos. Ve,' 
Maskvon nuvyko senatorius' 
II u m p h r e y, pasikalbėjo su 1 
Chruščiovu, ir jau kalbama,! 
kad jis galį 1960 m. tapti De
mokratų partijos kandidatu į 
prezidentus. Be vizito Mask
von jis būtų ir pasilikęs tik 
mažai težinomu senatoriumi. į

Buvo dvi organ i za-Į 
Švento Roko pašal

iu Socialistų
užkarti l-u°l)a-

1911. m. Rumforde buvo Ox- >
Už ta iOr(l PaP01’ P°-» National Bag

D o n t o n

Dabar Jonas 
turi širdies ligą, 
jausmais yra su 
žmonėmis.

Seniau pas jį 
(lavai visus 
raščius, 
knygelių,
jai rasdavo 
stojimui 
širdžiai priimti

bet jis savo 
progresyviais

būdavo ras- 
progresyvius laik- 

kiek buvo knygų ir 
Pirmeiviški kalbėto

jų namuose so
vietą, kur . buvo , nuo- 

ir aprūpinti.
dirbyklos Darbų Jonas ir Marė Viskantai mo

širdūs
Jie
nių

€

progresyvių veikėjai, 
veikė ir aukojo darbo žmę- 
judėjimui.

'Joseph Kūne

DIDYSIS NEW YORKAS
DINAMIŠKA ENERGIJA

Jų dainavimas visuomet 
aukštesnio muzikališku- 

palyginant su kitais lie- 
Tą vargiai

PRANEŠIMAI

Lietuvoje

“dipu-

Amerikoje 
galvoje štai 
amerikonus, 
mūsų kraš- 
rusai smur

tai amerikonai 
ir išvaduos m ti

Bet kam tame

Tada lietuviai gyveno 'suti
kime ir draugiškume. Nebuvo 

Į kiubų, kurie dažnai ardo vie- 
! nybę, nebuvo kam vienus 
prieš antrus kiršinti. Šv. 
ko draugyste parkviesdavo ku
nigą iš Bostono, kuris už 
“paliuosuodavo“ kiekvieną pa- 

I geidaujantį nuo visų griekų už 
visus metus.

Ro-

$2

Kartą sutikau draugą Joną 
Viskantą, kuris išpažinties jau 
nepripažino. Kalbėjome apie 
lietuvius. Jis sakė, kad yra 
daug gerų lietuvių, bet kada 
pakalbini prisirašyti, prie vie
tos socialistų kuopos, tai jie vis 
suranda išsisukinėjimų. Jis su
sakė, kad jeigu daugiau 
prastų, tai nereikėtų ir 
ilgais valandas dirbti...

Jonas nusivedė mane į 
cialistų susirinkimą, kurių
buvo apie 30. Tada aš supra
tau, kad Jonas yra. lavintas ir 
gabus žmogus.
sus organizuotis 
resnį gyvenimą, 
žmonių gėrio.

Atsirado tokių,
organizuoti lietuvių 
Bet Jonui pasidarbavus, tas 
t žmanymas neturėjo pasiseki
mo. Nepavykus jiems tame, 
jie pradėjo lietuvius socialistus

kunigui. Buvo 
“bedieviai yra 

kapine-

su- 
taip

.so- 
ten

Kanadiškio Jono Kardelio 
“Nepriklausomoje
(gruodžio 10 d.) A. Pranevi
čius, kalbėdamas apie 
kus,” sako:

“Jie net nenorėjo nė pra
dėti Kanadoje ir 
įsikurti, turėdami 
ką: nueisim pas 
pakalbėsime, kad 
tą, mūsų tėvynę 
tu u ž g r o bė, 
stversis ginklo 
su Lietuvą.’’

Tas tiesa.
kaltinti tiktai “dipukus” ? Kaip- 
žinia, pačiais didžiausiais 
amerikinių bombų garbinto
jais ir Lietuvai naujo sunaiki
nimo linkėtojais buvo klerika
lų, smetoninių ir menševikų 
vadai — žmonės iš “Draugo,“ 
“Naujienų,“ “Keleivio,” “Dir
vos,“ “Vienybės,’ 
ko,“ raketieriai 
Lietuvių Tarybos
Jie ir- šiandien tebeprašo ir 
tebeprovokuoja Ameriką pra
dėti atomini karą už “išlaisvi
nimą Lietuvos.“ Jų visa veik
la ir visos viltys tebesiremia 
tuo įsitikinimu, kad Amerika 
stversis ginklo ir jiems “išlais
vins” Lietuvą.

O kadangi Amerika n e pasi
skubino jų prakeiktus troški
mus patenkinti, tai jie jaučia
si baisiai nusivylę, 
tarp savęs niautis, 
kitų “Šunis karti.”

Mums keista tik 
tokie Pranevičiai jais dar vis 
tebetiki ir jų raketą tebefi- 
nansuoja.

Jis kvietė 
kovai už 
darbavosi

vi- 
ge- 
dėl

“Keleivio,
“Darbinin- 

iš Amerikos 
ir VLIK’o.

Pradeda 
vieni ant

tas, kad

kurie 'sumanė 
parapiją, 

pasidarbavus,

sumanė 
įsteigti 

Vėl airių kle-

skųsti airių 
sakoma, kad 
laidojami, katalikiškose 
se.”

Tada Jonas ir kiti 
pirkti žemės plotą ir 
laisvas kapines,
bonas stengėsi tam pastoti ke
lią, bet nepavyko. Jonas tuo
jau sušaukė komisijos narius 
ir niek© nelaukus nupirko tin
kamą žemės plotą šalia tikin
čiųjų kapinių.

Rumforde progresyviai lie
tuviai Joną Viskantą vadina 
“tėvu” ir tam jie turi rimto 
pagrindo. Jis per daugelį me
tų labai daug pasidarbavo.

Worcester, Mass.
e

Gruodžio 2 d. įvyko L.S. 
ir D. mėnesinis susirinki
mas. Valdyba ir įvairios 
biznio komisijos davė ra
portus iš pereito mėnesio 
veiklos. Iš raportų pasirodo, 
kad viskas, geroje tvarkoje.

Metinis banketas *
Sausio (Jan.) 31 d., 1959 

m., įvyks Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų metinis banketas. 
Apie banketo gerumą ^ėra 
reikalo nei kalbėti Visi — 
kaip vietiniai, taip pat ir 
Worcesterio apylinkės mūsų 
geri simpatikai žino, kokie 
šaunūs mūsų banketai buvo 
praeityje. 0 šį kartą gal 
bus dar geresnis.

Visa valdyba ir komite
tas, arba Board Direktoriai 
dirbs prie surengimo, o mū
sų geros gaspadinės jau 
planuoja, kaip geriau bus 
galima pagaminti valgius, 
kad būtų gardesnį. Taip pat 
Tamošiūnas suteiks skanių 
gėrimų. O. J. Dirvelio or
kestras gros ir šokiai tęsis 
iki vėlai nakties.

L. S. ir D. Draugija nuo
širdžiai kviečia visus daly
vauti viršminėtame banke
te.

Norintieji prigulėt prie 
L. S. ir D. draugijos, malo
nėkit ateiti į sekantį susi
rinkimą, kuris įvyks sausio 
(Jan.) 6 d., 7:30 vakare, 29 
Endicott St., Worcester, 
Mass.

Rep.

Tokio. — Japonijoje stato 
daug naujų tavorinių ir ke
leivinių laivų.

6 p.—Laisvž (Liberty)— Ant r., gruodžio (Dec.) 16, 1958

Belgradas. — Jugoslavija 
ir Bulgarija pasirašė pre
kybos sutartį.

Brooklyno aidiečiai, galima 
sakyti, per visą savo gyvavi
mą buvo pirmūnai dainos me
ne, 
buvo 
mo,
tuviškais chorais.
kas nuneigs. Jeigu Aido chorą 
girdėjai dainuojant, tai jau ir 
žinai, kaip geras choras dai
nuoja, gali būti tikras.

Priežastis gal buvo ir tebėra 
tame, k 
rui visi/omet pasisekė sutrauk

 

ti į saVo eiles geriausią ir ne
nuilstantį talentą. Iš praei
ties žinome, kad iš šio choro 
daug ir gerų dainininkų-solis- 
tu iškilo, kuriuos visuomenė 
mylėjo

Tačiau gyvenimas sukasi 
savo įprastu tempu ir nudėvi 
kiekvieną, kuris tik yra gimęs 
ir tebegyvena. Taigi, niekas 

nenusi'stebėtų, jeigu ir Aido 
choras silpnėtų ir jo energija 
diltų. Gerai juk visi žinome, 
kad prieauglio jau kaip ir nė
ra — vis ta pati senoji imi
gracinė karta jam tesuteikia 
naujos energijos, kada kas iš 
jo pasitraukia dėl įvairių gy
venimo priežasčių.

Bet kokią tai 
Brooklyno lietuviai 
gruodžio 7-ą dieną, 
(ic choras turėjo savo koncer
tą! Visi žiūrėjome ir klau
sėme, savo akims 
tikėdami, kad "čia aidiečiai at
lieka dainų 
žinodami, jog 
niasdešimt. devyni nuošimčiai 
varo septintą metų kryželį, tū
las dar ir daugiau.

Iš kur jų* ta dinamiška ener
gija semiasi, tai stačiai reikia 
stebėtis. Dikcija taip aiški, 
muzikališkumo tonas tai]) ma
lonus ir žavėjantis, kad ir gei- Į 
di. kad jie nebesustotų daina
vę. Jų ir vikrumas pagal jų 
amžių stebėtinas. Rodosi, jų 
nei seni, kaulai, nei sustingę 
gyslos, nei jokie reumatizmai 

i ar kiti galai prie jų nelimpa 
,ir jų nevargina. Jie taip gy

vi estradoje, kaip šešioliki
niai. Tas sukelia žiūrėtojuo
se ir klausytojuose be galo 
malonų įspūdį. Jie stačiai — 
profesionalai, tie darbo bitės.

Daugelis atskirų talentų pa
sišalino i/š■ choro, tą gerai ži
nome. Bet Aido choras am
žinai tebėra laimingaas, kad vis 

iš jo paties tos dinamiškos 
energijos išauga, išsivysto nau
ji talentai — individualiai 
lentai. Reikalui priėjus, 
ir vėl bėdos jiems nėra su 
listais. Va, kur tik reikia, tas 
ar kitas jų. išstojo, atidaina-- 
vo solo.

Verčia pastebėti, jog Tadas 
Kaškiaučius stačiai nustebino 
visus savo aukštu, muzikalisku 
ir maloniu balsu. Rodėsi, kad 
jis čia koks operos daininin
kas. lų dar toks vikrus, atsi, 
prašau, “senis.“

Suzanna Kazokaitė jau su
brendus žvaigždė. Jos jau 

1 klausykis ir gerėkite bile dainą 
dainuojant.

Kvartetas —- susidedąs iš 
Nelės Ventienės, Nastės Buk- 
nienės, Onos Čepulienės ir 
Kostės R u š i n s k ienės, buvo 
stačiai “a little honey bunch.” 
Taip jau jos saldžiai, harmo
ningai, žavėjančiai sudainavo, 
kad stačiai klausytojų pačią 
širdį pasiekė. Gamtos apdova
notos balsu ir turinčios ilgo 
dainavimo patyrimą, aišku.

O 
ho, 
vo! 
čių 
menui pasirodo, ir pasišventi
mas atlikti dainavimą taip, 
kaip aukštos kultūros daininin
kai atlieka.

Aido choras ir vėl turi nau
ją žvaigždutę - įlakšti.ngalėlę— 
Elenutę Brazauskienę. Ji tu
ri aukštą, muzikai) įbalą, ža
vėjau tį balselį, kuris* bile kam 
gali patikti. O jos kuklus, 
liaudiškas ir simpatingas bū
das ir maniera magnetiška* 
pritraukia prie savęs visus.

Brooklyn© Aido cho-

nuostabą 
turėjo šio 
kada Ai-

I Neišėjo visi didieji
Pastebėjome, aidiečiai bando Niujorko laikraščiai 

išgyvendinti tą, ramų, stiebišką' 
stovėjimą dainavimo laiku. 
Tas gal ir gerai. Jie dabar 
bando ramų stovėjimą paįvai
rinti pozicijų perkeitimu, 
vaikščiojimu, 
pavojų, 
skverbti 
čia jau 
gurno.

Mat, yra šitaip, 
į koncertą, tai turi minty iš
girsti, pasiklausyti 
muzikos. O kada nori vaidi
nimą matyti, eini į teatrą, 
veikalo pamatyti. Jeigu nori 
kinkų ir krūtų, pamatyti, eini 
į burleską. Taip 
savo vieta, ir
klauso geriausiai, 
tą sumaišyti, tas 
tų pasekmių . . .

Pav., negrai

pa-
3et tame yra ir 

nes tame gali isi- 
“overacting.” Todėl 
reikia didelio atsar-

Kada eini

d a i n u<

viskas turi 
ten jie tepri-

Kas bando 
gauna pras-

dainininkai
mėgsta prie dainavimo maišy-1 
ti vaidinimą — stačiai skere- Į 
čiojimąsi. Tas paverčia, jų ge
rą ir gražų dainavimą Į» 
džiunglės aktą ir sugadina p 
dainavimą, nukreipdami klau-1 J 
sytojų atydą nuo dainos. Tas 
gali ir pas visus atsitikti, jei
gu perdėsime.

A. Gilman

Po miestą pasidairius
Per beveik dvi savaites

ir ausims, ne-1 New Yorke buvo pusėtinai 
šalta. Vieną dieną tempe- 

programą, gerai ratūra buvo nukritus iki 9 
jų beveik dovy- laipsnių.

AEL-CIO prezidentas G. 
Meany sakė, kad 1960 metų 
rinkimuose unijos gal su
darys savo politinę partiją 
ir statys kandidatus.

Federalinis teisėjas Alex
ander Bicks vėl atidėję 16 
raketierių teismą.

Jersey City, N. J.—Virš 
100 West End Gas Co. 
darbin inkų sustreikavo 
prieš paleidimą iš darbo 4 
darbininkų.

Bridgewater, N. J.—Bu
šas ir sunkvežimis susimu
šė ant kelio No. 28. Nelai
mėje 2 žmonės žuvo, 
susižeidė.

o

ta-

SERGA
Eleonora Sungailienė

Per pastarąsias keturias 
dienas Niujorko žmonės ne
gavo pirktis didžiųjų ang
lišku dienraščių. Visi devy
ni dienraščiai per tą laiką 
neišėjo dėl laikraščių išve
žioto j u streiko.

Išvežioto jai sustreikavo 
dėl to, kad samdytojai ne-Į 
pakelia jiems algų, kiek rei
kalauja. ir atsisako paten
kinti kitus darbininkų rei
kalavimus.

Iš karto, kai streikas bu
vo paskelbtas, dienraščiai 
vis tiek spausdmosi. kas no
rėjo iuos gauti, atvykdavo 
i leidyklas ir nusipirkdavo. 
Streikieriai Pastatė prie 
kiekvienos leidyklos pikie- 

, tu o tojus.
Tada ir spaustuvininkai 

atsisakė dirbti, atsisakė eiti 
j darba. nro p kietuotoiu li

kis. Del to •? 1 .rase ai n* 
neisč-io.

Šiuos žodžkis 'V)vanf. pir
madieni vvksta basi ta »’i r.i 
t'U’p išvežiotoju unijos at
stovų ir tarp -amdytoją r’- 
stovų. Taimi’G.nkauia spe- 
•nliD valdžic • et:,Lovas, v- 

bitratorius, atvykęs iš 
Wash i n plono.

šis streikąe — didelis 
smūgis stambiuiu laikraš
čių leidėiams. Prieš žiemos 
šventes, mat. didžiųjų krau
tuvių savininkai duoda 
laikraščiams riebius skelbi
mus.

Visi devyni sulaikyti 
dienraščiai kasdien išeidavo!S(kr. 
anie 5.000.000 tiražu, o 
sekmadieniais — 
000,000.

Snėiama, kad šiomis 
n.omis bus susįtaikvta 
dienraščiai vėl pradės pasi
rodyti stenduose.

apis

ji

13

jau
jau j senokai susirgo. Nors, būna 
so- no pjvdvtoio priežiūra, ta-po gydytojo priežiūrą, ta

čiau spėkos greit negrįžta. 
Ji randasi 'namie, 1510 
Ocean Parkway, Brooklyn 
30, N. Y. Ji labai įvertina 
drauges ir draugus, kurie 
ją atlanko, tuo padėdami 
paįvairinti sunkiąs ir nuo
bodžias ligos, dienas.

Aido Vyrų choras — Oh, 
ho, kaip gražiai sudaina- 
čia jau iš tikrųjų aidie- 

atsidavimas aukštesniam

WORCESTER, MASS.
Kūčių parė. Rengia ALDLD 103 

kuopa, gruodžio 21 d., 5 v. v., 29 , 
Endicott Si. Kviečiame visus da- • 
lyvauti, linksmai praleisite laiką. 
Gaspadinės pavaišins skaniais val
giais. Šiame kūčių vakare bus kas 
naujo. Atsilankę gausite naują 
knygą, ir dar norime priminti tiems, 
kurie dar nepasimokėjo duoklių, 
kad nepamiršiu tai padaryti. J. Jas- 
kevičius, sekr. (115-116)

ROCHESTER, N. Y.
Gruodžio 31 d. įvyks naujų metų 

pasitikimas. Ruošia Gcdemino Dr-
t ė. po 575 Joseph Avė., pradžia 6:30 
v. v. . Bus skanių valgių ir įvairių 
įsigėrimų. Nariai ar eis ar ne, vis- 
vien turės užsimokėti įžangą. Kvie
čiame ir nenarius, vietinius ir iš to
liau, dalyvauti. Rengėjai. (115-116)

SO, BOSTON, MASS.
Kūčių parengimas. Įvyks sek

madienį, gruodžio 21 d., 1 vai. die- 
j.š, 318 Broadway. Rengia LLD 
2-os kuopos moterys. Turėsime 
skanių valgių ir kitokių pamar- 
ginimų. Kviečiame vielinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. (115-115.)

HARTFORD, CON.
Liet. Namo B-vč rengia naujų 

metų balių. Gruodžio 31 d., va
karienė 7:30, o vėliau bus balius 
su gera muzika. Turėsime gert 
ir valgyt, tęsis iki vėlai nakties. 
Dabar naujos grindys, tai galėsite 
•pašokti. Įžanga $3. Kviečiamo vi
sus dalyvauti 157 Hungerford St. 
Rengėjai. (115-113)

WORCSTER, MASS.
Sausio 18 d., 2 vai. dieną, Ai- , 

do choras statys scenon operetę 
“Čigonai.” » Vadovaujančias roles 
vaidins Aido mokytojas Jonas Dir- 
velis. ir Ona Dirvelienė. Tad pra
šome įsitėmyti datą ir dalyvauti 
Choro parengime. M. S. (114-115)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas ir 

Christmas Barti' įvyks gruodžio 20 
ei., 8 v. v., Liet. Piliečių Klubo sa
lėje, 103 Gręen St., žemutiniuose 
kambariuose. Nariai dalyvaukite, 
rinksime naują 1959 m. valdybą. 
Atsiveskite ir naujų narių, taipgi 
kviečiame tuos narius, kurie išėjo 
iš organizacijos, grįžti atgal. Mo
terys sakė, kad po susirinkimo bus 
parinkt*, tad nepamirškite dalyvau
ti gruodžio 20 d. K. Krasnitskas.

(114-115)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

gruodžio 12 d., 7:30 v. v., 1150 No. 
41 h St. Rinksime valdybą 1959 me
tams, turėsime ir kitų svarbių rei
kalų. Išgirsite raportą iš perei
to filmų parengimo. Nariai daly
vaukite ir atsiveskite naujų narių 
Valdyba. (114-115)

ĮVAIRIOS ŽINIOS į Help Wanted—Female
r i m o 1 Virėja. $65 į savaitę. Mokanti/Londonas. — Tarybų Są-'gerai kep(i Guolis vietoje, ' nuo- 

junga naujus namus stato savas kambarys ir vonia 
toli viena nuo antro. (Turimo ir kitus darbininkus..

*- fiiioo nnrn vaiku.

ir TV.
3 su

augę šeimoje, nėra vaikų. Namai 
Brooklync. Rašykite angliškai:

Alžyras. — Generolas Sa- 
lanas, kuris turėjo nesuti
kimų su premjeru de Gaul- 

remti

Si. Skamb. ST. 3-2205. (114-116)

le, dabar kviečia 
premjero valdžią.

Sydney, Australija. — 
Amerikiečių Sun Oil Co. su
rado natūralio gazo tik 15 
pėdų požemyje. Gazas ran
dasi tik už dviejų mylių 
nuo N. S. Wales miesto.

Paryžius. — Europoje vis 
daugiau gamina nedidelių 
automobilių.

MOTERŲ ATYDAI
Brooklyno Moterų Klubo 

susirinkimas įvyks trečia-1 tas. 
dienį, gruodžio 17 d.. 7:30: 
vai. vak., Kultūrinio Centro 
patalpose, 110-06 Atlantic _ 
Ave., Richmond Hill.

Tai bus Klubo priešmeti- W 
nis susirinkimas. Narės pra- i 
somos skaitlingai dalyvauti. 
Išgirsite valdybos raportą, 
ir įaipgi bus išdalinta Jono 
Kaškaičio knyga “Iš atsimi
nimų,” ir, žinoma, bus ren
kama valdyba 1959 metams.

Komitetas

Washingtonas. — Vis dar 
mažiau tavorinių vagonų 
prikraunama j dieną, negu 
1957 m. Tas rodo, kad biz
nis neina geryn.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

PARDAVIMAI
Su nuostoliu. Maspeth, L. I. Bar 

ir Grill ir 5 kambarių 

Labai prieinamai. 

61-38 56th Rd. DA.

apartmen- 

Kreipkitės: 

6-8650.

(112-115)

Namu Prižiūrėtoja. Jauna, ma- 
privatiška šeima Long Islando 

Nuosavas kambarys 
Skambinkite 

(114-115)

priemiestyje.
Du maži vaikai.
Manhasset 7-6616.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St. ■
♦4hM»4hM*4**4H****^^

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. Y,
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