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UZ VISUOTINĮ IR PILNĄ NUSIGINKLAVIMĄ!
s

Amerikos Komunistų parti- ] 
ja šiemet mini 40 savo am- j 
žiaus metų Newyorkieciai tą Sekmadienį, kada Chruščio- 
sutartį paminės bendru di 
džiuliu masiniu mitingu Man- |.. tai • Mark Hop. 
bjattane didžiojoje koncertų . . . L. • - i a nnn
salėje, Carnegie Hall (57th kins-Viešbučio Virs 10 000 
St. ir 7th Avė.), rugsėjo 25-1 žmonių karstai Jį pasitiko, 
tos vakarą. ! sveikindami šūkiais ir plo-

Partija nuėjo garbingą kovojimais. Chruščiovas prasi- 
už darbininkų reikalus kelią. Įveržė pro apsaugos lanką į 
Juo tebeina ir dabar. Nors minią, sveikinosi su «žmonė- 
jos gretos ilgalaikių sunkme- mįs kilnojo ant rankų vai- 
«ių tapo laikinai apkarpytos, j kučjus if kartojo “?pasibo”!

fe J ’ V«wjcl. į ✓ r v • - 1 \ 
partiečių l ' .) .

Lai buvo įrodymas, kad

Chruščiovas nori tartis 
su paprastais žmonėmis

San Francisco, Calif. —

vas ir jo sandraugai atva-

tačiau partija tebegyvuoja 
Partijos idėjos ir i 
veikla verbuoja jėgas.

Daug partijos kūrėjų ir_kitųjmūSų vyriausybė bereika- 
apsupo jį taip didele 

I apsauga, prieš ką jis jau 
1 pirmiau kelis kartus prote
stavo. Pasekmėje tos “ap- 

Į saugos” Chruščiovas nebu- 
|vo įleistas į žaislų ir įdo- 
; niurnų “miestelį” Disney
land, Los Angeles, Calif.

Chruščiovas pasitarime 
su mūsų šalies apsauga sa
kė, kad jis žino, jog Ameri
koje yra hitlerinių gaivalų, 
kurie neapkenčia Tarybų 
Sąjungos ir manęs, bet tai 
nereiškia, kad tokio nusi
statymo yra ‘ ir Amerikos 
žmonės.

Po įvykio prie Disneyland 
i kai kurie reporteriai pa
skleidė gandus, būk Chruš-

kovingų v a d ų j a u i 
amžinąjį poilsį, bet visa eilė 
veteranų dar stipriai tebežen
gia pirmosiose gretose su jau- Į 
nesnią.ja karta. į kurį iš jų 
žvelgi, matai kovų už unijiz- 
mą, už nedarbo apdraudą, už 
pensijas, kovų prieš deporta-! 
vimus, už teises, už taiką da-j 
lyvį, kuris nukentėjo persekio-| 
jimus, kalėjimą.

Keli tokių kalbės ir Carne
gie mitinge. Minėdami gar- 

*mingą praeitį, jie kalbės apie 
vlabartį ir ateitį.

čiovas nebaigs maršruto A- 
merikoje ir tuojau “grįš į 
Maskvą.” Jis tą išgirdęs 
sakė “Neatsak o m i n g a s 
prasimanymas. Aš esu la
bai patenkintas savo vizitu 
Amerikoje.”

' Kad tūli spaudos reporte
riai ir kiti asmenys netiku
siai atsinešė linkui prezi
dento svečio, tą pastebėjo 
ir Eisenhowerio paskirtas 
palydbvas Henry Cabot 
Lodge, ragindamas susilai
kyti nuo provokacinių klau
simu.

San Francisco mieste 
Chruščiovas sakė, kad jis 
pirmu kartu galėjo susitik
ti, pasveikinti ir pasikalbėti 
su paprastais amerikiečiais,1 
ko jis trokšta laike savo vi
zito.

Antradienį, rugsėjo 22 d., 
jis išvyks iš San Francisco 
į Des Moines, Iowa. Ten 
apžiūrinės farmas, mašinų

Kvailais šposais 
nužudė jaunuolį

Los Angeles, Calif.—Dvi-

Persekiojimai 
vis nesiliauja

Washingtdnas. —Atstovų 
buto Neamerikiniams veik- dešimt vienerių metų Rich-
smams komitetas įsakė Ko- ard Swanson, University of 
munistų partijos įstatymų California dentisterijos stu- 
reikalams direktoriui Ar-|dentas, mirė uždusęs gaba- 
nold S. Johnsonui stoti lu nevirtų kepenų, kurias 
prieš komitetą rugsėjo 22 d. Į jis turėjo praryti pasirody-

Johnsoną šaukia remian-;mui tinkamu priimti į ko- 
tis kalbomis būk jis kelia-i kią ten studentų draugijė- 
vo rinkti nepalankias infor-^ę.
macijas apie tuos miestus, j rp^ kvailybių išradėjai iš 
kuriuose buvo laukiąma įjkro buvo taip kvaili, jog 
Chruščiovo, apsilankymo. aukai kritus, nesuprato

Be to, sako, jog Johnso-i neį pasakyti priežasties, 
nas prasikalto veikimu prieš |<acĮ galėtų jam suteikti pa
tą bilių, kuris. įgalina vai-! 
dininkus neduoti pasportų 
komunistams ir kitiems 
valdininku nužiūrėtiems as
menims.

jų aukai kritus, nesuprato
; pasakyti priežasties,

galbą. Tik nugabenus į li
goninę, žudomajam jau mi- 

,rus, rado jo gerklę užkimš
tą žalios mėsos gabalu.

Tarybų Sąjungos pasiūlymas, 
padarytas Jungtin. Tautose, 
diskusuojamas per pasaulį
Jungtinės Tautos. —Pra-i mokymo įstaigos uždarytos.
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Komercinė spauda 
pildyta šauksmu apie 
problemą. Dauguma 
prasideda ir baigiasi šauksmu 
lazdų jauniesiems neklauža
doms.

Siūlyti lazdas nereikia ypa
tingos išminties nė didelio 
žmoniškumo ir visiškai nerei
kia duoti pinigų. O juk tiems 
siūlytojams ir vaikai ne savi. 
Tai kitų žmonių.

Gal tik keliasdešimtasis iš 
tų rėksnių bando bent pavir
šutiniai panagrinėti to blogo 
priežastis.

Kurie tą eilinį jaunimą, 
skurdo žmonių, tamsos žmo
nių jaunimą matome, žinome, 
kad priežasčių jaunimui blo
gėti yra be galo daug, o aks
tino gerėįi nesvietiškai maža.

Jaunimo problema yra vi
suomeninė problema. Lazdo
mis jos negalėsime išspręsti.

visa už_ 
jaunimo 
tų raštų

Dailininkas Rudolfas Bara- 
nškas su dailininke žmona 

ir sūneliu Steven apie 
trejetą mėnesių atostogavo 
Europoje. Greta studijų me
no srityje, jis įžvalgiai stebė
jo ir tų šalių žmonių ekono
minį, kultūrinį ir politinį gy
venimą.

Baraniko išsamūs įspūdžiai, 
po antrašte “žvilgsniai Vaka
rų Europoje,’’ bus talpinami 
žurnale šviesoje.

Taifūnas nusiaubė 
dalį Japonijos

Tokio. —Taifūnas Sarah 
užkliuvo pietinį Japonijos 
kraštą, taipgi ir dalį Pietų 
Korėjos. Po šimtą mylių per 
valandą ėjęs viesulo sūku
rys pražudė 23 gyvybes. Y- 
ra daug sužeistų. Suardė 
tūkstančius namų, 16 su 
virš tūkstančių žmonių ta
po benamiais.

Viesulas praūžė per Mi- 
yako salą ir Pusan link 
Hokkaido ir Honshu salų.

Unijistai masiniame 
simpatijos pikiete

Fraser, Mich. —Apvertus 
auto, vienas,:asmuo sužeis
tas, kai kurie streiklaužių 

gaminimo fabriką ir kitas vežimai apdaužyti, vienas 
įstaigas. Ketvirtadienį bus'asmuo areštuotas streiklau- 
Pittsburghe ir jo apylinkė- žiams bandant prasiveržti 

ir policijai bandant streik
laužius įvesti į užstreikuo- 
tą Cross Manufacturing

j-e, o penktadienį, rugs. 25
d., sugrįš į Washingtona 
pasitarimui su prezidentu.
Iš Washingtono sekmadie- c0. šapą, 
nį, rugsėjo 27 d., išskris į 
Maskva.v

Laivakrovių su 
bosais derybos

New Yorkas. —Rugsėjo 
18-tą buvo susirinkę į de
rybas New Yorko Shipping 
Association ir darbininkų 
International Longshore
men’s Association atstovai. 
Su jais dalyvavo ir valsti
jos vyriausybės paskirtas 
tarpininkas Irving Shapiro.

Darbininkai streikuoja 
nuo rugp. 4-tos. Samdyto
jams atsisakius derėtis, pa- 

Isimojus streiką laužyti, li
nija iššaukė masinį pikie- 
tą. Jame dalyvavo virš 500 
unijistų.

Unijiniame judėjime vis 
dažniau ir garsiau pasigirsta 
bruzdėjimas, iš kurio unijis- 
tams ir visiems darbo žmo
nėms reikia laukti ko nors 
gero.

Štai devyni iš dešimties CIO 
vice-prezidentų savo susirin
kime San Francisco mieste 
rugsėjo 15 ir 16 dienomis su
tiko, jog 12 su virš milijonų 
turinčiai organizacijai labai 
laikas gilinti ir plėsti s a v o 
veiklą.

Walter P. Reptherio, James 
B. Carey ir itų vado vau j a- 

 

) mi unijistai salbcvjdg^organi- 
z^Rvimas neorganiuotų privalo 
eiti nuo krašto iki krašto ša
lies. Jie reikalauja politiniai 
iššluoti iš federalinės, iš vals
tijų ir miestų įstatymų leidi-

mo, taip pat ir iš valdinių 
įstaigų unijinio judėjimo prie
šus. /

Tai mintys, kurios, tapusios 
veiksmu, kadaise pasiuntė į 
Kongresą Marcantonijų; ku
rios buvo New Yorko miesto 
k a u n s i 1 m anais išrinkusios 
Quillą, Cacchionę, Davisą ir 
eilę kitų darbo žmonėms prie
lankių atstovų.

Darbo žmonės privalo ir ga- 
vėl išrinkti savo atstovus.ii

Baigėsi vasara. Prasidėjo 
susirinkimų ir salėse pramogų 
sezonas. Pradekime gyvai! Lai 
mūsų rudeniniai susirinkimai 
būna turtingi nariais ir tari
mais! Nuo jų priklausys mū
sų raportai pavasarį.

Anglijoje neseniai 
įstatymą prostitutes 
kalėjimu. Pirma

įvedė 
bausti 

pagautoji

HERTERIO KALBA 
—SENA GIESMĖ

New Yorkas. —Jungtinių 
Valstijų Valstybės sekreto
rius. Herter Jungtinių Tau
tų generalinėje asamblėjoje 
sakė kalbą. Kalba buvo jo 
pirmoji šioje įstaigoje, bet 
sena, dulliška savo turiniu. 
Veik kopija tų, kurias jis 
yra sakęs per radiją.

Herteris už visas kapita
listinio pasaulio bėdas kal
tina Tarybų Sąjungą. Ji e- 
santi kalta ir už tai, kad 
JAV gamina atominius gin
klus.

Jis sakė, kad JAV tiki 
“taikiomis pakaitomis”, bet 
neatsižadės “Vakarų prin
cipų”.

Vakarų principai iki šiol, 
kaip žinia, buvo visomis iš
galėmis palaikyti šaltąjį

APSIKEIS TECHNIKOS 
INSTRUKTORIAIS

New Yorkas. —Naciona
linė Mokslų Fundacija skel
bia paskyrusį $28,100 fon
dą tam, kad Jungtinės Val
stijos su Tarybų Sąjunga 
pasiųstų savo technikos in
struktorius viena šalis į ki
tą. Amerikiečių pirmajai 
grupei į TSRS jau numa
tyti 8 asmenys. Tarybų de
legacija dar nepaskelbta.

Naujasis Kinijos 
gynybos ministras

Pekinas. —Naujuoju Gy
nybos .ministru maršalu pa
skirtas Lin Piao yra 51 me
tų, šalies vice-premjeras ir 
skaitomas žymiausiu Kini
jos armijos strategu. Piao1 
yra studijavęs Maskvoje.

Piao pavaduoja maršalą 
Peng Teh-huai, 61 metų, ku
ris iš tų pareigų atleidžia
mas. -Korėjos karo metu 
Pengas vadovavo savano
riams Korėjos.' apgynėjams 
vyriausio komandieriaus 
pareigose. Piao veikė ko- 
mandieriumi fronte.

Taipgi paliuosuotas iš ge
neralinio štabo viršininko 

j pareigų Huang Ke-cheng, 
60 m., o jo vieton paskir
tas Liaudies saugumo mini
stras Lo Jui-cheng.

Tuzinai milijonų žmonių te
gu sugrįš į taikius kūrybi
nius darbus.

“Militarinės bazes sveti
mose teritorijose turi būti 
panaikintos.

“Visos atomines ir van
denilines esamos bombos tu
ri būti sunaikintos, o jų ga
minimas užbaigtas. Bom
boms daryti medžiagos e- 
nergija turi būti naudoja
ma išimtinai taikiems eko
nominiams ir moksliniams 
reikalams.

“Visokio kalibro militaid- 
nes raketos turi būti likvi
duotos ir raketiniai įrengi
mai panaudojami susisieki
mo priemonėms ir pakinky
mui erdvių visos žmonijos 
naudai.
„ .‘‘Kiekvienoje valstybėje

pasiųsta tris mėnesius kalėti, ikarą, tuo tarpu ruošiantis 
Iš anksto įgalima pasakyti, karštajam. Ar tie principai 

dabar bent kuo pakito iš 
sekretoriaus kalbos nesi-i 
matė.

jog tie vaistai neveiks ten, 
kur nepanaikintos prostituci
jai klestėti sąlygos. Anglija 
nuo tų sąlygų dar nėra liuosa.

TSRS GAUDO JAPONUS 
ŽUVŲ VAGIS

Maskva. —Kurilų ir Sa
chalino salų srityje, Tary
bų Sąjungos kariniai laivai 
suėmė visą eilę japonų žve
jų laivų. Japonai, senu pa
pratimu, labąi dažnai žve
joja tarybiniuose vandeny
se. Suimti japonų laivai tu
rės pasimokėti bausmę, ar
ba bus konfiskuoti.

Washingtonas. —United 
Rubber Workers unija, ku
ri atstovauja 90,000 darbi
ninkų, gavo iš kompanijų 
nauja kontraktą ir darbi
ninkams algų pakėlimą.

Detroitas. — Trys jūrei
viai nušoko nuo švedų lai
vo “Signeborgo”, kad pasi
likti Amerikoje. Vienas vos

I neprigėrė upėje.

LIAUDIES ARMIJA 
LAOSO ŠIAURĖJE

I

Vientiane, Laosas.—Ame
rikietis korespondentas G. 
MacGregor rašo, kad šiau
rės Laose veikia Liaudies 
armija ir vietos partizanai, 
o ne Vietnamo armijos da
liniai.

Jis rašo, kad žmonių su
kilimai plečiasi ir Liaudies 
armiją^ didėja. Tiesa, kad 
yra iš Vietnamo atvykusių, 
bet tai laosiečiai, kurie ten 
buvo.

ANGLIJA PANAIKINO 
SENĄJĄ GVARDIJĄ

Londonas. —Anglijos vy
riausybė
“Goldstredm Guards” bata
lioną. Ta 
aprengtas
nys, su labai didelėmis plau
kuotomis kepurėmis ir gin
kluotas senoviniais šautu
vais. Šis batalionas turėjo 
apie 1,000 vyrų ir buvo ka
rališko palociaus sargyboj.

jau panaikino

i buvo savotiškai 
gvardiečių dali-

Tokio. — Pan American 
lėktuvų kompanija atidarys 
liniją tarpe Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų. Skrai
dys “jetai B-707”.

ėjusį penktadienį, rugsėjo 
18 d., Tar. Sąjungos prem
jeras Nikita Chruščiovas 
kalbėjo Jungtinių Tautų A- 
samblėjoje ir patiekė pasiū
lymą, kuris žaibo greitumu 
nuskambėjo per visą pasau
lį. Dabar visi kraštai, visos 
tautos, visi žmonės jį dis- 
kusuoja.

Tai visuotinio ir pilno nu
siginklavimo pasiūlymas. 
Visur buvo kalbama, kad 
premjeras Chruščiovas As
amblėjoje kalbės apie nusi
ginklavimą ir duos savo pa
siūlymus, bet vargiai kas 
tikėjosi pasiūlymo už visuo
tinį ir pilną nusiginklavimą 
visų kraštų ir visų valsty
bių!

Chruščiovas sakė:
“Esmėje mūsų pasiūlymas

yra toks, kad ketverių me- privalo pasilikti tiktai grie- 
tų laikotarpiu visos valsty- žtai apriboti policijos (mili- 
bės turi pravesti pilną nu
siginklavimą, kad nebeturė- pagal susitarimą nustatyto 
tų jokių priemonių karo ve
dimui.

“Tas reiškia, kad visos ar- Į Jais ir 
mijos, visi kariniai laivynai j palaikymui tvarkos ir pilie- 
ii oro jėgos turi liautis gy- čių apsaugai”.
vavę, generaliniai štabai ir: Q kad šitoks visuotinis ir 
karo ministerijos turi būti. „ nusiginklavimas bū- 
panaikinti, mihtannio ap- įų pravegtaf ir pildomas vi.

sų šalių ir valstybių, Tary
bų Sąjungą siūlo sudaryti 
pasaulinę komisiją, kurioje 
atstovybę turėtų kiekviena 
valstybė.
Pirmieji atsiliepimai

Aišku, kad toks platus ir 
netikėtas pasiūlymas tie
siog pritrenkė Asamblėjos 
delegatus. Įvairių delegaci
jų galvos atsisakė pareikšti 
savo nuomonę. Laukia ins
trukcijų iš savo valdžių. 
Tuo tarpu tarybinis, pasiū
lymas bus įtrauktas į As
amblėjos sesijos darbotvar- 
kį ir bus vėliau diskusuoja
mas.

Vakarai rengiasi pasiūly
mą atmesti kaipo “neprak
tišką”. Klausimas tiktai at
metimo formos, būtent, kaip 
pasiteisinti prieš savo žmo
nes už nenorėjimą nusigin-

Milijonas dolerių 
plieno streikui

San Francisco, Calif.—U- 
nited Auto Workers prezi
dentas- Walter P. Reuther 
įteikė milijono dolerių čekį 
United Steelworkers of A- 
merica unijos viršininkams. 
Įteikė ir dovanojo “parem
ti ir palaikyti” plieno dar
bininkus, streikuojančius 
nuo liepos 15-tos.

GENEROLAS POWER 
VĖL DŽIŪGAUJA 

Washingtonas.
Strateginio 
mandierius 
Power vėl 
sako, kad 
nas iššovė
kuri per pusę valandos nu. 
lėkė 4,400 mylių virš Ra- kluoti?

JAV 
orlaivyno ko- 

generąlas T. S. 
džiaugiasi. Jis 
karinis orlaivy- 
raketa “Atlas”,

cijos) kontigentai (būriai),

kiekio kiekvienai šaliai, gin
kluoti tiktai mažais gink- 

taikomi išimtinai

miojo vandenyno. Power 
sako, kad tokiomis raketo
mis jau galėtų pasiekti Ry
tinį Sibirą. Neseniai gen. 
Power sakė, kad jo koman
doje JAV bombiniai lėktu
vai vienu užpuolimu galėtų 
užmušti 50,000,000 TSRS 
žmonių.

Valparaiso, Ind.—Univer
siteto vyriausybė uždraudė 
toliau vykdyti kankinamų
jų šposų (hazing) vykdy
mą po to, kai 9 studentės 
tapo sužeistos. Trys atsidū
rė ligoninėje, vienai sulau
žyta koja.

Iš karto mūsų amerikinė
je spaudoje buvo bandoma 
net pašiepti Tarybų Sąjun
gos pasiūlymą, bet tuojau 
buvo susigriebta ir pradėta 
rimčiau į klausimą žiūrėti. 
Girdi, kodėl mūsų vyriau
sybė nebuvo pirmutinė tokį 
nusiginklavimo planą pa
siūlyti?

Mūsų valstybės sekreto
rius Herteris sako: Mes 
Chruščiovo pasiūlymą turė
sime rimtai apsvarstyti ir 
tik po to nasisakyti. Ypač 
laukiame busimųjų pasita
rimų tarpe premjero ir pre
zidento Eisenhowerio.
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JAV lietuviai tėviškėje
Rašo JONAS KAŠKAITIS

Laiškai iš Lietuvos
Gilų, neišdildomą įspūdį 

padarė mano brangiosios 
tėviškės sostamiestis. ■<-

Koks jis švarus, dailus ir 
įdomus miestas! Nė iš’tolo 
Vilniui negali prilygti nei 
Niujorkas, nei kuMs kitas 
AmeHkos miestas^kur gat
vės bei parkai prišiukšlinti, 
dulkini, pilni triukšmo, o o- 
ras užterštas automobilių 
dujomis ir benzino (gazoli
no) nuodingais garais.

Vilniaus gatvės švarutė
lės, oras grynas, be triukš
mo, nejunti to dusinančio 

galėtų padėti streiką baigti. Viena, prezidentas turįs automobilių tvaiko. Namai 
rimtai persergėti plieno korporacijas ir paliepti joms ’ tokios įdomios architektū- 
rimtai derėtis su plieno darbininkų unija dėl streiko 1 ros, kad kas žingsnis norisi 
užbaigimo. Antra, jau dabar prezidentas privalo paskir- stabtelėti ir pasistebėti li
ti plačią bešališką komisiją, kuri tuojau ištirtų plieno giau. , >'
pramonės padėtį ir patiektų savo pasiūlymus darbiniu-; 
kams ir samdytojams dėl susitarimo.

Ką prezidentas Eisenhoweris galvoja Jis sutinka 
su Meany, kad streiką reikia baigti. Jis sutinka su 
Meany, kad tokia komisija būtų geras daiktas, bet su 
jos paskyrimu turi sutikti ne tik plieno darbininkų uni
ja, bet ir plieno korporacijos.

Plieno darbininkų unijos prezidentas McDonaldas 
tuojau pasisakė už George Meany pasiūlymus. Jis su
tinka, kad tokią komisiją prezidentas tuojau paskirtų.

Bet kaip į tai žiūri plieno korporacijos’. ____
prabilo jų atstovas Mr. Cooper. Jis priešingas komisi- į Vadovai Augustinas Būro 
jos paskyrimui. Jis reikalauja, kad prezidentas tuojau 1 ' ’ ...................
vykdytų gyvenimai! Taft - Hartley Įstatymą, pagal kurį 
prezidentas turėtų įsakyti darbininkams grįžti į darbą 
ir per 80 dienų klausyti samdytojų.

Dabar bus visai Amerikai aišku, kodėl plieno dar
bininkų streikas nesibaigia. Dabar visi mato, kad už 
tai atsakingos yra plieno korporacijos. Jos 
kytis. Jos nenori laisvomis derybomis ir 
baigti streiką. Jos nori, kad valdžia plieno 
streiką sulaužytų.

SUBSCRIPTION RATES
Unitcd States, per year ..... .. $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co............... $10.00 per year
Queens Co....... $5.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per yepr 
Foreign countries, 6 months

$5.50
$12.00
$6.50

Kaip dar ilgai streikas nesibaigs?
D/VRBO FEDERACIJOS prezidentas George Meany 

kreipėsi į prezidentą Eisenhowerį. Ragina jį susirū
pinti plieno darbininkų streiko baigimu. Meany kaltina 
plieno korporacijas už streiko nusitęsimą.

Meany duoda prezidentui pasiūlymus, kaip valdžia

Niekur Amerikoje nesu 
matęs tokių nuostabių kili
mų, išmargintų dailiais pie
šiniais, tokių švaručių alė
jų, tokių grakščių mądžių, 
krūmu ir tokios vešlios ve- 

. Ir 

jos.
Važiavome gatvėmis šva

ručiu patogiu autobusu, gė- 
c____ _ rėjomės didingais pastatais, ■

? Ju vardu !JU patrauklia architektūra.I 
* ' 1 t r i • A i • T,

žaliose pašlaitėse. Jos la
biau primena dailų parką, o 
ne kapinyną.

Šv. Pėtmir Povilo baž
nyčia apriaizgyta pastolių 
tinklais. - Ji restauruo j ūma* 
Vidus pritrenkia ' neapsako
ma figūrų gausybe. Nuo
stabusis baroko meistrų pa
minklas. šešioliktojo am
žiaus baroko meistrai išlie
jo savo įkvėpimą didingais 
ornamentais, taikliai susie
tais su tos epochos realybe.

Visame pasaulyje tėra 3 
tokio dinamiško baroko pa
minklai: šv. Petro ir Povilo 
katedra Romoje, Notrdam 
Paryžiuje ir Petro ir Povi
lo bažnyčia mūsų Vilniuje.

Vilniaus Universitetas — 
mūsų tėvynės pasididžiavi
mas ir garbė. Vieiią pačių 
seniausių mokslo šventovių. 
Jis įsteigtas 1578 m., Stepo
no Batoro laikmečiu. Masi
škas pastatas. -■ Kiekvienas 
jo kampelis,'koridorius, du
rų ornamentas, auditorijų 
struktūra dvelkia beveik 
keturių amžių praeitimi.

Jauniausias (38 m. am
žiaus) iš buvusių universi
teto rektorių — Jonas Ku- 

; šios 
šventovės 

istoriją. Lietuvių literatū
ros profesorius Bronius

nenori tai- 
susitarimu 
darbininku

Jau galima kai ką pasakyti
TAS TIESA, kad Tarybų Sąjungos premjero Niki

ta Chruščiovo vizitas dar nepasibaigęs, ir todėl tebėra 
~ peranksti daryti galutinas išvadas. Tačiau jau ir dabar 

kai kurie dalykai yra aiškūs. Jau aišku, kad premjero 
atsilankymas jau davė teigiamų rezultatų. Amerikos 
žmonės jau pamatė ir įsitikino, kad socialistinės šalies 
vadovas nėra koks nors velnias su ragais. Jie jau įsi
tikino, kad Chruščiovas atvyko pas mus ne Amerikos 
kapitalizmą nuversti ir palaidoti. Tai reiškia labai 
daug. Tai reiškia, kad komercinės spaudos sukurtas

kas ir Vytautas Pečiura ap- , .,. f 
i rodinėjo mums Lietuvos so- j J L? ais i stinės žymesnius pastatus! fldzlos moksl° 
į ir rūmus. Studentų bendra
bučiai, universale parduo- Pranqknq anrodinėia senie- tuvė, miesto Tarybos rūmai, Fianskus apiodineja seme 
! šv. Onos bažnyčia, geležin- 
kelio stotis, Ministrų Tary- 

i bos rūriiai, baigiami statyti i 
! Respublikinės bibliotek. rū-' 
: mai ir tt. Visur pilna dai
lios augmenijos, pavėsingų

; alėjų.
Nustebę pagarbiai apžiū- 

jrėjome istorinę Gedimino!t! 
1 Pilį,

nas, įdomiausias knygas ir 
raštus, keturių ir net pen- 

Į kių šimtų metų literatūros 
paminklus. Kiti pergamen
tai tebėra rašyti ranka dar 
prieš atsirandant spaudai.-

Mūsų įžymusis laisvietis (nių, tyčiojosi fašistai ir jų 
brūklynietis Mateušas Si
manavičius gavo 'laišką nuo 
savo brolio Jūrgio iš Molė
tų, kuriame, be asmeniškų 
dalykėlių, sakoma:

“Paskutinį sūnų Algį ir
gi išleidome amatų mokyk
lon į Vilnių. iPas mus Lie
tuvoje palaipsniui gyveni
mas gerėja... Šią vasarą 
pirkau radijo aparatą, tai 
iš darbo parėjus gerai pa
siklausyti kas nauja pasau
lyje. Laikraščius iš Ameri
kos 'Vilnį’ ir 
name, tik ne 
kurie numeriai 
bai pavėluotai, net už mė
nesio ir daugiau.

“Brolis matei Smetonos 
valdymo metais Molėtų mie
stelį. O dabar kad pamaty
tum, tai visai nebe tas, vi
sai nebe toji Vilniaus gat
vė. 'Šaligatviais žaliuoja me
džiai, o pati gatvė net akį 
veria, išlieta i asfaltu. Pats 
Molėtų miestelis išaugo ir 
pasipuošė, daugybė mūrų 
pastatyta — pastatyta val
gykla, kinas, kūno kultūros 
namai, bankas, 
vaikų darželis, mokykla, 
pirtis, ir daug, daug kitų 
namų. Be to, dar ir priva
čių namų daug pastatyta. 
Per Molėtus į Vilnių nutie
stas plentas, dabar liejamas 
asfaltu. Lietuvoje yra kol
ūkių milijonierių, ten ir j 
kolūkiečiams gerai gyventi, reikalai didžiuliai, 
gauna daug už darbadie
nius grūdų ir pinigų. Bet 
mūsų kolūkis tai silpnas, 
tai už darbadienius gaunam

t,

pakalikai iš bejėgių vaikų, 
moterų, senelių. To aš esu 
liudiniftkas ir niekuomet ne
pamirsiu'. Tarybų šalis bu
vo klastingai užpulta, todėl 
ji teisėtai- kovėsi ir iškovo
jo pergalę.

'V**'4’

Dabartiniu metu, dėde, 
pas 'irius -vyksta ” didžiulės

agronomu,' o dukra mokosi > 1 
pradinėje mokykloje, turi < 
tik 12 metų. Galiu pasi-f -■ < 
džiaugti, kad sūnų jau iš
mokiau griežti akordeonu 
ir kai atvažiuoja sekmadie
niais, tenka su sūnumi su- 
grainti, turiu armošką tri-

‘Laisvę’ gau- 
iš eilės, kai 

ateina la-

ligoninė,

pilvo ctooll dllUdllV opdlXVlcAl. v , v 1 .

Su nuoširdžia pagarba jnnzai. As dirbu motoristu 
žengiame siaurais korido- i dieną, pusantro darbaaie- 
riais. Kvėpuojame kelių am- n’° uždirbu; uz darbadienį 

. , , z.lų oru. Lelevelis, Adomas gaunu vieną kilogramągrū-
- , kur gausu stebėtinų Mickevičius Sirokomlė-Kon lr vieną rablj pinigais,
vaizdų, istorinių paminklu. dratavičius, Julius Slovac- 

Negalėjome atsistebeh kįg h. visa’ lejada moksli.
Dailės muziejaus paveikslų, iinkų tl£ toju lan. 

.portretų ir gamtovaizdžių ‘ * ,AJa Vil-

žengiame siaurais

zių oru
Žmona kolūkin neina, na
muose maistą paruošia ir 
gyvulius prižiūri..

i galerijomis. Nijoną Mešky- 
tė su meile ir giliu meno 
pažinimu bei erudicija ap- 
rodinėjo, aiškino teptuko ir

šaltojo kai o baubas apie pi emjei ą asmeniškai n apie paieįes meistrų drobes, sta- 
salį, kuriai jis atstovauja, daugeliui amerikiečių pasi- f i 4-lu,. u. LUias,darė nebe toks baisus.

Kas liečia pasaulį, tai Chruščiovo vizitas susilaukė 
daug platesnio pritarimo, negu buvo tikėtasi. Net Ro
mos katalikų bažnyčios galva popiežius Jonas XXIII 
iš šio vizito tikisi teigiamų rezultatų dėl visos žmoni
jos. Tiktai užkietėję socializmo priešai ir sufanatizuoti 
jų pasekėjai, į kurių tarpa įeina ir lietuviškieji kleri
kalai, menševikai ir smetonininkai, tebesiunta ant pre
zidento Eisenhowerio už Chruščiovo pakvietimą ir pasi
žadėjimą aplankyti Tarybų Sąjungą.

Prezidento ,de Gaules meškere
SENIAI LAUKTAS IR PRANAŠAUTAS Francūzi- 

jos prezidento de Gaulle planas dėl Alžirijos jau paskelb
tas. Jį rugsėjo 17 dieną paskelbė pats de Gaulle.

Prez. de Gaulle siūlo alžyriečiams tuojau baigti 
sukilimą prieš Francūziją. O prabėgus ketveriems me
tams, jis Įeisiąs jiems nusibalsuoti, kas jiems geriau 
patinka: visiškas ir pilnas susiliejimas su Francūzija, 
arba autonomija, kurioje Alžirija turės savo valdžią, 
kuri priklausys nuo Francūzijos malonės ir pildys Fran- 
cūzijos prisakymus. ,

Net ir tie, kuriems karas Alžirijoje atsibodo ir no
rėtų matyti jo baigimąsi, labai abejoja prez. de Gaulle 
plano pasisekimu. Jie nesitiki, kad alžyriečiai kibtų ant 
šios francūzų imperialistų meškerės. Galimas daiktas, 
kad jie dar sustiprins karą už pilną nepriklausomybę.

skulptūras. Kokių 
dailių aliejinių tapinių teko 
matyti ir jais grožėtis! 
Kaip skoningai > meniškų 
rankų iškabinėti didžiųjų 
meistrų tapybos kūriniai!

O kokias istorines įdomy
bes išvydome Istorijos - re
voliucijos muziejuje! Anta
nas Maldonis aiškino tokią 
gausybę istorinių dokumen
tų, atvaizdų, archyvinių pa
minklų, kad tiesiog atsiste
bėti negalėjom^. ■

O koks šaunius, dailus ir 
įdomus Valakampių kuror
tas bei poilsio ir atostogų 
vietovė!

Buvome “Spartako” ; 
dione. Šiame dailiame am
fiteatre buvo pilna entuzia
stų stebėtojų. Su ne viėriu 
iš jų ■ tęlio labai maloniai, 
labai įdomiai pasikalbėti. 
Didelė garbė buvo man su
sipažinti su Vilniaus bur
mistrui Jonu Vildžiūnu, su 
generolu J. Macijausku • ir 
kitais i labai maloniais drau- 
gaiš ir draugėmis.'

kė šį seną garbingą Vil
niaus universitetą, pava
dintą Vinco Kapsuko var
du.

Vilniaus gelžbetono kon
strukcijų gamykla—nuosta
biausias fabrikas.

Lietuvos Kino studijoje 
matėme lietuvių gamintus 
filmus: “Neringa”, “Nemu
no žiotys”, “Jie — kaunie 
čiai”, “Julius Janonis”. Jie 
paliko mums gilų’ įspūdį. 
Didžiai1 sujaudinti važiuo
jame atgal į “Vilniaus” vie
šbutį.

Čia man maloniausia 
staigmena: net iš Mirosla
vo; Alytaus rajono, atvažia
vo mano artimieji giminės 
-—seserėčia Elena Tamulio- 
nienė, jos sūnūs Algimūn- 
tas su grakščia jaunute 
žmona. O uriivėrsiteto rū- 

s^a" muose susitikau mieluosius 
gimines Mercevą, Kęstutį 
Banioriį. P-c ";: -v

rū-

■ fc kičini ffdalrriiai inet gubernatoriams. I Stebėjau vikrius futbolo 
lo laldAŲ ICucmUJdl Tegu jie visi pasiskaito, • meistrus lietuvius^ lerikty- 
Gerb. drauge, Antanai, į pastudijuoja: kokius gaiva- niaujančius su
Man rodosi kad šitie do-!us jie įsileido, priėmė net futbolininkais. Ęokiakultū- 

kumentaR-iXj kurte da- i išskėstomis rankomis!.. O rm«a stebėtojų pdblika^
Gerb. drauge, Antanai, Ukrainos

kių barnių, 
muštynių.
/ Sekančią dieną lankėmės

bar eina per “Laisvės” skil- į galimas daiktas, kaip grei
tis, kaip tai: Ką ošia Pane-, tai jie susipažintų su tų 
rių pušys, Šūviai fortu pa- gaivalų juodžiausiais dar- . . _ - .
šlaitėse ir Nežinomo ąuto- bais, jų, beširdiškumu, tiek Kanų I kapinėse Antakalnio 
riaus dienoraštis, būtinai daug nekaltų žmonių isžu-i —

. v

būtinai daug nekaltų žmonių išžu-) 
1 1 !•* •11turėtų būti išversti į ang-1 dymu, kankinimu ir dar ty

lų kalbą ir išsiuntinėti kiek- j ciojimusi iš kruviniausių 
vienam mūsų šalies sostinės! žmonelių ir nekalčiausių 
kongresmanui, kiekvienamI vaikelių kančių... Tai gąl. į 
senatoriui, kiekvienam mū- dipukus jie pradėtų kitaip 
sij Valstybės Departamento žiūrėti, juos vertinti...

Juk skaitant tuos jų žiau-valdininkui ir pačiam pre
zidentui, vice-prezidentui ir rumus, kiekvieno žmogaus,

kad ir būtų akmeninė 
dis... turi sudrebėti., 
jei ne mirtinai plyšti!

P. S. Dipukus čia be rei
kalo įdėjau, žmogžudžius 
turime išskirti iš nekaltų 
dipukų tarpo. ••

Susitinku Jurgis

šir- 
jau

Waterbury, Conn.
Lietuvių moterų rankdarbių 

paroda [vyks spalių 17 ir 18 
dienomis,; Venįa^ salėja,103 
Green St., nuo 10 vai. ryto iki 
10 vai. vakaro. ’ ? ■■'V
■' Ra’ftktlhrbių mylėtojos ren
giasi prie -įjard^ds visu smar
kumu. .• Jos .renka rankdarbius 
nuo moterų ir. labai daug jau 
yra gavę prižadą, kad ; jos 
d u os - išstatyti.. savo . rankdar
bius parodoje.
\ Taipgi platina tikietus dėl 

tc>6 parodos, 'irA tikietai gerai 
platinasi, nes yra daug mote
rų ir. vyrų, kurie nori pama
tyti, ką lietuvės moterys yra 
padarę per daugelį metų. To
kios parodos dar nėra buVę 
tarp lietuvių Waterbury mies
te. ’ \ |.

Daug yra moterų, kurios 
per daugelį metų mezga, siu
va ii4 .neria., iF yra pridirbę 
gražiausią darbų ir darbelių, 
tai dabar \ turės/progą juos iš
statyti šioje parodoje. ? - :

Rengėjos kviečia visus ap-

Mūsų įžymusis veikėjas 
Jonas Grybas gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo sesers 
sūnaus. Jame randame įdo
mių dalykų apie šiandieni
nį gyvenimą mūsų senojoje 
tėvynėje. Laiške skaitome:

Gyvename dabar visi ge
rai, nors ir labai šiurpios 
karo audros pas mus praė
jo, bet vėl užgijo karo pa
darytos žaizdos, gyvenimas 
pasikeitė iš- pagrindų.

Aš ir mano -brolis, sesuo 
būdami dar maži, 7 metų, 
pradėjom ganyti pas ūki
ninkus, nes tėvui mirus 1L 
kome trys mažamečiai vai
kai ir vienai motinai išmai
tinti buvo neįmanoma, to
dėl man teko sunki našta 
patarnauti pas ūkininkus 12 
metų. Vėliau; kilus karui, 
būdamas 18 metų amžiaus, 
į)atfekau į kariuomenę, esu 
karo dalyvis, teko kovoti 
prieš vokiečius fašistus. Vi
so ištarnavau 6 metus Ta
rybinėje armijoje. Pergalės 
dieną teko švęsti, mylimas 
dėde, Vokietijoje, prie O- 
deros upės, ’ Breslau mieste. 
Labai žiaurūs buvo metai, 
daug žalos pridarė, sugrio
vė 1 ir sudegino miestus, iš
žudė milijonus nekaltų žmo-

lankyti šią parodą/ Būsite vi
si atsilankiusieji patenkinti.

Gavome laišką nuo S. Mei- 
sonų iš Floridos, kuriuo pra
neša, kad jie, išgyvenę Flori
doje virš 10 metų, ketina ne
užilgo sugrįžti į . Waterburį. 
Priežastis.— abiejų susilpnė
jusi sveikata. Jų namas jau 
yra ant pardavimo, ir kaip 
greitai namas, bds parduotas, 
taip greitai .sugrįš į Waterbu-i 
rį gyventi pas savo dukterį ir 
žentą Ch. Webbe.

Grįžkite, jūs laukia jūsų 
draugai. ■ •

M. Svįnkūnienė

Todėl aš, mylimas dėde, 
visų vardu kviečiu, progai 
pasitaikius, atvažiuokite 
pas mus, dėl jūsų mes su- 

jštatybos; ’ vystosi kultūra, j rasime pastogę, gyvenimas 
auga technika. Pas mus da-! ir pas mus yra įdomus, 
bar vaikai nebetarnauja, linksmas ypatingai vasarą, 
bet mokosi. Žmonės nebe- Šiais metais pavasaris buvo 
vartoja medinių žagrių, o labai ankstyvas, kaip atro- 
laukuose dirba įvairi tech- do, bus nebloga ir vasara, 
nika, mechanizuota: Tary- turėsime 
bų Lietuva nebetokia, ko- uogų, obuolių.
kią dėdė išvažiuodamas pa- į Linkėjimai nuo visų šei- 
hkai. mOs narių, jūsų įsiilgęs

Skukauskas, Petras

įvairių daržovių,

likai.
Dar apie save. Pirmiau

sia pasisakysiu kad esū ve- 1959m vi-2 d. 
dęs, turiu tris sūnus. Vy
riausiajam jau 7 metai, o 
jauniausiajam 4 mėtau Be 
to, turiu įsisūnijęs dar du 
vaikus ir auginu, tai yra 
sūnų ir dukrą. Sūnus turi 
jau 16 metų, mokosi Salų 
žemės ūkio technikume—

Maskva. —1960 metų pra- 
džioje į Jungtines Valstijas 
vyks Maskvos Simfonija, 
kurioje yra 120 muzikantų. 
Amerikoje jie duos 34 kon
certus. 7

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

(IŠsikirpk ir laikyk paeiliui)

PRIDEDAMASIS, 
PAPILDOMASIS 

MAISTAS •
Visų mūsų mitiminiai

Mūsų 
dieta turi didelių trūkumų* 
Laukti, svaičioti ir kentėti, 
merdėti nėra prasmės. Ir 
nėr ko laukti!' Tai ir pra
dėkime griežtai ir pastoviai 
nustatyti sau mitiminį pla
ną.

Parsineškite keletą papil
domųjų valgių. Gausite jų 
stariibesnėse maisto krautu
vėse, gal ir sveikatos mais
to (health food stores) 
krautuvėse, ar ir vaistinėj.

1. Kviečio daigų (wheat 
germ). Imkite pusryčių po 
du tris valgomuosius šaukš
tus. Tai gatavas maistas. 
Kabink ir kramtyk. Gali 
su pienu ar su vaisių sun
ka. Ir bet kada galima pa
smaguriauti kviečio daigų.

2. Bravorio mielių (brew
ers yeast granules or tab
lets). Tiek pat ir taipo pat, 
kviečio daigus. Jei grūde
lių formoje ’negavote, tai 
gaukite tablečių. Jų imki
te po saujelę (20-30 table
čių) . Reikalaukite kitą 
kautą kad turėtų grūdelių, 
kruopelių formoje. Bet mie
les šveiskite triskart kas
dien.

3. Pieno miliukų (instant 
milk, nonfat milk powder).
Keturis šaukštus į šiltą ar 

karštą gėrimą. Irgi tris
kart kasdien.
-*;4. Mazold —■ kukurūzų 
aliejus. Rytais per pusry
čius po 2 valgomus šaukš
tus.

5. Moliaso (blackstrap 
mdlasses). Bet kada po 
šaukštą, kai užsimanai sal
dymų. . C .

6. Rudojo cukraus (dark
brown sugar). Bet kam už- 
saldint. Baltasis cukrus ne
gyvas. :'

7. Sojos miltų (soybean 
flour), sklindžiains, blyne
liams kepti;’ • Sojos aliejus 
(soy oil) dar geresnis ir Už 
mazolą.

8. Vitaminų ir mineralų 
mišinio —• visokių, didelėm 
dozėm.

Tai čia vis maisto daly
kai, kurių paprastame 
maiste esti permažai, o pa
prastas maistas lai būva 
kuo mažiausia gadintas. 
Viso grūdo kvietinė duona,

paprastas amerikinis sūris 
(American cheese, mild 
chedar), kepenų, liesos mė
sos, žuvies, apelsinų ir šiaip 
vaisių, salotų, lapuotų dar
žovių. Tūlas daržoves vir
kite, suvartokite ir sunką. 
Galima turėti datulių, razi
nų, riešutų. Jokių alkoho
linių gėralų, rūkalų ir pa
našių paibelių. Perdaug ne
gerkite net vandens: vitami- į 
nūs ir mineralus išplau- 
džia.

Įvairumo dėlei — jogur
to, uogų, smegenų, inkstų, 
austrių. Galite ir sriub6s$*~7*^ 
tik nugriebkite riebalus.^ 
Sviesto nereikėtų nei ledų 
(šaldinio, ice cream), nei 
saldainių. Druskos, nors ir 
juoduotos, mažiau. Sūry
mų, karštų prieskonių, už- 
daralų mažiau arba visai 
ne.

Pusryčiai tegul būva so
čiausias valgymas. Pie
tums — liesos žuvies ar 
mėsos, salotų, gal ir kiek 
virtų daržovių, stiklą pie
no, dar ir pieno miltelių. 
Vakarienei — stiklą pieno, 
pieno miltelių, bananą, 
apelsiną, juodos duonos 
riekutę. Prie kiekvieno re- . 
gulinio valgio dar ir kokio 
papildomojo maisto pridė
kite.

Tai ir visa muzika. Dar
bo prie tokio valgymo ne
daug, o naudos tiek ir tiek ! 
Daug geriau už ligoninę ar 
sanatoriją ir už kokius^ 
vaistus. Prie šitokios die
tos, sirgti nereikės, nebus 
gydytojo ar ligoninės išlai
dų. Tai—jūsų didžiulė lai
mė. Šitokias gyydy toj iškas, 
išlaidas jau verčiau atidė
kite savo maisto programai.

Pasimankštinkite. Būti
nai pasivaikščiokite 40 ar 
daugiau minučių — ir ga- į 
na žvaliai, sparčiau, geriau 
vakare, o paskui — gult. * 
Skaitykite knygas, laikraš
čius. Galite truputį ir po
gulio prigulti. Jei numato
te ilgiau kur pavakaruoti 
(prakalbos,, koncertas, pa- 
žmonys, vaišės; svečiai), tai 
pirma to kiek prisnūskite. 
O šiaip — anksti gulkite, 
anksti kelkitės. . Negadinki
te akių, nežiopsokite j te
levizijos žioplus parody
mus. Šimtą sykių geriau (
knyga. Protarpiais giliai <
pakvėpuokite. Pilvą pam^JL 
gykite', pastuksenkite, kad 
dujos išeitų.

2 p.-Laisvė (Liberty)Antr., rugsėjo (Sept.) 22, 1959

- -i



Lietuvių Literatūros Draugijos 
/ svarbiaisiais reikalais

Tikiu, jog D—jos nariai ima, svarbiu tokiai medžią- 
jau bus perskaitę arba bai-1 gai šaltiniu bus senieji lai- 
gia skaityti paskutinį leidi-. kraščiai, brošiūros, įvairūs 
nį—Rojaus Mizaros “Algio 
Lumbio Nuotykiai”. Būtų 
gerai, kad perskaičiusieji 
jį spaudoje parašytų savo 
nuomonę apie knygą.

Paskutiniame C.K. posė
dyje buvo plačiai kalbėtasi 
apie sekamiems* metams lei
dinį. Numatoma bent trys
pasiūlymai. Kaip galutinai Daug lietuvių dirbo anglia- 
1 J kasyklose; aktyviai dalyva

vo streikuose. Yra ir dau
giau senų angliakasių, ku
rių prisiminimai būtų labai 
vertinami.

Angliakasių kovose daug

reikalas išsispręs, bus vė
liau pranešta.

Dabar eina nominacijos 
dėl Centro Valdybos seka
miems porai metų. Visiems 
žinoma, kad draugijos f unk- 
eijonavimas daug priklauso P»dšjo jų moterys: kur vy- v o x MAvvifi KitttVs minim nvQ0H7nr7-
nuo C. Komiteto sudėties. 
Nominacija turėtų susirū
pinti visi nariai. Vadovybė
je reikalinga pastatyt žmo
nes, katrie rūpinsis tolime
sniu Draugijos veikimu.

Istorijai medžiagos rinki
mas eina biskelį per lėtai. 
Ei’|ė veikėjų jau rašė savo 
prisiminimus, bet to dar ne
gana. Centro Komitetas rū
pinasi, kaip tąjį pasimoji- 
mą geriau vykinti. -Pasiro
do, kad ateinantiems me
tams nesuspėsim istorinės | 
knygos paruošti, bet 19611 
m. turėtu realizuotis mūsų 
planai, bent pirmas tomas 
turėtų pasirodyti. Rūpini
mąsi surasti asmenį, kuris 
būtu 
kiam darbui, 
labai didelis ir atsakomin- 
gas. gi laiko nebus tiek, 
kad asmuo galėtų lengvai 
pastudijuoti kiekvienos lie
tuvių kolonijos atskirai vei
kimą, draugijas, pasižymė
jusius asmenis. Supranta-

kompetentiškas to-!
Darbas bus

į Prisiminimai ir įspūdžiai
dovauja dideliam gyvennamių 
statybos darbui. Tiesiog ne
galima, neįmanoma apipasa- 

jkoti žodžiais tuos visus filme 
i matytus vaizdus. Tik žiūrėk 
'ir džiaukis!

Jau septinta valanda vaka- 
! ro. Didesniu ir didesniu srau
tu žmonių minia ima plaukti 
į didžiąją Madison Sq. Gar
dena. Aš irgi toj minioj jau 
pasiekęs balkoną ir, pagal bi
lieto vertę, dairausi sau vie
tos. Neėmė daug- laiko, iki ši 
didžioji svetainė prisipildė pil
nutėlė, kaip bičių avilys. Kle
gesys, ūžesys susilieja į didelį, 
kaip miško, ošimą, štai vy
riškis išeina ant estrados ir 
per garsiakalbį persergsti, 
Kad programos metu nebūtų 
imamos nuotraukos. Dar ke-r 
liolika minučių — ir į estradą 
išeina dvišimtinė menininkų 

i grupė. Plojimas, kaip di- 
• džiausią audra, nusiaubia šį 
i milžiną pastatą. Ir štai pra
sideda dviejų ir pusės valan
dos programa- f e s. t i v a 1 i s . 
Griausmingi plojimai ir šūkiai 
‘bravo, ura” palydi kiekvie
ną išstojimą—dainą, šokį ir'tt. 
Kiekvienas menininkų išstoji
mas vis puikesnis, šaunesnis, 
/domesnis ir keliantis žiūro- 

■ vUose-vis aukštesnį entuziaz
mą. O kada” Arturas Eisenas 

l sudainuoja liaudies dainą 
' “Volga Boatmen,” tai publika 
tiesiog nenori jo paleisti — iš- 

! šaukia net kelioliką kartų. 
I Taip jau ir kada žvitrioji la
kioji, it paukštytė, Liudmila 
Bogomolova atlieka gulbės šo
kį .“Trykštantis vanduo,” pub
lika benori su ja skirtis ir ga- 

' na—iššaukia po kelioliką kar- 
jtų.-Ir reikia pasakyti, kad ji 
kaip tikra paukštė skraido po 
estradą, rodos,' ir kojomis 
grindų nesiekdama. Nesu sa
vo; gyvenime matęs tol<io ūpo, 
tokio entuziazmo tokioj mi
nioj žmonių! Širdis taip ir 
liepsnoja džiaugsmo liepsna! 
Ir kaip nesidžiaugti matant, 
kaip, darbo liaudies sūnūs ir 
dukros taip aukštai išsilavinę 
mene! Kaip nesidžiaugti, ka
da matai/ kaip po daugelio 
metų puoselėta idėja, niekad 
nenustojant vilties, štai prieš 
tavo ; akis sužydėjusi taip 
skaisčiomis spalvomis!..

Pasispaudęs valizėlę, žy
giuoju didžioj New forko 
žmonių minioj, kaip kokiame 
sraute, link viešbučio, kad su 
sirasti apsistojimui vietelę. 11- 
,gai neteko klaidžioti, kambarį 
gavau greitai, ir, pasidėjęs 
valizėlę, pats apsitvarkęs, lei
džiuosi link Medison Square 
Gardeno, nė pietų neužkan- 
dęs. Gardene radau jau dvi 
eiles žmonių, slenkančių .. prie 
langelio, kur parduoda bilie
tus. įėjęs dairausi, į kurią ei
lę stotį. Bet, 1 a i m e r, ■ čia 
tur būt dievo Zeuso duktė 
Athena “atėjo” man į pagal
bą, žiūriu, stovi scrantonietis 
Valukas ir dairosi, ar neįsiū
lys man savo bilieto, kurį jis 
nusipirko diena prieš. Dėl 
kokios nors priežasties jis ne
galįs eiti tą vakarą pamatyti 
tarybinio muzikos ir šokių 
festivalio. Man tas labai tiko, 
nes nereikėjo stovėti eilėj. 
Paėmiau iš jo bilietą ir abu 
•^ėjorn į gatvę: jis patraukė 
savh keliu, o aš nėriau į po
žeminį traukinį. Juk rytoj iš
skrenda pirmosios kregždutės 
į brangiąją gimtąją šalį Lie
tuvą! Būtinai turiu pasima
tyti su drg R. Mizara ir pa
linkėti laimingos kelionės. '

Dar valanda —- ir aš jau 
“Laisvės” pastogėj, spaudžiu 
dešinę drg. Bukniui, o vėliau 
drg. Mizarai ir visiems ki
tiems. Vienok perilgai neten
ka kalbėtis: jie visi užimti 
darbais, o aš turiu skubėti 
grįžti į Times Square ir pa
matyti sovietinį filmą — “Di
dinga šalis manoji”—pirmiau, 
negu eisiu į Madison Sq. Gar- 
deną.

Štai aš jau ir balkone ir, 
rodos, skraidau po plačiąją 
Sovietų šalį, širdis džiaugsmu 
plazdena, net džiaugsmo aša
ra nurieda per vargų išraukš- 
lėtą veidą, bežiūrint- į tą di
džiąją darbo liaudies šalį, 
į tas 'jaunuolių gretas, kaip 
jie, pilni entuziazmo, džiaugs- 

kopia kolūkyj į kombai- 
nus^ir leidžiasi, kiek akis už- 
,m»ato, kviečių laukais., O kur 
Maskva, Leningradas ir kiti 
miestai, kur milžiniškų staty
bų* darbai? štai, Maskvoj 
jauna moteriškė inžinierė va

Miolai vedS' kovąruž darbo prie savo dukrelės Emilios, 
sąlygų pagerinimą.sąlygų pagerinimą. Rugsėjo 12 d. Andrius ir

Jaū būvo kiek rašyta apie Olga Zarubos, taipgi J. ir 
audėjų darbą; ir jų kovas, j S. Budrevičiai, Zarubųnau-

atsišaukimai, žmonės, pra
leidę/50-60 metų gyvenimo 
sūkuriuose, yra labai daug 
visko matę - prityrę. Kol i 
kas, dar permažai draugai 
yra rašę. Pavyzdžiui, imsiu 
Vincą Ramanauską. Rodos, 
jis daugiausiai gyvenimą 
praleido mainų apylinkėse.

Reikėtų daugiau apie tai 
pasakyti. Rodos, draugės 
Julija Reinardienė su Bo- 
liene laike didžiojo Naujo
je Anglijoje streiko važinė
jo po kolonijas, rinkdamos 

I streikieriams paramos. At
siliepkit, draugės.
* Čion suminėjau tik kelias 
pramonės šakas, kur lietu
viai sunkiai dirbo ir kovo
jo, gi tokių yra daug, o 
mūs broliai ir sesės visur 
veikė. Rašykim savo prisi
minimus kaip kas mokam, o 
surinktoji medžiaga bus tin
kamai ‘sutvarkyta. Ne vien 
tik mes, Lietuvoje jaunieji 
žmonės godžiai rankios pa
davimus, kaip Amerikoje 
gyvenantieji lietuviai, sun
kiai dirbdami, prisidėjo 
prie pakėlimo aukštesnio 
gyvenimo lygio.

K. Petrikie'nė

rams buvo sunku prasiverž
ti, moterys ten priėjo, strei
klaužius sulaikė. Lietuvės 
moterys, kaip ir vyrai, daug 
kur pasižymėjo. Būtinai rei
kėtų kam iš senųjų mainie- 
rių, bent trumpoje formo
je, parašyti. Aš labai norė
čiau išgirsti pačių1 moterii 
prisiminimus: mat,moterys 
tada: “nedirbo”, jos augino 
dideles šeimas: skalbė, vi
rė, namie duoną kepė. Kad 
pagelbėjus vyrui šeimą iš- 

i laikyti laikė įnamius. Daž
nai tokie įnamiai dirbdavo 
pakaitomis — dieną dirban- jr drauges, 
tieji miegodavo naktį, o] 
naktimis dirbantieji, toje 
pat lovoje, miegodavo die- 

Į na! Parašykit'apie tai.
Nieko dar neparašė J. A. 

Bekampis, o jis turi labai 
daug ką pasakyti. Daug 
metų jis buvo rūbsiuvių lie
tuviško skyriaus delegatu. 
Būti rūbsiuviu, tuomet bu
vo lyg ir pajuoka: Silkėmis 
vaišindavosi... Rūbsiuviai

Norwood, Mass.
Turėjome malonią viešnią, 

Laisvės skaitytoją iš Den
ver; Colo., Elizabeth Gal- 
gauskienę. Ji čia 
keletą savaičių pas A. ir O. 
Zarubas, taip pat ir paski- 
ths savo artimus draugus

Rugpjūčio 21 d. vakare 
Zarūbos suruošė puikias jos 
išleistuves. Susirinko gra
žus būrelis artimų draugių 
ir draugų, prie skanių už
kandžių ir gėrimų visi link
smai leido laiką, vėliau at
sisveikino, palinkėdami jai 
laimingos kelionės. .

E. Galgauskienė rugp. 22 
d. iš Bostono orlaukio išlė
kė į Denverį. Ji ten gyvena

Be abejonės, šioj tūkstanti
nėj minioj buvo ne vienas ir 
tokių, kurie visados žiūrėjo 
su panieka į darbo žmonių di
džiąją šalį ir nesigailėjo šlykš
čių šmeižtų. Ar toKie žmonės 
jautėsi darę klaidą ar ne — 
negalima pasakyti. Ir ar jie 
kiek, pasimokė ir dabar, taip
gi negalima žinoti.

Ir taip šaunioji šio vakaro 
festivalio programa baigėsi 
11 vai. nakties. O kaip norė
tųsi dar ilgiau pasidžiaugti 
tais darbo liaudies sūnų ir 
dukrų šokiais, dainomis ir vi
su. kitkuo, bet... bet laikas jau 
ir pasilsėti. Mano sveikatos 
stovyj tai buvo be galo ilga 
diena, bet nors ir jausdamas 
nuovargį, * jaunatviškai nusi
teikęs žingsniuoju / link vieš
bučio ir galvoju: kiek per il
gą metų eilę išpilta visokių 
srutų, šmeižtų, ant darbo žmo- i 
nių šalies, ir už ką? Tik už 
tai, kad ta darbo liaudis, tas 
darbo milžinas paėmė savo 
šalies, savo ateities vairą į 
sayo rankas, nustumdamas iš
naudotojus ir vergėjus į šalį, 
ir patys dabar kuria naują 
gyvenimą, naują ateitį! . • ;

Tai. taip baigėsi, mano pir
moji didmiestyje praleista 
diena, pilna puikiausių įspū
džių.

Sekantį rytą, pasilsėjęs, iš
simiegojęs; atbudęs žiūriu pro 
langą, ogi lietus šniokščia.— 
O, 'kad jį devynios vėtros !— 
sukeikiau. Ir kur dabar reikės 
dingti? Colisėumo durys atsi
daro tik 11 vai., o čia dar tik 
biskis po aštuntos—visos trys 
valandos laukti! Na, ką pa
daryti... Dar pusvalandį pa- 
drybsau ir keliuosi, taisausi. 
Apsitvarkęs išeinu iš viešbučio 
ir užeinu į valgyklą pusryčių, 
kur dar praleidau pusvalandį 
laiko, nes kitur nėra kur ding
ti. 10-a jau valanda, ir aš, 
pasišaukęs taksį, važiuoju į 
Coliseumą, nes kitaip neįma
noma pasiekti, kada lietus 
čiurškia. Mano nuostabai, jau 
šimtai žmonių susirinkę, ne
paisant lietaus, laukia būti 
pirmutiniais įeiti į tą nuosta
bią dirbinių ir dailės parodą. 
Tarpe susirinkusiųjų eina įvai
rūs pasikalbėjimai. Pasirodė, 
kad daugelis iš susirinkusiųjų 
atvykę iš toli. Aš irgi įsitrau
kiu' P pokalbį su pora rusų, at
vykusių net iš Chicagos. Ir

ju Chevrolet išvyko į Flori
dą, ten paviešėti porą sa
vaičių. Linkiu jiems laimin
gos kelionės.

Nellie Grybienė jau be
veik du mėnesiai kai atos
togauja San Francisco, Ca
lifornia. Dar nesigirdi su
grįžtant. Atrodo, kad Kali
fornija jai patinka, todėl ir 
nesiskubina grįžti į Massa
chusetts.

M. Uždavinis

Pittsburgh, Pa.
Pasitikimas turistų

Rugsėjo 13 d. vakare LDS 
160 kp. name buvo sureng
tas banketas LDS 8-os aps
krities pasitikimui sugrįžu
sių turistų iš Lietuvos Ta
rybinės Socialistinės Respu
blikos.

Publikos dalyvavo daug. 
Dėl didelės publikos vieta 
buvo permaža, prie stalų vi
si netilpo, reikėjo antru 
kartu stalus ruošti. Mais
tas buvo gerai gaspadinių 

. v_. paruoštas, moterys turėjo 
viesejo jaUg dirbti. Garbė joms už 

tai.
Publikai pavalgius, buvo 

paprašyti turistai papasa
koti, ką jie matė ir girdėjo 
gimtoje šalyje Lietuvoje, 
kaip dabar Lietuva atrodo, 
ir kokius įspūdžius iš ten 
parsivežė. Pirmiausia kal
bėjo Juozas Mažeika, papa
sakodamas eigą turistų ke
lionės, kaip gražiai juos Lie
tuvoj priėmė, kaip visas 
maršrutas po Lietuvą jiems 
sekėsi ir kaip dabar Lietu
va atrodo. Antras turistas 
ir kalbėtojas buvo J. K. Ma-

taip bematant prabėga valan
da laiko, ir štai atsidaro ir du
rys. žmonių srautas grei
tai suplaukia į didįjį Coliseu
mą ir pasileidžia-apžiūrėti so
vietinius dirbinius. O čia tų 
dirbinių tokia gausa ir nuo
stabumas, kad smulkmeniškai
aprašyti nę nebandysiu, nes 
jau daug buvo apie tai ra
šyta.

Laikas bėga greitai, nė ne
juntu, kaip prabėga diena, o 
į viską gerai įsižiūrėti neįma
noma viena diena. Kadangi 
esu buvęs angliakasys, tad ir 
apsistoju prie anglį kasamų 
mašinų. Panašių Amerikos 
anglies kasyklose nesu matęs. 
Kiek spėjęs apeiti, apsižval
gyti antrajame aukšte, slen
ku aukštyn į trečiąjį aukštą, 
kur visi dailės dirbiniai, pie
šiniai, rankdarbiai, žiūrėk, 
grožė kis, stebėkis ir džiaukis, 
kokius darbo liaudis padariusi 
pasiekimus moksle, technikoj 
ir mene, išsilaisvinusi iš iš
naudotojų jungo! Vos spėjau 
šiek tiek apsidairyti, kaip pa
sigirsta malonus pianino gar-- 
sas. -— Na, kas gi ten kon
certuoja?— pamaniau, ir, 
nieko nelaukęs, einu į tą pu
sę. Aplink pianiną , susikimšę 
daug žmonių, kad ir prilįsti ■ 
arčiau negalima. Prie Estonia Į 
pianino sėdi jaūnas
rusvaplaukis, ir skambi n a 
šoštakovičiaus šeštąją simfoni
ją. Stovėk ir klausykis, kaip 
puikiai jis valdo puikųjį mu
zikos instrumentą, Veikiau
sia tai buvo vienaš .iš artistų 
grupės piano muzikos meist
ras.

Diena risčiomis bėga, o aš 
visko vistiek negalėsiu gerai 
prisižiūrėti, o čia ir nuovargį 
pradedu jausti; .širdis taip, 
rodos,, ir sako: berneli, pasil
sėk. Atsisėdu ir ilsiuosi. Arti, 
prieš akis, ant stalo guli užra
šų knyga, ir kas nori, gali įra
šyti savo nuomonę apie paro
dą. Aš irgi, truputį pasilsėjęs, 
neiškenčiu ir priėjęs pavar
tau, paskaitau, kai ku
riuos įrašus.- Vieni atsiliepia 
gana gražiai, o kiti—-abejin
gai, net ir su priekaištu ir 
pikta kritika. Štai skaitau, 
gal gydytojo, sveikinimas so
vietiniams mokslininkams už 
jų didelius pasiekimus medi
cinoj ir chirurgijoj.. Aš irgi, 
pasidrąsinęs, įrašau savų šių- 

žukna, kuris plačiai aiškino 
apie viską, kaip juos Mask
voje Lietuvos atstovybė ir 
vėliau Vilniuje atstovybė ir 
publika pasitiko, kaip vieni 
ir kiti sveikinosi ir džiau
gėsi susitikę. Jis plačiai pa
pasakojo apie visą maršru
tą ir Lietuvos atbūdavoji- 
mą, apie plačią ten statybą, 
apie atbūdavotą ir naują 
ten sukurtą pramonę. Pa
siryžimas ir darbas Lietu
voje, jis sakė, jį labai stebi
no. Apart darbščių, pasi
šventusių žmonių, jis sakė, 
Lietuvoje taip, kaip ir čia 
Amerikoje, dar esą ir tingi
niu.

Prakalbom užsibaigus, bu
vo daug klausimų, į kuriuos 
J. K. Mažukna plačiai at
sakė.

Girdėjau, kad bus bando
ma kur gauti didesnę sve
tainę, ir turistai galės pla
čiau ir daugiau išaiškinti 
publikai apie Lietuvą ir 
Lietuvos gyvenimą.

Turistai! Lietuviai plate
snių kalbų jūsų laukia, apie 
Lietuvą visiems yra svarbu 
sužinoti. J. M.

OKLAHOMA “SAUSUMO” 
ĮSTATYMĄ PANAIKINO

Oklahoma City.— Po virš 
pusšimčio metų ir Oklaho- 
mos valstija* jau bus “šla
pia”, nes panaikino “sausu
mo” (“prohibicijos”) įsta-j 
tymą, kuris veikė nuo .1907 
metų. Tik šeštas balsavi
mas, kuris įvyko pereitą 
balandžio 7 d., panaikino 
“sausumo” įstatymą. Dabar 
“sausa” pasiliko tik viena 
Mississippi valstija.

New Dehli. —Indijon at
vyko Mongolijos Liaudies 
Respublikos premjeras Ci- 
denbalas.

dingus sveikinimus Sovietų 
šalies darbo liaudžiai ir jų 
vadams už visapusiškus dide
lius pasiekimus tokiu trumpu 
laiku. Aš rašau, o moteriškė 
stebi, o kada pabaigiau, tai 
ji mane klausia: “Ar tu lietu
vis, ir ar biznierius?” Neži
nau, kaip aš jai atrodžiau, 
kad ji statė .tokį klausimą. 
“Taip,” atsakiau, “aš lietuvis, 
tik ne biznierius, o paprastas 
darbininkas.” “lai koks buvo 
Lietuvoje gyvenimas, kada tu 
ten gyvenai?” vėl ji mane 
klausia. “Baisus skurdas ir 
žiauri priespauda po išnau
dotojų jungu, o ypatingai po 
tironiška caristinės valdžios 
ranka.’’ Moteriškė nieko dau
giau neklausė.

Ir taip per dieną teko nu
girsti daug visokių pastabų: 
gražių ir gana niekinančių, 
ypač Sovietų šalies vadams.

Štai dvi moterėlės stebeili- 
jasi į sovietinius automobilius, 
į puikųjį limoziną, ir viena 
sarkastiškai klausia antrąją: 
“Kaižin kiek rusų važinėja 
tokiais automobiliais?” Aš ne
iškentęs jas paklausiau: “O 
kiek amerikiečių važinėja su 
Cadillac?” Moteriškė tik nuo
stabiai pažiūrėjo į mane ir 
nieko neatsakė.

Ir taip mano antroji diena 
Vyras i gana įspūdingai praėjo di-

jdžiojoje Sovietų mokslo, kul
tūros ir technikos parodoje 
Coliseume. Ir nors ir nenoro
mis 8-ą valandą vakaro tu
rėjau palikti didįjį Coliseumą 
ir traukti į viešbutį, nes jau 
labai buvau pavargęs.

Sekančią dieną ir vėl gal
vojau, gerai pasilsėjęs, dar 
kur. kitur pasidairyti, o tik 
pavakaryje ruoštis namų link. 
Bet atbuvęs - žiūriu pro langą 
—-ir vėl šniokščia lietus; vėl 
didmiestis paniurus * tamsioj 
ūkanoj. Tai kur čia tokiame 
ore gali žmogus išlįsti? Tad, 
nebaigęs trečios dienos, ieš- 
koti ir žavėtis įspūdžiais, ap
sitvarkęs ir pasiėmęs valizėlę, 
patraukiau link busų stoties ir 
į kalnuotai gražiąją Pennsyl- 
vaniją. Ir kad nors per dvi 
ilgas dienas buvau gerai nu- 
sivarginęs, bet pilnas džiaugs
mo, kad, nors esu jau gyveni
mo saulėleidyj, bet jaunoji 
darbo liaudis žengia į skaistų 
rytojų, į laimingą ateitį!

I. Vienužis

WORCESTER, MASS.
Spaudos* rudeninis piknikas 
gražiai pavyko

Rugsėjo 13 d. į pažangių
jų lietuvių spaudos rudeni
nį .pikniką, Olympia parke, 
privažiavo gana daug pub
likos; daug svečių iš pla
čios apylinkės miestų net iš 
New Yorko, iš Plymouth, 
Pa., ir iš Chicagos V. An
drulis “Vilnies” dienraščio 
redaktorius. Oras tikrai bu
vo puikus — sausa, saulėta 
diena, nei šilta nei šalta.

Skaitlingai suvažiavę sve
čiai sveikinosi, linksma, 
draugiška nuotaika kalbė
josi. Kadangi čia radosi du 
draugai, kurie lankėsi Ta
rybų Lietuvoje praeitą mė
nesį — lawrencietis S. Pen- 
kauskas ir worcesterietis D. 
G. Jusius, tad dauguma 
sveikino juos, žingeidauda- 
mi, ką matė, ką girdėjo Ta
rybų Lietuvoje.

Atėjus 5 vai. po pietų, 
prasidėjo pikniko progra
ma. Vietinis Aido Choras, 
vadovybėje Jono Dirvelio, 
šauniai, skambiai sudaina
vo tris dainas. Po tam due
tas—Ona Dirvelienė ir Jo
nas Sabaliauskas davė tris 
dainas. Publika plojimais 
privertė duetą dar daugiau 
padainuoti. Piknikierių bu
vo pilnutėlė salė stačių. 
Dainavimui užsibaigus, nie
kas nesiskirsto; pirminin
kaująs Jonas Skliutas per
statė S. Penkauską perduo
ti įspūdžius iš Tarybų Lie
tuvos. Jis perduoda sveiki
nimus nuo Tarybų Lietu
vos liaudies JAV lietu
viams, trumpai pabrėžia 
Lietuvos statybinius atsie
isimus ir prisimena baisias 
žudynes Lietuvoje karo me
tu. Esą, nemažai yra ir įi- 
pukų, kurie prisidėję prie 
tų žudynių. Esanti publiko
je pora dipukų pradėjo kel
ti triukšmą, bet vėliau nu
siramino.

D. G. Jusius pažymėjo sa
vo įspūdžiuose, kaip T. Lie
tuvos vyriausybė išreiškė 
amerikiečiams turistams dė
kingumą ir padėką už teik
tą karo metu medžiaginę 
ir dvasinę paramą.

Naujoji Lietuvos valdžia, 
atėjusi Lietuvon, rado tik 
griuvėsius, o kaip šiandien 
jau yra: gyvas gyvenimas, 
kupinas darbų, miestai jau 
atstatyti gražesni, negu bu
vo buržuazijos laikais. Ne
galima sakyti, kad kolū
kiuose visur Lietuvoje yra 
skaistus gyvenimas. Daug 
valstiečių tebegyvena su- 
krypusiose bakūžėse, mažai 
jos taisomos, nes laukiama 
naujų gyvenviečių. Taipgi 
yra ir kitokių trūkumų. 
Mat, stebuklingu būdu ne
gi galima visko naujo pri
statyti į tą palyginamai 
trumpą laiką. Be to, ne vi
si žmonės suspėjo persio
rientuoti tuo nauju kolū
kiuose gyvenimu, kad nuo- 
šii’džiai kooperatyviai dirb
ti.

Taipgi buvo pakviestas 
V. Andrulis tarti žodį. Jis 
pasveikino ■ worcesteriškį 
Aido Chorą ir jo mokytoją, 
kad taip ’puikiai gali dai
nuoti:- pareiškė, kad jis sa
vo vakacijų proga netikė
tai patekęs į šį pikniką ir 
ta proga nori paprašyti, 
kad rytiečiai daugiau skai
tytų dienraštį “Vilnį”, už
siprenumeruotų sau į na
mus. Skaitydami “Vilnį”, 
daug sužinosite apie Chica- 
gą ir jos apylinkės lietuvių 
gyvenimą ir veikimą.

> Programai pasibaigus, bu
vo išdavinėjama dovanos 
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piknikieriams, kurių buvo 
nemažai. Štai kas davė pik
nikui aukų ir pasidarbavo: 
Worcesterietes Mrs. Dirve
lienė, Mrs. Gladis, Mrs. Ku- 
klevičienė, Ričardas Janu
lis su žmona, Kanapkienė 
ir Jaskevičienė; N. Hamp
shire draugai: Vilkauskas, 
Hegeris ir Virbickienė; 
monteliečiai: K. Čereškienė 
ir A. Kukaitienė; bostonie
čiai: Paurienė ir Žekonie- 
nė. Kiti: E. Belekevičienė, 
E. Fraimantienė, P. ir D. 
Jelskiai, J. Vosiliauskienė,
A. Vosilienė, J. Jusienė, U 
Ausejienė, Kalvelienė.

Gaspadinės virtuvėje iš
tvermingai dirbo: A. Vosi
lienė, Skrolskienė, Ei. Pil
kauskienė, P. Bakšienė, O. 
Stankienė, M. Šupienienė,
B. Valinčiauskienė, L. Au- 
siejienė, V. Žitkus, J. Sen
kus. Patarnautojai prie gė
rimų: J. ir D. Lukai, J. 
Bakšis, H. Žilinskienė, J. 
Raulušaitis ir M. Žalimie- 
nė. Automobilių tvarkyto
jai: J. Jeskevičius ir J. 
Dieksnys.

Atleiskite, skaitytojai, 
kad šioje korespondencijoj 
yra nemažai vardų, o tai y- 
ra veik visi senosios kartos 
darbuotojai, kurie trokšta, 
kad mūsų pažangioji spau
da JAV gyvuotų ir gyvuo
tų. Matote, skaitlingas at
silankymas ir dosnumas pik
nikierių ir dirbusiųjų liu
dija tatai.

Lai gyvuoja “Laisvė” ir 
“Vilnis”!

D.G.J.

Nuo redakcijos: Dėl su- 
taupymo vietos, neįdėjome 
kas ką aukojo ir kiek kas 
pasidarbavo. Atsiprašome.

Brockton, Mass.
Massachusetts Moterų Są

ryšio piknikas įvyko rug- 
piūčio 30 d. Pasitaikė diena 
ne labai graži, lietus lijo 
iki pietų, tik po pietų su
stojo. žmonių ne perdau- 
giausiai buvo. Bet draugės 
iš kitų miestų aukojo val
gius, kaip Bostono. Camb
ridge, Norwood, taipgi 
Montello draugės. Maistu 
aukojo Cambridge Moterų 
Klubas, V. Mineikienė, B. 
Čiuberkienė, M. Misevičie
nė, T. Kaminskienė, O. Za- 
lubienė, M. Gutauskienė, K. 
Čereškienė, P. Sinkevičie
nė, B. Lapinskienė, K. Kal
velienė, M. Paurienė, M. 
Trakimavičienė, H. Tama
šauskienė, M. Wallan, mū
sų duokepys ir J. Stigienė 
aukojo 3 kvartukėlius, bu
vo išleista ant laimėjimo.

Pinigines aukojo:
V. Vaškienė, L Niaurie- 

I nė, M. Trakimavičienė, N. 
Grybienė, S. Budrevičienė, 
T. Niukienė, Zalubienė, M. 
Benevičienė, A. Kukaitienė, 
O Chesnut, H. Tamašaus
kienė, E. Lekos, R. Stripi- 
nis.

Pasidarbavo prie leidi
nių: T. Kaminskienė, J. Sti
gienė, Žakonienė ir Žukau
skienė, A. Chesnut, Frei- 
montienė ir Belekevičienė.

Darbininkais prie patar
navimo svečiams dirbo: F. 
Markevičius, P. Sinkevičie
nė, B. Lapinskienė, V. Mi
neikienė, A. Chesnut, L 
Glodenis ir K. Čereškienė.

Visiems aukotojams ir 
darbininkams - kėms širdin
gas ačiū.

K. čereškienė

Buenos Aires. —Cordobo- 
je armijos garnizonas suki
lo prieš Argentinos valdžią.



Rochester, N. Y i
MIRUS

AUGUSTUI MILČIUI
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesio valandoje

jo giminėms ir draugams.
F. A. Griciai J. V. Greibai
S. 0. Gendrėnai J. 11. Stančikai
A. S. Bekešiai O. Vilimaitienė
O. Galinat M. Vaidyla
A. Gužauskienė G. Daukus
E. J. Sopiai T. J. Kaulėnai
J. D. Vaitai A. Pauža
K. Žemaitienė G. N. švedai
V. Bulienė J. S. Totoriai
A. Duobienė A. Baltakienė
J. G. Labeikai W. R. Černauskai
G. D. Vaitai A. Usevičienė
P. E. Čereškai F Kurkulis
R. Barauskai S. Sasna

Rochester, N. Y
MIRĖ

Rugsėjo 1 d. mirė Augus-j lietuvįų gyvenime.
.1 vmnmziC nvioi hn Ižo 

tas Milčius.
Velionis gimęs Lietuvoje..,,,....... M

Svėdasų parapijoj, Butėnų i finansinės 
kaime. Atvažiavo į šią šalį! 
1914 metais ir visą laiką! 
išgyveno Rochesteryje.

Milčius buvo laisvų pa-! tėvą 
žiūrų, skaitė Laisvę, prigu
lėjo Gedemmo draugystei, 
Pilietiškam klubui ir LLD

ėjo savo gyvenime. Visi sutik
ėsime, jog Montellos tautinis 
| parkas suvaidino milžinišką 
.vaidmenį pažangių Amerikos 

Kiek čia 
! žmonės prisilinksmino, kiek 
i čia pasakyta prakalbų, kiek 
išplatinta literatūros ir kiek 

; paramos sudėta 
pažangaus judėjimo ir spau
dos sustiprinimui!..

Parke sutikau Montellos 
Vyrų dailės choro mokytojo 

kuris sportiškai pasirė
dęs ir inteligentiškai atrodo. 
Pagyriau už gražią išvaizdą, 
o jis man atsakė:

1 nieuMKctm niuuui n uuiy, _pa£angus žmogus turi 
50 kuopai. Visur dalyvavo,' gerai atrodyti. Skaitau Laisvę, 
veikė ir aukojo kiek gale-1 Vilnį ir kitus pažangius laik- 
damas. ' raščius, ir ar žinai, kad šian-

Velionis sirgo 11 mėnesiu. Idien as švenčiu 57-tus metus 
r • savo vedybinio gyvenimo?

Palinkėjau šiam tauriam 
darbo žmogui sulaukti ' dar 
daug metinių !

Montellos Vyrų dailės cho
ras pradeda dainuoti n aujas 
dainas, tai dabar geriausia 
proga tiems, kurie mylite dai
ną, ateiti ir kartu susimokyti. 
Pamokos būna kiekvieną sek-

vėžio liga. Labai norėjo dar 
pagyventi, visa darė kad 
tik išgytų, bet viskas veltui.

Lietuvoje paliko brolį ir 
seserį. Jo žmona mirė prieš 
13 metu.

Kada siautėjo Antras bai
susis pasaulinis karas, abu-

- 41u Milčiai labai daug dirbo madienį, 10 vai. ryto; 
suteikti pagalbą nuo karo 
nuken.tėjusiems Lietuvos 
žmonėms. Velionė Milčienė' 
numezgė šimtus švederiųir 
200 ko jinių. Augustas suriš
davo šimtus pundų visokių 
drapanų dėl išsiuntimo ka
re nukentėjusiems ir nie
kad nesiskųsdavo, kad pa
vargę. Mes labai gailimės 
netekę gerų draugų.

Kadangi velionis čia A- 
merikoje giminių neturėjo, 
tai prieš mirtį pavedė Mr. 
G. Savage jo laidotuves 
tvarkyti. Mr. Savage jo pra
šymą išpildė labai gražiai: 
buvo palaidotas laisvai, Ri
verside kapinėse.

Išleidžiant iš koplyčios at
sisveikinimo kalbą pasakė 
L. Bekešienė, ant kapų — 
Mr. G. Savage. Jis palydo
vus užprašė į Gedemino 
svetainę ir pavaišino. Nors 
buvo darbo diena, bet paly
dovų prisirinko gražus bū
relis atiduoti Augustui pas
kutinį patarnavimą.

Širdingas ačiū Mr. G. Sa
vage už malonų patarnavi- riau, negu kad mes gyvena
mą, visiems vaišėse dirbu- me carizmo arba buržuazi- 
siems draugams ir drau- nio Smetonos valdymo lai- 
gėms ir visiems palydovams 
didelis ačiū. O velioniui Mil- 
čiui tariame:

Ilsėkis, brangus drauge, 
šaltoje žemėje!

L. Bekis

Jaunutis

Philadelphia, Pa.
Išgirsime daug įdomybių!

Šį penktadienį rugsėjo 
(Sept.) 25 d. 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Republiko- 
nų Klubo svetainėje 25-30 
N. 4th St. išgirsime daug 
įdomių kalbų apie naujai at
gimusią Lietuvą. Nuo pat 
praėjusio pasaulinio karo 
pabaigos, Lietuvos liaudies 
priešai, gyvenanti užsieny
je, skleidė dižiausius melus 
žodžiais ir raštais, jog da
bartinėje Tarybų Lietuvo- 
pe žmonės labai skursta: 
apiplyšę, nedavalgę, ir tik 
laukia geros progos, kuo
met jie galėsią sukilti ir 
atsikratvti dabartinės so
cialistinės valdžios.

Tačiau, šių žodžių rašė- 
jui, jau teko nors trumpai 
pasikalbėti su vienu svečiu 
grįžusiu iš Lietuvos, kuris 
pareiškė, kad Lietuvoje 
žmonės gyvena daug ge-

Miami, Fla Moterys turėsime
Rugsėjo 15 d. televizijoje i Įdomu susirinkimą 

per 3 valandas turėjome! 
progą laukti ir sulaukusi 
matyti iš Tarybų Sąjungos! 
svečius. Matėm atskren
dant milžinišką “jet” lėktu
vą. Jis nusileido už 14 my
lių nuo Washington, D. C. 
Jame atskrido TS delegaci
ja: mokslininkai, reporte
riai, premjeras 
čiovas ir jo šeima.

Rugsėjo 24-tos vakar

i MIRĖ
Praėjusį šeštadienį, 

sėjo 19 d., po ilgos ir 
a kios ligos rųirė Jonas Lit-

rug- 
sun-

Mokyklose prasidėjo 
normalus darbus

Baltųjų šovinistų užmojai
I klubietės ir visos kitos įdo- vinskas. Jo kūnas pašarvo- Ridgewpode nerado plataus
niaujančiosios klubo veikla tas šalinsko įstaigoje ant 
ir sueigomis kviečiamos at-(Jamaica Ave. Velionis mirė 
vykti į Laisvės patalpą Au-' savo namuose, 252 Ridge- 
ditorijoje.

Šiame susirinkime planuo
sime sezono veiklą. LLD 

N. Čhruš- narės balsuoą kandidatus į 
tos draugijos Centro komi- 

Chruščiovą pasitiko iškil- tetą. Gaus ir vėliausią R. 
mingai, atsaliutuotas ka- Mizaros parašytą knygą 
nuolių 21 šūviu. Tai buvo “Algio Lumbio Nuotykiai 
savotiškos rūšies paradas: Į (kurios dar neatsiėmė)* 
daug policijos, kariuomenės. 
Kapelijos grojo himnus 'ir 
maršus. Chruščiovas, Ei
senhoweris ir Chruščiovie- 
nė sėdėjo atvirame automo-

wood Ave., Brooklyne. Bus 
laidojamas trečiadienį, rug
sėjo 23 d., 11 vai. ryto,.Cy
press Hills kapinėse. Pali
ko nuliūdime žmoną.

v Viršininkas tos auto

Chruščiovas nuolatos saliu
tavo publiką pakeldamas 
savo skrybėlę.

Publikoj girdėjosi balsai: 
Ura mister Chruščev. Bet 
nekuriose vietose publika 
užsilaikė labai ramiai, taip 
sakant, inteligentiškai, be

Paradui baigiantis, mūsų 
prezidentas Eisenhoweris 
per mikrofoną pasakė trum
pą kalbą, sveikino TS dele
gaciją priešakyje su prem
jeru N. Chruščiovu. Po to 
pristatytas pats Chruščio
vas, kuris pasakė trumpą j 
kalbą • rusiškai. Pagrindinė: 
kalbos tema buvo už pašau-1 
linę ramybę, taiką ir drau
gingumą tų dviejų milžiniš
kų šalių — Amerikos Jung

jungos.
Chruščiovo akcentas tas 

pats, kokį aš vartojau Ode
soje 1900—1903 metais. Aš 
supratau jo kalbos kožną

Greta paprastų veiksmų, 
čia turėsime sutiktuves ne
seniai sugrįžusios iš Lietu
vos mūsų pirmininkės. Taip 
pat palinkėsime 
dviem mūsų labai darbš
čioms ir malonioms drau
gėms, kurios savo ar šei
mos gerovės reikalais ne už 
ilgo išvyks kitur.

masinos negavo
Miestinio labdaros

visuomenės pritarimo ir mi
rė nepasiekę tikslo. Moky
klos veikia normaliai.

Kai kurios turtingesniųjų 
sluoksnių retai apgyvento
se miesto srityse mokyklos 
buvo pustuštės, kai tuo pat 
metu už keliolikos blokų e- 
sančios perdaug perpildy
tos, pritrūko vietų. Mokyk
lų viršenybė nutarė iš ten 

į atvežti busais mokinius į 
I tuščiąsias. Bet tie atveža
mieji, daugumoje, yra neg-

laimės

. v. . . depar- miejį daugumoje, yra neg- 
tamento viršininkas Henry rai Jh. puertorikiečiai. Tas 

. .v , - . ' ., ir sujaudino kai kuriuosmjs is tų pareigų pasitrau- baltuosius. _
L. McCarthy šiomis dieno-

kė. Jo bičiuliai buvo su
manę jam dovanoti šauną 
auto. Ne patys, vieni, i

i. Baltieji “supermanai” šau- 
neJkė demonstruoti prieš atve-

^'Tikėjosi reikiamą sumą su- žimą mokinių, bet demons-
• T 1 • • 1 1 • • ! Z rx v* z* ■VAZ* X Tn«

Aido Choro piknikas 
pavyko

Rugsėjo 20-tą gausus bū
rys Brooklyno, Great Neck 
ir iš plačios apylinkės lietu
vių turėjo dar vieną smagų 
susitikimą Aido choro me
tiniame piknike Kasmočių 
parke, Gr. Necke.

Aidas turėjo ir progra- 
| mą. Aido pirmininkas Jo
nas Grybas pristatė nese
niai sugrįžusios iš Lietuvos 
antrosios turistų grupės 
dalyvį Joną Lazauską pa
tiekti pranešimą apie tai, 
ką jis matė ir girdėjo, kaip 
jam atrodo dabartinė Lie
tuva. Nors'Lazauskas nie
kuomet nepretendavo į kal-

odį. Dar prisieis jį girdėti bėtoiu^ tačiau pasakė ido- 
matvti televizi joje daug kalbą, paliesdamas dau

gelį Lietuvos gyvenimo sri
čių. ' A . z '

Choro v.edėja Mildred

11
kartų iki rugsėjo 27 dienos. 

—o—
Sunkiai serga Marijona 

Meisonienė, buvusi sena Ea- 
stono. Pa., gyventoja.

rinkti nuo jo pavaldinių. | tracijėles buvo mažos. Ir 
Bet... ' {atvykusieji protestuoti ne

sakoma, praktikoje labai drįso viešai pasiskelbti, at- 
daug pavaldinių pasirodė sisakė reporteriams pasa- 
ne tokiais jau viršininką į-|kyti savo pavardę. Jie ra-

dešimties, i 
miestui. —Aš už visų metų 
darbą tiek te gaunu,—sako 
jis- \ v .

Dovaną ruošiančios gru- 
Stensler, pristatydama Ai- pės pranešimuose eiliniams

Montello, Mass.
Atsisveikinome pušyną

Per Labor Day šventę Mon
tellos Vyrų dailės choras Tau
tiškame parke atlaike dviejų 
dienų pikniką. Ypatingai sek
madienį turėjome daug publi
kos ir tolimų svečių, kurie su 
vietiniais apgailestavo šį pu
šyną ir, apleisdami, kiekvie
nas lenkė galvą ir tarė: “Su
die, pušaitės, jūs mums dau
giau neošit. Jūsų ir mūsų li
kimas vienodas—•mirtis...”

Ot, kad pušys galėtų rašyti, 
Jos parašjdų įdomią knygą 
Apie tai, ką jos matė ir girdė-

GYVENTOJAI IŠĖJO 
GINTI SAVO NAMUS

Bronkse būrys namų Na
vininkų pastojo kelią staty
boms vieškelio, vedančio į 
Throgs Neck tiltą. Priežas
tis: iškeliamo kelio mūras 
uždengs nuo jų akių atvi
rą erdvę, orą, saulę. Kai 
kur kelio mūras bus aukš
čiau stogo ir arčiau 5 pėdų 
nuo jų namų langų.

Kontraktorius Guerin sa
ko, kad miestas teismo ke
liu nusavino dalis tų namų 
savininkų žemės, ant kurios 
statomas kelias, bet atsisa
ko atpirkti visus namus, 
kurie po tokio būsimo už- 
mūrijimo praras savo pir
mesnę vertę.

Ot, tau ir “savi” namai! 
Šiandien juos neva turi, o 
rytoj tau juos padaro tik 
urvu arba visiškai atima bef 
suteikimo progos įsigyti ki
tus tokius panašioje aplin
koje, kokią buvai pasiril-

'gino neleisti į tas mokyk
las savo vaikų, 
tamsiaodžiai bus atvežti, apie 72 metų amžiaus, 
bet mažai tokių teatsirado. | Ameriką 1910-13 m., j 

j linsville mieste. Pra
Pirmą dieną neatvyko 37!arba ka? iuos žino pranešti šiuo

simylėjusiais; O kai kurie 
ir labai garsiai prabilo prieš 
dovaną, nors i»r ne atvirai, 
tik rašytais ar telefonu 
skambintais pareiškimėliais 
spaudai, po slapyvarde.

Viename tokiame protes
te sakė, jog eilinis labda
ros departamento tarnau
tojas uždirba apie $4,000 
metams, iis nė sau neišgali* 
auto, važinėja į darbą sub- 
vėmis ir busais. Kokia pra
smė būtų aukoti dovanai: 
viršininko, kuris išeina į 
30 tūkstančiu metams algos 
mokamą darba.

Kitas pareiškė, kad Mc
Carthy vien tik pensijos 
gaus anie $4,000 už mažiau I iav jį iauko ir viduje kiek- 
dešimties, metu tarnybą vienas kampelis patikslin-

ja da dainuoti, .tarė keletą žo- tarnautojams sakyta, kad
aplankyt atvyko jos duktė dainuo-
Eva iš Waterbury, Conn.

Taipgi nesveikuoja Adela 
Birštonienė. Ji turės eiti į 
ligonine sveikatą pataisyti.

Linkime abiem draugėms 
kogreičiausiai pasveikti.

V. J. Stankus

Lankėsi Laisvėje
Laisviečius aplankė nese

niai iš Europos sugrįžęs 
dailininkas Rudolfas Bara- 
nikas. Trumpai šį tą papa
sakojo iš savo patyrimų te
nai, o plačiau praneš dien
raštyje Vilnyje ir kitoje 
pažangiojoje spaudoje.

Lankydamasis Milane, dai
lininkas svečiavosi pas vi
siems žinomą dainininkę 
Konstanciją Menkeliūnaitę 
ir jos šeimą. Sako, jog Kon

stancija gražiai atrodo, pil
na energijos, gražiai, pasi
turinčiai gyvena ir tebedai- 
nuoja lietuviškas dainas.

kais, prieš išvykstant i už
sienį. Lietuvos liaudis šian
dien gerai pavalgius ir dai
liai ansirengus. Jeigu yra 
skurdžių, tad jie skursta 
per savo apsileidimą. Dau
giausia skursta tinginiai, o 
darbingi, kurie darbo nesi
bijo, tie puikiai gyvena. 
Darbų Lietuvoje yra daug, 
net stoka darbininkų.

Šiandien Lietuvos liaudis 
vieninga, pilnai remia savo 
valdžią ir socialistinę sant
varką; nes liaudis persiti
krino, kad tik socialistinėje 
santvarkoje glūdi žmonijos 
gerbūvis.

Rengimo komisija kviečia 
atsilankyti kuodaugiausia į 
turistų pagerbimo vakarą.

Įžanga nemokama.
Komisijos Narys

Nori semti iš sauso
New Yorko valstijos švie

timo reikalams konferenci
jos taryba pasisakė, kad 
mokyklų reikalams reikia 
pridėti dar 115 milijonų do
lerių iš valstijos iždo. Prie 
to, reikalavo įstatymais lei
sti dar aptaksuoti gyvento
jus. Kuriuos? Žinoma, ne- 
save. Siūlo tam tikslui ap
taksuoti pajamas ir pirki
nius. Gi tie jau aptaksuoti 
iki paskutinio dolerio.

PHILADELPHIA, PA.

ZENITH 
GIRDĖJIMO APARATAI
Baterijų vielos—Ausims Priedai 

Taisome ant Vietos
MODERN HEARING AID

CENTER
1218 Chestnut St. Kami). 44)1 
Vai. 9-5. Trečiad. 9-8. Se6t. 9-2

jeigu tie ^es,ers# Wiilzr»r 
atvežti

procentai užregistruotų mo
kinių, bet žinoma, jog dide
lė dalis, ypačiai pirmokų, 
paprastai neatvyksta pir
mą dieną, “suserga”. Be to, 
kiekvieną mokslo metų die
ną yra išliekančių dėl įvai
rių priežasčių.

Koks idijotas antradienį 
paskambino vienon Ridge- 
woodo mokyklon, kad mo
kykla už 15 minučių bus iš
sprogdinta. Pašaukta poli
cija, vaikai išvesti, mokyk-

Ieškau brolio Semilio Juozto ir 
; Dočkienės .Mortos, kilusį iš 

Rukonių kaimo, Panevėžio apskr., 
Išvykę į 

gyveno Col- 
j linsville mieste. Prašau atsišaukti,

tas,, bet nieko nerado. Žiau
ruolis tuomi nuo šimtų mo
kinių pavogė po pusvalandį 
laiko.

adresu:
Šeduvos rajonas
Smilgių paštas 
Motorokų km. 
Semilis Mateušas 
Lithuania, USSR

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

Waterburio ALDLD 28 kuopos 
susirinkimas įvyks penktadienio va
kare, .rugsėjo 25, 8 valandą, visiems ' 
žinomoj Venta Hali, 103 Green St. 

Visi nariai atsilankykite ir naujų 
atsiveskite.

Raštininkas K. Krasnltskas
(76-77)

jančią Lietuvos liaudį. Ai- 
das dainavo keletą liaudies 
dainų. Programą užbaigė 
visos publikos dainavimu.

Aidiečiai turėjo muzikan
tus, linksmų šokėjų ir gerų 
užkandžių, kurių dalis, sa
koma, buvo aidiečiams do
vanota. Aidiečiai dėkingi 
visiems už dovanas, už da
lyvavimą ir už labai drau
gišką kooperavimą visame 
kame. Rep.

Policija jau suareštavo a- 
pie 200 išdykusių jaunuolių. 
Kai kurie iš jų jau nuteisti 
į pataisos stovyklas. Nuo 
metų pradžios jaunuolių 
kovoje ir jų užpuolimuose 
žuvo apie 45 žmonės.

dovanai davinys yra. liuo- 
sanoriškas, kad iis gali bū
ti mažas, pavyzdžiui, dešim
tukas ar kvoteris; Supran
tama, kad jei visi 8,400 de
partamento tarnautojų pri
sidėtų tik kvoteriais. ir tai 
susidarytų stambi suma.

Pagaliau viskas baigėsi 
tuo, kad surengta pariukė 
kavinėje, kur dalyvavo apie 
200 jo bičiulių. Tai maž
daug tiek, kiek susirenka į 
mūsų eilinių darbuotojų ko
kias sukaktis ar išleistuves.

Pasitraukęs iš komisijo- 
nieriaus pareigų, McCarthy 
pasamdomas Community 
Council of Greater New 
York direktoriumi su 30 
tūkstančių dol. algos me
tams. ’ I. S.

Queens miesto dalies pi
liečiai veda kovą prieš New 
Yorko International (Idle- 
wild) orlaukį, iš kurio “jet” 
ir kitoki lėktuvai žemai 
skraido ir sukelia didelį 
triukšmą.

šeštadienį apie 200. auto
mobilių nuvyko į orlaukio 
centrą, žmones jais važinė
jo apie centrą ir garsiai dū
davo. Jaunuoliai nešiojo 
plakatus su užrašais: “No 
More Studies — Do Some
thing!”. “Auto parodos” or
ganizatorius I. Spiro, sako, 
kad jeigu nebus sulaikytas 
lėktuvu triukšmas, tai atei
tyje atvyks apie 1,000 au
tomobilių ir duos orlaukio 
viršininkams .“paragauti jų!;; 
pačių gyduolių”. ę:

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

'sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 27 d., 
2-rą vai. popiet, 408 Court St.

šiaipe . ąusirinkime bus nomi^uo- 
jami kandidatai j centro valdyo^r

Dar ne visi nariai yra pasinę 
šių metų knygą. Yra labai gera 
apysaka, parašyta R. Mizaros, pa
vadinta “Algio Luihbio Nuotykiai." 
Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime. Po susirinkimo jvyks 
LDP klubo susirinkimas. Taigi vi
si klubiečiai dalyvaukite. A; S.

(76-77)

IŠNUOMAVIMAI
Mes turime išnuomojimui 4-ių 

kambarių butą su visais patogumais. 
Prašome kreiptis: K. Churlis, Box 
5, Pattenburg, N. J. (74-76)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

CHESTER, PA.
V. L. Pašai pints Klubas rengia pramogą, įvyks rugsėjo 

(Sept.) 27 d„ (sekmadienį), pradžia 2-rą vai. popiet, vieta 
339 E. 4th St.

Čia bus daug svarbią pranešimų, kuriuos patieks iš 
Lietuvos turistai: A. Lipčius, mūsų klubo narys, ir R. Merkis 
iš Philadellphijos.

Kviečiame visos apylinkės lietuvius atsilankyti ir prašome 
atsivesti savo draugus, nes čia išgirsite labai daug naujo.

Rengimo Komisija (76-77)

Majoras Wagneris ir šeši 
teisėjai tarėsi apie teismi
nes priemones kovai prieš 

| jaunus išdykėlius.

!: Newark 5, N. J. ’•
i! MArk'et 2-5172 ) I

• 426 Lafayette St. :

BANKETAS
Rengia LDS 3-oji Apskritis

Šeštadienį, Spalio 3 Oct., 1959
1 408 Court St., Elizabethport, N. J.

Šiame bankete kalbės tik ką parvykęs iš Lietuvos 
svečias, pasakydamas savo patirtus įspūdžius. Bus 
gera proga paklausti, kas jums nėra aišku. Atvyki
te skaitlingai -ir pasakykite saviems ir kaimynams, 
kad ir jie atvyktų.

Rengėjai

MALE and FEMALE

OPERATORIAI
Patyrę ant Singer Sewing

Mašinų

ROBERT HALL MFG. CO.
84 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(tarp Wythe Ave. ir Berry St.)
Tel. ST. 2-8808

Help Wanted—Female

PATYRUSIOS RANKOM 
GUZIKŲ SIUVĖJOS

Del Pasitarimo Kreipkitės

ROBERT HALL MFG. CO.
84 Broadway, Brooklyn, N. Y.
(tarp Wythe Ave. ir Berry St.) *

Tel. ST. 2-8808

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antr., rugsėjo (Sept) 22, 1959
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