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Apie mūsų knygą.

Aukli naują McCarthy? 
Kaltos kelnės! 
Nedaspėjame.

Rašo V-a

Joseph North, darbininkų ! 
angliškos spaudos kolumnis-i 
tas, šiomis dienomis ;

“Mes esame nenugalimi, bet Dužiausias T• S-C|OS
I karo nenorime,” Chruščiov ! pasiekimas

| Maskva/ — 1959 m. spa- nutrauktų jo
Pekinas. —Kinijos liau- tą mato ir kapitalizmo ša- lio 4 dieną, išvakarėse dve- žmonija dar niekados ne-

a

Maskva/ — 1959 m. spa- nutrauktų jo paveikslus.

Tarybinės Estijos liaudis 
padare didelį progresą

apibertas į dies respublikos įsikūrimo liniukai, kurie su didelejųmetųsukakties.nuoiššo-]matė antrasiosMėnuliopu- 
gausiais sveikinimais. Jie giria 10-ties metų sukaktyje sa- baime seka.
.jo darbą. Jie dėkoja jam užj]<ė kalbą ir TSRS premje- 
jo parašytą knygą No Meni 
A^re Strangers.

Knygoje jis pa.wiwja, ..u.r , _ - v . i • ,•
amerikietis atrado marksiz- nes Salys turi tokias gailu
mą, kaip susitiko komunistinį ! gas gynybos jėgas, kad ne
judėjimą ir dėl ko jis pats pa-! gali būti jokio abejojimo 
teko Į tą judėjimą. Atskirų Į 
asmenų ir grupių veiksmuose j 
autorius lyg kokiame didžiu- Į 
liame paveiksle parodo de- i 
dešimtmečių istoriją lengva- , 
me patraukliame pasiskaity
me.

atstatytų bažnyčių. Yra ka
talikų, liuteronų ir stačia
tikių bažnyčių.

Industrijoje padaryta di
delis progresas. Taline jis 
lankėsi į motorų gaminimo 
fabriką, kuris pilnai auto
matizuotas.

Arnoldas Veimeris, Esti
jos industrializacijos komi
teto pirmininkas, sakė, kad 
Estija jau pralenkė Jungti
nes Valstijas pieno, -sviesto 
ir mėsos gamyboje ir pra
lenks industrijoje.

Per penkeris pastaruosius 
metus Estijos industrijos

Talinas. —“Tarybinės Es
tijos liaudis yra padarius 
didelio progreso, kaip indu
strijoje, taip ir žemdirbys
tėje”, rašo amerikietis ko
respondentas O. Caruthers.

Jis rašo, kad pirmu kar
tu po Antrojo pasaulinio 
karo užsienio koresponden
tams leistina vykti į Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, nes ka
ro pavojus jau sumažėjo. 
Seniau ant šių respublikų 
sienų su kitomis tarybinė
mis respublikomis, būdavo 
pasienio sargai. O dabar jų 
jau nėra. Lietuviai, latviai,
estai gali be jokių forma- gamyba padidėjo 70 procen- 
liškumų vykti į kitas tary- tų. 1940 metais Estijoj bu- 
bines respublikas, o iš kitų vo pagaminamai,800,000 to- 
respublikų jų žmonės į Pajnų gazolino, o dabar jau

vimo Pirmojo Sputniko, j sės, tai tokie paveikslai bu- 
. • Jis sake, kad Kinijoj vieš-i TSRS mokslininkai iššovė tų didelis mokslo pasieki-

, ras Chruščiovas. Tarpe kit- patavo ne vien jos kapita-, įrengimą link Mėnulio.
ko jis sakė, kad komunisti- listai, bet ir kitu šalių ka-j 

pitalistai, o ką jie davė ša-1 įrengimas yra 058 svarų, | 
liai apart baisaus vargo, l^“e...1m0„k,®llnP.. Prietaisų Į 

, skurdo, liaudies kančių ii.- - t
- neišpasakyto mirtingumo! ita’ kuri šį įrengimą iškėlė, 

Gi Kinijos liaudies santvar- j ^uvo 14 pėdų diametriškai i 
j ka tik per 10 metų pakėlė ^..a^^ i

■ šalį industriniai, organiza
ciniai, kultūriniai ir visose 
kitose šakose.

Chruščiovas sakė, kad jis 
būdamas Jungtinėse Valsti-! 
jose visur tvirtino, kad rei
kalingas taikus sugyveni- 250 mylių atstoję nuo M 
mas visų valstybių. Jis kie
tai pabrėžė, kad komuniz- 

| mas turės, laimėti, nes jis 
i yra progresyviškesnė sant- 

Chruščiovas nurodęs fak-jvarka už kapitalizmą. Tą 
tais, kaip greitai daro mil- puikiausiai įrodė milžiniš- 
s-f • • 1 m < « ' ___ _ - ... -

jog jos kapitalistines nuga- 
| lėtu.

“Bet mes turime visomis 
Jėgomis vengti karo”, sakė 
' TSRS premjeras, “ir taikos 
' keliu rišti nesusipratimus...

prisimena ir i Komunistai niekadosnenau- 
Lietuviii Literatūros dos jėgos prašalinimui ka- 

šiemet nariams duo- pitalizmo, kaipo sistemos...

Ryšium su tuo 
m ū s ų 
Draugijos š 
(lamoji Rojaus Alizavos para
šyta knyga “Algio Lumbio 
nuotykiai.” Nors knyj 
ma apysakinė, vienok

mas.
Laikraštį leidžiame pir- 

imadienį, kada 3-ji raketos 
ir i įtalpinta 343 jsvarai . Rakė- g. Mį « dgl da[. 

į 1 . v. ” galutinių rezultatų nežino
me. Bet jau patsai faktas, 
kad TSRS mokslininkų iš
šautas įrengimas rugs. 12 
dieną, o jau rugsėjo 13 d. 
pataikė į Mėnulį, siūlo pa
sitikėjimą, kad ir šis žygis 

Iš viso pa-

trijų dalių. Trečioji rake
tos dalis, kuri įrengimą 
prinešė prie Mėnulio, buvo 
3,416 ,svarų.'

TSRS mokslininkai iššo- pilnai pavyk 
vė šį įrengimą, kad jis 6,- šaulio mokslininkai siunčia

Nors tokis karas, ir būtų 
pakeitimui atgyvenusios si- 

veikė-1 stemos geresne, bet vis vien 
jų žodžiais ir ši knyga atiden- žmonės jo nesuprastų”, 
gia, paryškina kai kuriuos ne
seniai praėjusio laiko istorijos 
bruožus.

Tarybų Sąjungos moksli- 
nulio apkeliautų aplink jį ir'ninkams sveikinimus.

bruožus. peub, tvciip giuiLcii ucii u nui- puiKiausiai įioue miizuus-
Knygą savo kuopoms drau- žinišką progresą Tarybų kas progresas Rusijos, Ki- 

gija šiemet pristatė anksti, Sąjunga, Kinija ir kitos so- nijos ir kitų
Račiau pasitaikė ne visai pato- ciaiistinės. šalys,' sakė, kad šalių.
|fuu laiku, vidurvasarį. Del to  7 '

gija šiemet pristatė

daug narių knygos dar neatsi- ---------------------------— ------
ėmė. Draugai kuopų veikėjai , 
turės pasidarbuoti, kad nariai 
gautu ir už šiuos metus sumo-'>T i i •
ketomis duoklėmis įgali n tų jH. MSCy ValStlJOJC 
centrą ir ateinantiems metams 1 
knygą išleisti.

socialistinių

Miegliges epidemija Žemėlapiai Kinijos

Trenton, N. J.—Visa New 
, Jersey valstija apimta mie- 
igligčs epidemijos, Iki rug- 
' sėjo 30 dienos mirė 18 žmo- 

į"’ protes-inilL Toji liga yra tik už 
tos šalies siauros vandens juostos nuo 

Ypatingai protus- New Yorko miesto.
i. New Jersey valstijos svei
katos komisionierius Dr. R. 
P. Kandie sako, kad mieg- 
ligę platina uodai. Jie geria 
tam tikrų paukščių kraują,

Pažangiojo darbininkų ju-i 
dėjimo vadai New Yorke su-i 
darė delegaciją ir nuvyko į i 
Meksikos konsulatą 
tuoti persekiojimą 
komunistų, 
tavo prieš nelegalų areštą iri 
įkalinimą Komunistų partijos! 
sekretoriaus Dionisio Encina 
Rodriguez.

Delegacijai vadovavo J A V 
makartistinės reakcijos perse
kiotieji, i 
tus ir kalėjimą pergyvenusieji < gyVQnus įr žmones. Jis sa- 
amerikiečiai darbininkų judė- L , , , .
jimo vadai komunistai. įK0’ Kaa KaiP ateis

__ .  tas oras, tai mieghgės 
Komercinis dienraštis Daily demija pasibaigs.

News be galo išgiria William 
A. Buckley Jr. už parašymą 
liberalizmą puolančios knygos I}UVUSIŲ KARIŲ

* Ųp Erom Liberalist. Sako, v v
k;/d jis būsiąs įtakingu kon- 
servatyvinės minties galvočiu
mi.

Galima pridėti tai, kad jis 
ir dabar jau yra reakcinės 
minties ne tik mintytoji!, bet 
ir plepėtojo. Juk kitaip jo 
knyga nebūtų įtikusi tam laik
raščiui, kurio nė viena laida 
neapsieina be puolimo darbi
ninkų judėjimo vadovybės, be 
puolimo bet kokios pažanges
nės minties.

patys nelegalius arcs- 0 paskui užkrečia ta liga

STOJA Už VIZITUS

šal- 
epi-

ir Indijos “sienų”
New Delhi. —Indijos 

riausybė išleido naujus
vy- 
že-

Italijoje Parma komerci
nio instituto viršininkas pa
grasino pašalinti iš klasių bet 
kurią studentę ar. studentą, 
kuris ateitų apsirengęs blue 
jeans (džyns—mėlynos darbi
nės kelnės, JAV įėjusios ma- 
don karo metu, dabar dauge
lio' jaunimo tarpe nešiojamos 
ne tik vaikštynėse į stovyklas 
ir parkus, bet net ir miesto 
gatvėse).

Viršininkas sako: “Jeans 
tapo pasauliniu jaunimo nu
sikalstamumo pažymiu.”

Kai svietas sapnuoja keis
čiausias jaunimo nusikaltimų 
priežastis, angliško darbinin
kų savaitraščio New Yorke,

Philadelphia, Pa. —Arm 
of Friendship, Inc., organi
zacija pasiuntė telegramą1 
TSRS ambasadai Washing
tone raginant, kad sekamais 
metais Tarybų Sąjunga pri
siųstų į Ameriką kelis šim
tus karo veteranų, kurie 
1945 metais susitiko su a- 
merikiečiais Vokietijoje. Ji 
sako, kad Amerika galėtų 
taip pat šimtus savo buvu
sių karių pasiųsti į TSRS. 
Tokis vienų pas kitus apsi
lankymas pasitarnautų a- 
bieįų šalių draugiškumui.

The Worker, rašytojas Mike 
Newberry vėliausiuose keliuo
se numeriuose parašė išsamų 
tų priežasčių aiškinimą. Bet 
nė žodžio apie mėlynųjų kel
nių pavojų.

Jo pasiūlymai padėčiai ge
rinti įdomūs ir atrodo prak
tiški, norėtųsi juos persispaus
dinti. Gaila, mūsų laikraščio 
dabartinėje padėtyje nedaspė- 
jame to ir daug ko kito svar
baus mūsų skaitytojams pa
teikti.

Bonna. —Vakarų Vokie
tijoje valdininkai ir visi ka
ro kurstytojai nusigando,

| baltįjį.
Tarybinėje Estijoje jau 

daug atsiekta pokariniais 
metais. Korespondentas ma
tė daug naujų gyvenimo 
namų, mokyklų, fabrikų ir

per metus pagamina 9,000,- 
000 tonų. Jį gamina iš tam 
tikrų lukštų (shale). Iš Es
tijos natūralinis gazas vam
zdžiais varomas ir į Lenin
gradą.

Sustreikavo 50,000 Nusigando vokiečiai
laivakrovių karo kurstytojai

Kiliai iškilmingai 
paminėjo sukakti

I , . .
Pekinas. -^-Visuose Kmi- stų vadų. Buvo komunistų 

jos miestuose, miesteliuose ir darbininkų delegacijos 
ir komunaliuose ūkiuose į- beveik iš viso pasaulio, 
vyko minėjimas 10-ties me
tų liaudies santvarkos. Jis 
buvo didžiausias ir gražiau
sias sostinėje Pekine.

Vienoje pusėje Dangiško
jo Palociaus Aikštės stovė- 

žmonių minia,mėlapius išilgai 2,500 my-Jo 100,000
lių Indijos ir Kinijos sienos, laikydama rankose gėlessu- 
Tie žemėlapiai pagaminti darydama Kinijos vėliavą, 
“įrodymui”, kad 40,000 ket
virtainių mylių ginčijamas 
plotas “priklauso Indijai”, 
o ne Kinijai.

Paaiškinimai prie žemė
lapių nurodo, kad 40,000 ke
tvirtainių mylių plote tegy
vena tik 1,000,000 žmonių, 
nes tai yra kalnų plotai.

Kinijos vyriausybė nesu
tinka
piais.
dijos 
nijos 
lai 1914 metais pagrobė.

su Indijos žemėla- 
Žemėlapiuose prieln- 
prijungia ir tuos Ki- 
plotus, kuriuos ang-

Arabai pasekmingai 
tvarko Suezo kanalą

New Yorkas. — Atvyko 
pulkininkas M. Yuones, Su
ezo kanalo direktorius. Jis 
pasitarime su Amerikos lai
vų kompanijų atstovais sa
kė, kad Jungtinė Arabų Re
spublika puikiai tvarko Su
ezo kanalą. Dabar kanalu 
gali perplaukti laiyai sėdin
ti vandenyje iki 35 pėdų, o 
sekamais metais jau galės 
plaukti dar sunkesni*. t

Laivų pravedimui tarnau
ja 233 bocmanai^ kurių tar
pe yra 113 užsieniečių iš 
16-kos šalių.

Kada 1956 metais Egip
tas paėmė Suezo kanalo 
tvarkymą,, tai Vakarai tvir
tino, būk jis “negaus ro
dos”. Dabar per Suezo ka
nalą kasdien jau daugiau 
laivų praplaukia, negu pirm, 
jį paėmė valdyti Egiptas.

Per aikštę pražygiavo a- 
i pie 100,000 gynybos jėgų su l 
tankais, galinga artilerija,) 
įvairiausiais įrengimais. 
Tuo kartu padange plaukė 
galingi “jet” rūšies bombi- 
niai ir mūšio lėktuvai de
monstruojant Kinijos ga
lingas jėgas.

Maršalas Lin Piao, Kini
jos gynybos ministras, sa
kė kalba. Tarpe kitko jis 

“Mes nepulsime

herbą ir datas “1949-1959”, 
tai yra, 10-ties metų jubi
liejaus datas.

Aikštė ir namai buvo iš
puošti dideliais paveikslais pareiškė:
Markso, Engelso/ Lenino, jokią šalį, bet mes neleisi- 
Stalino, Mao Tse-tungo, me ir užpuolikams įsiveržti 
Chruščiovo ir kitų kpmuni- į mūsų šalį”.

New Yorkas. —Staigiai 
prasidėjo laivakrovių strei
kas, organizuotų į Interna-' 
tional Longshoremens As- kad Chruščiovo ir Eisenho- 
sociation uniją. Streikas' werio pasitarimai baigėsi 
apėmė visas prieplaukas: draugiškoje nuotaikoje, 
nuo Maine valstijos iki Mek-I Vokiečiams nepatinka, kad 
sikos užlajos. Pirmoje die- susitarta nesutikimus sprę- 
noje į streiką išėjo apie sti taikos derybose. Jie rei- 
50,000 darbininkų ir apie kalauja, kad amerikiečiai, 

anglai ir francūzai ir ant 
štai-1 toliau palaikytų armiją va- 

kariniame Berlyne ir suda
rytų tą nenormališką ir tai
kai pavojingą padėtį.

GRAIKAI ORGANIZUOJA 
PREKYBOS JŪREIVIUS

Atėnai. —A. Pardalakis, 
atstovas Panhellenic Sea
mens Federation, pranešė 
amerikiečių Transport Wor- 

I kers Federation vadams 
i kad graikai organizuoja jū
rininkus tų laivų, kurie 
plaukioja po Graikijos vė
liava.

Pardalakis sako, kad virš 
2,000 Amerikos kapitalistų 
laivų plaukioja po Graiki
jos vėliava ir išsisuka nuo 
unijos algų. Jis sako, kad 
jie jau 380 laivų jūreivius 
darbininkus suorganizavo į 
uniją.

VAKARŲ VOKIETIJOJE 
DŪKSTA IŠDYKĖLIAI

Bonna. —Virš 200 jaunų 
vaikinų ir merginų pasilei
do gatvėmis. Jie užpuldinė
jo praeivius, daužė langus

, ir apvęrtė kelis automobi- 
-Jius. Policija prieš gaują 

vartojo gumines lazdas ir 
virš 80 areštavo.

ŠUO APGYNĖ 
PULKININKĄ

Anchorage, Alaska.—Jung
tinių Valstijų aviacijos pul
kininkas E. D. Feather su
rado baltą meškiuką ant 
jūrų ledo. Jis meškiuką no
rėjo nusigabenti į stovyk
lą, bet pasijuto, kad jau 
meškiukas sėdi ant jo. Pul
kininką išgelbėjo šuo, ku
ris puolė meškiuką iš užnu
gario. Atsigavęs pulkinin
kas žvėriuką nušovė.

300 laivų suparalyžavo.
Streikas prasidėjo 

giai. Laivų kompanijos Jr 
unijos viršininkai buvo su
sitarę dar tartis iki spalio 
15 d. kontrakto reikale. Bet 
eiliniai unijos nariai atsisa
kė dirbti be kontrakto. Ta
da unijos vadai pareiškė, 
kad jie sutinka su darbinin
kų valia.

Kuba gali plėsti 
savąją industriją

Havana. —Kubos prem
jeras Fidel Castro pareiškė, 
kad Kuba pati viena, be 
Jungtinių Valstijų pagal
bos, gali plėsti savąją indu-

TSRS YRA PRIEŠAKYJE 
JAV RAKETŲ SRITYJE

Pasadena, Calif. —Dr. W.
H. Pickering, Jet Propul
sion laboratorijos direkto- j striją. Jis sakė, kad kubie- 
rius, sako, kad Tarybų Są-,čiai yra darbštūs žmonės, 
jungos nušovimas raketos į sugabūs ir energingi. Jis 
ant Mėnulio ir jos “Sput- sakė, kad jie nori pilnos sa- 
nik III” skrajojimas antri vo šalies laisvės ir gali iš
mėtai aplinkui žemę—rodo, sibūdavoti industriją.
j°g ji ,Yra labai toli priešą- Castro nurodė, kad Kuba 
kyje Jungtinių Valstijų to
je srityje.

nupirks kai kuriuos JAV 
kapitalistų pastatytus fab
rikus. Jis sakė, kad nikelio

Londonas.—Anglijoj kon- gamybos fabrikas neveikia,
servatyviai ir darbiečiai 
smarkiai veda rinkiminę 
kampaniją. Vietomis stato 
kandidatus ir fašistai iš Sir 
Oswald Mosley grupės. Nu
matoma, kad parlamentari
niuose rinkimuose dalyvaus 
28,000,000 anglų.

tai kubiečiai planuoja ji 
tuojau nupirkti nuo JAV 
bankininkų.

Rio de Janeiro. —Brazili
ja pardavė Rytų Vokietijai 
80,000 maišų, kavos už $3,- 
000,000.

Piermont, N. Y.—Colum
bia universitetas, moksli
niais reikalais, pasiuntė į 
didjūrius laivelį “Verną”, 
kuris tyrinės per 10 mėn.

Philadelphia, Pa.
Mary Patten, 64 m., gy

venusi 24 Cornell Avenue, 
Gloucester Heights, N. J., 
mirė spalio 3 d. Pašarvota 
Kavaliausko koplyčioje, 
6101 So. 2nd St., Philadel- 
phijoje. Laidos trečiadiėnį, 
spalio 7 d.

Liko liūdesyje vyras Wil
liam ir sūnus Dominikas 
Rušinauskas.

Velionė ilgai sirgo. Pa
staruoju laiku buvo operuo
ta, bet sveikatos nebeatga
vo.

Easton. Pa
Juozas Drilingis mirė 

spalio 4-tos rytą, nuo šir
dies smūgio. Pašarvotas 
pas Joną Ratinį. Laidotu
vės įvyks spalio 7 d., 2 vai. 
popiet.

Žinią telefonu pranešė L. 
Tilvikas.
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tų negalavimų, susijusių su 
bloga medžiagų apykaita. •

Bet maiste yrą ir tokių* 
medžiagų, kurios neleidžia 
cholesterinui susikaupti or- 
g a n i z m e. Tai baltymai 
(metioninas, cholinas), ku
rių ypač daug varškėje, rū- 
gusiame piene, kiaušinio 
baltyme, neriebioje jautie
noje, triušienoje. Gana 
stipriai veikia prieš choles
terino susikaupimą orga
nizme vitaminas “C,” kurio 
daug šviežiose daržovėse, 
vaisiuose, uogose, ypač juo
duosiuose serben tuose ir 
erškėtrožių vaisiuose.

Ateroskleroze labiau ser
ga protinį darbą dirbantie
ji žmonės, nes jie dažniau 
būna nutukę ir jų kraujyje 
daugiau cholesterino. Fizi
nis darbas, sportas ir 
mankšta apsaugoja nuo 
cholesterino išsis k y r i m o 
kraujagyslėse.

Be minėtų aterosklerozę 
skatinančių priežasčių di
delę reikšmę turi nervų sis
temos būklė. Didysis rusų 
mokslininkas Pavlovas įro
dė, kad sutrikusi nervų sis
tema būna daugelio ligų 
priežastimi. Bereikalingas

JAV lietuviai tėviškėje
Rašo JONAS KAŠKAITIS

O žmonės visur tokie link
smi, žvajūs, malonūs, atvi
raširdžiai. Miela juos ste-: 
bėti ir kąlbėtis. Ogi ^ąikų 
darželiai, pionierių stovyk
los! Miškuose, daržuose, sqt 
duose lakstą, tvarkiai gyve
na vaikai, paaugliai ir kiek 
vyresnieji mokiniai. Pilna 
tokių poilsio vietovėse, Pa
langoje, paežerėse, pajū
riuose. Ir kokie švaručiai 
vaikiukai, tvarkingi, kultū
ringai apmokomi; Miela ste
bėti ir pasikalbėti su jais ir 
sir jų vadovais, mokytojais.

Muziejai mus stebino į- 
domybių gausa. Dailės pa
veikslų galerijos^ statulos, 
drožybos kūriniai. Tūlos 
bažnyčios kupinos rokoko 
stiliaus meistrų kūrinių. 
Matėm didžiąją Kauno po
liklinikos ligoninę, kuri ap
tarnauja ištisus tūkstančius 
srities gyventojų. Švara, 
tikslumas, įrenginių gausa. 
Gausa geriausių vaistų bei 
vitaminų. Vyriausiasis gy
dytojas, prof. Jaščinskas 
aprodė mums visą milžiniš
ką gydymo įstaigą. Jokių 
vaistų siųsti Lietuvon ne
reikia. Jais tik spekuliuos 
ja nesąžiningi elementai.

Buvom gražiojoj Palan
goj, Nidoj, Neringoj. Nie
kur nematysi tokių švarUr 
čių, mielų pliažų, tokios ma
lonios tvarkos, baltučio smė
lio. O Neringos smėlio ko
pos tai kas tai tokio egzo
tiško. Grafo Tiškevičiaus j yra labai paplitusi. ____

| buvusieji feodaliniai palo- dnoje ji paprastai vadina- 
I ciai, parkai su fontanais, ma ateroskleroze.
gėlių ir egzotiškų medžių 
gausa stebino mus be galo. 
Dabar ten rašytojų ir me
nininkų rūmai.

Birutės kalnas, stebėti
nas groto, lyg kad Lųrdas, 
milžiniškos eglės, vasarna
miai, poilsio vilos... Visur 
draugiški, mieli, . širdingi 
žmonės, kad gailą ir persi
skirti. Tikri broliai gerašir
džiai, darbštūs.

Gausu sunkvežimių ir au
tomobilių, vis tarybinio dar
bo. Pilna parduotuvių, 
krautuvių, bibliotekų, skai
tyklų, kioskų. Laikraščiai 
cirkuliuoja visur didžiuliais 
kiekiais. Milžiniškas knygų 
tiražas. Mokslu ir kultūra 
mūsų šalis stebėtinai pasi
žymi.

Visur mus sutikdavo su 
muzika, su gėlių puokštė
mis, pasveikinimais, vaišė
mis. Maistas geras, natūra
lus ir sveikas. Be jokių er
zacų, be dirbtinių chemika
lų skoniui, spalvai bei pre- 
zervavimui. Visa kas ga
minama ne bizniui, bet sau, 
savo šaliai, broliškoms resr. 
publikoms.

Išvedžiojo 
vadovai po vi 
vietas. Kalbą 
slininkais, ras 
tais, valstybėj 
stebėtinas atvirumus, ch'ąur 
giškumąs, ką 
vai,, be susivaržymu, Ląip 
namie.

Dar teks 
naujų patyri 
lionių, apžiūr 
da nė laiško

Darbininkų Sveikata
jaunų žmonių serga šia 
sunkią liga? Kaip šios li
gos išvengti ar bent sulė
tinti jos' vystymąsi, kaip 
gydytis.? '

Susįrgimo pradžioje krau
jagyslių sienelėse išsiskiria 
riebalai, vadinami choleste
riną, kurie sudaro gelsvas 
dėmeles, plokšteles.... Šiek 
tiek cholesterino yra visose 
žmogaus kūno ląstelėse ir 
kraujyje, tačiau susirgus jo 
susikaupia daugiau. Pra
džioje pesirodę atskiri cho
lesterino židiniai, vėliau 
vienas su kitu susilieja. Ap
link cholesteriną pradeda 
augti jungiamasis audinys, 
kraujagyslių -sienelė austo- 
rėja, sustingsta. Ligai dar 
pasunkėjus, stambe s n ė s e 
arterijose vi-etomis atsiran
da kraujagyslių sienelių su- 
kalkėjimas. Aišku, kad taip 
pakitusios krau j a g y s 1 ė s 
blogai aprūpina audinius 
krauju. Nuo to atsiranda 
pakitimai smegenyse, šir
dyje, inkstuose ir kitose kū
no dalyse, kur labiau pakin
ta kraujagyslės.

Tarybiniai mokslininkai j

ATEROSKLEROZĖ
Daugiausia žmonių mirš

tą arba tampą nedarbin- 
gąis nuo širdįeą ir krauja
gyslių susirgimų. .

Kraujo įndąi ^irstomi i 
ąptęrijąą ir venas, kurios 
tarp savęs jungiasi plony
čiais siūlo pavidalo kąpįJiąT 
rais. Kraujas, širdięs vą^ 
romas, arterijomis teką au
dinių link. Arterijų krau
jas yra šviesiai raudonas, 
nes turi daug deguonies. 
Be to jis neša ir kitas me
džiagas, kurios reikalingos 
visų organų ląstelių gyvy
bei palaikyti. Menkiausias 
kraujotakos sutrikimas at
siliepia organų veiklai, jų 
darbas tuoj sutrinka; jei 
kraujo nepakanka, gyvybė 
negali egzistuoti, ląstelės 
pradeda nykti. Visai sutri
kus kraujo pritekėjimui, 
ląstelės miršta. Jautriau
siai reaguoja smegenys. 
Sutrikus kraujotakai sme
genyse, svaigsta galva, 
žmogus alpsta, net. išsivys
to paralyžius (nebevaldo 
rankų, kojų).

Nuolat dirbanti širdis rei
kalauja daug deguonies ir 
nepakelia mažiausio krau
jotakos sutrikimo.

Vyresnio amžiaus žmonių 
(virš 40-50 metų) arterijos 
dažnai būna standesnės, 
kraujagyslių sienelėse atsi
randa pakitimai — sukal- 
kėjimas ir išopėjimas. Ši 
liga — arterijų sklerozė

. Medi-

Atvykom į savo tėvų že
mę, daug, daug svajotą, 
perjaustą, giliai širdyje ne
šiotą. Antroji amerikiečių 
ekskursantų grupė matė T. 
Lietuvos gyvenimą, jps per- 
kęstas kančias per du bai
sius karus, per buržuazinių 
nacionalistų banditizmą.

Matėm visi mes, kaip per
galėjo mūsų tautos sūnūs ir 
dukros visas sunkenybes ir 
kaip jie patvariai ir planin
gai kuria naują, gražų, ma
lonų gyvenimą.

Stebino mus gražuolis Vil
nius, taip puikiai pasistū
mėjęs pirmyn per tą trum
pą pokario laikotarpį. Šva
ra visur stebėtina. Nei dul
kių, nei dūmų, nei šiukšlių. 
Gatvės nuolatos švarina
mos, laistomos vandeniu, 

i Apsodintos gėlių klombo- 
| mis, žolės vejalėmis. Oras 

valstybių sugyvenimo, privalo suteikti gatvėje toks pat švarus ir

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ 55.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

112.00
$6.50

Del “Laisves” vajaus
KAIP KITAIS METAIS, taip ir šiemet, su spalio 1 

diena prasidėjo “Laisvės” vajus už naujus skaitytojus, 
atnaujinimą senų prenumeratų ir sukėlimą biudžeto laik
raščio išlaikymui 1960 metais.

Mes pasitikime, kad nuolatiniai veikėjai ir veikėjos 
jau bus pasiruošę darbui, bet jiems reikalinga visų skai
tytojų ir organizacijų narių talka. Su kiekvieneriais 
metais mirtis vis daugiau ir daugiau išrauna organiza
cijų veikėjų ir “Laisvės” skaitytojų. Mūsų vajininkai 
darosi senesni, o jau visi žinote, kad tas sunkina 
veikimą.

Bet nauji įvykiai pasaulyje, nauji suspindėjimai tai
kos saulės po pasitarimo mūsų prezidento Eisenhowerio ! 
su TSRS premjeru Chruščiovu, naujos viltys išlaikymui j 
taikos, ir taikaus 1 
mums visiems naujos energijos darbui. •

Nereikia aiškinti “Laisvės” pozicijos. Per metų me
tus mūsų laikraštis gynė taikos reikalus, traukė kaukę 
nuo nešvaraus karo kurstytojų veido ir įrodinėjo, 
dabartiniai karo technikos atsiekimai, išvystymas, toli 
siekiančių raketų, atominiai ir hidrogeniniai ginklai— 
padarytų karą baisia katastrofa visai žmonijai. Mes sto
jame už taikų sugyvenimą valstybių, neatsižvelgiant į 
jų skirtingas politines santvarkas.

Dabar prezidentas Eisenhoweris ir kiti mūsų vals- 
tybės-vadai taip pat sako, kad naujas karas būtų baisus 
žmonijos sunaikinimas. Bet dar vis yra karo kurstyto
jų, asmeninio pralobimo gašlūnų, kurie siekia suardyti 
tuos susitarimus, kurie jau padaryti.

“Laisvė” nuolatos įrodinėjo, kad vakarinio Berlyno 
padėtis yra nenormališka ir taikai pavojinga. Dabar 
ir prezidentas Eisenhoweris sako, kad ji yra nenorma
liška, kada 110 mylių nuo rubežiaus tolyje Rytų Vo
kietijoje yra Vakarų valdoma pusė Berlyno.

Vien šių kelių faktų suminėjimas įrodo, kaip yra 
svarbu išlaikyti “Laisvę” 
pralobimo sumetimais,

gaivus, kaip ir parke, sode 
ar kapinėse.

Parkai apsodinti gėlių 
kad £’yvais kilimais. Alėjos iš-

barstytos plytų skiautelė
mis, kad nedulkėtu. Pana- 
šiai ir soduose, kapinėse. 
Visur gausu puikių vešlių 
gėlių, krūmų, medžių, vais
medžių. Didesnieji vieške
liai asfaltuoti, abipusiai ap
sodinti medžiais ir garba
notais žvaliais sodinukais, 
net ir vaismedžiais. Plentai 

i stropiai taisomi, gerinami.
Atstatomi nauji narnai, 

gyvenvietės, dirbtuvės. Di
džiai mus visus stebino sta
tybinio gelžbetonio fabri
kas Vilniuje, kur sparčiai 

, kuri leidžiama ne pelno, ne gaminami naujiems na- 
__ _________ , bet tikslu pagelbėti lietuviams'mams. sudėtiniai masiški 

teisingai orientuotis Amerikos ir viso pasaulio reika- Pastai:
luose.

Turėdami mintyje tai, kaip radijas ir televizija

sienoms 
asloms,roms, 

kambarių dalims,

pertva- 
gonkoms, 

su tiks-
daug patarnauja greitai išnešiojant žinias, nepamirški- daL padarytomis skylėmis 
me to, kad mes gyvename' klasinėje santvarkoje, ku- vandentiekiui, dujoms bei 
rioje darbo liaudies reikalus gina tik jos pačios leidžia-( t’ynoms. lik keli darbinm-
mi laikraščiai, kurie niekam nepataikaudami teisingai 
perduoda žinias ir savo skaitytojus informuoja.

Todėl, draugės ir draugai, nugalėkime visus sunku
mus, pasidarbuokime gavimui “Laisvei” naujų skaityto
jų. Seni skaitytojai tuojau atsinaujinkite savo prenume
ratas. Visi ir visos, pagal išgalę, nuoširdžiausiai parem
kite biudžetą “Laisvės” išlaikymui 1960-ais metais.

Pasauline maisto ir kitų 
žmonėms reikmenų gamyba

JUNGTINIŲ TAUTŲ Maisto ir Agrikultūros reika- 
lais komitetas raportavo, kad 1958 metais pasaulyje 
buvo pagaminta keturiais procentais daugiau maisto, 
negu 1957 m. Bet Tarybų Sąjungoje jo buvo pagaminta 
9-niais procentais daugiau.

1958 metų maisto gamybos atskaitos rodo, kad pir
moje vietoje yra Jungtinės Valstijos, o sekama valsty
bė, tai Tarybų Sąjunga. 11958 m. Tarybų Sąjungoje buvo 
pagaminta 139,400,000 tonų grūdų. Cukrinių runkelių 
buvo suimta 36 procentais daugiau, negu 1957 metais. 
Žymiai paaugo gamyba mėsos, pieno, kiaušinių. Dau
giau išaugino galvijų ir avių. Daug daugiau pagamino 
vilnų ir medvilnės.

1958 m. pamatinių maisto produktų buvo pagaminta 
sekamai: Kviečių virš 50,000,000 tonų, cukraus—12,000,- 
000 tonų, kavos—1,310,000 tonų.

Atskaitos rodo, kad pamatinių muisto produktų, 
kaip tai kviečių, rugių, miežių ir kitų grūdų pagaminta 
daug daugiau, kaip 4 procentai. Pavyzdžiui, cukraus 
buv.o pagaminta net 20 procentų virš 1957 metų gamy
bos. Bet šios skaitlinės nėra pilnos, kuomet prie jų 
nepriskaitoma tokios milžiniškos Kinijos maisto gamyba.

Atskaitos rodo, kad nuolatos daugiau pagaminama 
ir kitų būtinų žmonėms reikmenų, kaip tai drabužių, 
apavų ir įrengiama gyvenimo namų. B.et reikia atminti, 

' tad su kiekvieneriais metais ir žmonių skaičius didėja.

KAIMO MUZIKANTAI 
GASTROLIUOJA... 

SOSTINĖJE
Anksčiau tik sostinės ir k i 

tų didelių miestų menininkai; 
gastroliuodavo peri f e r i j o s 
miesteliuose. Augant liaudies 
kultūrai ši padėtis taip pat 
keičiasi. Neseniai Šventeže
rio apylinkės liaudies instru
mentų orkestras su savo pro- ‘ 
grama pasirodė Vilniuje, o i 
taip pat Kaune. Miestų me- i11£tlb’ 
no mėgėjai Šiltai priėmė kai- 
mo muzikantus, šį įvykį atžy- Dailininkai 
mėja. respublikos spauda.

Dailininko diena
Lietuvoje šiais metais 

mą kartą buvo minima
i liniuko diena. Ta proga sos
tinės meno mėgėjai apsilankė 
dailininkų dirbtuvėse susipa
žino su jų darbu, kūriniais, 
ateities planais. Dailės mu
ziejuje įvyko Dailininko die
nos iškilmės. Lankytojai su

sitiko su dailės kūrinių auto- 
} riais, veikė knygų, plakatų, 

[ iliustracijų parodos. 
teal<e paaiškini

mus. . ..... J. Chlivickas

pir-
Dai-

kai atlieka milžiniškus dąr- 
bus. Iš tikro jie nedirba, o 
tik valdo mašinas: spuste
lia čia mygtuką, čia pasu
ka rankeną — ir mašinos 
žviegdamos klusniai ir spar
čiai daro darbus: spaudžia, 
virina, išbaigia ketaus ir 
betono paplokščius luitus, 
varinėja, derina, o ten jau 
jų laukia milžiniškas kra
nas. Kranas kilnoja ir dė
lioja paeiliui tuos gelžbeto
nio luitus, kuriuos priima 
ir padeda įstatinėti keturi 
darbininkai ir vienas elek- 
tro suvirintojas.

Ir kyla sienos, kambarių 
pertvaros, verandos, atbrai
los. Per trejetą mėnesių di
džiulis keliolikos šeimų na
mas jau išbaigtas. Tokių 
statybinių fabrikų įrengia
ma ir daugiau.

Popieriaus fabrikas, a- 
laus bei vyno fabrikas, duo
nos fabrikas — kepykla, ce
mento fabrikas, kįtokių į- 
monių cechai. Didžiulė žu
vies konservavimo dirbyk- 
la, kur mus pavaišino pui
kiausiais žuvies konservais 
ir apdovanojo dėžutėmis to
kių vertingų konservų! Do
kai, laivų statyba, remonta- 
vimai, tralerių žvejams ga
minimas, fabrikam^ stak
lių gaminimas.

O jau laukų darbai, kol
ūkiai tai ir dar labiau mus 
domino. Visur traktoriai, 
kombainai, žemsemės, liūnų 
sausinimo įrenginiai. Kolū
kiuose statomi nauji namai, 
klubai, galvijam patalpos. 
Lankėmės pas savo gimi
nes, svečiavomės, džiūga
vom. Trūksta darbininkų ir 
medžiagų —nespėjama taip 
sparčiai statyt pamuš, pa
talpas.

Aterosklerozė visų pirma 
paliečia stambiausią iš šir
dies išeinančią arteriją — 
aortą. Vėliau pakinta šir
dies, smegenų^ inkstų ir ko^ 
jų kraujagyslės. Sunkios 
aterosklerozės atvejais gali 
pakisti beveik visos arteri
jos?

Kokios gi šio susirgimo 
priežastys, kodėl net daug

bandymais įrodė, kad atero-1 susijaudinimas, įvairūs 
sklerozė atsiranda ir nuo IP e r g yvemmai, nemalonu- 
mūsų maiste esančių rieba
lų. Gyvuliniai rieb a 1 a i, 
sviestas, ikrą, ;
kepenys, kiaušinio trynys Į 
turi gana daug cholesteri
no. Todėl nutukusių, mėgs
tančių riebiau pavalgyti 
žmonių kraujyje yra daug 
cholesterino. Jaunam orga
nizmui riebalai yra reika
lingi, jie pagerina medžia
gų apykaitą, suvirškintas 
maistas greičiau virsta

mai ir sunkumai veikia 
širdį ir kraujagysles. Vi
siems gerai žinoma, kad, iš-smegenys, ; * . ■ ai

h™ I lssigandus ar stipnąi susi-
jaudinus, ima smarkiai 
plakti širdis, parausta ar 
išbąla veidas. Po karo nuo 
įvairių p e r g y venimų žy
miai padažnėjo aterosklero
zė, aukštas kraujo spaudi
mas bei kitos ligos.

Aterosklerozę taip pat 
skatina ir nikotinas. Rūky
mas yra kenksmingiausiasenergija ar statybine orga- jausim

nizmo m-edžiaga. Gi žmo- ^)10?1.s ateį osklei otikams.
Issiyysciusi ateroskleroze 

kaita tampa nepilnavertė, sukelti rimtus negala-^ 
atsiranda daug nereikalin- vintus, ypač jei buna palies^ 
gų ir nesuvartotų medžią- .1sirdle?. krauja^sle?A 
gų. Vienodas, riebus maiš- ^;ikus širdies apytakai, 

vnnn ta i« SirdieS Plote ir UZ krutim

gui senstant, medžiagų apy- f • • 1. i • 1 J

tas, ypač jei valgome iš 
karto daug, didina atero
sklerozę, sukelia ir daug ki-

Išsiyysčiusi aterosklerozė

nūs įgudusieji 
sokias įdundąs 

jomės su mok
ytojais, ppę- 
vyraįs. Visur

d jauties Įaįs-

keliolika vis 
mų dienų, ke- 
ėjimų. Nėrką,- 
parąšyti: taip 

esame smarklįąį užimti, bę^ 
3 mieląją girP- 
besistengdami

keliaudami p 
tąją šalelę, 
kuo daugiaus ia pamatyti ir 
užgirsti. Gyv 
romi, be kits 
jimo, be skri 
kas susitarimas, 
m as, taika, r;; ‘ 
venimo kūrimas.

i stebuklai dą- 
kito išnaudo- 

audos. Broliš- 
solidaru- 

aujo pilno gy-

Waco, Tex: 
lėktuvas. 
34 žmones.

Susikūlė
Nelaimėje žuvo
j;as
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Lietuvoje išleis Antrojo 
pasaulinio karo istoriją

Vilnius.—“Tarybų Sąjun-; džiojo Tėvynės karo laiko- 
gos 1941—1945 m. m. Didžio-! tarp į, kuris pasibaigė fašis- 

,-«4.—> tinęs Vokietijos sutriuški
nimu (1944—IQ45 m. m.), o 
taip pat imperialistipės Ja
ponijos pralaimėjimą.

šeštajame tume susumuos 
tį pasauliniąi-istoriniai Di
džiojo Tėvynės karo rezul
tatai ir viso antrojo pasau
linio karo rezultatai, anali
zuojami Tarybų valstybės 
pergalės šaltiniai, jos poka
rinis vystymasis ir kova už 
taiką bei taikų sambūvį.

Visuose tomuose yra dau- 
gįąspalviai žemėlapiai, do
kumentinės ir meninės iliu
stracijos bei informacinę 
medžiaga. Visąs lęįdimas iš
eis 1900—-1961 m?m« Vienas 
tomąs kainuoja-30 rublių, 
visas leidinys —180 rublių.

jo Tėvynės karo istoriją”' 
ruošia marksizmo - leniniz
mo institutas prie TSKP 
CK ir leidžia TSRS Gyny
bos ministerijos karinė leL 
dykla.

Šiame darbe marksistiš
kai tiriami ir nušviečiami 
tiek pagrindiniai, 1941-1945 
m. m. kariniai įvykiai, tiek 
ir mūsų šalies ekonominio 
ir visuomeninio - politinio 
vystymosi procesai, o taip 
pat TSRS užsienio politikos 
problemos tais metais. Jis 
skirtas plačiam skaitytųjų 
ratui, kuris domisi sunkiau
sių ir didvyriškiausio mūsų 
Tėvynės gyvenimų laikotar? 
pio, koks buvo Didysis Tė
vynės karas, istorija. Šis 
veikalas, kurį sudaro šeši 
tomai, pradėtas prenume
ruoti. '

Pirmasis tomas skirtas 
antrojo pasaulinio karo ki
limui ir impęrįalistįnįų val
stybių ^pasiruošimui užpulti 
TSRS. ?

Antrasis tomas apįmu Di
džioj o Tėvynės kąro pirmo
jo laikotarpio (1941 m. bir
želio 22 d, —-Ii942 m. lapkri
čio mėnesio) įvykius.

Trečiame tome nušviečia
mi antrojo Didžiojo Tėvy
nės karo (1942 m. lapkritis 
—1943 m. gruodis) laikotar
pio įvykiai.

Ketvirtasis ir penktasis
(Oct.) 6, 1959 tomai nušviečia trečiąjį Di

PER SAVAITĘ—PENKIOS 
DARBO DIENOS

Lietuvoje vis daugiau .įmo
nių pereina į pfenkių darbo 
dįęnų savaitę. Tai įmanoma' 
padalyti geriau organizavus 
darbą, patobulinus esančias 
mašinas. Perėjęs į p e n k į ų 
darbo dienų savaitę Vilniaus 
F. Dzeržinskio vardo tabako 
fabriko kolektyvas pagamina 
žymiai daugiau produkcijos 
negu anksčiau. Darbininkų 
uždarbis ne tik nesumažėjo, 
bet dargi padidėjo. Laisvo
mis dienomis darbininkai mo
kosi dalyvauja meninėje są
veikoje, visuomeninėje veik
loje. Prie sutrumpintos dar
bo savaitės ruošiasi pereiti vi
sa eilė kitų respublikos įmo
nių.

J. Chlivickas

ir smegenų 
aterosklerozė, 
atvejais sme-

kaulio atsiranda skausmai, 
vadinamoji stenokard i j a. 
Sunkį širdies aterosklerozė 
gali baigtis širdies infarktu 
—širdies kraujagyslių užsi
kimšimu.

Gali būti 
kraujagyslių 
Lengvesniais
genų sklerozė pasireiškia 
galvos svaigimu, s k a u s - 
mais, atminties netekimu. 
Sunkiais atvejais suminkš
tėja s m e g e n ys, išsilieja 
kraujas, gali suparalyžiuo
ti.

Kartais labiau paliečia
mos kojų arterijos. Vaikš
čiojant labai skauda ko
jas, o sustojus skausmo ne
besijaučia. Susirgimas ga
li baigtis pirštų gangrena. 
' Kiekvienam vyresnio am- v 

žiaus žmogui reikia vengiti 
nutukimo, mažiąu valgylį 
gyvulinių riebalų, sviesto, 
kiaušinio trynio. Kepimui * 
vietoje sviesto geriau var
toti augalinius rieb alus. 
Pątąriąma daugiau valgyti . 
varškės, daržovių, uogų ir 
vaisių.

‘ Sergant ateroskleroze, 
draudžiama rūkyti bei ger
ti alkoholinius ger i m u s . 
Protinio darbo žmonėms 
reikia dirbti ir fizinį darbą, 
mankštintis bei sportuoti.

Aterosklerozė gydoma jo
do preparatais, vitaminu 
“C,” nervų sistemą rąmi- 
nąųčĮąis vaistais ir įvaį? 
rįais kitais preparatais, ku
rie trukdo cholesterino iš? 
skyrimą į kraujagysles, 
Kiekvienas ligonis turi tar
tis su gydytoju.

Labai svarbu laiku susi
rūpinti savo sveikata, ,jies > 
uždelsųs sunkiau koovofį^u 
aterosklerozės pasekmėmis.

Doc. L. LMicevįčiu* 
Medicinos mokslų kandidatas į



Iš Argentinos lietuvių 
kolonijos judėjimo

tuvių visuomeninis k 1 u b a sArgentinos lietuvių^ koloni
joje yra kelios draugijos, dau- Kultūra, T’ 
guma jų — savišalpos, kultu- šių, 8 d. rugpjūčio atšventė 4

į zayi Pūbjik4» o YP.ač pionie
rės dęklamatorės A. šnioįytė, 
E. Mickevičiūte, Lydija Ji
menez (J. Baltus, anūkė). 
Specialiai artistiškai ji dek
lamavo eiles “Liepos 21-ji,” 
•Keimerio, ir “Aš myliu” (iš

spūdžiai lietuvių tarpe r londoje
Pirmiausiai atvažiavom į progą dalyvauti LLD pikni- 

Miami. Pabuvę keletą die- ke, į kurį gražiais automo- 
ną, važiavome į St. Peters- biliąis suvažiavo 
burgą, anie 275 mylįąs į va- narių ir pritarėjų 
karus, Ten apvąžinėjome ko susipažinti si

MONTREAL, CANADA
Serga J

Mūsų gerasai Montrealo 
žinių korespondentas, Ber
nardas Kvietinskas, nors 
nesitikėjo sunkiai sirgti ir, 
nuėjo į ligoninę tik pasitik
rinti sveikatą dėl .strėnų 
skaudėjimo, tačiau, pasiro
dė, kad ligai reikalinga ope
racija, todėl ją ir aplaikė 
šio mėnesio 17 d. Ligonis 
randasi Maisonneuve ligo
ninėje.

T^įpgi Pranas Nakas ap
laikė nosies operaciją Ro
yal Victoria ligoninėje.

nemažai 
. Ten te

ko susipažinti su naujais 
j draugais ir sutikti buvusius 
brooklyniečius draugus.

Svečiavomės pas buvusius 
clevelandie.čius dd. Denius. 
Denis, namų statybos kon- 
traktorius, pasistatė sau 
gražioje apylinkėje puikų 
namą. Gražiai užlaiko vais
medžius ir gėles. Jie daly
vauja organizacijose, veiki
me ir remia mūsų spaudą.

Taipgi sutikome buvusius 
pittsburghiečius dd. Sliekus. 
Taip ilgai nesimačius, buvo 
malonu susitikti su buvusia 
brooklyniete ir veikėja Slie- 

(kiene. Jie taipgi turi gra- 
| žioj vietoj gražų namą, y- 
ra geri, nuoširdūs žmonės, 
veikia ir remia mūsų orga
nizacijas ir spaudą.

Negalima buvo apleisti 
neatlankius seniai pažįsta
mus buvusius brooklynie
čius, gerus veikėjus, Vali- 
lionius. Ačiū dd. Krau- 
chiams, kad jie mus ten nu
vežė, nes kitaip būtų buvę 
sunku surasti.

Drg. Valilioniai turi Fort 
Lauderdale gražioje apylin
kėje gražų namą, apsodin
tą vaismedžiais ir gėlėmis, 
kurių priežiūrai reikia įdė
ti nemažai darbo. Ten ir 
praviešėjome visą dieną 

j prie d. Valilionienės šauniai 
I prirengto vaišių stalo. Ji ne

Nors jis iš jauniau- Darb. Balso 1922 m. lapkr.).
Oras buvo gražus, tai ne

paprastai daug pris i r i n k o 
i publikos. Nors lietuviai labai 
plačiai išsiskirstę gyvena ir 
vargingas, brangus privažiavi
mas, bet lietuviai myli savo 
kalbą, vaidinimus, o ypač dai
nas ir tas draugijas, kurios 
demokratiškesnės, progresy
vios, tai neatsižvelgia į vargą 
ir išlaidas.

Teko sužinoti, kad ir vėl 
rengia išleistuves savo tau
tiečiams, grįžtantiems į tėvynę 
Tarybų Lietuvą. Taipgi mini-

piętų sukaktu savo patalpose 
BernaliK bet šį įstaigą pražen
gus senukus kolegas savo kul
tūriniais, meniniais darbais ir 
patalpomis (kurios jau milijo
no yęrtos). jau yra suruošus 
dąupęlį koncertų, vaidinimų, 
popiečių paminėti, pagerbti 
veikiančius, išleistuvių saviš
kiais.

L. V. K. Kultūra jau turi 
T ■ chorų, kvartetų ir kitas meno 
y1 ir sporto grupes. Choras, vad.

į Ig. Andrijausko, ir

rps.
iš seniausių dabartiniu lai

kų gyvuojančių yra eks-Varg 
dienis, p dabar iNemunas, su
tverta 1911 metais; aptroji— 
Aušros žvaigždė, Rozarijoj 
suorganizuota į savi šaipos 
draugiją 1912 m.; trečioji— 
Neptūnas, Kordoboj, ir Ket
virta S. L. Argentinoje.

Si d-ja gal pus iš sKaitlin- i 
gesnių, turi kelis skyrius-kuo- i 
pas ir savas patalpas. Bet į ; 
jos valdymo vietas įsiskverbė ■ 
tokių žmonių kaip K. Kliau* | 
ga (dabar sekret.), kuris yra 
atlikęs šnipo rolę, daug pa
kenkia Argentinos lietuvių ko
lonijai. Kalbama, kad jis | 
įdavė pplicijai. 311 mūsų tau 
tiečių (tarpe jų ir SLA na 
rių). O kas nežino apie K. 
Norkaus aferiškus darbut 

>JAV, Lietuvoje ir čia, P. A- 
menkoje. Gi SLA d-joje jk 
ramiai sukiojasi . kaip A. L. 
Balso redaktorius ir SLA 
rys. Iš pabėgėlių irgi 
trūksta Daukantų ir jiems 
n".šių. (Patartina SLA 
ri^ips perskaityti Laisvės 
51 š. m. Antano Tūbelio 
sytą generolui 
atvirą laišką.)

Randasi čia 
vardo lietuvių 
daugiau gaspadoriauja Ožius 
kas, ALB savininkas ir jo re deklamacijų, 
daktorius Norkus. 
yra 'ir I , _ t '
kur keli pabėgėliai kunigai it sekr. 
suvargusių žmonelių centų da- rius T. Adomonis, 
rosi lengvą pragyvenimą 
demoralizuoja Arg. 
koloniją senomis 
mis mitologijomis ir rodyda- drg. Petras Sikeris, kaipo pir
mi pirštu į susipratusius pa-1 mininkas, tarė žodį apie tų 
žangius žmones, pravardžiuo-j dviejų datų reikšmę, o choras 
darni juos komunistais ir bau-; sudainavo Argentinos ir 
gindami kalėjimu. Jie dažnai i LTSR himnus (pro g r a m o s 
landžioja po lietuviais apgy-j žiūrėkite Tėvynės numeriuo- 
ventus rajonus, ubagauja vie-jse).
nokios ar kitokios išmaldos. I Verti garbės tėvai, kurie

Tarpe pažangiausių ir de- savų sūnus, dukras išmokė sa- 
mokratiškiausių progresyvių vo gimtosios kalbos, kad tie 

iJietuvių organizacijų,%yra..ĮJe- jaunuoliai,

kvartetas,
(vad. E. Arlovo, jau atsižymė- ma 50 metų sukaktis pirmo- 

draugijų, sios Arg. 
Teko A.

na 
ne- 
pa 
na 
nr 
ra

St. Raštikiu

Ijo ir tarpe kitų 
; ypač savišalpinių.

y. Klube Kultūra girdėti 
Kvarteto dainas įdainuotas 
plastinkoje. Tikiu, kad plas- 
Jnkos pasieks ir kitas lietuvių 
kolonijas. Girdėjau, kad ke- 
ios kopijos bus pasiųstos į 
uTSR. Taipgi jau buvo po
zą filmų vakarų. Parodė, kaip 
nūsų tėyynė, dainų šalis, nors 
r nedidelė, bet savo dainomis, 
,okiais žavi kitų tautų žmo- 

’ les.

koncertinis vakaras Ayellane- 
įpj, Ę. Aires provincijoj, bet 

! iė| lietaus neįvyko, tai tas bu- 
o atlikta rugp. 8 d. savose 

■ patalpose Berną Ii. Programa 
j .usidėjo iš vaidybos, dainų, 

. Dainas vadova- 
Taip pat ' /o Ig. Andrijauskas ir E. Ar- 

bąžnytinių draugiją į lovas, programą vedė LVKK 
. Petras Rutkus, režisie- 

0 kuomet 
ii ! tą patį vakarą buvo paminė- 

lietuvių tos dvi datos, t. y. liepos 2-j i 
nuobodžio- j ir LVKK 4 metų sukaktis, tai

Basanavičiau, 
centras, k u i

būdami scenoje,

Ką aš mačiau Lietuvoje
Sugrįžus man. į šią šalį, taigas. Kai kurios kleboni-

lietuvių draugijos 
Igvąldad — Lygybė, vėliau 
Diegas. LVKK kreipiasi Į vi
sas lietuvių draugijas ir spau
dą, kad tos draugijos ir tų 
pirmtakūnų žmonių didį dar
bą paminėti bendrai, skaitlin
gai. Tai buvo reikšminga 
pradžia Pietų Amerikos lietu
vių kolonijai. Juk nelengvas 
buvo tų mūsų pirmtakūnų 
tautiečių darbas.

J. Lavus

i pataisa
I

Lawrenciecio d. S. Pen- 
kausko įspūdžius iš kelio
nės į Lietuvą sudedant į 
puslapius įvyko klaida, prie 
pirmosios dalies prijungta 
trečioji vieton antrosios. 
Atsiprašome.

Antroji įspūdžių dalis y- 
ra ta, kuri tilpo nr. 79-me 
iš pradžios iki sakinio “Kas 
tie žaliukai?” Ji turėjo tilp
ti nr. 78-me pirm to para
grafo,’ kuris prasideda žo
džiais “Šilutės miestelyje 
visur matosi”...

Brooklyne areštuoti 6 as
menys, įtarti esant daly
viai nelegalių, nešvarių pre
kybų, tarpe kjtko, pardavi
nėję ir kūdikius.

keletą lietuviais apgyventų 
miestų: Clearwater, Largo 
ir kitus. Sustojome pas dd. 
Greblikus. Jis dirbo, bet d. 
Greblikienė suteikė mums 
Largo gyventojų Lideikių 
antrašą, kur ir apsistojome 
per savaitę.

Lideikiai turi nusipirkę 
gražų ir gražioj vietoj na
mą. Drg. Lideikis turi dau
gelio metų patyrimą aug
menų auginime; labai rū
pestingai apžiūrėti įvairūs 
medeliai ir gėlynai labai 
gražiai padabina jų butą. 
Drg. Lideikįenė, buvusi il
gametė Brooklyn©, N. Y., 
Aido chore dainininkė, vis 
dar negali pamiršti tų gra
žiai skambančių dainų ir 
Aido choro, » jinai vis dar 
kai kada užtraukia jas.

Su dd. Lideikiais nuvažia
vome pas labai seniai pažį
stamus ir seniai matytus 
brooklyniečius ir gerus vei
kėjus Pakalniškius ir Za- 
blackienę. . Jie visi sveiki, 
gražiai atrodo ir geri, drau
giški žmonėsį. Jie darbuo
jasi su St..; Petersburg© 
draugais. Paįkalniškiai jau 
seniai Floridoje gyvena, tu
ri užmiestyje? gražų plotą 
žemės ir nanjią.

Teko dalyvauti St. Peters- 
burge LLD pjarengime, į ku
rį susirinko ilaug žmonių. į yra gera draugijo-
Kuopa turi nemažai narių ;ge vejkėja. bet ir gera die- 
ir pritarėjų. Jie ten dažnai moka skaniai sukom- 

remia binuoti ir gražiai prirengti 
re, Vilnį, Liau- maistą

V L . . L ..............................

Kuopa turi

rengia pranhogas;
spaudą: Laišv 
dies Balsą irj kt. Ten daug 
veikia d. Grėblikas.
Miamj, Floridą

Sugrįžus į Miami turėjau

siu-

tūli “galvočiai” ginčija, kad jos buvo labai puikiai įreng- ^as: Kuomet mano švogerį 
j • _ „ ' Y .! Zidarą Matiuką pasigavo 5

dingiesiems dalykams. Ku- banditai, nors jie buvę ap- 
nigiokai apsigyvenę prastės- simaskavę, bet tris jų jis 
niuose namuose. Taipgi jų 
laukų plotai prijungti prie 
kolektyvų (kolūkių).

Man buvo nuostabu, kad 
keliai tarp tų miestukų pra
stesni, kaip kad aš juos pa

iųes nebuvome Lietuvoje, tos, tai dabar vartoja nau- 
Geriausia gal Kanadoje pa
buvome ir dabar pasakoja
me, kad iš Lietuvos parvy- 
kome. Gal jie mano ir su 
tuo bent ką apgauti?

Aš, kaip ir kiti 39 Ame
rikos lietuviai, apvažinėjau 
neiųažą dalį Lietuvos ir 
daug ką mačiau, daug gir
dėjau. r

galima dirbti, ar kur gy-;tęs ne vienas; panašias ka- 
venti.

Įdomu man ir toks daly-

iZidarą Matiuką pasigavo 5

Ukau.’ Kuomet tarp didės- 
Dalykas tik tame, nW mies^ k®1'?1 visai Pui.‘ 

kad aš Lietuvą buvau pali- kūs, cementuoti, asfaltuoti, 
kęs veik prieš 50 metų. O D®‘.to viršininkai visaip

; gerai pažinęs. Jie buvę kilę 
i iš bežemių šeimelės, tarna
vę pas ūkininkus. Sako, 
nors aš buvau neturtingas 
ūkininkėlis, bet už juos kur 
kas geriau gyvenau. Vėliau

šias norėjau

ir ten gyvendamas pėščias 
nekąžin kiek huygu apvaik- 
čįojęs. J

Unija deda pastangas 
neorganizuotuosius 
suorganizuoti

Moteriškų drabužių
vėjų unija (International 
Ladies Garment Worker’s 
Union) šiuo metu veda in
tensyvią kampaniją suorga
nizavimui darbininkų į uni
ją. Šalę to, kad platina at
sišaukimus, kalba žodžiu į 
neorganizuotus darbinin
kus, jie suruošė demonstra- 
tyvinį paradą ir numaršavo 
St. Lawrence bulvaru net 
iki Jean Talon, kur dau
giausia ne unijinių šapų su
sikoncentravę.

Tuo tarpu organizuotieji 
darbininkai, moteriškų suk
nelių siuvėjai, be kitų dar
bo sąlygų ir algų pagerini
mo, šiais metais laimėjo pa
kėlimą šalpos ligoje, būtent, 
jie dabar laike ligos gauna: 
vyras $19 į savaitę, o mote
ris—$17. Jei laike ligos pri
sieina ligoninėje gulėti, mo
kama už ligoninę $10 į die
ną—iki 45 dienų ir medika- 
lių ligoninės išlaidų paden
gimui iki $75.

—0—
Apsivedė

Rugsėjo 12 d. sukūrė nau
ją — lietuvišką—šeimyninį 
gyvenimą Algirdas Gurk
lys (Povilo ir Agotėlės Gur
klių sūnus) su Helena Sa- 
batavičiute (Stasio ir Ane
lės Sabatavičių dukrele). 
Pagerbti su vedybinėm 
sukaktuvėm

—0—
W. ir G. Filerių duktė 

Genė pasikvietus gimines ir 
artimuosius, gražiai, šeimy
niškoje dvasioje, pagerbė 
savo tėvelius judviejų 25-ių 
metų vedybinių sukaktuvių 
proga.

Mirė " /

Rugsėjo 12 d. mirė Vin
cas Alenskas, sulaukęs 75 
m. amžiaus. Velionis paliko 
nuliūdime žmoną Marijoną 
Alenskienę. (Goberienę po 
pirmu vyru).

Pittsburgh, Pa.
žodžiai Į Laisvės 

ir Vilnies skaitytojus
Mieli broliai ir seserys, 

geros valios lietuviai! Pra
sidėjus L. ir V. vajui čia 
reikalinga suglausti mūsų 
visų spėkas ir padirbėti ben
drai dėl mūsų mylimų laik
raščių: Laisvės ir dienraš
čio Vilnies. Prašau: būkite 
tokie geručiai, kadaatsilan- 

| ko vajininkai, kad dar ir 
nėra prenumerata išsibai
gusi, panaujinkite. Tas su
taupys daug laiko ir pri
duos daug daugiau energi
jos vajininkams.

Iš 
ačiū.

Keli

kalno tariu nuoširdųAbudu Valilioniai mėgsta 
golfą. Tai švarus ir sveikas 
tyrame ore pasimankštini- 
mas.

,• Turčiais apgyventame 
! Fort Lauderdale miestelyje 
taip pat turi gražius namus 
nusipirkę Zeiviai ir Kana- 
piai.

Miami seniai gyvuoja LLD 
kuopa, bet daugiausia vei
kia Social Klubas. Jis jau 
turi su virš šimtą narių ir 
vis dar auga, nes atvykę iš 
žieminių Amerikos valstijų 
pensininkai stoja į klubą. 
Atvažiavę į Floridą mūsų 
draugai nenustoja veikti, 
jie tuojau įsirašo į Social 
Klubą bei į LLD ir vėl vei
kia.

Miamietės draugės mote
rys turi daug energijos, y- 
ra geros draugijose darbuo
tojos ir gaspadinės. Jos be 
jokio atlyginimo pagamina 
maistą LLD bei Social Klu
bo piknikams, o piknikai at- 
sibūna kas mėnesį. Už tai 
turime atiduoti joms dide
lės pagarbos žodį.

Su savo drauge atlankė
me buvusius waterburie- 
čius, jau seniai Miami gy
venančius S. ir M. Meiso- 
nus. Drg. S. Meisonas dau
gelį metų yra buvęs LLD 
kuopos organizatorium, bet 
dėl senatvės ir M. Meisonie- 
nės ligos bu,vo priverstas 
pasitraukti 
Paskutiniu 
nienė buvo 
ninę. Jai ten įleido kvortą 
kraujo. Tai ją biskutį su
stiprino, bet vis tiek nėra 
sveika.

Dar teko susipažinti su 
gerais ir nuoširdžiais buvu
siais philądelphiečiais drau
gais. Jie taipgi turi nusipir
kę gražų ir gražioje apy
linkėje namą su sodeliu ir 
gėlynu, kurių priežiūrai tu
ri įdėti daug darbo.

Visiems šiems draugams 
ir daugeliui kitų esame nuo
širdžiai dėkingi už draugiš-

P. J. Martin, 
Wexford, Pa. 

Phone: WE-5 1978

pines, bet ir 
atlankyti. Paprašiau švoge- 
rį, kad pavežimų. Nuvykome 
į smiltingus pušynus, turė
jom pasiklausti, kaip sura
sti, nes iš nuįžo kaimiško 
keliuko reikia takeliu paei
ti į kaln’uką. Ten yra pa
statytas akmeninis pamink
las, su rusišku ir žydišku 
užrašu: “Čia palaidota 8,- 
000 žydų tautos žmonių 
Augusto 25 d., 1941 metais.

Būta iškasto ilgo griovio 
(ravo), sušaudytieji apipil
ta kiek žeme.f Niekas jų iš 
ten neperkėlė. Dabar žemė 
gerokai įdubus, žolėmis ap
augusį, nėra įiei gėlių kaip 
kitose panašiose kapinėse. 
Nutraukiau paveikslėlius ir 
šios liūdnos atminties vie
telės. ..

Man teko apvažiuoti ne
mažą dalį Lietuvos, teko 
kalbėtis su darbininkais ir 
technikais, su vyriausybės 
nariais ir mechanikais. Bu
vau dirbtuvėse ir statybos 
įmonėse, buVaų dailės ir 
mokslo įstaigose. Visur ma
čiau didžiausį pasiryžimą, 
darbštumą, kad tik daugiau 
ir geresnių produktų prisi
gaminti ir žmonių būvį pa
gerinti.

Stebėtinai daug jau pada
ryta. Bet, dar daug reikės 
padirbėti, kad, sakysim, pa
siekti Amerikos technikos 
lygį, nors technikos aukštu
mas ne visuomet nusako 
žmonių gerbūvį. Kaip kuo 
jie ir dabar mus yra pra
lenkę: Jie nesibijo nedarbo, 
jų jaunimui mokslas leng- 
vąi prieinamas, jie nesibijo, 
kad gydytojas ar ligoninė 
nuplėš paskutinį švarką.

Lietuva, mūsų tėvynė, jau 
stojas ant tvirtų kojų, ir ji 
keliaus į šviesesnį rytojų, j ką svetingumą.

R. Merkis J. W. Thomson
. . M *. I - !■ I —* • • • ■— •***

1 7 A I I T C GAVIMU1 “LAISVEI” 
y 2Y J A/ m naujV skaitytojų

Su 1-ma diena spalio pradedame savo didjjį darbą ga
vimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1960 metams.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

nuo 15 iki 20 metų ištremti. 
Na, sako, jie pabuvo penke
tą meįų ir juos paleido. Jie 
verkia, kad juos buvę ap- 
gavę prižadėdami duoti 
daug žemės. Dėl tokių su- 
simylėjimų tokiems bandi
tams aš teiravausi ir aukš
tųjų viršininkų, kodėl taip 
gailestingi dėl jų? Jie man 
atsakė: Komunistinė siste
ma nekeršiją tokiems bied- 
niokams, kurie kitų suklai
dinti. Mes juos norime per
auklėti.

Papasakojo apie baisiąją 
dieną kuomet jie turėjo ve
žti žydus iš Dusetų, Abelių, 
Antazavės, Aleksandravė
lės ir nuo Zarasų. Nei žy
dai, nei vežėjai nežinojo ko
kios “vaišės” surengta, kol 
davažiąvo ąrčįąų prie Kra- 
kinės pušynų. Ten užgirdo 
automatų trąksėjimą ir 
klaikų žudomųjų šauksrąą. 
Važiavę daugybė vežimų, 
kuriuose sukrovę jau mažai 
bepaeinančius. Kitus pės
čius varė vokiški ir lietu
viški “truperiai”. Ten, kaip 
ir visur kitur, kur juos žu
dė, buvo išrengti visai nuo
gai (Vilniuje mes matėme 
archyvuose paveikslus pa
čių vokiečių trauktus Pane- 

sušaųdo. Tokie banditąi iš-Iriuose, kur taipgi moterys 
žudę nemažai žmoriįų, kitus ir vyrai nuogi stovi eilėje 
įbaugino, kad paprasti vals- prie duobės, o kiti šaudo, 
tiečiąį nebežinojo nei kas R. M.) Nors jau buvau ma-

teisinosi.
Mano švogeris gyvena a-

čiojęs. Kuomet pasiekiau P*e ® kilometrai nuo Duse- 
gimtinį Martinčiūnų kaime- tų. . Nuvykus sutiko, kaip di-
lį aš pasijutau kaip tas 
“šventasis” iš numirusių 
pasikėlęs po keleto šimtų 
m (etų. Jis nieKo nebeatpaži- 
no, neigi jį kas bepažįno, 
jautėsi kad visai kitoje vie-

Mano tėviškės išvaizda vi
sai pasikeitusi. Kalniukai 
labai sumažėję, nepereina
mos pelkės išdžiūvę, net me
dukai auga, ežerėliai suma
žėję. Beržynai dingę, ten ir 
kitur tik krūmokšniai auga. 
Laukai ir tie pasikeitę: at
rodo tokie kaip dvarų kąd 
badavo.

Aplankiau maxi žinomus 
miestelius. Iš Anykščių į 
Svėdasus, Vyžopius, Užpą- 
lius, Jūžintus ir Duąetąs. 
Tie miestukai lyg ir sumą- 
žėję. Mat juose seniau gy
veno nemažai žydų, jie jau 
palaidoti sft^lt|h#Ubsen pu
šynėliuose. Kiti gyventojai 
'buto žemdirbiai, ūkininkai, 
taPjų išsikelta į vienkie- 
mjus dar prieš karą. Baž
nyčios tebėra tos pačios* 
Tik visos klebonijos pakei
sta į liaudies valdiškas įs*

džiąusį svetį. Susirinko ir 
iš tolokai, suvažiavo Matin
io šeima, ir jų kolūkio val
dyba. Jų kolūkis ver
čiasi neblogai. Turi daug 
grąžįų gyvuliu, javai ipgi 

i puikiai užderėję.
Iš pasikalbėjimų apie jų 

pergyventus laikus sužino
jau labai liūdnų dalykų. 
Pirmą dįeną kai vokiečiai 
pradėjo puolimą ant Lietu
voj, žmonės dar nieko nei 
pesųžinojo, kąd kąrąs, o 
žipoųįų plakipią ir žudymą 
jau pradėjo buvę smetoni- 
nįąi pakalikai. Tas tęsėsi 
per karo laiką ip dar keletą 
metų jau baigus kąrą, kuo
met ėjo žemes ūkio refor- 
ifia, persiorgąnįzavimas į 
koĮūkiųs. Tada atsirado taip 
vadinamų miškinių banditų. 
Jų tarpe būta net tokių gų- 
drųelių: dieną dirba kolų- 
k^jeį o rią^timis eina į pą- 
miškes 311 mašininiu šautu
vu, gaudo kitus kolūkiečius 
ir juos mušą, —kankina irkankina ir

iš tos vietos, 
laiku d. Meiso- 
nuvežta į ligo-

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS 
yra paskirta 10 dovanų pinigais/ padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5

Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnesr 
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
‘Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą budžetą 
1960 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiausia 
naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume vi
sas išsibaigusias prenumeratas.

Visais vajaus reikalais rašykite: Y

102>02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

*
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HalLlalinm Po 'išleidžia kompanijos biznioDeinienem, ra. |saUgotojus. Gi laike Chruš-

neva pikietininkai
Nors aš ten nedirbu 

1949 metu, •» t '

I čiovo vizito tūli buvo pa
statyti4 po darbininkų val- 

I domą šalį puolančiais kry- 
, , . nuo! žiokiškais šūkiais, skelbiau-bet atsimenu. !čjais kokia ten nelaisvę.

Pabandykite jūs, pikieti- 
Ininkai, nieko neįleisti pro 
vartus. į fabriką, pabandy-

sykių 1939 m. birželio 3 d. į 
gavau darbą prie cheppe- 
iių. Tada netui ėjom jokios ų sustabdyti nuo darbo, 
unijos. Reikėdavo dirbti 9| - - - - - -
\alandas pei dieną ii 5 su;į.nri-j.p inisvnin Ampi’ikm’p. 
puse dienos į savaitę. O už-! 
dirbti galėdavau ne dau-1 
giau 50 centų į valandą, 
dirbant nuo štukių (akor-
<iu) _i.eii>eriams mokėdavo Argentinos darbininkai 
po 3/ c. Nebuvo jokios ap-1 ...
saugos, dulkės ir žarijos, po turi laimejimŲ 
kojų. Nebuvo nė prausyklų,;
nė drapanoms padėjimo.

Ii932 metais, man dirbant 
foundrėje, šalia kompanijos 
unijos pradėjome kurt sa
vo, darbininkų uniją, mokė- 
davom po $1 į mėnesį. Man1, 
tekdavo anksti rytmetį pa-! 
skleisti atsišaukimus, kad: 
molderiai 
uniją 
unijo 
nizavo ir šėrus duodavo, $2 
iš algos paimdami.

Tai buvo pono Hooverio 
administracijos laikais — 
“Prosperity už kampo”. Vė
liau, spaudžiami vargo, dar
bo žmonės šalies vairo ka
pitonu išrinko liberalą Fr.! 
D. Roosevelt. Jo obalsisbu-i 
vo atrasti tą “užmirštąjį | ]erjs# 
žmogų”, kuris nepavalgęs | sta£iai išgąsdino valdančią- 
kaip žmogus ir neapsiren- Į ja klase. Rimo. 11 d. ivvko 
gęs kaip žmogus.

Progresyviai darbo žmo- Argentinos respublikoj kaip 
nių vadai stojo organizuoti! solidarumas su Tucumano 
bedarbius ir kurti unijas, darbininkais ir visa liaudi- 
Išsijudino didžiulės demon-imi. Protestavo prieš nužu- 

. ! dymą darbininkų ir areštus
(nužudė Manuel de Reyas 
Ulea).

Streiką rengė uniiistų ju
dėjimas — MUCS (Movimi- 
ento de unidad y coordina
tion sindical). B—tis

pamatysit, kokią laisvę jūs 
į turite laisvoje Amerikoje.
Pabandykit tyčia.

Frank Zavis

Argentinos darbininkų 
tikai, Komunistų parti- 

i jos laimėjimai balsavimuo
se Santa Fe provincijoje; 
nustebino ne tik Argenti
nos buržuaziją, bet ir impe
rialistus. Partijos balsų ga
vo: U. C. R. del Pueblo 46,- 

v , . .' j 837; Valdžios 39,592; Prog- 
rasytųsi į ^lV01 resjstu 26,713; Komunistų 

vietoje k°mpaniskos1 24,5g5 (1958 metais Komu- 
į kurią bosai partija teturėjo 4,-

: 895). O gi finansinėje kam
panijoje partija jau baigia 
30 milijonų pezų surinkti ir 
gauti kelis tūkstančius na
rių.

Dėl to buržuazija dūksta, 
rengiasi padaryti Argenti
noje panašiai, kaip kad Vo
kietijoje buvo padaręs Hit- 

0 Tucumano liaudis

ją klasę. Rugp. 11 d. įvyko 
generalinis streikas visoje

stracijos žygiams į Wash-! 
ingtoną ir Harrisburgą ūži 
pašalpą bedarbiams ir bo
nus karo veteranams.

Pasidėkojant mūsų va
dams (nors jie nukentėjo 
ir dar kenčia) kova laimė-1 
ta. Įsikūrė CIO unija. Lei- 
beris pradėjo gauti algos 
po 87 c. už valandą. Atsi
rado prausyklos ir šėpos 
drapanoms. Sulaukėm 2-jų 
savaičių vakacijų su pilna 
alga. Pensija 65 metų sene
liams. Ir negali išmesti iš 
darbo be prasikaltimo, ka
da bosas užsimano.

Tas viskas atsiekta per! 
didelę kova — streikus ir ■ 
demonstracijas.

Pastangose sunaikinti li
nijas, atimti nuo c______
kų per kovą gautus laimė- j 
jimus, kompanijos per savo' 
valdžią pradėjo realui ia. < TT • m *
šnipai ir visokie padaužos i P1" tą savaitę pirm Chrus- 
puolė veikliausius darbiniu-1 ‘10v° atvažiavimo. Žinoma, 
kus, išprovokavo unijas mg-1 ko daugiausia prase aukų, 
tyti pažangiuosius iš unijos!Zmonn’ buvo at,ej« PuseA 
ir iš darbo. Šviesesnius pro-i ”al' vv^ania?1’ ,.ad Plie.s 
tus sukimšo j kalėjimus,ki-!1Ch,;l™a; buf dld?!IS R1' 
tus izoliavo | kietas. Bet rytą nuėjęs prie

Dabar, kai darbininkaikuriame atvykęs 
1 Chrusciovas apsistojo, ne 
vieno pikietininko nema
čiau, visi išnyko.

Mat, Chruščiovo sutiki
mu ir priėmimu rūpinosi 
didesni už Musmano ir uk
rainų vyskupą, tai ir užda
rė prieš Chruščiovą rėks
niams burną.

Amerikoje žmonės yra į- 
kalbėti bijoti komunistų, 
tačiau Chruščiovas nebijo
jo pasakyti, kad jis komu
nistas. Nustebau, kuomet 
pamačiau paveiksle Chruš
čiovą su New Yorko guber
natoriumi R o c k e f e 1 leriu. 
Chruščiovas sako: kapitali
stas pasitiko komunistą. A- 
budu juokėsi. Atrodo, kad 
ir amerikiečiai pripras prie 
komunistų, nebekentės tos 
baisios baimės. S. O.

Pittsburgh, Pa.
Jau po visos audros apie 

Chruščiovą. Koks nebūtų 
laikraštis, buvo užpildytas 
apie Chruščiovą. Vienas ra- 

j šė, kad geras, kitas, kad 
į blogas. Vidutinis pilietis 
| nebežino katruo tikėti.

Aršiausiais dviem Chruš- 
ičiovo priešais buvo teisėjas 
iMusmano ir ukrainų vysku- 

dnrbinin-il)as- Jiedu tui‘ėj° savo pa- 
- ! veikslus isspausdmę Pitts- 

' burgh Press. Jie surengė 
' i prakalbas Soldiers Armory lvclKCl|cl.JTT1. ♦. « v

prigamino perdaug plieno 
ir viso ko, kompanijos ne
nori turėt nieko bendro su 
CIO unija. Jos stengiasi iš
ardyt darbininkų vienybę. 
Fabrikantai mato, kad dar
bininkai silpni, nes jų uni
jų vadovybė silpna. Pasikė
lė sau algas po $10,000 ir 
daugiau metams valdinin
kai ir unijų vadai darbinin
kų reikalų nepaiso. O uni- 
jon duokles ir taksus pakė
lė, kelia ir kels.

Darbininkai streikieriai 
šiandien pastatyti neva pi- 
kietuoti. Bet jie pro var
tus įleidžia ir su saliutais

PHILADELPHIA, PA.

ZENITH 
GIRDĖJIMO APARATAI 
Baterijų vielos—Ausims Priedai 

Taisome ant Vietos 
MODERN HEARING AID 

CENTER
1218 Chestnut St. Kamb. 401 
Vai. 9-5. Trcėlad. 9-8. Sešt. 9-2

Newburgh, N. Y.—Rom
binis lėktuvas susidaužė. 
Žuvo du lakūnai.
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Roseland, III.
Aidiečiai pradėjo dauge

lio darbų sezoną. Spalio 4 d. 
dainavo Mildos koncerte. 
Spalio 25 d. dainuos “Vil
nies” koncerte Mildoj. Lap
kričio 22 d. važiuosime į 
Detroitą, Mich., pastatyti 
“Zaporožietis už Dunojaus”, 
o lapkričio 29 d. pakartosi
me ją Mildoje.

i Kas norite važiuoti?
Roselando Aido choras 

mano į Detroit, Mich., va
žiuoti dviem autobusais. 
Vienas išeis, šeštadienį, lap
kričio 21 d., o kitas sekma
dienį ir abu grįš sekmadie
nį naktį. Taigi, kas norėtu
mėt sykiu važiuoti, tuojau 
praneškite M. Grager, SA- 
1 8792 arba kitiems aidie-

Aidiečių parama Mildai
Rugsėjo 25 d. Aido cho-! 

ras surengė Mildos naudai 
vakarienę. Per dieną prie 
maisto darbavosi: Dora 
Magnus, A. Nutautienė, A. 
Murelienė, K. Kudukis, P. 
Yutkonis, A. Mūrelis ir K. 
Danyla, vėliau atėjo ir ki
tos aidietės. Mildos naudai 
liko $147.50.

Po vakarienės, Aido cho
ras turėjo dainų ' pamokas, 
vadovybėj J. Kenstavičiaus. 
Ta proga gautos dvi. daini
ninkės, tai Diana Gukas ir 
O. Vėželienė. Malonu būtų 
gauti ir daugiau daininin
kų, laukiame.

Sekmadienį, spalio 11 d., 
Liet. Kultūros salėje kalbės 
neseniai sugrįžę mūsų • ke
liauninkai. Taigi, daug svar
bių dalykų sužinosite. Pra
džia 2-rą valandą po pietų. 
Pasakykite ir kitiems.

—Dan Yla

St. Petersburg, Fla.
Besisvečiuojant keletai 

dienų pas seserį ir švogerį 
Agnę ir Antaną Jurevičius,! 
teko susipažinti su jų kai-; 
mynais
Gendrėnais.

Laiškai iš Lietuvos

Amerikos lietuvių 1-oisios turistų grupes dalyviai Trakų 
piliakalnyje. Matosi baigiama atremontuoti pilis.

Išgirsime pranešimą apie 
Tarybų Lietuvą!

Antrojoje grupėje iš šios 
apylinkės buvo Lazauskas, 
Klimas, Vaznys, Goris ir 
Vitkienė. Visi jie atsivežė

Jau kraustomės! I 
Pagaliau visi paruošimo | 

darbai baigti ir visi leidi
mai gauti. Ateinantį penk
tadienį prasideda krausty
mas “Laisvės” spaustuvės 
stambiųjų mašinų į naujas! 
patalpas. Tai atliks sam-1 
dvti žmonės. Bet turime 
šimtus daiktų, kuriuos tu
rime perkraustyti ir naujo
je vietoje įtaisyti. Šiems 

įdąrbams. reikalinga laisvie- 
jčių talka. Tad ir prašome: 
i ateikite ir padėkite. Ir jau i dabar: per visą šią savaitę 
ir per ateinančią savaitę. 
Manome, kad su gera drau
gų talka pavyks per dvi at
einančias savaites persikel
ti naujon vieton.

Naujosios vietos adresas 
!yra: 102-02 Liberty Avė.

Rašo iš Lietuvos brookly- 
niškiui Jonui Lazauskui jo 
brolis sekamą laišką: “Broli 
Jonai! Mano prietelius Prie
nuose, Kazys Žilinskas, ieš
ko savo giminaičių, kurie! 
prieš karą gyveno Waterbu
ry. Ten gyveno Šumauskas, 
Antanas ir Šumauskienė, 
Magdė (Žilinskaitė). Abu 
mirę. Jų liko vaikai: Anta
nas Šumauskas, Ona Šu- 
mauskaitė ii; Vilius Šumau
skas (o gal; šumanskas?— 
Adm.). Žilinskas prieš po
rą metų ieškojo jo per ‘Va- 
terburio Valdybą’, bet kaip 
matai iš vol^o, laiškas grįžo 
be pasekmių. Žilinsko adre
sas: Prienai' Revanovos ga
tvė, n r. 6, Žilinskas, Kazys, 
Lithuanian iTSR”.

“Beje, ar negirdėt Niu-! (kampas 102nd St.), Ozone 
jorke lietuvio pavarde Rut-iPark, N. Y.
kauskas, Antanas? Jis apie, priveža 8th' Avė. traukinis, 
70 m. amžiaus. Seniai išė
jęs iš Lietuvos.
jo brolio dijiktė Ieva Rut- 

[ kuri dirba su 
Ino vykdomaja

me komitetė.
ei sutiktum ten
<až kur Bedfor-U GYVATĖS IR ŽALTYS

Labai gerai

Teiraujasi

kauskaitė, 
manimi ra j

vadinamas “Lefferts,” kurį 
galima gauti New' Yorke, 
arba iš “Jamaica” trauki
nio į jį persikelti Eastern 
Parkway stotyje.

Administracija
“Ir dar. J

gyvenantį (1
de, esą netoįi Niujorko) ku-^EW YORKO MIESTE 
nigą Klimą,į perduok linkė
jimus nuo jo brolio Juozo 
Klimo, Prieinu fotografo.

' Tavo brolis”

Brooklyni etės Jurevičie- 
Jennie ir Jurgiu nes laiško iš Lietuvos di- 

Jie abu yra džioji dalis tilpo “Laisvės” 
malonūs žmonės, labai vai- 78-me numeryje, bet dalis 

atsiliko. Atsiprašome. Nu- 
j e

klydusioje dalyje laiško jos 
sesuo Ona Miliauskienė iš 
Alytaus rajono, pažymėjusi, 
kad krautuvėse yra visko, 
išskaičiuoja 
daiktų kainas:

Yra pas mus kartūnų po 
6,8, 9, 10,15 rub.; štapelio 
po 19,20,22 25,30 rub.; šil
ko po 50,55,60,69,75,81,96, 
112,125 rub. ir brangesnių; 
taip pat baltinių yra viso
kių: pigesnių ir branges
nių; kostiurhų yra po 2,000, 
1,500, 1,000, 800, 500 ir po 
400 rub.; čėverykai po 500, 
300,230,150,107,83, viskas 
pagal rūšį batų.

Kai klausėte ar gauname 
laikraščio paskaityti, tai iš 
jūs pirmą į kartą girdžiu, 
kad jie gąuna užsieninių 
laikraščių skaityti...

JONAS JUŠKA
Antrosios grupės ekskur-Į 

jsantų vadovas Jonas Juška 
išduos raportą kaip jie va
žinėjo po Lietuvą ir Mask
vą, ir ką jie ten matė. Jis, 

• mat, turi susirašęs kiekvie- 
i nos dienos kur jie buvo ir 
ką matė. Žinoma, ir kiti tu
ristai taipgi kalbės.

klaraiščių ir kitokių daiktų. 
Ir dar po pilną albumą nuo
traukų, kurias nutraukė 
Lietuvos fotografai jiems 
važinėjant po Lietuvos* mie
stus ir kaimus.

i

Taigi prašom visus lietu- 
jvius ateiti išgirsti šį rapor
tą ir pamatyti nuotraukas 
j ir daiktus.

Turistų antrosios grupės 
iš Lietuvos raportas įvyks 
spalio 17, šeštadienį, 7 v. v., 
Schwaben Hall, Knickerboc
ker ir Myrtle Avės., Brook
lyn.

Kviečiame visus.
Rengėjai

Palinkėkime jai 
laimingo kelio

Mary Šmagorienė, 
Moterų klubo
klubui rūpestinga darbšti 
narė ir klubietėms maloni

veikli 
sekretorė,

Paieškojimai
j
j Antanas Krupštas. išvyko 19V m. 
j Mahanoy City, Pa. Nuo 1933 m.
gyveno Niujorke. Kilęs iš Prienų. 
Ieško duktė Marija Mackevičienė, 
Sakalų g-vė, nr 24-3, Vilnius, Lith
uania, USSR.

Prašau, pranešti šio žmogaus li-

šingi.
Tuoj pirmą dieną mūsų, 

viešnagės, Jennie atnešė jos 
pačios iškeptos skanios duo
nos. O Jurgis, su savo For
du, apvežiojo po St. Peters
burg^. Jis vikrus vyras, 
kaip gyvas sidabras, buvo 
malonu susipažinti, bet gai
la, kad to laiko stoka ne
leido mums ilgiau padrau
gauti.

Manome, kad gal ateityje 
bus progos vėl nuvykti į St. 
Petersburgą ir ilgiau pabū
ti, nes Jurgis Gendrėnas y- 
ra paslaugus žmogits, ir, po 
jo vadovybe, galėsime pla
čiau apvažinėti.

Dar sykį—ačiū Jurgi ir 
Jennie.

* Sujudo New Yorko mies
to policija ir Zoologijos dar
žo žmonės, kada pradėjo 
skambėti telefonai. Vienas 
žmogus šaukė, kad ant Wa
verly Place gatvės, prie iš
matų dėžės, rado 5-ių pėdų

| ilgio “boa” gyvatę. Mr. W. 
i Hayden nuo tos pat gatvės 
; pranešė, kad maudynėje jis 
i rado juodą gyvatę. Gi nuo 
10th gatvės iš Julius Bar 

’ karčiamos kostumeriai pra- 
’ nešė, kad jie taip pat

»' kai kurių jgyvates ai. žalčius.
matė

zmo- 
rado 

tuos gyvūnus, bet iš kur jie 
atsirado, tai nežino. Sakė, 
kad “radinį” perduos į Sta
ten Island zoologijos daržą.

1niogT- m* .jwb** -----

Pribuvo policija ir 
s iš Bronx Zoo ir

L. K—te

ŠOLOCHOVAS PAJUOKĖ 
SALISBURY IšMISLĄ

Washingtonas. — H. E. 
Salisbury, “The New York 
Timeso” buvęs korespon
dentas Maskvoje, rašė, kad 
būk tarpe Šolochovo ir TS-

Brooklyne 45 šunų savi
ninkės bute vienas šunelis 
paspyrė aliejinį pečiuką ir 
butą padegė. Gaisragesiai 
ir policija šunis nuvežė J jų 
prieglaudą, o jų savininkę į

Shoshana Damari, žymi Iz
raelio dainos solistė, dainuo
ja Radio City Music Hall 
scenos spektaklyje “Happy 
Land” sykiu su čia gastro
liuojančia 33 dainorių ir šo-

RS Komunistų partijos yra'ligoninę. Sako, kad ji išba- kėjų trupe. Ekrane filmas 
nesutikimų. Šolochovas pa- dėjusi.
reiškė, kad tai' yra Salisbu
ry “paika fantazija”, nes 
nieko panašaus nėra.

Mašiną sustabdė, bet... ,
Brooklynietė Mrs. Scharff 

ant kelio staiga sustabdė sa
vo automobilį, bet pati pa
slydo ant sėdynės. Jos koja 
užkliuvo variklį ir važiuota 
ji nugarmėjo 45 pėdų gel-| 
mėn. Išliko gyva, bet sužei
sta.

4c

“The FBI Story”.

lįAlllO CITY MUSIC HALI.
Showplace of the Nation • Rockefeller Center • Cl 6-4600

“THE FBI STORY”
Starring

JAMES STEWART 
VERA MILES

A MERVYN LcROY PRODUCTION
Screenplay by RICHARD L. BREEN and JOHN TWIST

A WARNER BROS. Picture in TECHNICOLOR®
■■■■■ON THE GREAT STAGEi^MMa/
,4/J "HAPPY LAND" Thrilling "ISRAELI" 7 Dl.
'// spectacle, featuring singers, danceri, must- / Vi'* 
nil clansand entertainers brought especially / 
jl/from 'Israel for this engagement . . . with / UN Ct,

famed Rockettes, Corps de Ballet, and / N/jff AUf 
Symphony Orchestra, 1

drano-p išvvkąfa Floridan kimą’ arba adresQ: Mano df>dės ( drauge, išvyksta iionaon tinos brolio Ulio Jurgio s Adomo 
| ilgesniam laikui. Kaip il
gam? Tai priklausys nuo 
Floridos veikmės j jos svei
katą.

Klubietės nori turėti su 
ja gražų susitikimą, palin
kėti laimingos kelionės, ge
ros sveikatos, na ir papra
šyti, kad, pastiprėjusi, ji ir 
vėl pas mus sugrįžtų.

Visos klubietės prašomos 
atvykti ir savo draugus bei 
drauges kviesti. Pobūvis y- 
ra ruošiamas draugiškas- 
šeimyniškas, jokios įžangi
nės mokesties nebus prašo-' 
ma.

Ta pačia proga klubietės 
galės atlikti ir kai kuriuos 
skubiausius savo draugiji
nius reikalus.

Išleistuvės įvyks spalio 7- 
tą, šį trečiadienį (ne 10-tą), 
naujame Kultūriniame cen
tre, Liberty Avė. ir 102 St., 
Ozone Park. . \ /

Kviečiame visus. u
Klubietės

-FILMŲ RODYMAI
' Tai jau ir vėl Geo Klimo fil
mų rodymo maršrutas prasideda. 
Taigi, draugijos ir klubai, norintie
ji pasinaudoti filmais, kreipkitės se
kamu antrašu: Geo. Klimas, 147-81 
Coolidge Ave., Jamaica 82, L. I., 
N. Y. Per Klimą galite gauti iš 
Lietuvos filmų, kurie Čia randasi.

“Težydi Jaunystė,” labai gražus 
spalvotas filmas.

“Katriutės Gintarai,” Klimo ga
minta, nepaprastai graži ir pamo
kinanti operetė, papuošta daugeliu 
gražių dainų iš Jasilionio poezijos. 
Turinys—tai pasakos iš Katriutės 
motinos pergyventų laikų Motina, 
mirdama, mažytei Katriutei paliko 
tiek daug gintarų-karielių, kad či
gonė subrudo pinti intrigas, kad pa
sigrobti Katriutės gintarus ir dau
gel; gražių ir gerų dalykėlių. Vei
kalai iš gyvenimo Lietuvoje. Gra
žių spalvų scenerijos aiškios akto
rių kalboj patiks kiekvienam.

Filmininkas George Kilnios
(79-82)

HELP WANTED MALE

BERNIUKAI—VYRAI 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

PRISTATYMUI VYRĄI 
BUS BOYS

čia yra proga išsimokyti amato, 
kuris visada duosi jums gerą 
pragyvenirpą. Reikia kiek 

nors anglų kalbos.
PRADINE MOKESTIS 

$50 IKI $57
Proga greitam pakilimui vadovau

jamuose New Yorko miesto 
chain restoranuose.

DAUG KILNIŲ PAŠALPŲ 
DUODAMOS UNIFORMOS

Geri Valgiai Nemokamai 
Pasitarimai kasdien

- nuo 9 A. M. iki 3 P. M.

STOUFFER’S RESTAURANT 
Kreipkitės employees entrance 

3 E. 57th St., N.Y.C —PL. 3-1989

Kilusio iš Panevėžio apskr., Kalne
lių kaimo. Prieškariniais laikais 
gyvenusio Brooklyne. Mano adre- 
šas: Šlekys Juozas, Mato, Pane
vėžys, Senamiesčio g-vė, n r. 6, 
Lithuania, USSR.

PRANEŠIMAI
* PHILADELPHIA Pa.

LLD 10 kuopos susirinkimas jvyks 
spalio (Oct.) 9 d , 7:30 vai. vakare, 
1150 N. 4th St. Parengimų komi
sija išduos savo raportą ir bus ap- 
.tarta tolesnė veikla Valdyba

79 89)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 1-os kuopos narių aty.dai

Kuopos susirinkimas jvyks antra
dieni spalio 6 d.t 7:30 vai. vakare, 
naujoje yietoje, 102-4 Liberty <4^%, 
kampas 102 St. (įėjimas iš 102 t). 
Visi nariai kviečiami dalyvauti Ai
strinkime Kurių duoklės neužmo
kėtos, malonėkite ateiti ir užsimokė
ti, kad nesusispenduotumėt. Val
dyba. (79-80)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, spa
lio 7 d., naujoje vietoje, 
102-04 Liberty Avė., kam
pas 102 St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba

. Help Wanted Female
MERGINOS—MOTERYS 

KAMAROS 
VIRTUVĖS 

DARBININKĖS
SALAD-PRIRENGIMAI 

SANDVIČIAI, PRIESKONIAI

Čia yra proga išsimokyti puikiau 
sios profesijos, kuri visuomet jums 
apsimokės. Reikalinga kiek nors 
kalbos. i

PRADINĖ MOKESTIS l 
$50 IKI $57 *

Proga greitam pakilimui vadovau
jamuose New Yorko miesto chain 
restoranuose.

DAUG KILNIŲ PAŠALPŲ 
DUODAMOS UNIFORMOS

Geri Valgiai Nemokamai 
Pasitarimai kasdien 

nuo 9 A. M. iki 3 P. M.
STOUFFER’S RESTAURANT 

Kreipkitės employees entrance
3 E. 57th St., N.Y.C.—PL. 3-1989

MATTHEW A 
BUTUS 

(BUYAUSKAS) 

' LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

• 426 Lafayette St.
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