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KRISLAI
J naujas patalpas!
Darbo pradžia.
Geros lenktynės.
Aukščiausiame teisme. 
Dr. Margeris apie Lietuvą. 
Ir jis gauna į kailį.

Rase A. Bimba

Prezidentas Eisenhoweris jau LUNIK AS SKRENDA 
stabdo darbininkų streikus APLINK MENULĮU

A Jau milijonas darbininkų 
streikuoja Amerikoje

* Kai šiuos krislus skaitysite, 
j sunkvežimį jau bus krauna
mos mūsų spaustuvės mašinos 
ir vežamos į naująsias patal
pas. Nežinau, kaip ilgai ims 
na/ijoje vietoje įsikurti, bet 
baidysime viską sutvarkyti 
per vieną ateinančią savaitę. 
Atleisite, jeigu poros numerių 
“Laisvės” negausite, žinokite, 
kame priežastis.

Tuo tarpu mūsų rudeninis 
vajus jau prasidėjo. Aišku, 
kad dar per anksti kalbėti 
apie jo pradžios rezultatus. 
Tikimėsi, kad visi laisviečiai 
surems pečiais ir šį vajų pa
darys vienu iš geriausių.

Svarbu, kad kiekvienas iš 
mūsų apie tai pagalvotumėte 
ir susirastumėte būdus ir for
mą prisidėjimui su darbu.

Gal galite gauti naują skai
tytoją ?

Gal galite kam nors Lietu
voje “Laisvę” užrašyti ?

Gal turite nuliekamą dole- 
< r į kitą paaukoti?

Palm Springs, Calif. — 
Prezidentas Eisenhoweris 

‘ įsakė sustabdyti laivakro- 
vių darbininkų streiką, nes 
jis būk “sudarė pavojų 

|žmonių sveikatai ir saugu- 
|mui.” Prezidentas tvirtina, 
i kad dauguma maisto atei- 
ina per prieplaukas, o laiva- 
Ikrovių streikas suparaly
žiavo jo pristatymą, ypa
tingai tokio, kuris yra tuo
jau vartojamas.

Prezidentas, pasiremda
mas Taft-Hartley įstatymu, 
įsakė laivakroviams grįžti 
į darbą. Tuo kartu jis pa
tvarko, kad būtų sudarytas 

j komitetas, kuris susišauktų 
'international Longshore
mens unijos ir 170-ties lai
vų kompanijų atstovus ir 
išrištų nesutikimą.

Taft-Hartley įstatymas 
duoda preizdenbui galią 

j streiką stabdyti paskelbiant

tas davė patvarkymą Dar
bo departmentui, kad jis 
būtų pasirengęs išimti 
draudimus (“injunctions”) 
prieš streikierius, jeigu jie 
tęstų streiką. Laivakrovių 
unijos vadai pareiškė pro
testą prieš vartojimą Taft- 
Hartley įstatymo, bet jie 
sako, kad laivakroviai ir ki
ti unijos darbininkai, grįš į 
darbą.

Laivakrovių streikas pra
sidėjo spalių 1 dieną, kada 
pietinėse valstijose \ laivų 
savininkai atsisakė išpildyti 
unijos reikalavima. Į strei
ką buvo išėję 70,000 darbi
ninkų nuo Maine iki Texas 
valstijos visų Atlanto prie
plaukų.

Dabar priešdarbininkiška 
spauda ir plieno kompani
jos stengiasi paveikti pre
zidentą, kad jis pavartotų 
Taft-Hartley įstatymą ir 
prieš plieno darbininku

Maskva.—Tarybų Sąjun- guliariai praneša davinius, 
gos mokslininkų iššautas Kiekvieną dieną praneši- 
trečias Lunikas linkui Mė- mai girdimi nuo 10 iki 11 

Inulio keliauja aplink jį, i valandos ryto, pagal New 
kaip buvo m o k s 1 i n i n k ų | Yorko laiką, 
įrengtas. TASS, Tarybų Są

Ir vėl .viso pasaulio akys 
krypo į Maskvą ir Mėnulį.2 Tarybiniai mokslininkai su

plaukė naujų sveikinimų. Jei
gu jų paleistosios raketos į 
Mėnulį kelionė ir neduotų vi
sų pageidaujamų mokslinių 
žinių, jau pats šis žygis reiš
kia 'milžinišką mokslo laimė
jimą. i

Tai visi pripažįsta.
Mūsų šalies mokslininkai 

susirūpinę. Jie tolokai pasi
likę. Jie žada vytis tarybinius 
mokslininkus.

Gerai, tegul vejasi. Tokios 
lenktynės puikus dalykas. Iš 
jų laimi visi, o niekas nepra
laimi.

80-ties dienų “atšalimo lai
ką,” laike kurio turi būti'streiką. Jie įrodinėja, kad 
sutaikinti darbininkų unija būk plieno darbininkų 
ir kompanijos.

Tuo pat laiku preziden- vojų.
streikas “sudaro šaliai pa-

Jau prasidėjo Aukščiau
sio teismo rudeninė sesija. 
Laukiama daug svarbių spren
dimų. Vienas iš svarbiausių 
bus teismo pasisakymas dėl 
Smitho akto legališkumo. Ge
rai būtų, kad Aukščiausias 
teismas šitą įstatymą pasiųs
tų į gurbą. Jis ten priklau
so. Jis gėdą daro Amerikos 
demokratijai. ' Jis priklauso 
viduramžių inkvizicijos lai

škams, o ne dvidešimtojo šimt
mečio civilizacijai.

Indija nenori rimtai 
tartis su Kinija

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pareiškė, 
kad jo šalis su Kinija tar
sis tik tada, kada pastaroji 
ištrauks savo armijos dali
nius iš “Indijos teritorijos.” 

Jis prie “Indijos teritori
jos” priskaito virš 20 mies
telių ir gana plačius plotus, 
kurie nuo seniai Kinijai 
priklauso ir ten yra kinų 
santvarka. Suprantama, su 
tokia Nehru pozicija nesu- 

i tiktų jokia valstybė.

Superior, Wis. —Susikūlė 
[lėktuvas ir žuvo 2 žmonės.

Chicagos dienraštyje “Vil
nyje” tąsomis pradėjo eiti 
Dr. Algirdo Margerio straips
nis 4‘Lietuva šiandien.”

Dr. Margeris yra keleto sto
rų knygų autorius, nepartinis 
visuomenininkas, dar nelabai 
seniai, jei neklystu, smarkiai 
“flirtavęs“ su menševikiško- 
mis “Naujienomis.“ •

Jis lankėsi Lietuvoje su pir
mąja amerikiečių lietuvių 
ekskursantų grupe. Įdomu, 
kad Dr. Margeris lankėsi Lie
tuvoje ir 1931 metais, tuo bū
du dabar gali palyginti sme
toninę Lietuvą su tarybine 
Lietuva.

Dr. .Margeris apie šian
dieninę Lietuva rašo labai 
jausmingai, Įspūdingai, vaiz
dingai. \

Pavyzdžiui, rašydamas apie 
Lietuvos žemės ūkį, savo išva
das baigia tokiais poetiškais 
žodžiais:

A“Ir su kiekviena išvaryta 
vaga, su kiekvienu pasėtu 
grūdu, su kiekviena prinoku
sia varpa, su kiekvienu dirvos 
gėrybių aruodu jis kelia liau-

dies gerovę, jis turtina visą 
Lietuvą. Ir metai iš metų jis 
išsipuošia tautiniais rūbais, 
dainuoja tautines dainas, šo
ka tautinius šokius, nes ver
da jo širdis tautiniu derliaus 
šventės džiaugsmu.“

Jam labai patiko Lietuvoje 
žmonių sveikatos apsauga. Jo 
išvada:

“Taigi sveikatos apsauga 
Lietuvoje yra labai puikiai 
organizuota, ir ji yra gerai 
paruošta, ji aukštos kvalifika
cijos, ji nuoširdi darbo žmo
gui, ji greita, kada to greitu
mo būtinai reikia.“

Gerai būtų, kad Dr. Mar
gerio straipsnį gautų progą 
pasiskaityti ne tik vilniečiai, 
bet visi lietuviai.

. Beje, Dr. Margeris sakosi 
rašąs iš savo kelionės po Lie
tuvą įspūdžių knygą.

Man jau net gaila kun. 
J. Prunskio. Jis gauna į kai
lį nuo visų “Lietuvos vaduo
tojų.” O jis nusidėjo tuo, 
kad prisėlino prie premjero 
Chruščiovo ir paprašė iš Lie
tuvos išleisti Amerikon jo se
ną motiną.

Aš už tai kun. Prunskj, bar
ti negaliu. Gerai, kad pasi
naudojo proga. Aišku, kad 
nei jis Chruščiovo, nei Chruš
čiovas jo neapriejo. Tai už 
ką jį dabar smerkti?

Įvyko sprogimas 
i dinamito fabrike

Kenvil, N. J. — Hercules 
Powder Co. fabrike įvyko 
didelis sprogimas. Jame 
yra gaminamas dinamitas 
ir “Hercules” raketos. Ug
nies stulpas iškilo labai 
aukštai. Aplinkui namų 
langai išbyrėjo, sprogimas 
buvo girdimas už 15-kos 
mylių.

Nelaimėje žuvo du jauni 
darbininkai—W. K. Brown 
ir Vincent Prežiosis. Keli 
buvo sužeisti.

Ši kompanija turi keliose 
vietose fabrikų. Jau daug 
kartų juose buvo sprogimų. 
Didžiausias iš jų buvo 1940 
metais; tada sprogo 250,- 
000 svarų parako ir užmu
šė 41 žmogų. \

Ar marsiečiai šaudė 
į Žemę raketomis?

Maskva. — 1908 m. bir
želio 30 dieną Tunguzijoje, 
Sibire, nukrito iš dausų di
delė deganti “bolė” ir su
naikino 800 ketvi r t a i n i ų 
mylių miško. Mokslininkai 
manė, kad tai buvo milži
niškas meteoras.

Bet dabar tarybiniai 
mokslininkai surado, kad 
ten vis dar veikia radioak- 
cija, kurią sukelia atomi
nės medžiagos, o ypatingai 
jų sprogimai. Todėl moks
lininkai spėlioja: ar tai ne
buvo šūvis nuo planetos 
Marso.

Tarybinis moksliniu kas 
Dr. I. S. Sklovskis mano, 
kad nuo Marso lengviau 
šaudyti, negu nuo Žemės. 
Jis net prileidžia, kad du 
Marso palydovai Deimos ir 
Phobos gal yra marsiečių 
paleisti, kaip šių dienų Že
mės satelitai.

Washingtonas. — Darbo 717, The United 
partamentas paskelbė,'Steel Corp, pelnas 

$148,363,193, ir kitų 
šiai. Unija sako, kad kom
panijos gali pakelti darbi
ninkų algas tuo pat kartu 
nepakeliant kainų ant plie- 

|no, ir jos gali sėkmingai 
vesti kompeticiją užsienio 
rinkose.

Streikuoja virš pusės mi
lijono ir kitų industrijų 
darbininkų, kaip tai aliu
minio, stiklo, vario, prie
plaukų, tekstilės, telefonų 
ir telegrafų. Nutley, Ns J., 
ką tik baigė streiką 2,000 
laboratorijų darbininkų. N. 
Y. ir N. J. valstijose strei
kuoja virš $9,000 audinių 
dažytojų. Jie reikalauja 
pakelti algas 13 centų per 
valandą.

Streikų banga plečiasi, 
nes pragyvenimo reikme-

d e
kad dabartiniu laiku 'Jung
tinėse Valstijose streikuoja 
virš milijono darbininkų.

Plieno gamyboje strei-

States 
siekė • 
p'ana-

Lunike įrengtas batarėjas 
(akumuliatorius) energija į kuoja 500,000 darbininkųjungos žinių- agentūra

leido pareiškimą, kuriame pripildo Saulės šviesa.
tarp kitko sako: jLuniko įrengimai veikia j yra paleista

Lunikas keliauja taip, I tiksliai, kaip jie buvo nu-i kitur darbininkų. Vietomis 
kaip instrumentai įrengti, statyti.
Spalio 7 dieną jis jau buvo i -:- -:- -:-
už Mėnulio, 258,957 mylias i 
atstoję nuo Žemės. Kada vėliau? Dabar pasaulyje 
jis bus 291,870 mylių atsto-; yra visokių spėliojimų. Vie- 
je nuo Žemės ir 65,000 my-' ni mokslininkai sako, kad 
lių antroje pusėje Mėnulio, | jis keliaus aplink Žemę, 
tai pradės grįžti link že-' kaip keliauja “Sputnikas 
mės. I III,” o kiti, kad jis keliaus jos, kurios nenori

Spalio 18 d. jis jau ke- ne vien aplink žemę, bet ir kyti.
liaus aplink Žemę iš šiau- aplink Mėnulį. Dar kiti nu- panijų pelnai buvo didesni, 
rėš į pietus 24,840 mylių at- rodinėja, kad jis leisis link [kaip bent kada pirmiau. Jie 
stoję. Žemės

Nuo Luniko įrengimai re-Įdegs.

Visi I Bet dėl ,plieno stokos jau j 
' ' ’ ” ' . apie 200,000

I fabrikantai tyčia paleidžia 
i iš darbo, kad sukelti visuo- 

Kas atsitiks su Lunikuimenę prieš streikuojančius 
Dabar pasaulyje darbininkus.

United Steelworkers of 
America unija pareiškė ir 
faktais įrodė, kad už strei
ką atsako plieno kompani- 

susitai- 
195i9 m. plieno kom-

ir atmosferoje su- [viršijo du bilijonus dolerių, 
■ kas reiškia, kad kompanijos 
kasdien turėjo po $5,000,-

Argentinos lietuvių 
turistai Lietuvoje

Vilnius. —Rugsėjo 20 d į 
Vilnių atvyko Argentinos 
pažangūs lietuvių veikėjai 
Tadas Adamonis, Balys 
Šnioka ir Julijonas Ilgūnas. 
Svečius geležinkelio stotyje 
sutiko iš Argentinos į tėvy
nę grįžę lietuviai, sostinės 
visuomenės atstovai, žurna
listai.

Atvykusius pasveikino 
Lietuvos TSR kultūrinių ry
šių ir draugystės, su užsie
nio šalimis draugijos pir
mininkas P. Rotomskis.

Svečių vardu kalbėjo Ar

gentinos lietuvių laikraščio 
“Tėvynė” atsakingas leidė
jas T. Adamonis. Jis pasa
kė :

■—Brangūs broliai ir se
sės! Atėjo seniai laukta va
landa, kada vėl po 30 metų, 
praleistų svetur, tenka pa
statyti koją ant tėvų žemės. 
Dėkojame už mums suteik
tą galimybę aplankyti Lie
tuvą.

Argentinos lietuvių dele
gacija susipažino su Vilniu
mi. Svečiai viešės Lietuvoje 
apie mėnesį.

000 pelno.
Pačios kompanijos pa

skelbė šešių mėnesių pel
nus: Bethlehem Steel Corp, 
turėjo $73,591,528; Repub
lic Steel Corp. — $67,089,-

[nys labai brangios. Darbi
ninkai ir darbininkės negali 
pragyventi iš dabartinių al
gų, o fabrikantai atsisako 
algas sulyginti su augančio
mis reikmenų kainomis.

Japonijoje yra virš. 
600,000 korėjiečių

LDS Centro 
naujas adresas

JAV ir TSRS bendrai 
kovos prieš ligas

Washingtonas. — Proga 
Chruščiovo atsilankymo į 
mūsų šalį buvo atvykę ta
rybiniai daktarai A. M. Mar
kovas, V. M. Burlovas ir ki
ti. Tarpe jų ir mūsų šalies 
daktarų L. E. Burnerio, 
Hyde ir kitų įvyko pasita
rimas National Institute, 
Bethesda, Md.

Jie susitarė bendrai ko
voti prieš pavojingas ligas, 
kaip vėžys, širdies ligos ir 
kitokias. Daktarai susitarė 
pasikeisti savo patyrimais.

Vilnius ir Ryga 
jau gražiai atrodo

Vilnius. — New York 
Timeso korespondentas O. 
Caruthers lankėsi Latvijos 
sostinėje Rygoje ir Tarybų 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. 
Jis rašo, kad didelis pro
gresas padarytas Rygoj ir 
Vilniuj.

Vilniuje jis visur matė 
didelę statybą, kaip indust
rinių įmonių, taip ir gyve
namųjų namų. Jį suįdomi
no kultūriniai atsiekimai ir 
patiko jam Lietuvos meni
nės jėgos.

New Yodkas. — Dr. E. 
Si k, Vengrijos ' atstovas 
Jungtinėse Tautose, pareiš
kė, kad ši organizacija ga
li pasiųsti savo delegaciją į 
Vengriją ir pamatyti, kaip 
ten žmonės gyvena. Tik at
sisako įleisti Čiang Kai- 
šeko ir Naujosios Zelandi
jos delegatus, kurie šmeižė 
Vengriją.

Roma. — Mirė paskilbęs 
amerikietis dainininkas ir 
artistas Mario Lanza. Jis 
buvo dar tik 38 metų am
žiaus.

Washingtonas. — J. A. 
McCone, Atominės Energi
jos komisijos pirmininkas, 
išvyko į Maskvą.

Washingtonas. — Jau pa- 
ruošti “injunetionai” su
stabdymui laivakrovių 
streiko..

Maskva. — Chruščiovas 
sako, kad viršūnių konfe
rencija įvyks šį rudenį ar
ba žiemą.

Londonas. —Sustreikavo Havana. —šiemet Kuboje 
50,000 sunkvežimių vairuo- pagaminta 5,800,000 tonų 
tojų. cukraus.

Tokio. — Japonijoje yra 
612,924 korėjiečiai iš šiau
rinės dalies. Jie suvaryti į 
koncentracijos stovyklas. 
Stovyklų viršininkais yra 
liaudies priešai. Tie ele
mentai Amūrą stovykloje 
užpuolė tuos, kurie nori 
grįžti į savo tėvynę. Buvo 
pašaukta virš 600 policinin
ku ir areštavo 24 reakci
ninkus.

Japonija susitarė, kad 
norinti galės grįžti, bet 
prieš norinčius stovvklose 
palaikomas teroras. Ir šio
je stovykloje reakcininkai 
akmenimis ir peiliais puolė 
norinčius grįžti. Su grįž
tančiais pirmasis laivas iš 
Japonijos išplauks tik lap
kričio 13 dieną.

j -

Tarybiniai svečiai 
vieši Amerikoje

New Yorkas. — Vis dau
giau atvyksta iš Tarybų 
Sąjungos mokslininkų, inži
nierių, studentų, gydytojų, 
kurie susipažįsta su Ame
rikos -žmonių gyvenimu.

New Yorke lankėsi šešio
lika TSRS architektų, ir in
žinierių. Amerikietis inži
nierius N. K. Winston bu- 
su su jais išvažinėjo 116 
mylių. Jie buvo Jamaica, 
Bay Terrace, Bayside, 
Queens Village ir kituose 
priemiesčiuose. Jie traukė 
paveikslus, apžiūrinėjo 
apartmentnamius ir nedK 
delius privatinius namus.

Gyventojai linkui jų buvo 
draugiški. Dažnai pasi
kviesdavo j vidų, kalbėjosi 
ir vaišino. Sergei Sperans- 
ki skambino pianu New- 
markų namuose.

Lietuvių Darb’ninkų Su
sivienijimo centro raštinė 
persikelia į naują vietą.

Nuo spalio (October) 15 
d., 1959, kreipkitės į LDS 
nauju adresu: 104-07 102nd 
St., Ozone Park 17, N. Y.

MACMILLANAS SAKO, 
KAD VISKAS SUTARTA

Londonas. — Anglijos 
premjeras Macmillanas sa
ko, kad dėl viršūnių konfe
rencijos jau yra viskas su
sitarta. Liko jau tik nu
statyti, kada ir kur ji įvyks 
ir kas joje dalyvaus.

DUOS $2,700.000 DĖL 
•NY VALS. KOLEGIJŲ

«Washingtonas. —Iš svei
katos, apšvietos ir pašalpos 
fondų skiria $2,700,000 New 
Yorko valstijos kolegijų 
studentų pagalbai, kuriems 
ji reikalinga mokslui. 92-ių 
kolegijų studentai gaus pa
galbos, n daugiausiai New 
Yorko miesto.

Bagdadas. — Buvo pasi
kėsinimas ant p r e m j e r o 

! Kasemo gyvasties. Kulka 
sužeidė jo petį.

Varšuva.—Susikūlė trau
kinys netoli Dombrowkos. 
Nelaimėje žuvo 23 žmonės.

Dėmesio — Svarbu!
“Laisvė“ jau naujoje vietoje.

Rašydami adresuokite:

LAISVĖ
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.

LAISVĖS KONCERTAS 
šiemet bus

Lapkričio 29 November 
Schwaben Hall 

474 Knickerbocker Ave. 
Brooklyn, N. Y.
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Sena karo šalininky melodija
“LAUKSIME, KĄ SOVIETAI PADARYS,” iįs visų 

z kampų vėl skamba senoji karo šalininkų melodija. Gai
la, kad jiems prituravoja ir kai kurie mūsų šalies gana 
aukšti valdininkai.

Laukimas reiškia palikimą taip, kaip buvo. Gi buvo 
negerai. Visi tai pripažįsta. Šaltasis karas įgriso vi
siems. Tarybų Sąjungos premjero Chruščiovo apsilan-

New, Jersey Naujienos
Įvykęs pobūvis spalio 3-t ( 

čia Elizabethport, N. J., 
gražiai pasisekė. Rengėjai 
taria nuoširdų ačiū visiems 
atsilankiusiems. Šis pirmas 
šį sezoną parengimas sutei
kia rengėjams viltį, kad jie 
savais parengimų lankyto
jais gali pasitikėti, kad jie 
gražiai atsilieps.

Programos kitos nebuvo 
apart parvykusių iš Lietu
vos turistų. Jie buvo trys: 
Vitkienė, Klimas ir Gašlū
nas. Pirmutinė kalbėjo 
trumpai. Klimas kalbėjo il
gokai, o Gasiūnas daugiau
sia atsakinėjo į klausimus. 
Klausimų būtų buvę daug 
daugiau, jei būtų turėta 
daugiau laiko.

kubka klausosi Uždavinicnės pasakojimo apie hitleri-

tik Štai už kokius “nusikalti
mus” 1672 m.| Girtakalnyje 
buvo sudeginta ant laužo 
gyventoja Lašienė. Ji buvo 
kaltinama: 1) Skalbdama 
išardė marškinių rankovę, 
kad sudžiūtų tų marškinių 
dėvėtoją. 2) Pavogusi ir 
apžavėjusi pagalvę bei vai
ko kepurę, kad tas susirg
tų, apaktų ir, 12 metų ne- 

laiką uoliai gyhe įsnaudo-1 o.fllvp 
tojų interesus. Ji ragino ti
kinčiuosius būti paklusniais 
dievui ir savo valdovams. 
Tačiau dėl nesutaikinamų 
ponų ir neturtingųjų inte
resų labai dažnai vargšai 
sukildavo prieš ponus irpa-

Apie raganas dabar 
pasakose, skaitome. O buvo 
laikai, kai katalikų bažny
čia skelbė tikintiesiems, jog 
tikrai esančios raganos, ku
rios su velnių pagalba už
traukia sausras, išdegina 
derlius, užburia žmones ir 
gyvulius, kad šie žūtų nuo

kymas ir pasitarimai su prezidentu Eisenhoweriu buvo i sipriešindavo katalikų baž- 
gera pradžia šaltojo karo pašalinimui. Bet jeigu nieko nyčios tarnams. Visus pra- 
nebus daroma iš mūsų to šaltojo karo ledų tarpinimui, dėjusius abejoti katalikų
gera pradžia šaltojo karo pašalinimui.

tai susinaikins ir padarytoji pradžia. Reikalingos pa
stangos iš abiejų pusių. ' 
kurie sakosi norį tarptautiniuose santykiuose padėtį

TZ , 1*1 1 . I UU, CIMCWVIU 11, 111CUIĄ 11C"Kataliku bažnyčia visa i i • . t ii™ sulauk«s> numirtų. 3) Į pa-
jgalvę įdėjo kaltūnų, kad 
[džiūtis įsimestų. Numirėlių 
kaulus kaišiojo į pagalves, 
kad numirtų tie, kas ant jų 
gulės. 4) Į pagalvę įdėjo va
nago nagą, kad barniai ir 
rietenos kiltų. 5) Savo bur
tais vedusius išskyrė. 6) 
Pieną karvėms atėmė ir 
maru gyvulius apleido. 7) 
Žoles žavėjo, kad nedygtų. 
8) Pievose rasas į puodelį 
rankiojo, kad nederlius ir

bažnyčios mokymo teisin-
Tai turėtų būti aišku visiems, gurnu kulto tarnai atiduo

davo specialiam bažnyti
niam teismui, kuris vadino
si inkvizicija.,

Lietuvoje inkvizicija pra
dėjo plisti 15 amž. viduryje. 
Sudėtinė inkvizicijos dalis 
buvo vadinamieji raganų 
deginimai.

1623 m. katalikų bažny-! 
čios galva popiežius Grigą-1 
liūs 15 išleido dekretą, ku
riame skelbė tikintiesiems, 
kad daugelis žmonių bend
rauja su velniu, išsižada ti
kėjimo, gali, ką nori, numa
rinti. Jis įsakė tokius griež
tai bausti. O tuo laiku grie
žta bausmė buvo laužo liep
snos.

Po šio popiežiaus dekre
to visoje Europoje prasidė
jo raganų procesai. Dauge
lis įtartųjų “velnio bendri
ninkų” buvo žiauriai kan
kinami, o po to sudeginami 
ant laužo.

Daugiausia raganavimu 
būdavo įtariamos moterys. 
Jų suimti atvykdavo dvaro 
pono pasiųsti tarnai. Nuve
dę suimtąsias į dvarą, pra
dėdavo jas žiauriai kankin
ti, kad šios prisipažintų e- 
sančios raganos. Po to pluk
dydavo giliose upių vietose, 
tvenkiniuose ir ežeruose. 
Šio įvykio žiūrėti susirink
davo minia žmonių, dvaro 
ponas, klebonas ir kitų dva
rų valdytojai. O kadangi 
įtartos raganavimu dau
giausia būdavo kelios mote
rys, tai kiekvieną iš eilės 
mesdavo į vandenį, kryž
mai surišę (dešinės rankos 
nykštį su kairės kojos nyk
ščiu). Įmestas į vandenį 
žmogus įgaudavo laivelio 
formą ir jis greitai neskęs
davo. Moterims ant van-l 
dens ilgiau išsilaikyti padė
davo dideli sijonai. Kadan
gi įmestas į vandenį grei
tai neskęsta, teisėjai pada- 

štai kur randasi beplintančio rydavo išvadą, jog pasmeig
tajam padedąs velnias. 
Greitai skęstantiems taip 
pat nebuvo vilties išsigelbė
ti, nes jie prigerdavo.

Ištraukus iš vandens, tei
sėjai pradėdavo kankinio 
mus. Jų metu buvo laužomi 
kojų ir rankų kaulai, ada
tomis badomas kūnas, degi
nama įkaitinta geležimi. Su
imtos kankinamos moterys 
dažnai susirgdavo, siaubo 
apimtos išeidavo iš proto 
ir tardant prisipažindavo 
“bendravusios su velniu”, 
padariusios nebūtų dalykų. 
Kurios pakęsdavo kanki
nimus, vis tiek neišvengda
vo mirties, nes būdavo ap
kaltinamos, kad joms skau
smus mažina velnias.

Netgi iš viso “lauksime, ką Sovietai pagiedos” poli
tika yra klaidinga ir kvaila. Juk tai reiškia, kad visa 
iniciatyva kovoje už pasaulinę taiką paliekama Tarybų 
Sąjungai. Kodėl mūsų šalis turėtų stovėti rankas susi
dėjus prie krūtinės ir laukti, ką veiks, pasiūlys ir darys 
Tarybų Sąjunga?

Visi žino,, kad taikos išlaikymas ir nusiginklavimas 
pagrindiniai priklauso šioms dviems valstybėms. Jeigu 
viena jų nieko nedarys, tai nebus nei taikos, nei nusi
ginklavimo.

Ar apie tai pagalvoja tie mūsų valdininkai, kurie 
iš naujo sušilę traukia seną, nudėvėtą melodiją “lauki
me, ką Sovietai darys”?

Jaunuoliu darbo stovyklos
KRIMINALIZMO PLĖTOJIMASIS mūsų šalies jau- 

nime gimdo įvairių naujų nuomonių, kaip su juo kovoti. 
Ypač daug apie tai kalbama New Yorko valstijoje, o 
pirmoje vietoje New Yorko mieste. Įsimaišė ir N. Y. 
valstijos gubernatorius ponas Rockefelleris. Jis siūlo 
steigti jaunuolių darbo stovyklas. Vieton siųsti į kalė
jimus bei įvairius pataisos namus, nusižengę ar šiaip 
“nesuvaldomi” jaunuoliai turėtų būti dedami į darbo 
stovyklas. Ten jiems būtų mokama tam tikra vidutinė 
alga ir ten iš jų būtų bandoma padaryti “žmones.”

Plačiai spaudoje rašoma apie jau senokai veikian
čią panašią jaunuolių darbo stovyklą Los Angeles. Ca- 
lifornijoje. Nurodinėjama, kad iš ten jaunuoliai išeina 
tikrai “pataisyti žmonės.” Jeigu kalėjimas, kaipo tai
syklė, jaunus kriminalistus padaro dar piktesniais kri
minalistais, tai darbo stovyklos juose įdiegia savigarbos 
ir žmoniškumo sąjausmą.

Toje pačioje New Yorko valstijoje nuo kalbų jau 
einama prie konkrečių žygių. Viena darbo stovykla su 
labai ribotu jaunų prasižengėlių skaičiumi jau pradėta 
steigti viršutinėje valstijos dalyje. Galimas daiktas, 
kad ne už ilgo darbo stovyklų atsiras daugiau. Iš Los 
Angeles ir New Yorko jaunuolių darbo stovyklų idėja 
gali paplisti po visą šalį.

Tenka pasakyti, jog tai naujas dalykas,, naujas 
bandymas. Dar per anksti pasakyti, kuo jis baigsis ir 
kokius rezultatus duos. Vienas dalykas, tačiau, mums, 
atrodo, aiškus, būtent: jaunuolių darbo stovyklos pama
tiniai padėties nepataisys. Kaip nekalbėsime, bet ir dar
bo stovyklos yra savo rūšies baudimo priemonės. Kri- 
minalizmo šaknis gi randasi socialinėse sąlygose. Ne
svietiška kamšatis miestuose, stoka mokyklų ir moky
tojų, giliai įsišaknėjęs didelėse masėse skurdas, nešvara, 
pavertimas radijo ir televizijos jaunimui tvirkinti įstai
gomis, pati pagrindinė kapitalizmo idėja “visagalis dole
ris,” kapitalistinė moralė, pateisinanti, išgirianti ir tie
siog garbinanti žmogaus išnaudojimą žmogum,—štai kas 
gadina mūsų jaunimą,
kriminalizmo šaknys. Prie jų neprieis ir jų neišraus 
netgi didžiausias darbo stovyklų tinklas.

Kurie šiandien visas viltis deda į darbo stovyklas, 
rytoj skaudžiai nusivils, kai paaiškės, kad su pristeigi- 
mu darbo stovyklų mes pamatiniai mūsų jaunimo nepa
taisėme ir kriminalinių polinkių iš jo neiššlavėme. Kaip 
viską, kas padoru ir žmoniška, taip mūsų jaunimą nai
kina socialinė santvarka, kuri suranda nesuskaitomus 
bilijonus dolerių gaminimui masinio žmonių žudymo 
priemonių, išlaikymui ir aprūpinimui milijoninių armi
jų, o nesurandama pinigų statymui mokyklų!

Sunkiausiu nusikaltimu 
buvo laikomas tas, kad ap
šaukta ragana Lašienė su 
pavogta kepure ir pagalve 
norėjo užburti dvarininko 
Julijono Stankevičiaus -Bi- 
levičiaus sūnų. Nors teisė
jai ir buvo priversti pripa
žinti, kad jos burtai nieko 
nepakenkė, bet Lašienę pa
smerkė sudeginti.

Raganų persekiojimas Lie
tuvoje truko porą amžių ir 
tik 18 amž. pabaigoje, bręs
tant Vakarų Europoje bur
žuazinei revoliucijai ir au
gant liaudies nepasitenkini
mui šiuo gėdingu reiškiniu, 
raganų deginimas ir kanki
nimas 1776 m. buvo už
draustas.

J. Marcinkevičius

JAV lietuvių turistų 1-osios grupės dalyviai Klaipėdoje 
—Baltijos laivų statyklos teritorijoje kartu su gamyk
los darbininkais.

S. Matulienė, išbuvus li
goninėje 16-ką dienų, par
vyko į namus. Sveikata 
silpna, bet po biskį eina ge
ryn. Laimingo pasveikimo.

Žalkauskienė, Jersey Ci
ty, serga, gydosi namie, 
et sako gal reikės ir li
ninę aplankyti. *

Mūsų valstijoje ir šioje 
apylinkėje kanadiškiam “L. 
Balsui” gerai dirba drau- 

į gai Bunkai. Jie renka pre
numeratas, bet kiekvienam 
parengime parenka ir aukų 

!ir jiems tai sekasi.
Tačiau paskutiniam pa- 

; rengime niekas nesirūpino 
“Laisvės” vajaus klausimu. 
Gi spaudoje tilpo praneši- 

Įmas, kad su pradžia šio 
! mėnesio prasidėjo rinkimas 

Daugiau kaip dvi savaites I atnaujinimas senų

pat pasi- 
patyrimu 

sva

Lietuviai sužavėti vengry menu
Vengrijos vardas labai po- susipažinti su draugiškos ša- 

puliarus Tarybų Lietuvos dar- lies menu, bet tai 
bo žmonėse. Jei * ekranuose dalinti kūrybiniu
demonstruojamas vengrų fil- menininkų pasiekimais ir 
mas, jeigu vyksta vengrų kųy- johėmis. 
gos paroda, arba, pavyzdžiui, VENGRų KNYGOS 
pasirodė kad ii naujas tjadatia imi atttti’it'
rijoje leidžiamo žurnalo nu PARODA VILNIUJE 
meris — visada didžiulis su
sidomėjimas, didžiausias lan-— -------- , ------ I J.
kytojų skaičius, eilės prie ki- j 
noteatrų.

Taip buvo, ir šį kartą, kai 
Tarybų Lietuvos sostinėje Vil
niuje, vengrų Dailės parodos 
atidarymo proga prie Dailės 

| muziejaus suplevėsavo Veng-
. j rijos trispalvė—raudona, bal- j w.

Atleiskite, draugai jei ku- ta, žalia — vėliava'. P 
rių l’aštai pavėlavo pasiro- su pagarba draugiškai vengrų 
dyti “Laisvėje.” Sumažinus tautai 
laikraštį iki keturių pusla
pių, vietos beliko dėl žinių, 
korespondencijų ir vieno ki
to straipsnelio. Bet tai tik aukštųjų mokyklų studentai, 
laikina padėtis. Kai persi- partiniai, tarybiniai darbuo- 
k r austysime į naująsias tojai, o taip pat nemaža Klai

pėdos, Šiaulių, Panevėžio 
Kauno ir kitų Tarybų Lietu
vos gyventojų, atvykusių su 
reikalais respublikos sostinėm

Redakcijos Atsakymai
V įsiem s bend r a d a r bi am®

Pro ją, J
— ,_.o.ą’- 
praeidavo I, kasdien

šimtai Vilniaus darbo žmonių.
Jų tarpe Vilniaus Dailės in- 

’ stituto, Valstybinio universi
teto, konservatorijos ir kitų

i prenumeratų.
Būtų gerai, kad tie “Lais

vės” skaitytojai per savų 
kolonijų “Laisvės” vajinin- 
kus atsinaujintų ir pasaky-\ 
tų, kur būtų gąlima gauti 
naujų. Nesame jauni ir vpf 
sų bendras darbas paleng*' 
vintų tiems, kurie turi eiti 
namas nuo namo.

prie Vilniaus Dailės muzie
jaus, tarsi simbolizuodamos 
! dviejų tautų draugystę, greta 
kabojo trispalvės Vengrijos 
Liaudies Respublikos ir Lie
tuvos TSR vėliavos. Čia vy
kusi v engrų knygos pardda 
sutraukė beveik 3,000 lanky
tojų ne tik iš sostinės Vil- 

Į niaus, bet ir iš Kauno, Klai- 
i pėdos bei kitų Lietuvos mies- 

Ypatingai paroda domė
josi studijuojantis ir besimo
kantis jaunimas, kuriuos nuo
lat galėjai matyti prie žy
miausių Vengrijos poetų — 
Šandoro Petefi, Andro Adi ir 
Atilo Jože stendų.

Parodos lankytojus stebino 
labai rūpestingai ir apgalvo
tai išleistos gerai išspausdintos, 
įvairaus formato knygos įvai
riausia tematika. Džiugino 
lankytojus taip pat ir paskuti
niaisiais metais .nepaprastai 
išaugę vengrų knygų tiražąi.

“Paroda paliko mums labai 
gerą įspūdį. Poligrafinis kny
gų atlikimas aukšto lygio. 
Linkime Vengrijos Ppligrafi- 
ninkams dar didesnių laimė
jimų” — lankytojų knygoje 
parašė Kauno miesto K. Po
žėlos vardo spaustuvės darbi
ninkai.

Daug panašių įrašų paliko 
Vilniaus Tarybinės 
technikumo 
moksleiviai 
lankytojų, 
jai iškėlė 
Vengrijoje 
parodą. Tai dar labiau su
stiprintų vengrų ir lietuvių 
tautų draugystę.
, J. Chlivjckas

Turime tarti ačiū geriems 
draugams brooklyniečiąms, 
kad jie kiekvieno mūsų pa
rengimo nepamiršta. Jų vi
sada atsilanko mažiau ar 
daugiau. Jų buvo ir pasku
tiniam parengime septyni. 
Ačiū jiems. Jie nėra jau
ni, kaip ir mes, bet savais 
gražiais atsiliepimais verti 
pagarbos.

Š. Matulienė taria ačiū 
visiems, kurie ją lankė ligo
ninėje ir prisiuntė atviru
tes. Gražus atsiliepimas li
goje suteikia sergančiam 
daugiau jėgų greičiau ligą 
nugalėti.
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prekybos 
knygų, grupės 
ir daugelis kitų 
Parodos lankyto- 

mintį organizuoti 
lietuvių knygos

galingi finansiniai karaliai kitose šalyse. Gi jų planai 
karui prieš taip galingą Tarybų Sąjungą, prieš socialis
tinį pasaulį, nors ir padarytų daug žalos, bet baigtųsi 
dar didesniu vokiečių pralaimėjimu, kaip prie kaizerio 
ir Hitlerio.

A. žilvičiui; Jūsų pluoštą 
eilėraščių gavome. Ačiū. 
Prie pirmos progos įdėsime 
“Laisvėn.”

I. K-ui.- Jūsų “Pasikalbę- £
jimas su dievo atstovu” 
tilps prie pirmos progos.

Vėl stumia vokiečius į nelaimę
MES NESKIRSTOME ŽMONIJĄ nei pagal tautas, 

nei rases. Mūsų supratimu, visi žmonės užgema vieno
dais. .Pasikeičia jų būdas, papročiai, elgesiai tik jiems 
augant ir užaugus.

Bet kaip liūdna, kad nepaisant, kiek vokiečiai nu
kentėjo laike Pirmojo pasaulinio karo, o vis vien jie 
buvo įrankiais pradžiai ir Antrojo.

Dabar Vakarų Vokietija jau vėl pasidarė pavojin
ga taikai. Ji jau yra vyriausias NATO karinis-ramstis. 
Jos vadai prieštaravo'užsienio ministrų susitarimui Ge- 
nevoje. Jos vadai jau sukėlė skandalą ir prieš prezi
dento Eisenhowerio su Chruščiovu susitarimą darbuotis 
taikos reikalams.
, - - Žinoma, už vokiečių karo kurstytojų nugaros yra

patalpas ir vėl “Laisvė” iš-
eidinės šešių puslapių jūsų 
raštai bus atspausdinti. La
bai ačiū už rašinėjimą. Pra-! Kiekvienas. jų skubėjo susi- 
šome nepamiršti mūsų ir I pažinti su vengrų menininkų 
ateityje ! laimėjimais, o taip pat pasi-

! dalinti savo įspūdžiais. Mu
ziejaus lankytojų knygoje pil
na šiltų, d r a u g i š k ų įrašų : 
“Sveikiname,” “Mes žavimės 
Jūsų darbais,” “Pageidauja
me tokių parodų daugiau” ir 
begalės panašių įrašų.

lankytojų atžymė- 
dailininkų darbų 
ir pilietinį patosą, 
parodos lankytojai

Viešnia iš JAV Kristyna 
Stanislovai tie n ė K reti n gos 
Lietkoopsąjungos žvėrių 
fermoje su jauna lapute.

Daugelis 
jo vengrų 
idėjiškumą 
Ypač ilgai 
stovėdavo prie ‘Jozefo Legen-
di paveikslo “Korvi n k i o r o 
kontrrevoliucionieriai tardo’' 
ir Simono Šarkantje darbo 
“1919 metų ‘ Seksardsko di
rektorijos narių sušaudymas.”

Tarybų Lietuvos gyventojus 
labai domino charakteringas 
Vengrijos peizažas. Todėl 
dailininkų Molnaro, Morico, 
Fe n j e,» Burgchanto ir kitų 
darbai žavėjo ne tik meninin
kus ir meno žinovus, bet ir ei
linius gyventojus. Dėl tų pa
veikslų aukšto išpildymo ly
gio buvo pareikšta gražių at
siliepimų žodžiu ir raštu. Tas 
pats pasakytina ir apie ' kūri
nius šių dienų tematika, kuri 
tokia artima ir suprantama.

Tačiau gal didžiausią pasi
sekimą turėjo skulptūra, šan- 
doro Mikušo gigantiška kom
pozicija “Kova” buvo kiek
vieno lankytojų būrio dėme
sio centre. O miniatūrinės 
plastikos stendai buvo nuolat 
apgulti lankytojų ir prie jų 
sunku būdavo prieiti.

Vengrų dailės parodą Vil
niuje plačiai atžymėjo respub
likos spauda, kuri pabrėžė, 
kad įvykusi vengrų meno ap
žiūra įduoda galimybę ne tik

LDS Trečioji -Apskritis 
taria nuoširdų ačiū dirbu- 4 
sioms paskutiniam parenki
me. Kadangi visų vardų 
nežinau tai nė vieno nemi
niu. Bet jūs, draugai ir 
draugės, užsit a r n a u j a t e 
nuoširdžios padėkos.

Pilietis

Reiškiame gilią užuojautą jo dukterims, sūnui, 
. anūkams; kitiems .giminėms ir draugams.

G. Stasiukaitis W. Keras
W. Stasiukaitis G. Valikonis
W. Stasi J. Valikonis
K. Derinčius J. Pečiulis
B. Naudžiūnas J. Miller
E. W. Petkevičiai J. Steponavičienė
W. Bakūnas
S. Rusgis

J. Grabauskas



Baltimore, Nd. Lawrence, Mass.
X

j^Toms Stiver; N. J
f Nuoširdi padėka

Sunku pilnai išreikšti pa
dėkos žodyje, ką mes per
gyvenome mūsų 50 metų 
vedybinio gyvenimo minėji
me, kurį suruošė draugai 
Juozas ir Frances Deltuvai 
savuose namuose 1959 m. 
rugsėjo 27 d.

Linksma buvo matyti sa
vo gimines ir jų šeimas iš 
Pennsylvanijos ir vietinius 
draugus ir drauges ir pa- 
žįstg^ps, kurie linksminosi 
gagBFmi u ž k a ndžiaudami, 
j^sočiai privalgydami ga- 
Wos F. Deltuvienės skaniais 
namie gamintais valgiais. 
Ji tai atliko su puikia pa
galba dukters Mildredos ir 
dviejų marčių bei kitų 
draugių, kurios kepė, virė 
ir pagelbėjo laike vaišių .

Nuoširdi padėka ir drau
gui Juozui Deltuvai; jis 
kaip namų šeimininkas tu
rėjo daug atsakomybės šia
me darbe.

Ačiū d. A. Bimbai ir jo 
žmonai Ilsei už dalyvavimą 
vaišėse. Ačiū už prisiųs
tas gėles, nupirktas dova
nas ir prisiuntimą sveikini
mų pinigais, kurie, pilnai 
užtikriname, bus sunaudoti 
tiksliai.

Juozas ir Ona Deltuvai

Waterbury, Conn.
Lietuviu moterų rank- fe-

darbių paroda jau visai ar
ti, tik už kelių dienų. Jau 
viskas yra prirengta dirbi
nių išstatymui. Bus išsta
tyta labai daug visokių, vy- 
rų ir moterų pagamintų, 
dirbinių.

Niekas nesitikėjo, kad 
tarpe lietuvių yra tokių ga
bių žmonių, kurie moka 
feip puikiai padaryti įvai
rius rankų darbus.

Paroda bus per dvi die
nas, šeštadienį ir sekmadie
nį, spalio 17 ir 18, Venta 
Hali svetainėje, 103 Green 
St. Pradžia 10 vai. ryto 
iki 10 vakaro.

Klubo namo abidvi svetai
nės yra išrenduotos tam 
tikslui. Viršutinėje didžio
joje svetainėje bus išstaty
ti parodai dirbiniai. Apati
nėje svetainėje bus geriau
sių valgių su geriausiais 
patarnavimais.

Kviečiame visus vyrus ir 
moteris, vietinius ir iš apy-\ 
linkių, atsilankyti ir pama-( 
tyti tą puikią parodą, kuri 
bus viena iš gražiausių ir 
pirmą sykį lietuvių sureng
ta mūsų mieste.

•Rengėjos

4 LAWRENCE, MASS.

JONAS SLAIVIS
Mirė rugsėjo 25, 1959.

/
Reiškiame gilių užuojautų Juzei Slaivienei, dūk-

teriai ir žentui A. Kaupimui, anųkams ir
visiems giminėms ir draugams.

S. Penkauskas Mr. ir Mrs.L. A. Gross
B. Chulada V. E. Kralikauskai
J. A. Rudžiai Jack Pien
J. M. Milvidai A. Krajauskienė
P. Bonacarei S. B. šlekiai
A. Večkiai P. Aleksonis
M. Milvidaitė A. Butėnas
S. H. Sverpinas M. Belavičius
Mr. ir Mrs. Gvadzevic P. Avens
A. Kavaliauskas A. Navickas
V. Mikuhenč W. H. Braun

A J. F. Kodžiai F. G. Ricga
’ P. Milus K. Lauška

K. Kizulis J. Peredne
J. U. Daugirdai 

. f

Rugsėjo 29 d. tapo palai
dotas Jonas Šleivis LPK 
Haverhillio Tautiškose ka
pinėse.

Veionis buvo susipratęs 
darbininkas. Skaitė “Lais
vę” ir kitus darbininkiškus 
laikraščius. Prigulėjo prie 
LDŠ 125 kp., LLD 37 kp., 
Maple Parko bendrovės. 
Seniau priklausė ir prie 
Liaudies choro. Pirma per 
kelis metus buvo pirminin
ku Maple Parko bendrovės. 
Nors per pastaruosius dve
jus metus jautėsi prastai, 
bet visvien buvo bendrovės 
direkcijos nariu.

Jausdamas, kad mirtis 
ateina, pasikalbėjo su savo 
gyvenimo drauge ir prašė 
jį laisvai palaidoti. Jam mi
rus jo draugė išpildė pa
geidavimą — jis tapo palai
dotas laisvai-.

S. Penkauskas pasakė 
kalbas velionį išlydint į ka
pus ir ant kapų. Į kapus 
lydėjo jo artimi draugai ir 
draugės, susėdę į apie 30 
automobilių. Buvo ir iš ki
tų miestų . Nuo kapų visi 
buvo pakviesti j Maple Par
ką, kur buvo tinkamai pa
vaišinti.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime savo žmoną Juzę, 
dukrą, žentą ir anūkų. 
Reiškiu didelę užuojautą 
Šleivienei, dukrai, žentui ir 
visiems giminėms! Lai Jo
nui būna lengva amžinai il
sėtis !

Mirė Emilija L&udusienė. 
Ją rado iš po nakties ne
gyvą. Taipgi mirė senukė 
Anne Kvecavičienč. gyve
nus ant Chestnut gatvės. 
Sakoma, kad ji negyva iš
gulėjo kelias dienas. Bloga, 
kada vieni seneliai gyvena, 
tai susirgus negauna pagal
bos, o mirus ir greit pasku
tinio ptarnavimo.

Viena senelė, 85 metų am
žiaus, sumanė eiti grybauti. 
Bet kada jos nesulaukė 
grįžtant, tai pranešė poli
cijai. Po penkių dienų ieš
kojimo policija ją surado 
Shawsheeneje pusiau gyvą. 
Nugabentą į ligoninę ji mi- 

žmonės įdomauja 
apie Lietuvą

Man sugrįžus iš Tarybų 
Lietuvos pirmieji pasikvie
tė į namus Petras ir Anto- 
>sia Galiniai. Jie norėjo tuo
jau gauti žinių. Klausinė
jo, ar nesuėjau jų giminių, 
ir tt. Atėjo daugiau žmo
nių, tai susidarė įdomus 
pasikalbėjimas. Žmonės la-

bai žingeidauja ..apie Lie
tuvos v a 1 d ž i ą, kolūkius, 
žmonių gyvenimą ir bend
rai apie viską. Daugelis 
trokšta nuvykti į Lietuvą ir 
patys pamatyti.

Retas kuris nepaklausia 
apie “dipukus.” Supranta
ma, tarp dipukų randasi ir 
gerų žmonių, kurie pabėgo 
nuo karo baisybių, arba va
ru buvo į Vokietiją išvežti. 
Bet yra ir baisių prasikal
tėlių, kurie tarnavo Hitle
riui, išdavinėjo lietuvius, 
patys žudė žmones. Jiems 
nuo gėdos nepasprukti. Jie 
Lietuvoje yra žinomi ir ži
nomi jų prasikaltimai. Ne
mažai tų prasikaltėlių, bėg
dami į užsienį, pakeitė ir 
savo vardus. Taip jau di
deli jų nusikaltimai, kad 

j jie net patys drovisi savo 
tikrais vardais vadintis.

“Laisvės” vajus
Jau prasidėjo vajus už 

naujus skaitytojus ir senų 
prenumeratų atnaujinimus 
“Laisvės” ir “Vilnies.” Aš 
prašyčiau visų pagelbėti 
šiame vajuje. Užrašykite 
“Laisvę” ir savo giminėms 
į Lietuvą.

Lietuvoje žmonės įdo
mauja žiniomis apie Ame
riką, kaip jūs apie Lietuvą. 
Kurie užrašysite, jūsų gi
minės bus labai dėkingi. 
Kreipiuosi ne vien į Law
rence miesto lietuvius, bet 
ir į kitų miestų. Kurie tą 
padarysite, tai nesigailėsi
te. S. Penkauskas

Rochester, N. Y.
Mirę lietuviai

Mūsų nedidelė lietuvių kolo
nija labai retėja. Per metus 
netekome 57 lietuvių. Labai 
liūdna, k-ad taip retėja mūsų 
eilės. Vien 19ū9 metais jau 
mirė 3,1. Mirė vis, dauguma, 
sulaukę jau senatvės. 1959 
metais netekome sekamų lie
tuvių :

Katrina Letkauskas, 78 m.
Petras Bliudnikas, 53 m.
Stasys Mockevičius, 70 
Antanas Labeika
Jurgis Kazlauskas, 72
Petras Pentkevičius, 68
Juozas Sviderskas, 69 
Elenora Vildžiūnas, 68 
Antanas Širvinskas, 76 
Kazys Ragauskas, 82 
Antanas Senkevičius, 89 
Agota šipaila 
Adela Bernataus, 74 
Uršulė Jokšas, 70 
Jonas Devonis, 88 
Juozas Kurkulis, 79 
Mykolas Jokubonis, 68 
Juozas Mačejunas, 73 
Jonas Torpirštis, 84 . 
Marijona Savickas, 86 
Adolfas Virbulaitis, 68 
Antanas Nevidanskas, 68 
Antanas Javaškevičius, 66 
Mrs. Bernatonis, 74 
Antanas Devonis, 79 
Charles Ragauskas, 79 
Augustas Milčius, 72 
Rapolas Stunguris, 70 
Juozo Mačejūno sūnus, 48 
Marijona Burkūnas, 16 
Mirusiųjų šeimoms reiškia

me gilią užuojautą.
K. Zlotkus

AFL-C1Q pradėjo organi
zuoti šešių ligoninių neprofe- 
sionalinius darbininkus> kurių 
yra apie tūkstantį. Unija pa
reiškė, kad ji nešauks streiko, 
visus reikalus spręs per dery
bas. Atrodo, kad sąlygos la
bai geros. Ligoninės vietoje 
leisti darbininkams nusibal- 
suoti dėl to, kas juos turi at
stovauti, tai pareiškė, kad at
meta unijos pasiūlymą. Dabar 
unija grasina šaukti darbinin
kus į streiką.

Spalio 1 d. Delco (dalis Ge
neral Motors) Co., kur gami
namos automobiliams dalys, 
atjeido iš darbo 250 darbi
ninkų. Sako, kad stokuoja 
plieno.

Spalio 1 d. taksikų vairuo
tojai paskelbė streiką. Jie 
veža tik vaikus į mokyklas, 
kurie patys dar negali nueiti.

. Rep.

raščių, knygelių pasiskaityti. 
Ji neouvo lankiusi jokios mo
kyklos, tik mama prie rate
lio ją pamokė skaityti. O at
važiavus į šią šalį išėjo sun
kaus ir skurdaus darbininkės 
moters gyvenimo mokyklą. 
Bet mūsų Marijona šiek tiek 
gavus laiko skaito darbinin
kišką literatūrą, išmoksta pu
sėtinai gerai skaityti ir pra
deda suprasti, kas yra di
džiausias darbininkų priešas, 
kas juos išnaudoja. Pradeda 
suprasti, kad tą viską pašalin
ti reikia darbininkams orga
nizuotis ir kovoti. Jį įsirašė į 
Lietuvių socialistų sąjungos 
kuopą, kuri tais laikais buvo 
kovinga organizacija, taipgi į 
Lietuvių literatūros draugiją. 
Įsikūrė Lietuvių moterų pro- 
gresyvio susivienijimo kuopa, 
ji su didžiausia energija įsi

lies rytą atvažiuos žmogus jal1’3^0’.. tampa veikli orga- 
vežti i Ameriką. Tėvas bu-jmzacijų darbuotoja: anko 
vo labai supykęs ant savo įsusmnkimus, apsiima į komi- 
duktnre u-ž. tai kad ii hnvn sijas, platina literatūrą, visus

Apie velionę Marijoną 
Ražanskienę

Rugsėjo 4 dj. Point Pleasant 
ligoninėje mii‘ė Marijona Ra- 
žanskienė .- Jurkoniūtė. Nors 
buvo rašyta, kad ji gyveno ir 
mirė, bet kadangi ji daug yra 
dirbusi mūsų pažangiajame 
judėjime, tai turiu už paveiJ VI k 4 V J 11X1 V f vCAl VUX1U V4ZX jyCĄAVA 

gą parašyti keletą bruožų iš 
jos gyvenimo ir veikimo.

Marijonos gyvenimas nebu
vo rožėmis nuklotas. Iš pat 
jaunystės jai teko pergyventi 
daug nepasisekimų. Jos gy
venimas buvo sunkus ir aud
ringas.

Iš jos pačios išsireiškimų
Iš Lietuvos išvažiavo prieš 

savo norą. Jos tėvas slaptai 
nuo jos prirengė jai kelionę į 
šią šalį, tik išvakarėje jai pa
sakė, kad ji būtų pasirengusi,

dukters už tai, kad ji buvo sijas, platina literatūrą, 
pasirinkusi neturtingą vaiki- apsiimtus darbus atlieka pa
ną, bernaujantį pas jos tėvą, vyzdingai.
Marijonos tėvas buvo ūkiniu- . Užauga jos vaikai, rengiasi 
kas. Atrodo, jog jam buvo .i darbą, o_ darbųten ne
didelė negarbė, kad jo duktė ' buvo, 
rengiasi tekėti už berno. Vis- N. J.
kas buvo sutvarkyta taip, kad bus dirbtuvėse, „ o---------  1™* is

dar ėjo į mokyklą. Ji pati ir- energijos, kuiO 1S
• • 1 1 1 1 i — I J]., •

Marijonos tėvas buvo ūkinin
kas.

ji Amerikon tikę
už

ji negalėjo atsisveikinti su sa
vo mylimuoju, su draugais ir 
draugėmis.
Lietuvą su 
skausmu.

Važiuoja 
damasi, kad gaus darbą, 
sidirbs pinigų ir pasikvies sa
vo mylimąjį, — išsipildys jos 
svajonės. Bet atvažiavo į 
Pennsylvanijos miestelį, ku
riame nebuvo’ jokių moterims 
darbų. Pagaliau ji gauna 
darbą pas karčiamninkę prie 
namų ruošos, vienok paskiau 
šeimininkė pradėjo reikalauti, 
kad ji dirbtų daugiausia kar- 
čiamoje ir linksmintų jos kos- 
tumerius. Jai toks darbas la
bai nepatiko ir, matyt, jį ne
palankiai dirbo, nes iš darbo 
lieka atleista.

Ji randasi laibai blogoje pa
dėtyje. Darbą gauti buvo ne
įmanoma, pinigų neturi, žmo
nės, pas kuriuos ji atvažiavo, 
labai neužganėdinti, nes jiems 
reikia ją užlaikyti. Pagaliau 
šeimininkai sugalvoja ją iš
leisti už vyro. Kaip tik tame 
mieste buvo našlys A. Ra- 
žanskas, kurio moteris bu
vo neseniai įnirusi. Jis turė
jo 8 metų sūnų.

Vakare susirenka kaimynai 
ir kaiminkos, ateina ir jau
nikis. Tai buvo pirma pažin
tis ir piršlybos. Visi prikal
binėja. Ji nesutinka tekėti. 
Šeimininkai, užsirūstinę, sako, 
kad jos ilgiau pas save nelai
kys. Didžiausias rūpestis.

Ji dar turėjo viltį, kad gy
venantis kitame mainų mieste 
brolis ją išgelbės. Parašė jam 
laišką, prašė atvažiuoti, šei
mininkas su jaunikiu pasitiko 
atvažiuojantį brolį, ant pir
mos pažinties karciamoje pa
sivaišino ir parėjo linksmi, 
kalbėdami apie vestuves. Ma
rijona pasiskundė broliui-sa
vo bėdomis, bet brolis griež
tai pasakė kad ji turi tekėti, 
nes žmonės, pas kuriuos gy
vena, jos nelaikys, o jis irgi 
jos nešers.

Neturėdama nė vieno žmo
gaus, kuris jai patartų ir pa
gelbėtų, ji pasiji 
tiškoje padėtyje, 
buvo labai religinga, ji verkė 
ir meldėsi prie visagalingojo 
dievo, kad jai pagelbėtų. Bet 
pagalbos iš niekur nesulau
kus buvo priversta tekėti už 
A. Ražansko. ’Ji tampa mo
tina ir prižiūrėtoja 8 metų 
berniuko, kurį dabai mylėjo. 
Už metų susilaukė savo sū
naus, o už keleto metų ji jau 
turėjo nemažą šeimyną.

Daug ji dirbo ir vargo, nes 
mainų moters darbininkės gy
venimas buvo labai sunkus. 
O, prie to, nenūjsisękė jos šei
myninis gyvenimas. Jos vyras 
nebuvo jai geras gyvenimo 
draugas. Jis buvo labai žiau
rus, mėgo isigerti, o kai išgė
ręs pareidavo, jai nebūdavo 
namuose vietos ir ne kartą jai 
reikejo.su mažais vaikais nak
voti ?pas-kaimynus.

Tolis sunkus gyvenimas ją 
įveikė, jos nervai liedalaikė, 
ji susirgo, bet šiaip taip jai 
pavyko pasvęikti. Paaugo 
vaikai ir biskį pasidarė jai 
lengviau. Sueina į pažintį su 
progresyviais žmonėmis, kurie 
jai duoda darbininkiškų laik-

gi susiranda darbą dirbtuvė- 
Ji turėjo apleisti Je — •>> dabar ne tik ™otina 
didžiausiu širdies šeimininkė, bet ir . dirbtuvės 

darbininkė.
Persikelia 

ganizacijas.
> tis, didesnis

kto despera- 
Kadangi ji

Užauga jos vaikai, rengiasi

Persikėlė į Newark, 
Vyresni susiranda dar- 

o jaunesni

į tas pačias or- 
Bet čia didmies- 
veikimas, prisiei

na ir daugiau dirbti ne tik 
lietuviškose organizaci jose, 
bet ir tarptautinėse. Pradeda 
organizuotis unija toje dirbtu
vėje, kur ji dirba. Ji kalbi
na darbininkus rašytis į. uniją, 
platina tarp darbininkų lape
lius, atsišaukimus. Susiorga
nizavus unijai, darbininkai iš
eina į streiką. Ji dirba strei- 
kierių tarpe, dalyvauja pikie- 
to linijose, kovoja už didesnį 
kąsnį duonos sau ir visiems 
darbininkams.

Užėjo nedarbas, pradėjo at
statinėti darbininkus iš darbo, 
atleido ir ją.

Atsidūrusi bedarbių eilėse, 
ji nenusimena, bet įstoja į 
Bedarbių tarybą ir ; 
dirba: apsiima

aktyviai ar lėktuvu nuskristi? At- 
į komitetą, rodo, kad “Vilnis” origina- 

kurio pareiga organizuoti be- lą būtų netaip paėmusi. — 
darbių būrius, organizuotai' 
eiti į šalpos įstaigą ir išreika
lauti bedarbiams p a š a 1 p ą, 
taipgi nedaleisti bedarbius iš
mesti iš namų. Tai buvo sun
ki kova. Nekartą jai teko 
grumtis su policija. Daug' be
darbių buvo areštuoti, reika
linga buvo finansinė parama. 
Daug kartų mačiau Marijoną 
stovint gatvių kampe su dė
žutė, prašančią aukų gynimui ma‘ 
kalinių.

Bedarbių taryba organi
zuoja didelę bedarbių de
monstraciją, jie demonstraty
viai važiuoja į Washingtona 
išreikalauti, kad valdžia duo
tų bedarbiams pašalpą ir kad 
bedarbiai nebūtų metami iš 
namų. Mūsų Marijona irgi 
dalyvauja d e m o n stracijoje.- 
Kur tik pasireiškia darbinin
kų kova, ji aktyviai dalyvauja.

Vienas jos sūnus taipgi iš 
pat jaunystės priklausė dar
bininkiškoms jaunimo orgahi-
zacijoms, o užaugęs daug dir- spartintas Fobo judėjimas.

i i • . > T T T • • •bo pažangiame darbininkų 
judėjime. Kai fašistas Fran
ko užpuolė Ispanijos liaudį ir 

’įvyko karas, Marijonos sūnus 
nuvažiavo ginti Ispanijos liau
dį ir tame kare žuvo. Moti
nai teko pergyventi didelį šir
dies skausmą.

Prisimena man vienas masi
nis susirinkimas, surengtas 
pagerbti motinas, kurių sū
nūs žuvo Ispanijos kare. Mū
sų Marijona buvo viena iš tų 
motinų. Girdėjau ją kalbant 
iš estrados. Ji sakė: "Neiš
pasakytai gailiu savo sūnaus, 
bet kartu ir didžiuojuosi, kad 
jis buvo darbininkų klasės ko
votojas už višų šalių darbi
ninkų laisvę.”

Ji prižadėjo dar daugiau 
dirbti, kad atkeršyti bude
liams fašistams. Mūsų Mari
jona buvo ištverminga, užsi
grūdinusi darbiniilkų klasės 
dukra, kovotoja už visų šalių 
darbininkų gerovę. Paskuti
nius keletą metų nedalyvavo 
veikime dėl blogos sveikatos.

Nekurie draugai nepalan
kiai kalba, nes ji buvo kele
tą metų persiskyrusi su savo 
vyru, kuris tik dviem mene- 3 p.--Laisve (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.). <9, 1959

Gal ir mūsų Laro ruošėjai j 
to paties
judėjimų. Pasikeitimas Fo
bo judėjimo pobūdyje reiš
kia, kad esame liudininkai 
lėtos šio dangaus kūno 
agonijos. Juk maždaug per 
15 milijonų metų Fobas tu
ri nukristi ant Marso. Ast
ronominiu mastu tai labai 
mažytis laikotarpis.

Tarybinis mokslininkas 
pateikia nemaža ir kitų sa
vo samprotavimų, apskai
čiavimais paremtų teiginių. 
Pagaliau jis daro prielaidų, 
kad tiek Fobas, tiek Dei- 
mas yra dirbtinės kilmės. Į 
klausima, ar nėra jie perdi- 
deli, kad turėtų dirbtinę 
kilmę, štai kų atsako moks
lininkas: Žinoma, dirbti
niai Marso palydovai turi 
gana didelius metmenis. Jų 
masės gali būti maždaug 
šimtų milijonų tonų ir dau-

ema prie
Dienrašty “Vilnyje” rug- 

piūčio 15-tų tilpo Tarybi
nio inžinieriaus J. Suskovo 
labai įdomus straipsnis 
^Kelionės erdvėse ateityje,” 
kuris mane labai sudomino 
savo turiniu. Ten Susko- 
vas rašo, jog jau išnagrinė
ti raketiniai varikliai leis 
ateityje skristi į bet kurių 
mūsų Saulės sistemos pla
neta. Toliau šis mokslinin
kas rašo: “Tačiau galima 
spėti, kad ateityje, kai 
mokslininkai ras ekonomiš
kus antidalių gamybos bū
dus ir paruoš jų atsargų 
sukaupimo metodus, anihi- 
liacinės reakcijos turės 
praktinę reikšmę kaip ga
lingiausias energijos šalti
nis. Tuomet iškils klausi
mas dėl fotoninio raketinio 
variklio sukūrimo.”

Toliau jis aiškina, kaip B*iau- Tačiau tokių palydo- 
šis galingas variklis, pasi
imdamas sau reikalingos 

‘š erdvių 
dujų ir saulės energijos 
laisvai skraidys po erdves, 
kur tik žmogus panorės.

Viso straipsnio neimu, 
nes tai būtų tik pakartoji
mas, kas jau tilpo laikraš
tyje. Bet paimu tik tas vie
tas, kurios baisiai sudomi
na skaitytojų.

Į pabaigų tas inžinierius 
rašo savo straipsnyje: “Dar 
didesnis laiko sutrumpėji- 
mas bus tada, kai kosmo
nautai skris į žymiai dides- 
n i u s tolius. Pavyzdžiui, 
skridimas į galaktikos cent
rų ir atgal kosminės rake
tos įgulai truks 39.4 metų, 
o Žemės stebėtojams — be
veik 200 tūkstančių metų.” 
(Pėsčiam nueiti, dviračiu 
bei automobiliu nuvažiuoti,

Redakcija.)
O kitas Tarybinis moksli

ninkas, įžymus fizikos-ma
tematikos mokslų daktaras 
I. Slofskis iškėlė naują hi
potezę apie Marso palydo
vų prigimtį. Kaip žinome, 
Marsas turi du nedidelius 
palydovus — Fobo ir Dei- 

Tokių mažų mėnulių, 
11 įskaitant dirbtinių Žemės 
palydovų, neturi nė viena 
kita planeta. Be to, šie pa
lydovai yra labai artį Mar
so. Visiškai unikalus reiš
kinys mūsų Saulės sistemo
je yra tai, kad Fobo apskri- 
dimo aplink Marsą perio
das yra mažesnis už Marso 
aplink savo ašį apsisukimo 
periodą. Tačiau įdomiau- ™as daiktas, 

kad pastaraisiais de- čiai, beišrasdinedami, bety-šia, 
šimtmečiais pastebėtas pa-

Vadinasi, jis priartėjo prie 
Marso. Lygiai tas pats bū
na ir su dirbtiniais Žemės 
palydovais juos stabdo at
mosferos pasipriešinimas, 
jie leidžiasi žemyn, bet 
šiuo atveju spartina savo

siais mirė pirnta jos. Man 
atrodo, kad tai ne mūsų da
lykas: ji patvarkė savo gyve
nimą, kaip jai buvo geriau
siai. Ji neprasižengė mūsų 
judėjimui. Ji buvo, ištikima 
darbininkų klasės idėjai iki 
savo gyvenimo galo.

Savo prakilniais darbais ji 
pasistatė paminklą, kuris' bus 
jos atminimui visados. Daly
vaujant jos laidotuvėse, žiū
rint į gyvų gėlių vainikus, pri
siminė man keletas eilučių iv 
S. Jasilionio eilučių:

Šiandieną čia draugų vainikas 
Prie draugės karsto atgabentas, 
Teprimena visiems, kad josios 
Neveltui žemėje gyventa,— 
Kad tai, ką ji gyvendama sėjo, 
Gražiais žiedais jau sužydėjo.

M. Griciūnienė 

vų sukūrimas protingoms 
būtybėms nėra neišspren
džiamas inžinierinis uždavi
nys. Vargu ar reikia abejo
ti, kad artimiausių šimtme
čių perspektyvoje tokie gi
gantiški palydovai bus su
kurti ir aplink Žemę.

Toliau mokslininkas kal
ba apie tai, kad jis yra įsi
tikinęs, jog šiuo metu Mar
se gyvybės jau nebėra, nes 
jo atmosferoje beveik nėra 
deguonies. Gal būt ten yra 
tik paprasčiausių augalų, 
panašių į samanas ir ker
pes. Tačiau, matyti, prieš 
2-3 bilijonus metų padėtis 
buvo kitokia. Daugelis as
tronomų galvoja, kad tuo
met Marso atmosferoje bu
vo deguonies, jo paviršiuje 
telkšojo, jūros ir vandeny
nai. Matyti, tuomet ir atsi
rado Marse protingų būty
bių, pasiekusių aukštą iš
sivystymo lygį. Hipotezė 
apie Marso palydovų kilmę 
ilgai neliks hipotezė. Arba 
ji bus patvirtinta naujais 
absoliučiais faktais, arba 
kitais būdais paaiškintos 
Marso palydovų “keisteny
bės.”

Mano nuomone: jei tai 
mokslas patvirtintų, kas 
čia parašyta apie Marsą, 
ir kad jame kada tai gyve- 
tai būtų didžiausias daly
kas. Jei marsiečiai sukū
rė savo palydovus, kurie 
dar ir dabar tebeskrieja 
aplink Marsą, tai turėjo 
būtį tūkstančius kartų savo 
protu aukščiau išsivystę už 
mūsų Žemės mokslininkus. 
Bet kokiu būdu ir kaip jie 
galėjo susinaikinti? Gali- 

kad marsie- 

rinėdami vis mandresnius 
išradimus, bežaisdami pa
tys save susinaikino, susi
no labai protingos būtybes, 
degino. Pavyzdžui mūsų 
karo ruošėjai, karštagal
viai, eina prie to. Gal už
tektų desėtko hidrogeninių 
bombų, kad viškas ant mū
sų Žemelės sudegtų. Bet 
marsiečius galėjo ištikti ir 
kita kokia katastrofa, susi
dūrimas su kitu milžinu 
erdvės kūnu — kometa ar 
asteroidu (planetuke). Aiš
ku, ant Žemės marsiečiai 
dar negalėjo apsigyventi 
nes ji buvo dar negana at
vėsus.

Susninkų Jurgis

Pnompenh. —Kambodijos 
teismas nuteisė 16 žmonių 

(nužudyti. Juos kaltino, būk 
\‘ie ruošėsi nužudyti karalių 
Suramartį.

Londonas. —Susikūlė an
glų naujausias mūšio' lėk
tuvas “Lightning”.

reikejo.su


Kas kaip gina sveturgimius
Trečiasis metų ketvirtis 

visada esti sunkesnis lai
kas gauti paramą. Tačiau 
jis nepraėjo veltui. Būrelis 
rūpestingų draugų parėmė 
gynimą sveturgimių ir pa
ties komiteto. Labai džiu
gu būtų turėti daug tokių 
rėmėjų. Štai keletas jų: 
Saint Petersburg, Florida: 
LLD 45-ta kuopa per J.

DavidonĮ ....... $25.00

P. Butkevičia ....... 5.00
Brooklynas ir apylinkė:

P. Cibulskis, per žmona
Oną ................ $10.00

K. Balčiūnas ......... 5.00
K. Dzevečka ......... 1.00
Primintina, kad kai ku

rių čia paminėtoji parama 
me-

Kelrodis j naująjį 
Kultūrinį centrą

Centras, į kurį persikėlė 
laikraštis “Laisvė” ir kitos 
įstaigos, randasi Liberty 
Avė. prie 102nd St., Ozone

Liet Namo B-ves Šerininky 
suvažiavimas lapkričio 28

Naujas Bendroves adresas
Namo Bendrovės (Lithuanian. Building 

Ine.) direktoriai laikė savo susirinkimą

So. Boston, Mass.
ALDLD 7-tos Apskrities metinė 

konferencija jvyks spalio (Oct.) 25 
d , 11 vai. ryto. 318 Broadway.

Kviečiame 
se kuopas 
delegacija.

Turėsime 
klausimais
metų veikimo pasekmes ir 
čiv metu veikimą, ypač spaudos va
jų ir gavimą naujų narių j ALD.

J. Jankevičius, 7 Apskr. sekr.
(81-82)

daug reikalų 
apkalbėti, tai

jskrities ribo- 
su skaitlinga

įvairiais 
yra šii 
ateinam

jau nebe pirma šiais 
tais.

Labai šiltas dėkui 
siems už paramą. Ji 
labai brangi ii 
Lauksime.

Money order-perlaidą ra
šykite: M. StakoVas, o siųs
kite 
den

vi- 
bus 

ateityje.

Lietuviu
Corporation, 
spalio 5 d.

Šiame susirinkime nutarta šaukti Bendrovės šėri- 
įninku metinį suvažiavimą šeštadienį, lapkričio !
m. Pradžia 2 vai. popiet,

Išgirsime pranešimą apie 
Taryby Lietuvą!

Antrosios Lietuvą aplan
kiusios turistų grupės daly
viai sako, kad jie yra pasi
ruošę ne vien tik papasako
ti tai, ką jie matė ir girdėjo

28 1959 I LietUV0Je> bet jie suruoš ir 
’ (parodą iš Lietuvos pars.i-,

kviesti dalyvauti susirinki
me ir parodoje. Ateikite iš
girsti jų pranešimus, pa
klausti apie Lietuvos žmo
nių gyvenimą ir pamatyti 
nuotraukų ir meno kūrinių.

Turistų antrosios grupėsSuvažiavimas įvyks Bendrovės name, 102-04 Liberty ve^ dovanų.. Jos bus pa- j • yeįUV0S raportas ivyks _ _ 7 vnrhYrnc’ iTlneiniomn - i *. <7Avė., Ozone Bark, N. Y.
Taipgi norime visus šėrininkus informuoti, kad 

Lefferts1 Bendrovės raštinė persikėlė naujon vieton, Į nuosavą 
Tad visais Bendrovės reikalais prašome rašyti

Anne Jones,

Komitetas

FILMAI

Independent linijų Lef
ferts traukinys priveža prie 
pat namo. Išlipti Oxford 
/Yve. stotyje, išeiti iš stoties 
traukinio paskutiniame ga
le (jam einant iš miesto).

Iš kitų linijų į
traukinį be ekstra fėro ga-įnam£b 
Įima B r o o k 1 y n e persėsti' sekamai: 
sekamose stotyse: Hoyt -; Lithuanian Building Corp., Inc.
Schermerhorn, Franklin, 102-04 Liberty Avenue
Eastern Parkway. Man-j Ozone Park 17, N. Y.
hattane jis eina 8th Ave.: --— ■ ..-....... . .. ■.
iki 203rd St.

rodytos masiniame raporto 
mitinge.

Antrojoje grupėje iš Di
džiojo New Yorko ir arti
mosios New Jersej buvo 6 
asmenys. Jie visi yra pa-

a. I , ovovauiviiĮ, i v . v 

Schwaben Hall, Knickerboc
ker ir Myrtle Avės., Brook
iyne.

Kviečiame visus.
Rengėjai

“But Not For Me”
Šis. naujausias iš John Mi-

i chael Hayes P a r a m o u n t 
I studijose gamintas filmas 
\yra smagi, linksma kome-
1 mediją. Ji vaizduoja san-

Philadelphia, Pa.
Nuo šio spalio 15 dienos me(Rja> jj vaizduoja 

P h i 1 a d e 1 phijos barberiai įyjų įarp dagyvenusio 
ims $1.75 už plaukų nukir-' 
pimą. Iki šiol buvo $1.50.! 
Už barzdos nuskutimą buvo 
50c, dabar 75c. Mažiems 
vaikams plaukų nukirpimas' 
buvo $1.35, o dabar bus i

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.
LDS 1-mos kuonos sui

Juozas Steponaitis
į sugrįžo iš ligonines
I Išbuvęs keletą savaičių li- 

• Igoninėje gelbėtis nuo skaus-
rinkimas įvyks šį antradie- mų kojose, Juozas Stepo-

1 sa" 
vo rudenį filmii prodiuserio 
ir gražuolės 21-rių metų 
amžiaus jo sekretorės, ku
ria vaidina Carroll Baker. I *•

Cark Gable vaidina tą 
j gyvanašlį, kuris beįtikinė- 

$L50. . , damas save, kad mergšė ne
Mūsų barberiams nerei-,jam> vįs pasijunta jau

kėjo nė streikuot dėl pake- nuOliškai besivejančiu gro
jimo mokesčio, kaip kadj*j. buvusioji jo žmona 
plieno darbinmkai streikuo- q Palmer) ir jo drau- 
ja. “Laisves” reporteris ypačiai veikalų rašyto- 
_______________________ 'jas (Lee J. Cobb), neuž- 

Philadelphia, Pa. i miršta jam priminti jo 
_______________________ I gimtadienį, iš jo pajuokau

ti.
Filmą gamino William 

Perlberg ir George Seaton, 
direktorius Walter Lang. 
Rodomas Capitol teatre, 
Broadway prie 50th Street, 
Manhattane. S.

REAL ESTATE

W. Tioga St., kamp. nuosa- 
7 kambariai ir vonia. Pui- 
stovyje. Naujas gesinis šil-

Arti mokyklų ir bažnyčių. 
BĄ.

(81-87)

SOI 
vybr. 
kiam 
dytuvas.
Priimsime tinkamą pasiūlymą. 
9-3200.

PHILADELPHIA, PA.

ZENITH
GIRDĖJIMO APARATAI
Baterijų vielos—Ausims Priedai 

Taisome ant Vietos 
MODERN HEARING AID 

CENTER
1218 Chestnut St. Kami). 401
Vai. 9-5. TreČiad. 9-8. &eM. 9-2

Help Wanted—Male

. MAŠINISTAS.
i Hand. Mokantis 

j kamus darbus.

1-os klases. Lathe 
greitai atlikti tin- 
Kreipkitčs:

BROWN BROTHERS MFG.
15 Canal PL. Bronx. Arti 138th St.

nį, spalio (Oct.) 13 d., pra
džia 7:30 vai. vakare, nau
joje Kultūrinio Centro salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Visi nariai malonėkite | 
atsilankyti. Dėl nesusipra
timo pereitą antradienį su
sirinkimas neįvyko, 
prašome dabar 
myti 
vietą

Todėl 
gerai įsitė- 

susirinkimo dieną, 
ir atsilankyti.

A. Gtoanas, sek r.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS APAKTMENTAS '

Noriu gauti apartment;}. .Jei ap
šildomas, tai nuo 2 ’ n iki 3 kam
barių, o jei šalti, tai 4 kambarių. 
Pageidauju Woodhavene, Highland 
Park Richmond Hill, Ozone Parke, 
Bay Ridge, arba 
Prašau pranešti 
1618.

naitis vėl sugrįžo namo 
pas tuos pačius geruo
sius savo šeimininkus, 404 
Wythe Ave., Williamsburge.

■ Padėka lankytojams
Širdingai dėkoju gimi

nėms ir draugams, aplan
kiusiems. mane ligoninėje 
ir suteikusiems užuojautą 

I sunkiose ligos varginamose 
(Valandose. Taipgi su didžiu 
i malonumu dėkoju už pri- 
Isiųstas į ligoninę man gė
les, simpatijos išreiškimo 
laiškus ir atvirutes. Jūsų 

j taip malonus, linkui manęs 
atsinešimas daug padėjo 
man moraliai atsigauti iš 
po sunkios operacijos.

Linksma jums pranešti,
Brookiyne Ikad operacija gerai nusise- 
1: IK 7~ I kė ir dabar ilsiuosi namie.

( “ i Dar silpnai jaučiuosi, ta-

Prašome talkos
Pagaliau jau turime keltis i j 

naujas patalpas. T’ 
draugai, nė įsivaizduoti, koks 
tai didelis ir sunkus darbas.

“Laisvės’’ štabas nedidelis. 
Beveik visi jau esame pensi
nio amžiaus žmonės, kaip ir 
dauguma mūsų skaitytojų.

Ne viskam galima ką nors 
pasamdyti.

Reikia talkos.

Susirinkimas
LLD 1 kuopos nariams j
Susirinkimas įvyks spalio 

Negalite, j i0_tos vakaro 7 vai., nauja
me Kultūros centre, Liber- kymą manęs 
ty Avė. ir 102 St„ Ozone DgkoJu uz dovanas ir uz 

gražius laiškus, kuriuo^ 
man parašėte linkėdami ge-

Mano nuoširdžiausia pa
dėka visiems mano drau
gams ir draugėms už lan- 

mano ligoje.

Bark. Svarbų visiems 
lyvauti. Greta kuopos rei-

didatus į LLD Centro Ko
mitetą. Dar turime ir šių 

Kuris galite metų knygos “Algio Lum- 
padėti,. praneškite, kad ir te- bi0 nuotykiai.” Atsiimkite. 
lefonu (VI. 9-1827). Kiek I ' ' Į * * « ■» «
viena ranka bus įvertinta. i

kalų, reikia nominuoti kan-|ros sveikatos, taip pat gi- 
iminėms uz lankymą ir pa
slaugas.

Juozas Aleksynas

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms j Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.

Valdyba

Jradio city music hall
Showplace of the Nation • Rockefeller Center • Ci 6-4600

“THE FBI STORY”
Starring

JAMES STEWART VERA MILES
A MERVYN LcROY PRODUCTION

Screenplay by 
RICHARD L. BREEN and JOHN TWIST 

Directed by MERVYN LeROY 
. A WARHiR BROS. Picture la UCHHICOLO»‘>

' ■ • ON THE GREAT STAGE
“HAPPY LAND” Thrilling "ISRAELI" spectacle, featuring 
singers, dancers, native musicians, entertainers brought espe
cially from Israel for this engagement . . . with Rockeftes, Corps 
de Ballet and Symphony Orchestra.

JOHN KRAUSS, Inc. j
117-09 Liberty Ave. |

Richmond Hill, N. Y. j
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) j

MĖSOS IR WURSTWAREN

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. Kilnias, 147-3! 
Coolidge Ave., Jamaica 82, L. I., 
N. Y. Per Klimą galite gauti iš 
Lietuvos filmų, kurie čia randasi.

“Težydi Jaunystė,“ labai gražus 
spalvotas filmas.

“Katriukės Gintarai,“ Klimo ra
minta, nepaprastai graži ir paa
kinanti operetė, papuošta daugel 
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
geli gražių ir gerų dalykėlių. Vei
kalai iš gyvenimo Lietuvoje. Gra- 

spalvų scenerijos aiškios akto- 
kalbos, patiks kiekvienam.

Filmininkas George Klimus
(79-82

HOLIDAYS
Opening to

1 P.M. $1.M
1PM

to 3 P.M. $1.65
3PM

to Closing $1.75

MON. to FRI. Ind. SATURDAY SUNDAY
(Eicept Holidays) (Except Holidays) (Doors open

Opening to i Opening to I at 11:30 A.M.)
12 Noon $ .90 11 A.M. $ .90 Opening to 

1P.M. $1.50 i12 Noon ' 11A.M.
to 6 P.M. $1.25 j to 12 Noon $1.25 1 P.M.

6 P.M. ' 12 Noon to Closing $1.75
to Closing $1.75 j to 3 P.M. $1.50 1

' 3 P.M. I
i to Closing $1.75 i

1 1

1 1

RANDAVOTTMIJT čiau einu geryn-K DA V J AM U L Sutkienč
Ignas Sutkus taipgi dė

koja visiems už suteiktą i 
žmonai simpatiją laike li
gos. Džiaugiasi, 
na po operacijos 

i Pats Sutkus jaučiasi gerai 
ir būna savo biznio įstai
goje kas dieną. “Laisvės” 
p e r s i k r a ustymui Sutkus 
Įteikė $10.00.

Sutkų įstaigos antrašas: 
4i9'2 Grand St., Brooklyn,

Turiu keletą forni.šiuotų kamba
rių išnuomavimui. Prašome kreip
tis bile laiku. Karštas vanduo, ši
luma ir virtuvė. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės pas Mary 
Bukantas, 245 12th St., Brooklyn, 
N. Y. (9th SI. stotis BMT, 10th 
St. stotis IND.).

suteiktą i 
laike li-

kad žmo- 
sveiksta.

AIDO CHORAS STATO SCENOJE

46 QVI \7I A5’ Dviejų AktųO* JL jL~4 V 1 JttL opf r f t f

SEKMADIENJ, LAPKRIČIO-NOV. I

Aido Choras, vad. Mildred Stensler, savo meninėmis pajėgomis suvaidins šį 
gražų veikalą. Pasirūpinkite jį pamatyti.

Tarp lietuvių
Artistai Baranikai persi

kėlė i White Plains, N. Y. 
Jie neseniai sugrįžo iš Eu
ropos. Jie buvojo Francū- 
zijoje, Italijoje ir, bene, • 
Londone tapybos reikalais. '

Tai mums gerai pažįstami 
visuomenininkai ir visi trys 
—Rudolfas, May ir jų sū- j 
nelis Steven — artistai ta
pytojai. Jų piešiniai jau 
buvo daugelyje galerijų iš
statyti ir gautos už juos 
dovanos. Laimingos jiems 
sėkmės naujoje vietoje!

/ žinau, kad ir toliau apsi
gyvenę Baranikai nepamirš 
mūsų, brooklyniečių, dažnai 
atsilankys. V. K.

HELP WANTED MALE

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETU Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.,
1991 Broadway 263 Market St.
NEW YORK 23, N. Y. NEWARK 2, N. J. 
LYceum 5-0900 MArket 3-1968
6446 Michigan Ave. 390 W. Broadway 
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS. 
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-8764
683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA G, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
b’Rontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

žiu 
rių

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.

PRADINĖ MOKESTIS
$50 IiKI $57

Proga greitam pakilimui vado/Įlie
jamuose New Yorko miesto chain 
restoranuose. < A

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

BERNIUKAI—VYRAI 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

PRISTATYMUI VYRAI 
BUS BOYS

Čia yra proga išsimokyki amato,
kuris visada duosi jums gerą 
pragyvenirpą. Reikia kiek 

nors anglų kalbos.

DOVANŲ PAKETAI Į U. S. S. R.

NEW NATIONAL HALL
261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 3 vai. popiet Įžanga $1.50 asmeniui

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.

Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją* Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

4 pusL Laisvė (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 9, 1959
STOUFFER’S RESTAURANT

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

------ - : ,,.Y,I..T. ................................. ..................

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

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, iškaitant muitą, pmokami iš anksto.

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 
78—2nd Avė.
New York S, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

vai. vakaro. Šeštadieniais i^ sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė.
Detroit 12, Mlch.
TOwnsend 8-0208

1241 N. Ashland Ave.
Chicago 22, Ill.
HUmboldt 8-281B v <

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif.
Dunkirk 5-6550
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