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KRISLAI
Viskas susitrukdė.
Kantrybės.
Mūsų didysis priešas.
Puikūs aprašymai.
Man labai pikta.

Rašo A. Bimba

Gaujos bando nu versti 
Kubos liaudies valdžią

Havana, 
būtyje apie

____  merican Society of Travel vanos darbininkai.
Visiems aišku, kad “Lais- Agents delegatų laiko kon-1 mieste buvo 

vės” kraustx masis i naujas 
patalpas smarkiai pakenkė 
jos vajui. Viskas susitrukdė. 
Net susirašinėjim- s su drau
gais ir prieteliais laikinai ta- 
pfo padėtas j šalį.

Labai, labai prašome visus 
draugus ir drauges mums už 
tai atleisti. Kaip greitai nau
joje vietoje pilnai įsikursime, 
viskas pasitaisys.

Tuo tarpu kietai suremkime 
pečiais vajaus reikaluose, žiū
rėkime, kad jis pasmarkėtų, 
pagyvėtų.

Pastebėjau, kad chicagiečių 
dienraščio “Vilnies” vajus su
kasi visai puikiai. Džiugu ir 
mums. Parodykime, 
viečiai nėra prastesni 
žangiosios spaudos 
už vilniečius!

savo pa- 
patriotai

- Hilton vieš-! J suokalbininku pasikėsi- i 
2,000 The A- nimą masiniai atsakė Ha-

Visame: 
paskelbtas i 

ferenciją. Tuo pat laiku i vienos dienos streikas. De- 
Havanoje prasidėjo suokai-Išimtys tūkstančiu darbiniu-! 
bininką veiksmai prieš da- ką maršavo gatvėmis ir, 
bartinę valdžią. reikalavo, kad Jungtinės*

Virš miesto skraidė du ' YaJs^.i°^ nesikištą j Kubos j

ambasados
1 įvyko masinės demonstraci-' 
jos.

Prieš kelias dienas buvo j 
I suimtas armijos majoras* 

svaidžiu į valdžios ir dar-; ^ubei t Matos, kuris pii-1 
darbo uniju namus ir vieto- įiniau Čl° išvien su Castio., 
mis metė' granatas. Du' ,Ku ><* vyruius.ybe kaltina,' 
žmones užmušė ir apie 50 ; '<td Matos dalyvavo suokai- 
sužeidė. ib^e ’n,verstl dabartinę sa-

“nežinomi“ lėktuvai ir bars-. vj^aus 1 1 Ie JunK’
tė lapelius, šaukiančius ku- jValstijų 
biečius sukilti prieš Castro! 
valdžią. Gatvėmis greitai ■ 
važiuojantieji automobiliai' 
šaudė iš rankiniu kulko- 

dar-

dienom s Baltini orėj e 
ilgametė veikėja, 

geros širdies, malo-

Kubiečiai yra labai pa- 
____  ... cii)iktinę ta spaudos ir ra

li e rnandez su peiliu puolė Idijo propaganda prieš da- 
prie Castro, bet vietoje bu-1 kartine Kubos valdžią, 
vo sumuštas ir suimtas. Mat, JAV turčiai jaučiasi 

“nuskriaustais, 
vyri aus v be atima 
apie 3,500,000 
raus, kavos ir tabako plan
taciją žemės.

Kada Dr. Fidel Castro; 
sakė kalbą, tai Roberto S.

vo sumuštas ir suimtas.
Kubos laikraščiai rašo, 

kad lėktuvai buvo Jungti
niu Valstijų gamybos, ir 
įrodinėja, kad jie atskrido 
iš Floridos.

Šiomis 
pasimirė 
laisvietė, 
ni draugė Ona Deltuvienė. O 
tik prieš porą savaič ų ar kiek 
teko dalyvauti iškilmingoje 
puotoje atžymejimui Onos ir 
Juozo Deltuvą vedybinio gy- 
P’enimo auksinio jubiliejaus! i 
?(aip gaila! Mūsų judėjimui!
didelis nuostolis. n__ jn

, O štai iš Lietuvos ra’o R. 1 3^376 SCHUS 
Mizara, kad ten šiom i J dieno- t i • 
mis mirė mūsų mielojo rašy- K3F0 131VUS 
tojo Jono 
Nors Jono 
Rojaus, jau 
jus, bet dar 
galėjęs iš Vilniaus 
savo motinos laidotuves.

Mūsų visų giliausia 
jauta abiems draugams.

Šimkaus motina.
sveikata, pasak Philadelphia, Pa. — čio

nai karinio laivy"o bazėje 
stovi labai daug karo laivą 
“apsaugai n u o kandžią“

ne tie’;, jog būt” 
nuvykti i

užuo-l (padėti į “mothballs”).
Karinio laivyno koman- 

j|Jd!eriai priėjo išvados, kad 
43 ją jau paseno ir bus ne
tinkami. Šių laivų pastaty
mui ir įrengimui buvo iš
leista $3,698,000,000. Da
bar jie parduoti į metalo 
laužą už kelis milijonus do
lerių. Tarpe parduotų yra 
ir kruzeriai “San Francis
co” ir “New Orleans.”

Jau skaitėte “Laisvėje” il
gesnius įspūdžius iš kelionės 
Lietuvon Jono Gasiūno, Kat- 
rinos Petrikienės. Stasio Len
kausko. Neseniai 
tilpo ugningas Dr. 
straipsnis. Dabar 
skaitome žurnalisto 
kubkos įspūdžius.

Visuose aprašymuose byloja- 
viena didelė nuomonė: mūsų 
senoji tėvynė žygiuoja pirmyn 
visose gyvenimo srityse! Nau-. 
jasis gyvenimas, socialistinisijnnę . • i •
gyvenimas puikiai šakojasi irĮlOIvu Hid aiikv Uo 
lapojasi. - j ^*1

- - - - - nuo flu ligos
jFik gaila, kad ne visoje! 

Lietuvoje lygiai ir vienodai i 
mūsų broliai ir sesutės pro
gresuoja.

Štai man pasakoja beveik 
mano kaimynas iš Lietuvos

Jonas
kad mūsų garsioji. Jjc

Ka- 
yra

‘Vilnyje”
Margerio

Jono Jo-

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Čia paduodame pirmutinius yajaus rezultatus. Pra
šome pasiskaityti:

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

1560

i Tar. Sąjunga remia 
Kinijos reikalus

K.
A.

Waterburio vajininkai .........
S. Penkauskas — J. Blazon's,

Lawrence-Lowell, Mass. . 
R—ka. Los Angeles, Calif. .. 

Balthnorės vajininkai ...........
So. Bostono vajininkai .........
Brcoklyno vajininkai .............
L. Tilwick. Easton, Pa............
N ew J e r s : ey v a j minkai .........
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
A. Apšegienė, Auburn, Me. .

612
300
240
240
180
96
72
72
68

Kasulis, Worcester, Mass. ;V | r-LD Mot- kP- Binghamton, N. Y.
• | Vera Smalstis. Detroit, Mich.

Kuzmickas, Girardville, Pa. 3G Gee. Žebrys, Cleveland, Ohio

Tai tokie rezultatai.
Vaišiu ūkams yra paskirta 10 piniginių dovanų, 

rios Dažymėtos vajaus skelbime. Linkime visiems 
jinirkams kuo geriausios sėkmės.

Waterburieciai stovi aukštai, už tai, kad M. Stri- 
žauskienė pr’siuntė didelį pluoštą atnaujinimų, o jai pa
gelbėjo su penkiomis naujomis prenumeratomis Į Lie
tuvą dr. S-anislovaltis. Tai puiki pradžia.

J. Blažoms, Lowell, Mass., prisiuntė naivia prenu
meratą. Suzana Šukienė, southbostonietė, pridavė nau
ją prenumerata, ir 
zauskienė., priduodama nauja prenumeratą. f 

cjpi-pnfj v-iiiriinkai npisv-pto a^naui’niąui:
Los Angeles, Calif.; L. Tilwick, Easton, Pa.; T. Kaškiau- 

ičius, Newark, N. J.; Pittsburghui pasidarbavo J. Mi- 
lliauskas ir S. Orda; C. K. Urban, Hudson,- Mass.; A.

Paryžius. — Francūzijos1 Apšegienė. Auburn. Me.: K. Kastdis. Worcester, Mass.: 
prezidentas de Gaulle jau 
susitarė s i Tarybų Sąjun
gos premjeru Chruščiovu, 
kad jie dar šių metų pa
baigoje, arba 1960 metų 
pradžioje susitiks.

Washingtonas skelbia, kad 
dabar viršūnių konferenci
jos Veikalas jau priklauso 
tiktai nuo de Gaulle sutiki-! 
mo. Jeigu jis sutiks, tai dar 
šią metą pabaigoje ji galės 
įvykti. Matomai, tuo reika-! 
lu ir bus jo ir Chruščiovo 
susitikimas.

nes Kubos 
nuo jų 

akru cuk- u

Ds Gaulle ma’ysis 
su Chruščiovu

Siūlo uždrausi atominiu 
ginklu gabenimą

Washingtonas. —Premje
ras Chruščiovas pranešė 
Jungtinią Valstijų prezi
dentui Eisenhoweriui, kad 
TSRS pilnai remia Kiniją 
Formozos reikalais. Chruš
čiovas prisiuntė ilgą laišką, 
kuriame išdėsto TSRS po
ziciją. Jis rašo, kad Kinija 
Vuri pilniausią teisę panau
doti ginklų jėgą Forūiozos 
išlaisvinime, nes ta sala yra 
Kinijos dalimi.

Washingtone buvo plačiai 
kalbama, ‘ būk Chruščiovas 

1 bandys perkalbėti Kiniją,
36,kad ji atsisakytų nuo gink- džia tikrosios Kinijos atsto- 
36 lo naudojimo salos išlaisvi- j vu. nes būk čiang Kai-šeko 
36 nimui. Bet, tai buvo tik spė- valdžia ten Kiniją atstovau- 

, liojimai. ’ ja-
ka
va-

Formozos sala yra apie 
100 myliu į rytų pusę nuo 
Kinijos. Ji užima 13,885 ke- 
tvirtainiškas mylias, tai y- 
ra. kain nusė Lietuvos. Ant 
salos dabar yra apie 10,- 
000.000 gyventojų.

1949 metais Kinijos liau
dis paėmė Į savo rankas ga
lią. Tada ponų ir kapitalis
tu valdžia, priešakyje su 
Čiang Kai-šeku, pabėgo ant 
Formozos. Ji ir dabar skel
biasi “visos Kimios val
džia“, o Vakarai Čiang Kai- 
šeko valdžią palaiko, ir net 
i Jun^tmes Tautas neįlei-

Kas mauto vyksta 
Tarybų Sąįungoie

Maskva. —Tarybų Sąjun- o kita i Latvi’os Vandsnilj.
I Vamzdžių prave'iimo dar-

i bos darbai. Greta tūks‘an- bai bus baigti nėr ketverius
1 i _ ......... •

goję eina milžiniški staty-i
i X_'. vs

• brookįyni°čiams pas’darbavo E. Brą- jcių statomų naujų fabrikų, metus. Bet dahč ių jau vei- 
' liėgainių. ’gyvėnirno naYųir km iš TJralų* kalnu srities.

p_ ka, i'k'tni'hi n*enormu ■'’ra tiesia- Tokio ilgio vamzdžiu pra-
ma ilgiausi vamzdžiai gazo vedimas rodo, kad Uralo 

srityje TSRS surado dide-

V Kuz niekas. Girardv’lle, Pa.; T LD Motei*ą kuopa 
Šimoliūnas), Binghamton, N. Y.; Vera Smalstis, 
troit, Mieli.; Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

Per J. A. Bekampi, Avalon, N. J. .. ............ ...
Deltuvą pare, Baltimore, Md...............................
O. Cibulskienė (atminimui velionio vyro Petro),

Maspeth, L. I................................................
P. Rainis, Brooklyn. N. Y.....................................
J. Kasmečius, Brooklyn. N. Y.............................

BaltimorieGs ...............................
L. M. Kirbas Cleveland. Ohio ..

M. žasjn’onė. San Bernardino, Calif.
P. Petronis, Maspeth, L. I. ...............
U. šimoliūmenė. Binghamton, N. Y. .

(U
De

$160.00 
100.00 

75.00

50.00

15.00
.. 12.00

ir aliejaus perleidimui. _
Vakarų “specialistus nu- liūs aliejaus klodus.

Pasaulinės taikos reika
luose Maskvos radiias kri
tikuoja JAV vice-nrez’den- 
ta Niksona. kad jus įsijun
gė į?tas jėgas, kurios kliu
do prezidento Eiseuhowe- 
rio susitarimo politikai. 
Taip pat nurodo, kad Vaka
rų Europoje aršiausi taikos 
priešai yra susispietę Va
karinėje Vokietijoje.

^stebino darbai nutiesimui a-j 
'ūe 3.000 mvlių iMo vabz
džiu iš Uralo srities į Pa
baltijį ir Centrinę Eurouą. 
Tie vamzdžiai vedam i lin
kui Maskvos, o i vakarus 
iie bus vedami dviem kryp
timis: viena linkui Pabalti
jo. o antra šaka linkui Len
kijos ir Čekoslovakijos. Pa- 
baltyje viena šaka eis į Lie
tuvos prieplauką Kla’pėdą,

Indija iau turi bėdos JAV finansuoja 
su bėgliais Laose policiją

New Delhi. —- Reakciniai^ Vicntiana, Laosas. Jung- 
o-en- tinės Valstijos moka algas

. JO uo
, 10.no!
. 10.no elementai, ir Vnkarn .

7.00 tai kurstė sukilimą Tibete. 3,200 •: Laoso- policininkų.
. 6.00 Bet kada jis buvo pralai-
. 6no 'mėtas, tai sukilėliai ir ju 
. 6.00 artimi bėga į Indija.

6.00 tomai, Kinijos - Tibeto vy-
G.no riausybe nei nebando jų su- 
G.on laikyti ant sienos.

.. n on 

.. 5.00 j 
.. 5.00!

Per metus laiko jiems iš
moka apie $3,000,000. Pa*- 

M a- s tavuoju laiku tarpe polici- 
! ninku pasireiškė nepasiten
kinimo, kad algas išmoka 
JAV paskirti žmonės.

Jungtinės Valstijos vi
saip remia Laoso karališką 
valdžią. Nuo 1955 metų 
jau suteikė Laosui $225,- 
000,000 ginklais, kitokio
mis reikmenimis ir pini
gais paramos-

Francūzijos delegatas Jules 
M och pasiūlė, kad su p ra-1 
džia 1960 metu susirinktą ; 
dešimties valstybių delega-1 
tai nusiginklavimo reikale.

Taipgi jis pasiūlė, kad tie ; 
; m etai s I delegatai nutartų uždrausti' 
20 000 000 gabenti atominius ginklus,1

Amencan Public Health
A s s o c iation konvencijoje 
kalbėio Tarybą Sąjungos 
Dr. A. A. Smorodincovas.

sakė, kad. TSRS jau
pasekmingai vartoja skie
pus nuo “flu“ Ii;

Kiekvieneriais
apie

Jau yra iskiepvta ‘ kaip tai traukiniais, lėktų-( 
jvais, lėktuvnešiais, submą-ji 
rinais ir bile kokiomis k!- ' 
tomis priemonėmis*..

J. Miller. Rochester, N. Y.................
n Mambomis, Waterbury, Conn. . . 
F. Naujckienė. New Auburn. Me. . . 

Anthony Globich. Kearny, N. J........
Brooklyno Onutė ........ :...................

(Tąsa 2-ram pusi.)

žurnalistas ir
< Janiūnas, 
apylinke tarp Rokiškio, 
majų, Salų ir Kupiškio 
viena iš labiausiai atsilikusių.
Ji savo atsilikimu lenktyniuo- 
janti su pačiu biedniausiu 
dzūkų kraštu!

Dzūkai dar turi pusėtinai 
rimtą pateisinimą. Jų žemė 
prasta, smėliuota, nevaisinga.

Bet kuo savo atsilikimą ga
li pateisinti mano ir Gašlūno 
krašto žmonės ?!

Apsileidimas, tingėjimas, 
nepaisymas — štai jų pasitei
sinimas !

Juk jų žemė, kiek pamenu, šininkai sutiko, kad Vaka- į 
labai gera. Gerai įdirbta ir 
itččšta ji duoda puikius ru
gius, miežius, kviečius, bulves, 
avižas. Ežerai pilni žinios, 
miškai pilni paukščių.

tlan tai pikta ir sarmata. 
Iki šiol prie kiekvienos pro
gos Lietuvos dzūkų brolius 
mes pašiepdavome už jų kraš
to atsilikimą. Dabar rokiškė
nai, kupiškėnai, kama.jiečiai

žinomą 
12.000.000 vaiku ir 100, 
000,000 suaugusią žmonių 
Rezultatai labai geri.

VAKARŲ VOKIEČIAI
GAMINSIS RAKETAS
Londonas. — NATO vir-

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos Mokslų Akademijos pa- ’ 11- 1 1 < \

♦

: įvairūs Dalykai
Pittsburgh, Pa.'—Kaiser Pelenas. —KaŠmirė įvv-

iSfeel Corp, pranešė kitoms ko susirėmimas tarpe Indi- 
į plieno .kompanijoms, kad ji jos ir Kin'jos pasienio sar- 
jau pasirengus pasirašyti su gu. Kinai suėmė 10 indusų, 

ja dvieju metu kontrak- ^uiae buvo pereje į Kinijos 
plotą. Indija skelbia, kad 7 
jos sargai buvo užmušti. A-

, i skelbė, kad jau ruošia? nau-1 •’sminkai suUko, kad Vaka-| ją M6nu)io ž’em61apį. Manrt.įta. Krtos didz.Osios kompa-
• 1 • 1 I 1 • • ”!ma, kad jis bus pagamintas, nijos dar nesirengia taikin-gammtis raketas sknaa-i siremiant taig veiks.ųis ,

mas šaudymu i > lėktuvus. , d , • nutl.aukg Mok-; ___ !
Vakaru Vokietijos karo • 
kurstytojai kaskart gauna: 
daugiau laisvių ginkluotis.

Sukilėliai, patekę į Indi- 
■ ia, patys nesirūpina užsi- 
• dirbti pragyvenimą, o rei- 
[kalauja juos užlaikyti. Iš 
A m e r i k o s jie jau gavo 
$128,000, bet to nepakan-

Havana.—Vėl “nežinomi“ Washingtonas. — Buvęs 
lėktuvai skraidė virš šio Kubos orlaivyno komandie- 
miestoo ir barstė prieš Ku- rius majoras Pedro Diaz 
bos valdžią kurstančius la- Lanza, kuris prieš kiek lai
velius. Kubos premjeras ko atbėgo į Jungtines Vals- 
Castro sakė ilgą kalbą. Jis tijas, prisipažino, kadi jis 
kaltina Jungtines Valstijas, skraidė virš Havana miesto

i bi puses protestuoja viena fcad jos leidžia tiems lėktų- ir mėtė kurstančius lape-

laboratorija '(“Luni- .T . w i • 'i --------J v ! Bonna. —Vakarų Vokie-1
tijos kancleris Adenaueris Maskva.—Tarybinė spau- 
jau pritaria viršūnių konfe- da ir radijas kritikuoja 

r Helsinkis. — Čionai atvy-, renciiai, ir tam,ir saneciai turėsime uzsiciaup- . rrtr,-r,f, - J '
ti, kai kalbėsime su dzūkeliais Lo ,TSRS premjero- ] 
nuo Merkinės. : duotojas A. Mikojanas.

’ vams skrajoti iš jų terito- liūs.
[rijos. • /

Detroitas —Šta i iri a i nra 1 Lon<l<M>a s. — Anglijos 
e i-r J sl)auda reikalauja, kad 

0,000 automobilistų greičiau įvyktų Keturių di-,___ L ... , kad joje tuos, kurie bando ant toliau ‘sldeJ° ___ t v -_____
paya ! svarstytą vakarinio Berly- atidėti viršūnitt konferen- streikas dviejuose Chrysler džiųjų viršūnių konferenci- 

ino reikalą. |ciją. * fabrikuose, ja.i no reikalą. fabrikuose. ja.
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TEGU EINA VELNIOP!
RYTINIŲ PAKRAŠČIŲ JŪRININKAI jau suvaryti” 

atgal į darbą streiko nelaimėjus. Per aštuoniasdešimt 
dienų j:ems atimta taip sunkiai iškovota teisė streikuoti. 

Tas pats jau vyriausybės daroma ir su plieno darbi
ninku streiku. Indžionkšinas (draudimas) jau išduo
tas ir tik dienai kitai jo pravedimas gyveniman atidė
tas, kol aukštesni teismai tars savo žodi.

Visas šis streiklaužiavimas atliekamas pasiremiant 
streiklaužišku Taft-Hartley Įstatymu. Negerai, kad jū- 

Gerai, kad plieno 
of America) 

?rai, kad ji pirmu sykiu 
su reikalavimu ši nelem-

rininkai pasidavė be jokios kovos, 
darbininkų unija (United Steelworkers 
taip lengvai nepasiduoda, 
kreipėsi i aukštesnius teisiu 
ta, nriešdarbininkišką įstatymą at nešti, panaikinti, pa
skelbti priešingu šalies Konstitucijai.

šiuos žodžius rašant praėjusios savaitės* pabaigoje 
dar nebuvo aišku, ką tie te’smai pasakys. Labai gali
mas daiktas, kad jie išpildys vyriausybės norus ir uni
jos protestą ir reikalavimą atmes. Bet svarbu, kad ko
vojama, kad priešinamasi, kad ieškoma kelių ir būdų 
šio p’kto Įstatymo panaikinimui.

Sugrąžinimas darbininkų atgal į darba įstatymų ir 
valdžios jėgos pagalba jokio pamatinio klausimo neiš
sprendžia. Tai pripažįsta net ir pats prez'dentas Ei
senhowers. Tai kuomi jis savo žvgi pateisina? Ogi 
ruoni i. kad streikai sudarė pavoju šalies ekonomikai ir 
kad aštuoniasdešimt dienų periodas truputį ataušysiąs 
abi kibai įkaitusias puses — plieno ir la’vų kompaniias 
ir unijas. Po to jau gal darbininkai nebedrisia arba

Barbarizmas!
1

Krikščioniškasis arba va-i
• karų pasaulis
vadinti barbarais užkariau-| prįe Kauno, šalia žemai- 
tojus: Attilą, Haniballą, čių plento, dūluoja niūrios 
Chengis-Chaną, Tamurlaną 
ir daugelį kitų, kurie eigo
je savo užkariavimų yra be- 
gailestingai, su reikalu ar 
be jo, išžudė milijonus žmo- 

įnių, sunaikinę kalnus su - 
kiti žmonių triūsu snkanp- 
to turto, pavertę tyrais di
delius plotus derlingos že
mės. Apie jų nuožmią, nai
kinamąją veikią yra prira
šyta daugybė knygų, smer
kiančių ir garbinančių juos.

Mūsų vakaru krikščioniš
kasis pasaulis su tokiu pa
sipūtimu, taip ilgai didžia
vosi savo krikščioniškąja 

i dora, :
mu asmens vertybės ir sa-! žnniais._ O štai buri 
vo kultūra, 1__  ______  - ..
mui nei mažiausio plyšelio Gailaičių tarybinio

Gyvenimas negali mirti
, KAUNAS. — Sunku pra-, tojai gn 

yra įpratęs važiuoti tą vietą nesustojus, drėgmės.

me savo ūkį ir patys "šienau
sime. Ii’ jau per pirmąją šie
napjūtę žvejai prišienavo 3.5 
karto daugiau šieno, negugaužiasi nuo

. O tada, štai ant | 
tų pačių lentinių plautų, I 
čia sėdėdavo politiniai kali- atsirado galimybė padidinti 
pini iv. I karvių skaičių, žvejai uzsi-

ta, akys ilgėdavosi šviesos, I

Padidėjus pašaru gamybai

reikalavimų ir pasiduos kompanijų valiai.
Kaip tik tame ir glūdi visas pavojus. Jūrininkų ir 

plieno darbininkų unijos gali “apsigalvoti” ir padaryti 
tokius nusileidimus, • kurie savo esme paliestų ne tik 
tas dvi unijas, bet visa unijinį judėjimą. Juk nėra 
jokia paslaptis, kad ypač plieno kompanijos siekia pa
laužti plienininkų unijai nugarkaulį. Jeigu jiems tas 
pavyktų, juos tuojau pasektų kiti fabrikantai. Štai ko
dėl dabar už plieno kompanijų nugaros atsistojo visas 
stambusis kapitalas. Jis laukia progos prasilaužti du-

Todėl v’sų Amerikos darbo žmonių pareiga ska
tinti jūrininkus ir plienininkus nesitraukti iš savo tei
singu pozicijų. Tegu jie žino, kad šitame konteste su 
stambiuoju kapitalu jie nėra izoliuoti, nėra vieni.

Un»’in:.s judėjimas turi ne silpnėti, bet stiprėti. 
Daug, daug metų ir didvyrišku pastangų paėmė su
traukti penkioliką milijonų darbininkų po darbo uni
jų vėliava. Per jas daug, daug kas jau laimėta. Tegu 
tik didžiosios uniios susilpnėtų, tuojau prasidėtų algų 
kapojimas ir darbo sąlygų bloginimas. Apsigauna tie, 
kurie Įsivaizduoja, kad algų nukapojimą tuojau lydė
tų kainų sumažinimas. Taip niekados nebuvo praeityje 
ir nebūtu ateityje. Tvirtas darbo unijų judėjimas 
vienintelė garantija, kad Amerikos darbo žmonių 
veninio lygis nebus nužemintas.

Darbininkų sveikata
TIKSLI MITYBA IR
GAUSI SVEIKATA
Mityba — viena pačių 

svarbiausiu mūsų sveikatos t c• • t z-* i • •! naivių snaicių. žvejai uzsi- , , ‘nian Ir tirpdavo jų pveika-! br5žg kickvienam hck„ sąlygų. Mitintas sudaro pa
la akys ilgėdavosi sviesos, , tal.„ tur-ti ,12 kai.ves_ 0 įimj - • • -
I, JŲ valia likdavo tvirta,'^ hektarų naudmenų paga-;

seno forto sienos.
Sustojame. Spec i aliai 

i rengtoje išasfaltuotoje 
aikštėje nebėra vietos. Ji'geležinė. minti po
pjna mašinų. Tenka glaus-1 Kazematuose, praėjimuo- no. 
lis šalikelėje. Daug maši- se ankšta, lankytojai eina ~Kur 
nu jau stovi kelio pakraš- pro grotuotas kameras, pro no ‘ 
ciais: sunkvežimių, autobu- muziejaus stendus, pro su-; —Mes 
su, lengvųjų. Ilgiausia eile, rūdijusias grandines ir šo- n^je 
Pabandau suskaičiuoti. Ke- vinių tūteles, kurias į sau-i 
turiasdešimt keturios! Ir tuvo vamzdį grūdo budelio 
tai dar matau ne visas, — 
kitos' slepiasi plento įlomėje.

i Žmonės išlipa ir eina. Ei-

Itį esminį mūsų gyvyhišku- 
!mo ir darbingumo pagrin- 

pio-'dų. Mitinio dalykai taip 
lidomūs, kad Tarybinių ša- 

pie‘ liu universitetuose vedami 
net mitinio kursai, fakulte- 

Rus-itai, seminarai, paskaitų bei 
J* pamokų ciklai, kad visi gy- 
y* į ventojai giliai įsisąmonintų 
11 i ir pildytų mitinio dėsnius.

unguriais, sterkais J Čia tuojau pat pradžioj-?
1 ir ki- noriu persergėti kiekvieną

, kad jis nepa- 
ran- 

vis ta mityba, miti-
I mas . . . senas, žinomas da
lykas, nuobodi istorija. . .

i aš jau tai gerai žinau . . . 
■O tai ir bėda — ir didelė

. Apie mitimą tebei- 
Įna kruopštūs tį/rinėjhnai, 

lengvai galima laikyti' daromi v is nauji ir nauji 
20.000 žąsų, įrengti i.i-1 atradimai. Tai yra vyrau

jantis dalvkas, kupinas vis 
daugėjančių faktu. Svar- 

net ir už vaistus,)

tarų turėti 42 karves, o šim-

1,800 centnerių

jūs dėsite tiek

pašistatysime 
sviesto-sūrio gamyklą. J- 

bus nė kiek ne menkesnė už 
žuvies perdirbimo įmonę, 
tada mes su karštai rūkytais i 

lanka . . . žiobriais,
Buvusiame kalėjime fa-1vėgėlėmis drebučiuose 

a - - jšistiniai okupantai
na plačiu žvyruotu taku, mirties stovyklą 
Priekyje ir t 
girdžiu raiškią 
šneka, 
no, iš “Pergalės

artimo meile, gerbi-1 Atvažiavo net dviem sunkve-
• ‘O štai būrelis, at-

kur barbariz-j Y^ykęs iŠ Kelmės ra.iono, is se įbrėžti užrašai. Juos pa- 
' ūkio, i liko kaliniai mirtininkai. 

! Veidai s u s i k a u p ę, visų 
žvilgsniai krypsta į artė
jančias forto sienas. Ten... 

“Šiame forte fašistiniai 
budeliai masiškai kankino 
ir žudė žmones. Pagerbkime 
fašizmo aukų atminimą”— 
užrašas cementinėje pa-

Užra-""nužudytas 
rusas, ir tolimas Prancūzi-: dozeriai, skreperiai. 
jos sūnus guli

žemaitišką tuviškieji buržuaziniai
Jie iš Varnių ra jo- .cionalistai atbėgo nuolan 

kolūkio, kini t a r n a u t i ,

įlysti reliko. Na, ir pačiam 
žydėjime tos aukštosios kul- 

' tūros, antrojo pasaulinio 
i karo metu visa Europa lie
ka nusėta Buchenwaldais, 
Maidenekais, Paneriais, 9- 
tais fortais — žmonių žudy
mo fabrikais, kuriuose ank
stesniu barbaru : 
priemonės ir skalė, palygi
namai, tik blanki kibirkštė
lė prieš tą milžinišką žudy
mo pragarą, koki sutvėrė 
būk tai kultūringiausia ir 
aukščiausia moksle pakilu
si vokiečių tauta, krikščio
niškosios vakarų kultūros

žudymo' tinklinėje lentoje.
'šas. Raidės. O už jų—tūks
tančių gyvenimų tragedi
ja . . .

irenge tais žu\ų produktais tieksime skaitytoją
Dideli ' vartotojui ir pieno gaminius, motu' ^įvabūdiškai 
i,i* — aiškina ūkio direktorius' 

i Henrikas Nekrošius. įna- j
— O taip pat ir paukštieną,' 

—prideda žvejų dukros Zine- 
vičiūtė ir Gaurytė.

Iš tiesų. Aplink milžiniški ],laj(įa 
vandens plotai. Greitomis pa-1 
skaičiavę žvejai sumetė, kad 
čia

vos t ii

Kai kur dar išlikę šieno-

Jie buvo iš Kauno, iš šiau- apie 
aryžiaus, iš Limo-1 kubatorių.

Dideli ir džiuginantys pla
nai. Bet ar pavyks juos įgy- besnis 

Ivendinti? Juk didžiulę uau- Į pranašesnis už daugybe gy- 
V. j gumą naudmenų pavasarį u^-|dymo priemonių ir higienos 
j J lieja Nemunas. į si klausi-į ^eį sveikatingumo dėsniu. 

:ma atsakymą duoda salos pa- Mj , j ? į

belaisvis, tl.akt01.iai. ekskavatoriai, bul- \ meninis reikalas. Ko pats 
Jie pra-;kada užsimanai, to ir gau

to • ni pavalgyti. Prie tavęs 
Jau|čia niekas nestovės, nenuro- 

, nekontro-
Vuos. Pats esi savo laivelio 

, . kapitonas: gali sau laisvai 
t0“H‘' ii vairuoti i skanins svei- 

jkatos, žydinčios jaunatvės 
lir ilgo, kūrybingo amžiaus 

ir glūdi tame, įšalą. Al 
Septyn-1 pavojingą

1 . V l , 
žo,

Ir žydė motina, apkabi-[ 
nusi savo kūdiki, ir nemir 
tingo talento poetas 
Montvila, ir komjaunuolė J. | 
Čižinauskaitė, ir žvėriškai' 

karo

Ši žemė persunkta krau 
j u. Fašistiniai žmogžu 
džiai čia nužudė astuonias

žmonių kojomis. Jų daug. 
Iš Linkuvos, iš Stalino var
do kolūkio. Žmonės eina ir dešimt tūkstančių žmonių 
eina. Kritusių aukų atmi- Didelis broliškas kapas 

nešėia’ nimas neišblės.
J 1 atidarytą Kauno

Atminkim, kad tame pra- muziejų kasdien 
gare buvo sistematiškai žu- kai aplanko apie pusantro 1 mo spalva, 
domi žmonės neatsižvel-. tūkstančio žmonių iš visų nai jos 
giant,’ar jie buvo kalti ar Lietuvos kampų, iš tolimų j Štai jie—tie žmonės iš lau
pė, vien tik tam, kad duoti miestelių ir kolūkių. j’ 
pačiai save 
virš visų žmonių vokiečių tojai. Taip pat iš visų Lie-1 siu 
tautai daugiau vietos, dau- tuvos kampų. Jie kovojo už.mintyse, 
grau valios, galios ir orumo, tai, kad visūr, 
Žudė ir badu mari .o ne tik vyksta šie 
žudymo stovyklose, bet ka- šviesų, gera, 
ro reikmenų gamyklose, ka- (vaikščiotų po jų namus.
syklose, daktarų kabinetuo-’ Buržuazinės Lietuvos vai- je. Teisingi žodžiai. Gwe- 

dovai daug ką paveldėjo iš'nimas nugali mirtį, ir kas 
ją neša—žūsta pats.

Kepina vasaros saulė. 
Mašinų eilė nemažėja. Žmo
nės eina pagerbti tuos, ku
rie krito tamsią fašizmo 
naktį. R. Būdvietis

NeseniaLAnt jo — gėles ir vainikai 
IX forto'su raudonais kaspinais! Tai 

vidutinis-į kovos, gyvenimo ir laimėji- 
JTašizmo pele-
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bendrame I dėjo puolimą prieš balas, 
automašinų veža žvyrą.

i pradėtos tvirtinti krantinės ir'ri:npQ nAmnkvą 
i Rusnė bus apsaugota nuo gau- ’ 
į siu pavasario vandenų, 
į —Kiek išleidžiate
i planų vykdymui ?
i —Dešimt milijonų rublių.

—O ar apsimokės ?
—Reikalas 

. kad net keleriopai, 
mečio ] ' ’ 
vininkystės mes kasmet gau-1 kildamas' 

imu, ir dar daugiau norime' 
[gauti iš kitu šakų. I Nuo ta^

Kiekvienas Rusnės žvejas tvbos plano priklauso visa 
tiki tokia rytdiena. Bet ir tavo asmenybė: kaip tu at- 
vėl norisi prisiminti tą pati rodai, kaip ka veiki, kaip 1 
valstybinį mastą. Visa tai ge ! įauti'° 1 ’ -1 ---* XT---
rai. ūkis stiprės, valstybė v 
stiprės, na o žvejai? čia vėl ■ 
nenoromis kyla mintys apie 

• tūkstančius rublių, auto ma- 
. šinas, televizorius ir pan. Ko- mas stebėti gyveni m ą, 

kią naudą iš to viso plano ir 
į jo įvykdymo turės eiliniai žve
jai? Į

žvejybos brigados brigadi
ninkas Jurginaitis ant kelių 
pasisodinęs supa pirmaklasę būkles, 
dukrą. Jos rankose elemento- čiu patenkinimas, tikslu 
rius. Vėjo sklaidoma knyga i siekimas susijęs su tavo 

, atsiskleidžia ir vėl užsiverčia. | kūno niaitiviviv, su kiek-

• i i - x iiiuiK. v bLts mes Kasinei guu- .
S:|sira« 10 milijonų rublių paja-l.

jkų, iš cechų, iš įstaigų atė-1 
Čia kadaise kalėjo kovo-'jo nulenkti galvą. Ir žuvu- 

atminimas gyvens jų 
jų gyvenime, jų 

iš kur at-1 darbuose.
žmonės, būtų i “Gyvenimas negali mir- 
kad teisybė | ti” — tokie žodžiai įrašyti 

muziejaus lankytojų knygo-

verpetą, sukuri 
pabaigoje vien iš žu-;ir žūti be laiko. Tai susi- 

būk protingas,

asmeninio mi-

kam galvoji. Nuo 
nrikhuso visi tavo 

^‘1 fiziniai ir protiniai bei dva- 
siniai posūkiai, tavo gabu-

carinės Rusijos. Paveldėjo 
jie ir šį fortą, kuriame 
įrengė “puikų” kalėjimą 
komunistams. Ir šiandien 
karceryje nuo lubų kapsi 
vanduo. Muziejaus lanky-

Dabar va ir stoja prieš 
žmogų rimtas klausimas: 
ar iš tikrųjų krikšeioniška-

• sis pasaulis yra pažengęs 
kiek nors nuo barbarizmo, 
ar tik patobulinęs jį, pada- 

yra | ręs jį našesniu, prisidengti-: 
gy-1 siu storesne melų, intrygų!

ir užsimaskavimo skraiste? Į 
Atsižvelgiant į visą tąliūd-j

! Pa darosi, kad ir mūsų lie- į netoli Kuršiu mariu, Baltijos į dornas septynmečio planas, 
'tuvių tarpe atsirado nema- jūros pašonėje. Tai nedidelė 
! žas skaičius tokių, kurie ne 
tik rėmė ir puoselėjo krikš
čioniškuosius žmogėdras — 
barbarus, bet ^daugelis net 
asmeniškai ištikimai hitle- 
rizmui tarnaudami, savo 
brolius lietuvius mėsinėjo/ 
budelių pareigas ėjo ir, tver
dami “naują lietuvį”, jį Pa
nerių ir kitur pašlaitėse lai
dojo. Taip gi liūdna yra 
žiūrėti į tuos mūsų dipu
kus, kurie daugiausia šauk
dami už nebuvusias laisves‘ 
ir ‘“'aują lietuvį”, pirštu

Pas Rusnės žvejus
Rusnė — žvejų gyvenvietė cities perspektyvos. Juk vyk-

d* • ” ’1M • s r,y vmi i m u, savo 
darbingumu. Pats pojūčių 

i aštrumas priklauso nuo ta
vo oragnizmo mitiminės 

Tavo noru, užma-

Knygai atsiskleidus kiekvieną ; vjenos jo laste]gs fiziologi.
1 r r* »■» n n i zl Ir t Art t /i ztft < •

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00- 
3.00 
3.00
2-00 , . ,2,oo | rodo į save kaipo kruvino- 
2*oo si°s puotos dalyvius. Nuo 

ių neatsilieka, nors liežuviu 
barškindamas, ir mūsų su
vaikėjęs senis Pijūšėlis, be
simaudydamas baloje nura
minimui savo pakrikusių 
nervų iš priežasties jo žu
vusių vilčių su žuvimu jo 
patrono Adolfėlio.

Arėjas

Dėkoiame visiems, kurie prisidėjo prie yajaus ir 
prie sukėlimo biudžeto. Vėliau pranešime daugiau žinių.

Laisves Administracija

VIENA SENIAUSIŲ 
MOKYKLA LIETUVOJE
Neseniai žemaičių Kalvari

jos mokykla atšventė savo 315 
metų sukaktį. šioje mokyk
loje mokėsi nemaža įžymių 
žmonių: Simanas Daukantas, 
Motiejus Valančius ir kiti, 
šiandien šioje vidurinėje mo
kykloje mokosi 280 mokinių.

...Pagyvenę artelėje žvejai 
sala, kurios gyventojai poka- nutarė 
rio metais atsibūrė į Telmano ūkį. 
vardo žvejų artelę. Tada iš ’ 
karto pasikeitė žvejų gyveni
mo ir darbo sąlygos. Atsira
do motorinės valtys, nauji 
tinklai, pakilo žvejų uždarbis.

: Tačiau, jeigu šiandien paklau
si pirmą pasitaikiusį žveją, 
kiek jis per mėnesį uždirba, 
ką pirko, kiek sutaupė, jis į 
pašnekovą pažiūrės keisti 
žvilgsniu. Rodos, toks pa
prastas, toks gyvenimiškas 
kląusimas, o visti k klausian
tysis žvejui rodosi naivus, at
silikęs žmogus. Tai todėl, kad 
tokie klausimai žvejus jaudi
no tik pirmaisiais pokaric 
metais. Dabar prašau—kiek
vienas turi nuosavus namus 
kuriuose ir radijas, ir pilnos 
spintos rūbų. Neretai prie na 
mų pamatysi garažiuką, o j v 
me rasi nuosavą automobilį. 
“Gyvename' kaip ameriko 
nai,” — sako žvejai. Beveil 
iš kiekvienos trečios trobos 
kas nors mokosi aukštojoje

, nok v k loję.
—Tą patį galite rasti kiek

vienoje žvejų artelėje,—trau 
ko pečiais žvejai. — Toks 
mūsų gyvenimas, taip reikia 
tad kuo čia stebėtis. Mes da
bar plačiau galvojame, valsty
biniu mastu.

Ką reiškia, kai paprastas 
žvejas pradeda galvoti valsty
biniu mastu ?

Pradėjus rimtą 
žveiai susimąsto. Prisimena

kartą pasirodo aiškios raidės: • ’ ‘
A. B. C. Tai kažkodėl pra-U • v.

►
'rimtas, stebėtinas moksliš- 

Atmeta prie
tarus. kultų užmon-es, šalin

juokina Jurginaitį ir jis atsa-J .Mityba begalo įdomus, 
ko klausiniu: ......

—Juk mes einame į fazę, j kas dalvkas.
kai iš kiekvieno bus reikalau

įsteigti žuvininkystės ,jama pagal jo sugebėjimus, ir'n u b 1 oškia nemokšiškumą, 
kiekvienam suteikiama pagal ;žaHna trūkumus. Mityba— 
jo poreikius, štai, ką turės,^aĮ ne vajstų vartojimas, 

i ne kokių karčių, sprangių 
[vaistinių preparatų mišinys. 
[Atžagariai, mityba — tai 
Į malonus, skanus, natūra
lus, gAwybiško džiaugsmeb 
kupinas procesas. Tik čln 
reikia apdairumo, nusima
nymo, žinojimo. Kapitalis
tinėse šalyse, kur visa kas 
paremta asmenine sava
naudiška reklama, komer
ciniai garsinimai tolydžio 
tau būgnija, kupletus dai
nuoja, gražbylystės fejer
verkus laido ... Ir jie su- 
medžioja lengvatikiu bū
rius ir varo biznį. Įkalbinė
jimai tau visokie rafinuo
ti, iškošti, išdailinti, nušli
fuoti valgiai, skanė štai, 
dirbtiniai, sintetiškai nuda
žyti, nuspalvinti, iškvėpin
ti, pagardinti. Ir negyvi. 
Tiek negyvi, kad jie net ne- 
pelėja. Bakterijos, pelėsiai, 
musai, vabaliukai, kirmė
liukai nei atrtyn. Bet leng
vatikiai duodasi apaguna- 
mi. Įsivaizduoja dabar tai 
jau būsią sveiki ir linki
mi .. . * ™

Suvalstybinant ūkį atsi
randa daugiau galimybių ne 
tik geriau organizuoti ž 
sugavimą, bet ir 
oš realizavimą 

plėsti kolektyvo 
nojus. Apie tai kalba prity- • Tarą gamins automatas 
ręs žvejas Paulauskas. Jis žiū-į 
ri i vandens tolius 
ta.

—-O juk žuvelės 
•ėse nyksta. Jūs 
apie tai ?

Atrodo, 
momentas, 
ypsotis. 
lebijo gamtos prajovų ir pa
siryžę neleisti išnykti žuvims, 
dvejai deda visas pastangas 
padidinti ir žuvų skaičių, ir 
ių rūšį. Todėl Žuvininkystės 
įkiš ir nutarė veisti žuvis, 
toje srityje ilgai dirbo ūkio 
ichtiologas A n d r iuškevičius 
rr štai jau gatavas phnas 
200 hektarų neršyklų. Ner
šyklos įrengiamos Kniaupės 
'lankoje ir Kriokų lankose, 
kurios pavasarį užliejamos 
vandeniu. Jų įrengimui jau 
dabar išleista 1.6 milijono 
rublių. Neršyklose išaugintos 
žuvys ir papildys Kuršių ma
rių išteklius.

.štai kaip reikia galvoti vals
tybiniu mastu. O dabar pie
vos. Saloje iki šiol šiemuda- 

pokalbį vo šešiolika Šilutės Iplūkiių 
žvejai nutarė: gana. Mes čia t

nueitas kelias, svarstomos at- šeimininkai, mes patys kūpa-12 p.--Laisve (Liberty)-^Antrad., spalio (Oct.) 27, 1959

1................. ...... . ‘ ------ -
žuvies kiekvienas eilinis žvejas. Kaip'

efektyvesnį taį 
bei iš viso j 
ūkiškus už-!

vadinasi ?
J. Chlivickas

4

ir atsidus-! Vilnius. — “Raudonosios 
i aušros? stiklo fabrike įreng
tas ir išbandytas automa
tas buteliams gaminti. Au
tomatas dirba suspausto o- 
ro pagalba.

Paleidus automatą, žy
miai pakils darbo našumas. 
Jeigu šiuo metu keturių 
žmonių brigada per 7 va
landas pagamina apie pus
antro tūkstančio butelių, tai 
automatas per tą laiką iš
leis 7 tūkstančius butelių.

Apskaičiuota, kad šis au
tomatas, kurį aptarnauja 
4 žmonės, . per parą paga
mins 25 tūkstančius bute
lių. Norint tokį pat skai
čių butelių pagaminti prie 
šiuo metu fabrike naudoja
mų pusautomačių, reikėtų 
84 žmonių darbo jėgos.

Panaudojus buteliams ga
minti automatą, pagerės 
taip pat jį auta rnau j ančių 
darbininkų darbo sąlygos. | J. J. Kašlciaučiu.s, M. D.

Kuršių ma
gi rd ė jote

toks rimtas mo- 
o žvejrs pradeda 

Tai todėl, kad jie

k



GOBI DYKUMŲ RADINIAI, “^-““‘32=
Biologijos mokslų kandidatas

TSRS Mokslų jimus, buvo Bain-Šire Rytų 
paleontologijos!Gobi. Čia buvo rasta daug 
Maskvoje, tuoj,šarvuotų dinozaurų, arba

Ii j ardo lejų 1950 metais iki 
11.3 milijardo lejų 1958 me

lt ai s. Kai dėl gyvenamųjų 
namų statybos, tai 11950— 
1959 metais valstybė, o taip 

j pat iš paskolų, kurias ji bu
lve suteikusi, pastatė apie 
3.5 milijono kvadratinių me
tru gyvenamojo ploto. Be- 
veik Pusė ploto buvo pa
statyta pastaraisiais metais. 

I Amžiams nugrimzdo pra- 
ieitin tie laikai, kada išnau- 
! dotojiškos klasės kurstė ne- 
| santaiką tarp rumunų ir ša
lyje gyvenančių mažumų, i tie, kurie turi nemalonumų su 
skiepijo šovinizmą ir rasi
nę neapykantą. Vadovauda
masi marksistiniu - lenini- 

, . v, niu mokymu, Rumunijos|kų ir tarnautojų uždarbi. (Darbininku partija galuti- 
i žymiai..sumazmti dai o uz-jnaį išsprendė nacionalinį 

„uu 'Mokesčio niokesti, nustaty-į^iaugima §aĮyje sutinkamai 
leido tas darbo užmokesčio ygis, i su kįekvienos tautybės inte- 

nuo kurio mokesčiai neima" i resaiS) užtikrino tikrovėje 
se’ visų darbo žmonių, neprL 

klausomai nuo jų tautybės, 
teisę aktyviai dalyvauti va
dovaujant valstybiniams rei
kalams ir įgyvendinant par
tijos ir vyriausybės nutari-

;nės laimes 4.7 milij'aido (bi- gu marksįzmo . leninizmo 
IųomO. Rei. metus. i vėliava, glaudžiai susitelku- 
ku turą ir švietimas | šioje broliškoje socialistinės 

Liaudies demokratijos.vy-■ stovyklos tautų šeimoje su 
riausybe skiria didžiulį dė-: Tarybų Sąjunga priešaky- 
----į kultūros ir švietimo pe, mūsų tauta tvirtai žen- 
vystymui, o taip pat gyven- gia pirmyn gerovės ir pa
to jų sveikatos apsaugai. A- žangos keliu j socializmo 
signavimai (skyrimai) so- pergalę Rumunijos liaudies 

I cialiniams-kultūriniams rei-! respublikoje.
I nė Rumunija buvo atsilikti-j Ralams padidėjo nuo 3.4 mi- 
jsi agrarinė šalis. 1938 me- į................. . ......
I tais žemės ūkis davė 54.91 

K ; procento nacionalinių paja-i 
muziejus mu, o pramonei teko tik 

rajono 19.9 procento. Techninisša- 
. s (la,~ lies lygis buvo smarkiai at- < 

silikęs. u ,
Darbininkų partijos va-į tavos grįžo atgal į 

P. jdovaujama, :
j stovyklos šalių, y.pač. Tary- 
; bų Sąjungos pagalba ir 
i joms broliškai remiant, Ru-

Dideli rumunų tautos'f

į nių kevalo struktūra, bet ir;
i forma—jie pailgi, maždaug I 1959 metų rugpiųčio 23 naudotis kolektyviniams ir 
i 10 centimetrų ilgio. Keva-|c^en^ rumunų tauta įminėjo kitiems socialistiniams že
liąs žymiai panašesnis į savo išsivadavimo jšjfašis- 
paukščių kiaušinių lukštą

akademijos 
m u z i (' j u 
krinta i akis . di- Ankilozaurų, kaulų. pauK.scių Kiausmnj uiKsta Rugpiūčią 23‘dieJnl(sjimais ,
noz.iuio sxeeas. J . > Bain-Šire dinozaurai pri- aogl! I brt kurio dabaitinio|n,^ p,.jeg penkiolika metų ir žemės ūkį, Rumunijos 

skirti naujai talarurų gen- į*°P 1(?;t ,ai Paaisklnama IRumunijos Komunistų par- Darbininkų partijos Centro! 
uo\ . 1 a oz a 11 1 a 1 11 itijos vadovaujamos patrio-1 Komiteto plenumas 1959 m.> 

paukščiai dv i gimmmgos . iiaU(Res ir armijos jė-' liepos 13—14 dienomis pri-l 
į sakos, kilusios is vieno <a Į pasinaudojusios palan- ėmė eilę nutarimu, kurie tu-1 
,nueno-tekodontų. ikiomis s.,|ygomis> susidaJri ypatingai svarbią reikš-

Bain-Dzake mums pavyko I riusiomis po triuškinamų' mę siekiant pakelti į naują 
uodega,: rasti ne tik dinozaurų kiau- i smūgių, kuriuos Tarybinė pakopą darbo žmonių gyve- 

visą I Armija -išvaduotoja smogė nimo lygį. Plenumas nutarė 
>- hitlerinei kariuoihenei, įvy- padidinti vidutinį darbinin- 

urtimo Bain-Šire ta-|kdė ginkluotą sukilimą. C 
i Ginkluoto sukilimo perga-!

* | lė reiškė, kad prasidėjo liau-1 
dies revoliucija, kuri ■_

įvesti liaudies demokratijos 
santvarką ir pradėti statyti 
socializmą mūsų šalyje.

Rumunų tauta bus amži
nai dėkinga didžiajai tary
binei liaudžiai, kurios sū
nūs atidavė savo gyvybes 
už Rumunijos išvadavimą., 
Visiems laikams liks mūsų' 
tautos atmintyje tarybinių 

j karių, karininkų ir genero- 
l lų, išauklėtų kilniosiomis i 
; proletarinio internaciona-; 
ilizmo idėjomis, žygdarbiai mesi 
!ir pasiaukojimo dvasia, j 
i Didelis progresas Į

Buržuazinė - dvarininki- ;

Stovėda-i 
mas ant užpakalinių masy
vių letenų, skeletas savo neį- i

na' kažkokio atrajotojo su I!?1.’ J!(’ buvo z0?edz,ai, tOp’ i 
rallies snapu galva, beveik llia?-buvo p atus, i 
šiokia aukštas ‘lubas. | priPlotas-, n,azdaug . '

Greta ančiasnapio dinozau
ro stovi jo amžininkų—ki
tų ne mažiau baisių ir mil
žiniškų dvikojų grobuonių 
su metriniais nasrais ir di
džiulių šarvuotųjų dinozau- 
i ų skeletai.

Nenoromis kiekvienas pa-

jų metrų buvo ir
apipinta sukaulėjusių saus-įšinius, bet ir beveik ' 
gyslių, suteikusių jai rim-į šarvuotojo dinozauro-sirmo

mes. ūkiams.
tinio jungo penkioliktąsias: Remdamasis dideliais lai-

Mais- 
gerai 
žino-

ti ne vėliau 11 vai. vak. Turį 
laiku valgyti, 'd valgo čia ke
turis kartus per dieną.
to pasirinkimas Įvairus: 
pagamintas, skanus ir, 
ma, jo užtenkamai.

Ypatingai gera čia gydyto
jų priežiūra; jų yra daug ir 
visi mandagūs. Neretai per 
dieną tau tenka pereiti per 
dviejų gydytojų šerengą: vie
ną gydykloje, kur imamos vo
nios, kitą — sanatorijoje.

čia be perstojimo iš žemės 
bėga ir bėga mineraliniai 
vandenys. Yra vienas paviljo
nas, kuriame iš kranų be, per
stojimo veržiasi vanduo, ir

vidūriais, gydytoju patariami, 
tą vandenį geria — kai kurie 
po tris kartus per dieną. Vie
ni geria tokį, natūralų, koks 
iškyla 
mą.

Tos 
tenka 
aš jo—nėra labai skanus—sū
rokas ir aitrus, bet jis gydo!

Taip čia pabuvojęs asmuo 
arti mėnesio laiko, grįžta at
gal, iš kur atvyko; grįžta 
sveikesnis, jei ne visiškai pa
sveikęs. Ir 
darban!

Gydytojai 
žiau sėdėti 
daugiau naudotis visu tuo, ką 
duoda Druskininkai.

,—Geriau bus, jei eisite į 
mišką, jei pagrybausite, už
uot sėdėjęs užgulęs rašomąją. 
Atsiminkite, ne dažnai galė
site mūsų kurortą aplankyti! 
sako jie.

Miškai, kurie laiko apsupę 
D r u s k ininkus, tikrai mieli, 
tikrai gražūs! Pušynai ir pu
šynai, — keletas d e ši m t ų 
tūkstančių hektarų jų!

Keletą kartų buvau išvykęs 
grybauti — koks malonumas! 
Tiesa, šiemet grybai neužde
rėjo, baravykų radau tik ke
letą, bet jie pilnai mano no
rus patenkino. Daugelis kitų 
poilsiautojų taipgi leidžiasi į 
miškus.

Yra čia ir fizkultūros par
kas, kuriam vadovauja direk
torius K. Dineika. Ten, kurie 
mėgsta, gali mankštytis, kięk 
d rūti.

Čia pat nedidelis Druskos 
ežerėlis; sėdaisi į valtelę ir 
irstykis! Yra tokių, kurie ei
na Nemune žuvauti.

Nemaža pėftsiautojų, pą- 
stebėjau, ,vaikšto lėtai, atsar- 

ke_ j giai; kai kurie vaikščiodami 
I skaito knygą bei žurnalą.

ten i tKsis P°h8*auja?
Poilsiauja čia visokių profe- 

■” ; sijų žmonės: darbininkai, tąr-

iš žemės, kiti—ąpšildo-

buvo gynimosi organas — larurui, 
jos gale buvo aštrūs kau- protoceratopsų — nedidelių 1 
liniai spygliai. Ne tik uo- raguotų dinozaurų, stoviu-| 
dega saugojo driežą. Visą čių šios grupes geneologijos. 
jo liemenį juosė keletas žie- 'pradžioje
du iš suaugusių kaulinių į siu ragų, — kaukoles ir ki
ša rvų, nusėtų masyviais 1 tas skeleto dalis. Gal būt, 
spygliais. Vėlesniųjų anki-1 tai kaip tik protoceratopsų 
lozaurų nugaros šarvų žie-1kiaušiniai, kurių dauguma 
dai visiškai susiliejo, suda-jčia įtaisydavo savo lizdus, 
rydami vientisą kaulinį | Matyt, tai buvo netoli van- 
skydą. Bain-Šire ankilozau- } dens, gal būt, kokiose nors 
rai atstovauja vienam iš;žemose salose, kur, pavyz- 
viduriniųjų šios grupės iš-jdžiui, dabar 
sivystymo etapų.

Įdomu, kad šarvuotųjų 
dinozaurų vaikšči o j i m a s 
keturiomis kojomis išsivys- ' 
tė antriniu būdu. Visų di- I 
nozaurų protėviai — teko- 
dontai — buvo nedideli, i 

į plėšrūs ropliai, gyvenę tri-
1 • • • • • j • 1 '

nuo mūsų skiria 70 milijo
nų metų laiko tarpas, kai 
po mūsų planetą klajojo 
šios pabaisos. Jų skeletus 
Gobi dykumoje surado pale
ontologine e ksped ic i j a, 
dirbusi 1946-1949 m.
f KODĖL GOBI 

DYKUMOJE
Kodėl paleontologai šių 

gyvūnų skeletų ieškojo Go
bi dykumoje?

Jau 100 milijonų metų, 
kai Centrinė Azija yra sau
suma. neužliejama jūrų. 
Tai, žinoma, turėjo teigia
mai atsispindėti j v a i r i ų 
sausumos stuburinių gru- ąso pabaigoje ir prisitaikę

ten

dus vėžliai.

ne ture j ri

T. Lietuvos gyvenimo 
kronika

gamtos dovanos čia už-
visiems. Ragavau ir

Centrinės judėti ant dviejų kojų. Tai 
dykumos, kaip pa- buvo naudinga gyvenant at-

oiu vvstvmesi. Centrinės

rode ekspedicijos tyrimai, 
nesenos kilmės. Prieš dė
šilutis milijonų metų dabar- medžioti.

mi. Kartu padidinama 
į natvės pensija. Taip pat nu
tarta sumažinti mažmeni
nes kainas daugiau kaip 2,- 
600 pramonės ir maisto pre
kių rūšių. Įvykdžius visas 
šias priemones, darbo žmo-

ji s tuomet stoja

man pataria ma- 
prie mašinėlės, o

M. DaliaDAILĖS PARODOS 
RAJONINIUOSE 
MIESTELIUOSE ‘

Kauno Valstybinis M. 
Čiurlionio v a r d o 
pradėjo organizuoti 
miesteliuose kilnojamas 
lės parodas. 'Tokiose' parodo
se eksponuojami M. K. Čiur
lionio, A. Žmuidzinavičiaus, 
K. šklėriaus, P. Kalpoko, 
Rimšos ip kitų įžymiųjų 
publikos dailininkų kūriniai.

Mokslininkų septynmetis

- , , Septynmečio eigoje Lietuvos 
sai \ UO- j yjo]<siŲ akademijos institutuo-

!se bus sprendžiamos 74 prob-i per nepaprastai trumpą is- 
susijusios su mokslo, - .' %., /t,

pramonės, žemės ūkio vysty
mu respublikoje. Projektuo
jama žymiai išplėsti moksli* 
nių institutų ir ištaigi 
Per septynmeti numatoma or
ganizuoti 1 naujus institutus 
ir daugiau kaip 30 sektorių 
bei laboratorijų. Apie 60 
Akademijos mokslininkų pa
ruoš disertaci jas d a k t a r o 
laipsniui įgyti ir daugiau 300!ūkiu.
mokslinių bendradarbių—kan-1 Spartų liaudies demokra- 
didatines disertacijas. j tinės Rumunijos ekonomi-

Kinų filmų festivalis kos vystymą rodo jos pro- 
i Kasmet estai, latviai ir lie- : dllkcijos augimo tempai.
tuviai, o pastaruoju metu iri Dabar Rumunijos pramonė 
baltarusiai renkasi kurios nors: mažiau kaip per metų ket- 
respublikos sostinėje ' • •* - - - , ..
filmų apžiūros savaitę.
metais apžiūra įvyko Vilniuje. 
Kiekviena respublika patiekė 
po du meninius filmus. Ge
riausiu apžiūroje 
meniniu filmu pripažintas lie
tuviškas filmas “Adomas nori j 
būti žmogumi.” Aukšto įver 
tinimo susilaukė taip pat lie 
tuviška kino apybraiža “Jit 
kauniečiai,” kino 
“Tarybų Lietuva” ir 
filmas

Kolūkinis dailės muziejus

Zarasų rajone Vinco Ku
dirkos vardo kolūkyje įsteig
tas pirmasis Lietuvoje, o taip 
pat Pabaltijyje, kolūkinės dai
lės muziejus. Muziejaus fon
dus sudaro apie 50 įvairios te
matikos, įvairių žanrų ir įvai
rių autorių kūrinių. Juos mu
ziejui padovanojo patys dai- 
lininkai-autoriai. ,

Kultūros universitetai 
darbininkams

Vilniuje sukurtas Muzikinės 
kultūros universitetas “Elfos” 
įmonės darbininkams. Paskai
tų temos: 
ir žanrai,’ 
rybinį 
liaudies 
trečias 
Vilniuje 
tetas 
Veiks literatūros ir meno, ta
rybinio jaunuolio ir jaunosios 
moters fakultetai, 
žmonių pareiškė 
universiteto klausytojais.

Laiškas iš Druskininkųvirose erdvėse, nes buvo 
galima geriau stebėti ir 

Dinozaurai pa
veldėjo šį judėjimo* būdą,___ _ __ kalnų

plvnaukščiu vietoje driekėsi nors kai kurie iš jų, tame 
didžiulės lygumos. Jose bu- tarPe šarvuotieji, vėl grįžo 
vo gausu vandens ir augali- Pr^e keturkojo vaikščiojimo 

daugybė įvai- būdingo daugumui 
įtiek pačių senųjų, 
vėlesniųjų.

Kas gi privertė 
tuosius dinozaurus atsistoti i 
ant keturių kojų? Atsaky-1 lemos,

tiniu dykumu ir

jos, gyveno 
riaušių gyvūnų.

I Kontinentinės Centrinės 
Azijos nuogulos, kuriose iš
liko sausumos gyvūnų lie
kanos, susiklojo per labai 
ilgą laikotarpį — nuo mezo- 
zojaus vi dūrio, gausybės 
roplių grupių K 
ir paukščių bei žinduolių 
pasirodymo momento, iki 
šių dienu, štai dėl ko Cent
rinė Azija turi ypatingą 
reikšmę sausumos stuburi
nių istorijai pažinti.

Kadangi Gobi dabar be
veik nėra augalijos, visos 
kontinentinės storymės, su
siklojusios per 100 milijo
nų metų ir atidengtos ero
zijos įvairiuose aukščiuose, 
prieinamos tyrinėto jams. 
Centrinė Azija yra tartum 
metraštis, vienu metu at
verstas daugelyje puslapių.

Pirmieji prieš 35 metus 
Mongoliją aplankė ameri
kiečių paleontologai. Jie 
gptiko smulkių dinozaurų 
ti žinduolių liekanas. 1946 
m. TSRS Mokslų akademi
ja ten pasiuntė nedidelį 
žvalgomąjį būrį, vadovau
jamą žymaus specialisto- 
paleontologo prof. J. A. 
Jefrepiovo. Ekspedicijos 
tyrimuose dalyvavo ir Mon
golijos Liaudies Respublir 
kos Mokslų komitetas. Bū
ry padarė du didelius marš
rutus į Pietų ir Rytų Gobi, 
aptiko naujas dinoz aurų 
liekanas. Nemegetu radim
vietė Pietų Gobi pasirodė 
esanti vienas didžiausių di
nozaurų “kapinynų” Sena
jame Pasaulyje. Jai ištirti 
reikėjo atlikti didelius pa
leontologinius darbus. 1948 
m. buvo organ i z u o t a 30 
žmonių ekspedicija. Jai vėl 
vadovavo prof. J-efremovas.
ŠARVUOTIEJI ROPLIAI 
(R kiti stuburiniai

Pirmoji žymi dinozaurų 
r a d i m vietė, kurioje mes 
1946 m. pradėjome kasine-

tiek ir

mą duoda ankilozaurų gy
nimosi nuo priešų analizė. 
Kadangi plėšrūs dinozaurai

ISSžinduoliu i buv? d'!ik°'’ai' -'ie gal®J0 P1’.1'
ti tik iš viršaus, o nusilei
dus ankilozaurams ant ke
turių kojų, sužeidžiama ta
po tik jų nugara, ir tai pa
lengvino gynimąsi. Nugaro
je išsivystė apsauginės prie
monės — skydeliai ir spyg
liai, pamažu išaugę ir su
silieję ir pagaliau pasiekę 
kraštinę ribą — galingą 
kaulinį skydą. Šis pavyzdys 
aiškiai rodo tamprų orga
nizmo ir aplinkos ryšį.

Kita svarbi Gobi radim
vietė — Ergil-Obd. Ji yra 
į pietus nuo Bain-Šire. Er- 
gil-Gobo yra senovinių žin
duolių liekanų (eoceno pa
baiga—oligoceno pradžia). 
Įdomiausi, į raganosius pa
našūs didžiuliai emboloteri- 
jai su didele kauline atau
ga ant nosies, dideli, į kiau
les panašūs entelodontai ir 
milžiniški kreodontai — už 
tigrus didesni grobuonys, 
didesne kaip metras galva. 
Kasinėjant ypač daug buvo 
rasta pelkinių raganosių— 
aminodontų — kaukolių.

LIEPSNOJANČIOS 
UOLOS »

1948 m. balandžio pabai
goje pasiruošėme pagrindi
niam maršrutui — į Pietų 
Gobi.

Pakeliui į Nemegetu slė
nį ištyrėme amerikiečių pa
leontologų surastą Bain- 
D z a k o ^radimvietę, pava
dintą “Liepsnojauč i o m i s 
uolomis” dėl kraujo raudo
numo smiltainio uolų, išky
lančių virš plynaukštės.

Radimvietė visame pa
saulyje pagarsėjo tuo, kad 
šiuose raudonuosiuose smil
tainiuose buvo rasti gerai

Rojus M i žara

abidvi Amerikos Birštonas, 
i lietuvių turistų grupės iš Lie- Jalta bei 

į JAV, aš Sąjungoje
S O C l akštines sčdau prie rašomosios ir kurį mi tik tie 

laiką, žadėjau Vilniuje p’”"' — 
jos pasėdėti. Tačiau ; 

vienas kitas bičiulių ir sako; ______  _

Po to. Kislovodskas, Soči, 
kiti, kurių Tarybų 
yra daug, siunčia- 

, kuriems reikalin- 
prie(gas poilsis, kurie nėra visiš- 

ateinaiki ligonys, o tik jaučia kai 
ako; 'kuriuos savo sveikatos defek- 

. --------------- , —Jeigu jau taip norite bū- tus, kad juos galėtų “išlygin-
Imunijos darbininKų klasei damas Lietuvoje padirbėti, tai
j ir darbo valstietijai /pavyko koc,el kartu nepabuvoti Drus- darbingi, 

nonanrnstai trnmna k. ki,linkuose? . Kod61 te." ',at! v
topinį laikotarpį, likviduoti 
didelį šalies ekoriottiįnį atsi
likimą, kuris buvo išdaviki- 

i bazę, škos buržuazinių. 7dvarinin- 
kinių vyriausybių politikos 
išdava. Rumunija tapo šali
mi su galinga socialistine 
pramone ir nuolat besivys
tančiu socialistiniu žemės

nepatikrinti ir savo sveikatą?| 
Ir jie pradėjo mane raginti 

greičiau vykti, kol dienos gra
žios, kol gėlės žydi, kol me
džiai vešliai žaliuoja. Jų ska
tinamas ir atvykau i ši nepa
prastai gražų, malonų Dzūki
jos kampeli, i savo sveikatin
gumu išgarsėjusius Druskinin-

ti,” ištaisyti, kad būtų pilnai

i kino | vįrtį duoda produkciją, ku- 
šmis rį yra pramonės gamy- 

š bos apimčiai 1938 metais, 
. į kurie buvo aukščiausios 

parodytu konjunktūros iki antrojo 
pasaulinio karo metai.

Socialistinis šalies indus- 
: trializavimas leido įvykdyti 
tikrai revoliucinį žemės ū- 

žu malas kio pertvarkymą. Buržuazi- 
meninis 1 

Julius Janonis.’’

Mano kelialapis

Papasakosiu apie savo 
lialapį i|’ jo vaidmenį.

Įsigijau jį Vilniuje ir 
man buvo pasakyta, kuriai i 

priklausau, kur gausiu maistą i 
ir vietą pagyventi, t___
natorija, kaip minėjau, 
“Dainava.”

Atvykome mes čia vakare.
Susitinkame su sanatorijos ad
ministratore, vyliausia gydy
toja E. Kriaučiūnaite. Ir ji 
sako:

—Rytoj bus pas jus gydy
tojas, patikrins jūsų sveikatą 
ir nustatys jums procedūras 
ir visą režimą.

Taip ir buvo. Atvyko iš tos 
pačios sanatorijos gydytoja O. 
Balčaitytė ir ji, padariusi pir- nieČių kvepia, ir jie, pasitai- 
mą diagnozę, išklausiusi ma
no kai kuriuos nusiskundimus, 
pasakė:

—Pirmadienį nupaveiksluos 
jūsų krūtinę ir padarys kardi
ogramą (tam tikra mašina 
patirs mano širdies veiks-

I mus).
• Gydytoja įteikė man knygu- 

kaitą tę, kurioje buvo nurodyta, ką

aš^tik Nustatė, kiek kiekvieną dieną 
turiu vaikščioti, kokias vo
nias, kurią valandą turėsiu 
imti, kokį daug maž maistą 
gausiu, kūriomis valandomis 
būsiu masažuojamas, ir kt.

Man nustatytas “režimas” 
daug maž yra toks: 9 vai. ry
to einu į gydyklą imti minera
linės vonios, po jos — pusry
čiai apie 10 vai. ryto. Tuo
met panemune vaikščioju, ne
retai daugiau negu maršrute 
nustatyta. Kas antrą dieną 
atvyksta seselė ( n u r s ė ) ir

I duoda indžekšinus, ir tt.’
Man pritaikytas režimas, 

palyginti su kitų, lengvas, nes 
gydytojai nustatė, kad mano 
sveikata ne visai prasta.

Kurie atvyksta su 
bei vidurių ligomis, 
griežtesnis ir režimas.

Nemaža žmonių ima purvo 
vonias, kuriomis Druskininkai, 
garsūs. Visiems sanatorijose 
esantiefns, beje, nustatytas ir 
ilsėjimosi laikas: jie. turį, gul-

Mano sa-’jah profesoriai, inžinieriai, 
‘__ (valdžios pareigūnai. Pirmiau

čia poilsiavo Lietuvos ministrų 
tarybos pirmininkas M. šu- 

ministras 
poilsiauja 
pirminin- 
Ozarskis. 

, poilsia- 
arkivyskų-

Atvykau kartu su dienraščio 
“Tiesos” redaktorium II. Zi
manu ir jo malonia ž m o n a 
Frida. "H. Zimanas tik ką bu
vo grįžęs iš kelionės; iš Ame
rikos, ir man smagu buvo su 
juo kartu atvykti, nes žinojau, 
kad jis pilnas žiniė iš savo su
sitikimų su lietuviais Niujorke 
ir Čikagoje; žinojau, kad čia 
man bus gera proga iš jo iš
girsti “vėliausias naujienas.”

Mus priskyrė “Dainavos” 
sanatorijai, bet apgyvendino 
atskirame naujame name dėl 
to, kad ilsėdamiesi galėtume 
ramiai ir padirbėti — abudu* 
su redaktorium atsivežėm po6 
'geroką pluoštą darbo.

Turėjome kelialapius j

“Laisvėje,” korespondenci-' 
jose iš Lietuvos, jau ne v v. , 2.
buvo minėtas žodis “keliala-; čia būdamas turėsiu veikti, 
pis”, tačiau gyvenime ;
dabar patyriau, ką jis iš tik
rųjų reiškia.

Kelialapį į kurortus išduoda 
profsąjungos ir kolūkiai savo 
nariams —darbuotojams, par
eigūnams, kuriems reikalingas 
poilsis, kuriems reikia taisyti 
savo sveikatą. Vieniems jų 
kelialapius išduoda visiškai 
nemokamai, kiti prie jų turi 
pridėti nedidelę dalelę iš savo 
kišenės, o kiti, kai yra vietos 
sanatorijose, išteklingesni, ga
li juos nusipirkti.

Kelialapis išduodamas daug] 
ma/ž 25 dienoms.

Gavęs kelialapį asmuo ži
no, kad jis, nuvykęs į tą ar 
kitą vietą, ras sau užtikrintą 
švarų kambarį, užtikrintą ge
ra maista, užtikrinta atidžia 
gydytojų priežiūrą. Pabuvo
jęs, pailsėjęs kelialapy nuro
dytą laiką, asmuo grįžta atgal; 
prie savo darbo kasdieninio, j

Aišku, rimtai sergantieji į 
kurortus nesiunčiami — siun
čiami i ligonines. Į kurortus, -.* • # * *- ■ A t
tokius kaip D1 U S k i n inkai, *3 p.--Laisve (Liberty)— Antrad., spalio (Oct) 27, 1959

tarybos 
pavaduotojas 

čia būvant, 
ir Vilniaus <

mauskas, kultūros 
J. Banaitis; dabar 
ministru 
ko 
Man 
vo
pijos vyskupas Julijonas Ste-* 
ponavičius. (Suminiu tik. kelis 
tų, kurie Amerikos lietuviams 
dažnai girdimi.)

Druskininkai daugeliui vil-

kius pirmai progai, atpyška 
čia pakvėpuoti Dzūkijos pu
šynų puikiu oru. Taip nese
niai visai netikėtai iš Vilniaus 
pusdieniui buvo atvykę A. 
Sniečkus ir M. šumauskas.

—Na, tai ką, eisime pagry
bauti, ar ne? — klausia M. 
Šumauskas.

Sutinkame. Išvykstame ke
turiese : Sniečkus, šumauskas, 
Zimanas ir aš.

Smagu man buvo žiūrėti, 
kokiu atkaklumu šitie įžymūs 
vyrai ieško baravyko — “vi
sų grybų pulkauninko.”

Deja, grįžome su tuščiais 
kašikėliais...

Druskininkuose poilsiauja 
visokių tarybinių tautų žmo
nės: lietuviai, baltarusiai, len
kai, rusai — yra net iš toli
mųjų rytų, ir iš Maskvos, ir 
iš Leningrado. Mat, Druski
ninkai yra visasąjunginis ku
rortas.

Tuo pačiu kartu daug. Lie
tuvos žmonių vyksta poilsįau-' 
ti į Kislovodską, Į Soči, į Jajį- 

ttą, į kitus broliškų tarybinių 
respublikų kurortus.

(Plačiau bus kitame lai^-

nėje -dvarininkinėje Rumu
nijoje svarbiausieji žemdir
bystės padargai buvo medi
niai plūgai, kuriuos tempė 
jaučiai. Ii959 metais Rumu
nijos Liaudies Respublikos 
socialistinis žemės ūkis tu
rės apie 50 tūkstančių trak
torių (skaičiuojant 15-j ė- 
giais), daugiau kaip 30 tūk
stančių mechaninių sėjamų
jų ir kultivatorių,'o taip pat 
daug kitų žemės ūkio ma
šinų. ■ ...

1959 metų kovo 28 dienos 
nutarimu Rumunijos Liau
dies Respublikos, , Didžiojo 
Nacionalinio susirinkimo 
prezidiumas patvirtino eilę 
priemonių, kuriomis siekia
ma likviduoti buožiją kaip 
klasę. Uždrausta išnuomoti 
žemę, taip pat visos kitos, 
išnaudojimo formos. Visos 
žemės, kurių plotas .‘viršija 
jų apdirbimo galiniyįės buo
žių jėgomis, perduodamos

Muzikos formos 
Dainos apie ta- 

’ “Lietuvių 
ir kt. Tai 

universitetas 
universi- 

Šiau liueso.

jaunimą, 
dainos”

liaudies
Kultūros

atidarytas

Apie 600 
norą tapti

širdies 
tiems

Organizacijų vadovybėje 
pavojingas yra tas asmuo, 
kuris bijo eilinių narių kon
troles,—su jais nesiskaito.^



Žinios iš Lietuvos
spalio pirma dieną prasi- Siammm .jau yra pasirodę A ... Y 

dėjo laikraščio Laisvės va-; pnžangiojojo spaudoje net du Dtingd-s IX loitc
'sumanymai is Lietuvos grižu-!. Kaunas. —IX fo
siu turistu rastu reikale. Alg. . - r

Lowell, Mass.W ! Geri sumanymai

Blazon is jau pradėjo dirbti 
vajaus darbą. Girdėjau, 
kad gavo vieną naują Lais
vei skaitytoją ir vieną i 
Lietuvą užrašė B. Mikulis 
per Blažonį.

pagalba, 
žinoma, i 
o užmojo 

kilu būdu

til

Kitais metais numatyta pa-į 
gaminti 200 šaldymo įren-l 
ginių. Įmonėje 
darbo brėžiniai, 
būtini įrengimai.

Gamykla bus pastatyta
1903 metais. Paleidus ja rn .
pilnu apkrovimu, ji kasmet 1 lxa’.. uo vai.u 
gamins daugiau kaip šešis. relkmeiU kainos- 
tūkstančius galingu saldy-ųlnl/'!a. Val 1 
mo įrenginių < tą triukšmą.

Iš viso pasaulio
VISOS PARTIJOS PRIEŠ 

SUKARNO VALDŽIA C
ruošiami;

gaminami'j Hjos jau nuo seniai yra ne 
pasitenkinę Sukarno vai 
džios vidaus ir užsienio po

' SULAIKĖ DAR VIENĄ 
GELEŽINKELIO LINIJĄ

Jamesburg, N. J.—Penn
sylvania Railroad Co. 
laikė geležinkelių liniją tar-^ 

■ pe Perth Amboy prieplaukos j j 
ir Jamesburgo. Ši 1 
veikė per 127 metus, 

:yra, nuo 1832 metų.

MIRĖ
Joseph

I amžiaus,
Shukaitis, 71 metų 
gyveno 90-28 75th

I St., Woodhavene, mirė spalio 
Queens General ligo- 
Kūnas buvo pašarvo-

išh'isti sirinko tūkstantinė kaunie- 
i Alg. čių, o taip pat ir svečių iš. 

planų, ko- rajonų minia. Atvyko vai
kai Gamą knygą kaį žmonių, žuvusių IX for- 

, te
tuvą skersai iri Mitingą atidarė komjati-

nas prenumeratas atnau-1‘silgai: . ^,anal1- Eul mažai ii-.nimo miesto sekietoiius V. 
jins 19(>0 metanis. nepaliks,me|.iki,s ti|rjsla.- „e.inevltKd“'
nė vieno seno skaitytojo be [būtų matę, aplanke, 
laikraščio. Tegul Laisvė |kė visas gražiausias 
lanko darbo žmones ir neša į liūdniausius kampus.

; v c i > t i n nn7Vn_ i tū ksta uč i u nekaltai
fašistų - nacionalistų rankos, 11943 metų 1 
kur sande ir kur pusgyvius >rjsu£aucps 9-me forte. Dabar statyti Antalieptės HES 
gyvus degino senus ir jaunus, ; ; l-nminnniiTmMan patinka iš Lietuvos | motinas su jų kūdikiais. Kad |. Kia. ^?i,a. <oip.jaanima 

sugrįžusių turistų raštai i >><■ vieni, tai kiti aplankėmei11 pasiiyzusi kovoti UZ 1 ei- 
Jaikraštyje Laisvėje 
Penkausko, K. Petriki 
ir R. Merkio, taipgi

Kristina Naginionytė pa
koja, kaip hitlerininkai 
šistai suėmė jos tėvelį,

Komunistų

nimo.

istorines

. Turiu priminti, ka 
Skaitau j vos pareigūnai visi 

jų raštus ir laukiu kitų nu-j kantrybės ir nesigaili 
mariu ateinant, c

Biskį apie darbus, 
kurios vilnonės p 
mažiau dirbti.

.\ e

Septvnios* naujos kaimo ooo, k.
hidroelektinės no a p re z c a m a

partijų galią ir
Vilnius. —Dusetų rajone,: dainas^ dešiniems, 

valdžią į ]

|22 d., 
! ninėje.

SU-Has ^Minsko koplyčioj. 84-02 
' Jamaica Ave., Woodhavene. 
! Laidotuvės Įvyko spalio 26 d., 
Į Evergreen kapinėse.

jj<l; Velionis paliko liūdesyje 
tai j žmoną Marcella, sūnus Vikto- 

i ra ir Aleksandra, marčia Ma- 
■ ry Ann, ir kitas gimines ir

Huntsville, Ala.—Dr.
von Braun, Amerikos rake-

W. 1

Rochester, N. Y.
Draugė K. Petrikienė mus

rietas ir
kur 700 j------------ ---- - u
ivo nuo ■ kaip kankino jį kt

birželio mėnesį prie Šventosios upės baigta'savo
i poziciją, 

stambiausia respublikoje' 
kaimo hidroelektrinė. Ji 
tieks energiją keturių res
publikos rajonų 83 kolū-: 
ki’ams. Dabar bandomas pi r-: 
masis agregatas 
formatorinė stotis.

Vėliau nauja 
trinė bus ] 
“Tautų draugystes” ir “Pa- 
dysnes” hidroelektrinių iynamo al.nlijos jsiverzim(>. 
sudarys Lietuvos siaurės 
rytų energetinį žiedą.

Antalieptės•• HES—trečio- ■ 
ji hidroelektrinė priešven-i 
tosios. Numatyta taip pat; 
pastatyti ketvirtą — tarp- 
kolūkinę HES upės žemu
pyje. Tuo bus baigtas sta-j submarine “Nau-. n.irdnvė už ^375 0000
tyti šventosios energetinis’tihis„ , stl.l°s P^flave uz

kokios tik1 —Mano tėvelius gyvus su
degino Pirčiupyje, — pasa
koja vaikų namų auklėtinis1 .ietu- 

tu re jo

ir iškaščių. kad tik kuo 
j giau mes matytume.

straipsnis.

d a u- tis, ir tėvyne man tapo an
trąja motina. Ji sudarė są-

APSIMELAVO LAOSO 
KARALIAI S VALDŽIA

j nių "Pautų speciali komisi-, 
j ja, kuri lankėsi Laoso ka- 

. . , , , rralystėie, raportavo, kad
hld/°elek’Laoso sukilėliai yra gavę 

prijungta Pnelma2ų ginklų iš Vietnamo ir

pasitrauks nuo to darbo, 
jeigu visokį specialistai” atlankys spalio 30, pasakys 
nenustos jį nuolatos raginę Į<ap)ą apie Lietuvos gyveni-

“mokinę”. Prakalbų pradžia 7:30
------------------ ivaį vakaro Qi spalio 31 d.

MASKVA.— Ameriki-etisĮįVyks vakarienė; pradžia 6
E. Websters, iš Cleve-1 valandą. Viskas bus Gede- 

landc .nutarė su savo šeima i mino salėje. Visus lietuvius 
atsisakyti nuo JAV pilie-1 maloniai kviečiame atsilan- 
tybės ir gyventi Tarybų py|-p išgirsti žinių apie Lie- 
Sajungoje. Jis buvo Ame- ■ tuVą, nes d. Petrikienė tikK 
rikos parodoje specialistas-j pa Lietuvos sugrižo. 
aiškintojas. k L. *Bekis

ii • “mokinę”.

kuris 
Ir neklirio- tilpo rugsėjo 2!) d. Laisvės 78- 
vklose ma-i ,ne mnneryie, skaitosi visuo- 

žai dirbama. Darbininkus, nHįnilll<) i),,,ni<lzio. Prašau pa- 
vienus leidžia pusdykiai ■ slskal,v"' Tar|) kitk"' sll'ai|,s- 
laiką leisti, o kitus visai j 
paleidžia iš darbo. Turiu

Štai todėl aš ir prisiekiau, 
kad visas komjaunuoliškas 
jėgas atiduosiu tam, kad

i Washingtonas. — Atvyko

■ nyjt' keliamas is Lietuvos su-ifort() ir Pirčiupio tragedl- 
I grįžusių turistų raštų išleidi- - s
| mo knygoje klausimas. (Kai ‘ i n - • i r

tiems šeimynas tai nesma-• tokia knyga būtų leidžiama,! Mitinge kalbėjo mvęsfoi- 
aš patarčiau jon talpinti kuojto kalinys A. Simanas, mie- 
daugiausia nuotraiikų-paveiks- i sto vykdomojo komiteto 
ūi-) i pirmininko pavaduotojas J.

(.ia tai jau klausimas, ku-, Narkevičiūtė ir kt.
ri pažangiųjų laikraščiu redak-; 
cija galės tuo darbu užsiimti: "
Laisvė. Vilnis ar Kanados I Studentų konst ruktoi'ių 
Liaudies Balsas ir kaip tinau- Į biuras 
suos: visuomenine prenumera-;
ta ar surinktomis aukomis? ; K3Unas> 
Kuris iš paminėtų dviejų būdų j institute ] 
būtu pigesnis ir greitesnis,! komjaunimo komiteto ini- 
kad paskleisti is Lietuvos Par"jciatyva sudarytas studentu 
sivežtas žinias tarp tų žmonių,. konstnikt()1.iu' bjuras Jo

Vietnamas užpuolė.

Portsmouth, N. H. — Ka
rinio laivyno komandieriai

izitoriai D. Šostakovičius, 
J). Kabalevskis, K. Danke- 
ivič, F. Amirovas, T. Kre- 
; nikovas ir B. Jarustovskis.

PRANEŠIMAI >

gu. Lowell i et i

Detroit, Mich
didelis įvykis

kad Torontas susitiks su De-; 
troitu. t. y., daug torontiečių 
lietuvių žada atvažiuot Detro- 
itan lapkričio (Nov.) 22 d. 
Kodėl jie žada atvažiuot? 
Todėl, kad lapkričio ‘ 22 d. 
Detroite bus didžiausias * pa
rengimas, kokio niekad nebu-i 
vo! Detroito Lietuvių kliu- 
bas pasimoįo ivykdyt opera 
“Zaporožietis už Dunojaus.“, Redakc,JOS P’’elasa5: 
Opera trijų aktų ir versta iš' 
ukrainų kalbos. Suvaidinsi nekeraitis rašo: 
Chicagos-Roselando Aido cho-

Politechnikos

Šiais metais pradės veik
ti naujos “Padysnės 
“Jundeliškių” 
elektrinės.
duos pirmą srovę Aukšta-; 
dvario HES. Iš viso 1959'

Maskva. —Jungtinės Vai-

■ Tarybų Sąjungai savo pa
viljoną, kuriame šią vasa
rą įvyko Amerikos paroda.” ir,

!19o8 mestais nroporcionaliai! Helsinkis. —Čionai atvy- 
; Jungtinėse Valstijose kiek-i|<() premjero pava-
I viena seimą turėjo po '‘ °'-i Juotojas A. Mikojanas.

LDS 6 kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 2 d., A. 
Klimo studijoje. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Būtų svar
bu ir malonu visus narius 
matyti ir kad visi nariai 
užsimokėtu narinius mokes
čius iki sekančių metų. 
Lauksime.

Fin. sekr. Ona Wellus

HARTFORD. CONN.
Banketas ir šokiai. Lapkočio 1 

[ d.. 157 Hungerford St., pradžia 3 
5e [ vai. dieną. Vakarienė 5 v. v. Kvic- 

I čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti.' Paremsite laikraštį Laisvę 

i savo atsilankymu. Kviečia ALDLD 
Moterų Kliubas. (83-84)

nios naujos kaimo hidroe- i 
lektrinės.

! Bendras šiemet kaime per-! 
su i duodamų naudoti hidroelek- 

trinių galingumas viršys | 
pusę visų energetinių pajė
gumų, kuriuos turėjo ikika
rinės Lietuvos kaimas.

Dėmesio — Svarbu!
“Laisvė” jau naujoje vietoje.

'darbo nusibosta.

ma
Į gamyba. Biuro konstrukto- i 
i riti grupės jau sukompĮek- 

~ ‘ j”, “Metalis
te”, “Pirmūne”, mielių fab-l 
rike bei kitose miesto imo-j 
nėse.

Į konstruktorių grupių• 
sudėtį pagal įmonių gamy-

Redakcijai laiškelyje d. Be-; tuotos “Priekale

Namus pasiekiau labai rim-

vičiaus. Choras atvažiuos su Todėl negalėjau nieko r 
geriausiais dainininkais-daini- vietos lietuviams nieko 

į kyti apie tai. ką mačiau Lietu-
dio i ir 5-tą, mi- bos paskirtį įeina busimieji j 
metu (deimanti-’ mechanikai, technologai 

nį) gimtadieni, turėjau progos i t4ektrikai. 
prabilti i liet 
Į kitataučius.

ninkėmis.
Operos parengimas bus 

krainian National Temple, ant 
Martin Street prie Michigan 
Avenue, Detroite. Prasidės

pasa-

nėdamas

LIAUDIES BUITIES 
MUZIEJUS

Rokiškyje steigiamas Liau- 
JJdies buities muziejus, kuriame 

bus sukaupti XV1I-XIX amžių 
eksponatai iš Rokiškio apylin
kių. Muziejaus teritorija už- 

3 hektarus žemės.

LAISVĖ žai dirba. •

Ozone Park 17, N. Y. REIKALAVIMAS

bilietai dėl operos 
jau dabar gražiai 

iš anksto perkant 
pigesni, o prie durų biskj 
brangesni. Biznieriai ir šiaip 
geri žmonės nesigaili dolerio- 
kito pasiskelbt p r o g r a mos 
knygoje, kuri bus plačiai pa
skleista tarpe įvairių žmonių. 
Mat, visi yra išsiilgę 
linksmų parengimų, o 
gai operų, operečių.

parengimo

gražiu

Detroito Lietuvių

ir ■ 
Studentai, ben- 

i1 dradarbiaudami su inžine- 
! rijos - technikos darbuoto-,ima 
'jais, nagrinės gamybos pro-' 
icesų mechanizavimo ir au-! Respublikonas New Yor- 
i t o m a t i z avimo klausimus, ■ ko senatorius Javits sako, 
teiks konkrečią pagalbą ra-,kad miesto gyventojus rei- 

: cionalizatoriams. , kia apdėti specialiais tak-
žodžius dėl mūsų malonaus lie-■ Aktualiausios gamybinės sais kovai prieš išdykėlius 
tuvio Stasio Penkausko. Be-, problemos bus įtraukiamos' jaunime. • 
mokslis žmogus, vienok atliek.!. studenUj mokslings drau.i •-------------------

[gijos darbų tematinį planą.į Keturios valstybėles turės 
Pk-majam respublikoj stu-' savo sueigą

IUUVU ' dentų konstruktorių biurui Vaduzas, Liechtensteinas. 
• 'j vadovauja jaunas inžinie- —4-rios mažiausios Euro-

savo

Iš laiškų redakcijai
Gerb. Laisvės Redakcija,

didelį darbą.

jų vasarviet 
žmonių. Nem 

asmeniškai kalbinti, kadangi 
kliubasi jis buvo visuomet žmonių ap- 1'IUS,

bei religiją; jame jo ten sakyta kalba ir jo raš 
įvairių pažiūrų žmo- tas

net yra draudžiama Į yra 
vieni kitus dėl po- 
religinių įsitikinimų. .

Todėl operos rengėjai tikisi, 1 
kad ukrainų svetainė bus pil
nutėlė žmonių, o gal ir nesu-' 
tilps. Taipgi rengėjai pasiti
ki, kad visi kanadiečiai lietu-: iv.V- 
viai, kuriems leidžia gyveni
mo aplinkybės, bus Detroite 
lapkričio 22 d., susitikimui su 
svečiais chicagiečiais ir detro-

politiką 
priklauso 
nes, ir

inzinie- —4-rios mažiausios 
instituto asistentas ; p()S valstybėlės laikys 

klausinėjamas. Bet j Algis Drukteinis. konferenciją. Jomis
--------  i Monaco, Andora, San Mari

ui Stambiausia šalyje šaldymo no įr Liechtensteinas. Vi- 
iĮrenginių gamykla !Sqs keturios valstybėlės už-
į Ukmerge.—Buvusios “Vie-1ima tik 276 ketvirtainiškas 
tnybės” ketaus liejinių ga- m 
myklos teritorijoje statoma J*' 
stambiausia šalyje gamyk
la pramoniniams šaldytu
vams gaminti. Jos statybai

Stasy!
S. U.

Cleveland, Ohio
• k p. susirinkimas

7 d. Narių daly- 
daugiau kaip pa-

k a Iii. I 
toriai.

itiečiais. ir kad pamatyt gra-; sikeitė: vieni nedalyvavo Sli
žių. operą “Zaporožietis už sirinkime, o kiti atsisakė kanJ 
Dunojaus.” įžanga visai ne-' didatuoti. Atrodo, kad išrink- 
brangi.

9 klubo direk-

LAISVĖS KONCERTAS 
šiemet bus

Lapkričio 29 November
Schwaben Hall

474 Knickerbocker Ave.
Brooklyn. N. Y.

OZONE PARK. N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks^ 

lapkričio 4 d.. 102-04 Liberty Avė,?, 
7:30 vai. vak. Nariai kviečiant 
dalyvauti, užsimokėti duokles.

Prot. Sekr.

R EI K A LIN G A S A PA RTM ENT A S
Noriu gauti apartmentą. Jei ap

šildomas, tai nuo 2’-j iki 3 kamba
rių. o jei šalti, tai 4 kambarių. 
Pageidauju Woodhavene, Highland; 
Park. Richmond Hill, Ozone Parke. |

| Bay Ridge, arba South Brooklyne. j JAV ambasados nai’yS 
luSaUES!;:ne7La“: FI' 7'Ir. Langelle iš Maskvos.

Washingtonas. — Parvy-

AIDO CHORAS STATO SCENOJE

“QVI \7I A” DvieJ'v Aktų□ ILiVI/A operetę

Beje, opera bus lapkričio 
22 d., o prieš operą, t. y šeš
tadienį, lapkričio 21 d. vaka
re, bus malonus pasitikimas 
dainininkų ir svečių iš Chica- 
gos-Roselando — Detroito 
tuvių Kliube, 1111 West 
nor Highway, Detroite, 
gi nenorės pasimatyt su 
cagiečiais dainininkais ir
čiais ir pamatyt gražią operą

tieji sugebės vesti klubo rei
kalus 19GO metais.

Taipgi buvo išrinkta komi
sija pagaminimui kuopos ren-

lijonai rublių. ||
Šiomis dienomis statyki-' į 

ninkai baigė statyti liejinio !Ž 
cechą, kuris kasmet gamins Ž

MATTHEW A
• BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

• •

Lie-1
Ver-

chi-

lapkričio 22 d.!
Išsikirpkite ar užsirašykite 

šį pranešimą, k a d nepamirš
tumėte.

Mikas Anykštietis

lapkričio 7 d, klubo svetainėj. 
Pradžia 6 vai. vakare. Ka- 

i daugi sekantis kuopos susirin
kimas i vyk s lapkričio 4 d., 

! tai rengėjai p a g e i d a u j a .

rienės bilietus ne vėliau kuo-

Jų kaina tik $ I asmeniui.

Roma. — Italijos prezi
dentas G. Gronchi lapkri
čio mėnesį vyks į Maskvą.

dėtingų liejinių. Pradėti dė- f 
ti pagrindinio surenkamojo f 
korpuso pamatai. Jo garny- į 
binis plotas užims 14 tūks- į 
tančiu kvadratiniu metru, t

•De9

Newark 5, N. J. L
MArket 2-5172 R• • 

Pirmoji gamyklos eilėpra-NĮi 426 Lafayette St. į 
dės veikti jau 1960 metais. ♦^hM’^hJmImMhm-**************-*

PASTŽVMkKIT' savo adresu KNVGELfiJ
SEKMADIENIO VAKARĄ, LAPKRIČIO 15 

CARNEGIE HALL

Kalbčtojai: .
Rockwell Kent, W. E. B. Du Bois, Corliss Lamont 

žymūs Sovietų Są jungos Svečiai 1959' Vasarą
Įžanga $1.000 Užsisakykite Bilietus Dabar

NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP
Suite 707 114 East 32 St., New York 16

SEKMADIENI, LAPKRIČIO - NOV. I D

1

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

Įžanga $1.50 asmeniui

.'L<

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

Tą pačią operetę lapkričio 14 d. Ai das vaidins Brocktone ir 15 dieną— 
New Havene.

. . ■ - - .............. i
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