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Stebėtinas lojalumas
Tarptautinė aplinkuma

Rašo L. Prūseika

TSR nutraukė paveikslus ! Teismo vato į darbą
plieno darbiamkos

Amerikos doleriai augina

Tai “Laisvė” jau naujoj 
pietoj, bet tame p a č i a m e 
mieste. Suprantu, kiek vargo 
ir rūpesčiu turėjote, draugai.

Prisimenu 1911 metu pra
džią, kada “Laisvė” kėlėsi iš 
Bostono i Brooklyną. Tuomet 
būvi) daug sunkiau. Masinu 
g a b e n imas susiti ukdė dėl 
sniego. Užėjo šalčiai. Laik
raštis nebeišėjo 2-3 savaites. 
Prenumeratos liovėsi plauku
sios. O- mes gi Brooklyne bu
vome naujokai. Publika ma
žai pažįstama. žiūri i mus 
a b e j u t i š k ai, (‘egzaminu o j a n - 
čiai. Kas čia per vyrai tie lais- 
viečiai, kurie atklydo iš Bos
tono ?

I “Laisvės” būstinę nedaugi 
brooklvniečiu teužeina. Tik I

*• * I

J. Šukys, Vezdžiūnas, Verby-. 
la, Liutkus, Šaltys ir dar keli, j

“Laisvės” bendrovėje mes 
buvome tik septyni partne- 
riai-savininkai. Nutarėm su
kurt platesnę bendrovę. Bet I 
iš brooklyniečiu tik koks tu-[ 
žinąs prie jos prisirašė, Įneš-1 
darni po 10 doleriu.

Nesiseka.
Kaip šiandien atsimenu: 

landžius, Naudžius, Paukštys 
aš kremtamės, abejodami, 

ar pasiseks laikraštį išlaikyti.
Tik pavasarį padangė lyg 

ir nušvito, žūt-būt mes nuta
rėm padaryt šuolį — leist 
“Laisvę” ne keturių, bet as
tuonių puslapių. “Laisvė” tuo
met ėjo du kartus savaitėje. 
“Laisvė,” vadinasi, pasidarė 
didžiausias tuo laiku laikraš
tis, nes “Kova,” “Keleivis” ir 
“Naujienos” ėjo tik kartą į 
savaitę.-

šuolis, bent dalinai, buvo 
pasekmingas.

O kada tų pačių 1914 me
tų vasarą prasidėjo pirmasai 
pasaulinis ‘ karas, naujos pre
numeratos urmu p r a d ė j o 
plaukti iš visos šalies. Admi
nistratorius J. Naudžius vos 
spėjo atidarinėti laiškus. /

Pertvarkėm pirmą puslapį, 
virš žinių uždėjom didelius 
antgalvius, laikrašty atsirado 
paveikslai, vaizdai.

Iš lauko pusės, virš durų, 
atsirado didelė iškaba, kurior 
su rašydavom vėliausias žinias 
Kriauciai, eidami iš darbo 
skaitė žinias ir bėgo pirkti 
^‘Laisvę.”

Aš norėčiau tęsti šią istori 
ją, kaip 1914 metų r u d e.n 
įvyko visuotinas Amerikos lie-- 
tuviu seimas, o vėliau socialis
tų s ą j u n g o s suvažiavimas, 
kaip 1915 metais susikūrė Li
teratūros Draugija, kaip 1916 
m.. Amerikon atvyko Kapsu
kas.

Bet bus gana apie praeitį.
Kai palygini “Laisvės” rei 

kalus anais laikais su tuo, kaf 
vyksta dabar, labiausiai nori 
si užakcentuoti tą pamatinį 
faktą, kad mūsų spaudos 
skaitytojai yra labiau dina
miški, labiau jautrūs jos iš
laikymui negu anuomet. Ir 
tai nežiūrint to, kad mirtis iš
rovė iš mūsų eilių daug senų 
veteranų.

Stebėtinas mūsiškių lojalu
mas, stebėtinas duosnumas! 
Kodėl ?

Todėl, kad jie mato, jog vi
sas gyvenimas krypsta ton 
pusėn, kurią numatė marksiz
mas. Pažiūrėkit tik į Lietuvą.

ilinijos liaudies respublika 
minėjo savo dešimtmetį. Tik 
pamislyt: šimtas milijonų jau
nuolių mokosi mokyklose.

Demokratinė Vokietijos res-

antrosios Mėnulio pusės '
Maskva. — Tarybų1 Są- žiau turi kalnų negu nuo; Philadelphia, Pa. — The Į palaikys U. S. Court of Ap-! 

jungos žinių a g e n t ū r a i Žemės matomoji. United States Court of Ap-
TASS paskelbė, kad tary- Ta).ybų s jun Moksli J peals du teisėjai prieš vie-

nė laboratorija taip ąerai i nutaie paiernti piezi-
I dento r e i k a 1 a vimą, kad 
I plieno darbininkai grįžtų į 
| darbą. Pagal Taft-Hartley 
i įstatymą reikalaujama, kad 
| darbininkai grįžtų darban, 

“ — 80 dienų, laike jų 
j darbo, plieno kompanijos ir 
i unija tarsis kontrakto rei
kalais. Teismas davė plie
no darbininkų unijai šešias 
dienas laiko, laike kuriu ji 
gali kreiptis į Jungt. Vals
tijų A u k š č iausiąjį Teis- 
m a 
imi jos advokatas pareiškė, 
kad unija eis į Aukščiau-

Isiąji Teismą-
W ashingtone manoma,

biniu mokslininku iššauta 
Mokslinė 
“Lunikas

laborato rija — | 
III,” kuri kėliau- ’ 
Žemę ir Mėnulį, l 
jo antrosios pu-. 

paveikslus. Maskvos i 
televizijoje jie buvo rodomi, I 
o “Pravda” ir “Izvie 
vieną iš jų patalpino. 

Iki dabar žmonės nebuvo I 
matę antrosios Mėnulio pu- Į 
sės. Pasirodo, kad ji yra! 
lygesnė, negu toji, kurią 
nuo Žemės matome.

Tarybiniai mokslininkai | 
iš Pulkovo observatorijos i , -i _ . i- • ikesni, jau suteikė ir pavadinimus i 
antrosios Mėnulio dalies i I 
vietoms. Didžiausias kratė-1 
ris .pavadintas 
jūra,” i 
rusų mokslininko Celkovs-, lieka 
kio vardą. Dar kitiems su-,kelionę, 
teikti Lomonosovo, 
Curie ii 
vardai. . ................  d.....  (i
ta pavadinta “Tarybiniais I nuo Žemės ir ties kuria jos i i • «* i • -i t — •ii m . .. i i •

nutraukė 
sės

Į kai veikia. Joje yra du - 
■aparatai paveikslų trauki-i darbą 
■mui, kurie automatiškai i b .
; kontroliuojami nuo Žemės.
; Laboratorijoje' išdi r b a m i ■(), Per 
, paveikslai ir siunčiami peri

I siekia labai geroje tvarko
je. Iš Mokslinės laborato- 

; rijos buvo nutraukti pa- 
įveikslai ir tos Mėnulio pu
psės, kuri yra. nuo Ž o m ė s 
įmatoma. Jie yra daug aiš- 

, negu traukiami tie-
' sicg nuo Žemės.

Tarybų Sąjungos Moksli- 
Maskvos'nė laboratorija s

kitas krateris gavo dink Žemę ir Mėnulį. Ji at- i —,—,— ..- -------
š 600,000 myliu < 0
TSRS moksliniu- Anglija Stoją U 

Joliet--kai nuolatos ją seka ir per! <> v- •
• kitų mokslininkų | radiją iš anksto paskelbia | VffSuosy sueiga 

Viena kalnų juos- Į pasauliui, kaip toli ji bu 1

U nited Steelworkers

vokiečių karines jėgas
Bonna, Vakarų Vokieti-' vokiečių kompanijos fabri- 
— “Po pirmojo pašau- kai Muniche pirma c/amino 

automobilius, o dabar jau 
gamina karinius lėktuvus- 
American Motors Corp, nu

li. S. Court of Appeals rašo amerikietis Arthur J. pirko 
padarė šį tarimą pataikau-. Olsonas. Dabar jau vėl tuo i werke 
damas didžiosioms plieno; keliu auklėjamos karinės Į Šerų, 
kompanijoms tuo laiku, ka- jėgos Vakarų Vokietijoje. į The 
da jau kai kurios iš jų pa- i Štai kokius faktus jis pa-! Corp., 
siruošė 
jančių 
vi mus. 
karėse

&

peals nutarimą. Justice de- ja.
partamentas jau paruošė linio karo Amerikos bilijo- 
draudimus (“injunctions”) nai dolerių ant kojų pasta- 
prieš streiką. ' tė Vokietijos militarizmą/’

krenda ap- kad Aukščiausias Teismas ; Kaiser Steel Corp.

didelė įduba — vieta. Tas parodo, kad jos 
mechanizmai tiksliai ve i

kalnais,”
“Svajonių jūra.

Pulkovo observatorijos kia.
vedėjas profesorius Alek-1 Profesorius Michailovas
Sandras A. Michailovas pa-j sako, kad Mokslino labora- 
skelbė sekamus faktus: įtorija skris aplink Žemę ir 

Nesimato galimybių, kad:Mėnulį apie šešis mėnesius 
ant Mėnulio būtu gyvybė. ■ ir nuolatos atliks jai ski-
Antroji jo pusė daug ma- riamas pareigas.

Londonas.—Anglijos prem
jeras Macmillanas pareiš-

Bayerische Motor- 
vokiečių firmos daug

Kubos ir J. Valstijų 
reikalai pablogėjo

J. Tautos padidins 
pagalbos fondą

Washington as. — Jungti
nių Valstijų Valstybės de- 
partmentas pasiuntė Kubos 
vyriausybei notą. Kaltina 
Kubą, kad “ji blogina san
tykius su Jungtinėmis Val
stijomis”.

Tuo gi kartu Kubos vy
riausybė protestuoja, kaęliš 
TAV lėktuvai skraido virš 
Kubos ir barsto kurstančius 
hipelius.

Kubos premjeras Castro 
sako, kad JAV kapitalistai 
oyksta už žemės atėmimą 
T organizuoja sukilėlius.

Ijondonas. — Italų laive, 
kuris plaukė po Panamos 
vėliava, Anglijos vandeny
se gimė berniukas. Jo tėvai 
vra čekų ir jugoslavų tau
tybių, o gyvena Francūzi- 
ioje. Dabar ųežino, kurios 
Šalies piliečiu palaikyti 
naujagimį.

publika minėjo savo dešimt
metį. Ji eina po Markso, En
gelso, Bebelio, Luxe m b u r g 
vėliava. **

Afrika nubunda.
Socialistinė naujovė veikia 

visą žmoniją.
• • t

Mes Chicagoje jau pradė
jom rudeninių darbų sezoną. 
Mitingai, koncertai, prakal
bos, spaudos vajus, filmai iš 
Lietuvos, Mildos bendrovės 
stiprinimas.

Ir jūs, rytiečiai, prisidėkit 
bent su šimtine prie Mildos 
dailės ir dramos centro. Tūli 
jau prisidėjo.

., Morton, Pa., susi
jungė su hitlerininkų Dor- 

karoųiier lėktuvų gaminimo fir- 
gamins heliokopte- 

Thė United Aircraft 
kurioje yra ir Si- 
firma, jau susita-

duoda.
Vąkarų Vokietijos 

ministras Franz Josef ma ir 
Steel Corp, i Strauss paskelbė, kad i rius. 

dviejų Jungtinių Valstijų didžio- ; Corp., 
1 ■p:....pila bilijonus | korsky

: 22 c J dolerių į vokiečių karo ga- rė su vokiečių A. G. Weser 
Kruppo firma gamint. tan
kus ir karo lėktuvus.

The Perkin-Elmer Corp., 
Norwalk, Conn., jau turi 
savo fabrikus Vakarų Vo

ir gamina kari- 
F-104” lėktuvus.

The Continental Motors

pate n k i n t i s 11 ■? i k u o - 
darbininkų reikala- 

Šio sprendimo išva-
Kaiser i

i su unija < 
metų kontraktą, ir pakėlė į ^™os 
darbininkų algas virš !— _ 
vaįaifdai. Šią korporaciją WM- 
tuojau pasekė The Detroit; Corp., iš California valsti- 

! Steel Corp., kuri pasirašė j j°s, jau turi savo fabriką 
su plieno darbininku unijai Y 
toki pat kontraktą, kaip ir --

Lockheed Aircraft

Erie ir Oswego 
kanalu reikalas

į Vokietijoje ir gamina ka
rinius “Starfighters” lektu-

ivus. Amerikos milijonie- kietijoje i 
iriai įdėjo $1,000,000,000 į nius 
: Heinkel ir Messerschmitt
j vokiečių firmas, kurios ga- Corp, susijungė su vokiečių
’ mino Hitlerio armijai karo Ruhro Kloeckner - Hum-
I lėktuvus. Lockheed Corp. boldt-Duenz firma ir garni- 
: nupirko Heinkel ir Messer- na tankus. The Studebaker-

• Šerų, i Packaryl Co. susivienijo su 
ka--vokiečių Daimler - Benz

-- N. Y. Lapki i-1 sc|imįį|. fįrnlų daug šė. — --------
is- cio 3 d.New Yorko valsti-|g-os vokiečių firmos po ka- vokiečių Daimler -

i 1 /» ■ į • • • . ♦ n — -j • • • j . • n -i -t • 1 1 v • jro gamino dviračius ir au-! kompanija, gamins tankuskonferencijos atidėliojimas;vesti federalmei 1 ' —
i gali -turėti pavojingų rezul- į Erie ir Oswego kanalų | mjna didelius 
| tatųl Jis sako, kad reikia ’ tvarkymą. Pirmasis prasi- j transporto “C-130-B
I šaukti Rytų ir Vakarų vai- deda nuo Buffalo miesto, iš' tuvus

.......................   ’ ’ * J ‘ į The General Electric turi fabrikų ir Šveicarijo- 
įCorp. įdėjo daug pinigų į je. The Bell Aircraft Corp.
1 vokiečių Bayerische Moto- susitarė ginklų gamybai su 
i renworke firmą ir gamins i vokiečių Henschel ir Kas- 

Šios'scl firmomis-

tižių vadų sueigą taip grei- Erie ežero, o antrasis—ties, 
tai, kaip tik galima. 'Oswego, iš Ontario ežero- j 
. Bet viršūnių konferenci-Į Syracuse srityje, jie su-

sijungia ir sudaro vandens • lgktuvams motorus 
kelią iki Albany, o toliau—: 
Hudson upe iki New Yorko

v1aį^zlJ11 j tomobilius, o dabar jau ga-jir tankams motorus. The 
armijai Į General Dynamics Corp, 

lėk- bendrai dirba su vokiečių 
Hispano Suiza firma, kuri

I jos sušaukimą trukdo Fran-1 
; elizijos valdžios nusistaty- 
i mas. Pastarosios premjeras 
į Debre sako, kad reikia prie 
įjos' “gerai prisirengti” ir miesto. Erie ir Oswego ka-!

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Asamblėjoje bu
vo plačiai diskusuojamas 
reikalas padidinti pagalbos 
fondą. Numatoma, kad ta
me fonde bus sudaryta 
$55,000,000 metinių įplau
kų. Į fondą aukoja paski
ros valstybės.

Iš- šio fondo Jungtinės 
Tautos g e 1 b s t i atsiliku
sioms šalims, kaip tai svei
katos, mokslo, bendrai kul
tūros reikaluose ir padeda 
joms vystyti reikalingiau
sia industriją.

Tarybų Sąjungos delega
tas reikalavo, kad pagalba 
būtų teikiama ten, kur ji 
reikalinga, neatsižvelgiant 
į valstybinę santvarką.

TSRS DELEGATAI JAU 
INDONEZIJOJE

Jakarta. — Skaitlinga 
Tarybų Sąjungos delegaci
ja atvyko į Indonezijos res
publiką. Delegacijos prieš
akyje yra N. A. Mukhidi- 
novas. Indonezų vyriausy
bė nuoširdžiai pasveikino 
delegaciją.

TSRS delegatai sakė, kad 
jų šalis rėmė ir rems indo
nezų respubliką ir nesikiša 
į jos vidaus reikalus.

Miaiskva, —Degė tarybinis 
laivas “Dvina”, ant kurio 
buvo 500 žmonių. Laivas 
plaukė Anadyrio užlajoje. 
Žmones išgelbėjo kiti tary
biniai laivai, bet nelaimėje 
žuvo tiys jūreiviai.

pataria atidėti iki ateinan- nalai yra apie 600 mylių' 
i čių metų vasaros. ! ilgio. Jie prakasti 1825 m-.

Įvairūs Dalykai
Havana. —Kubos vyriau

sybė atmetė JAV protestą. 
Ji perima į savo rankas 
daug svarbių gamybos įmo- 

! nių.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris parei
škė, kad Vakarai sutiko lai
kyti viršūnių konferenciją 
apie vidurį gruodžio mėn.

Tokio. —Šiemet Japonijoj 
suimta 15,300,00 tonų ryžių.

Svarbus žingsnys
dšl taikos reikalu

įlaryby Sąjunga jau
mažina gynybas lėšas

Atlantic City, N. J. — 
Daktarų konferencijoj kal- 

l bama, kad daugiau miršta 
' nuo širdies ligų nutukusių 
i žmonių, negu liesų.
i --------

Haifa, Izraelis.—Prie Car- 
! mal kalno atkasta akmeni- 
įnio amžiaus sodžius, kuris 
yra apie 12,000 metų senu
mo.

Washingtonas.—Pasitrau-! 
kė Robertas Murphy iš Val
stybės sekretoriaus pava
duotojo vietos.

Freiburg, Vakarų Vokie
tija. —Čionai atsteigtas vo
kiečių militarizmo centras, 
kuris ;neva rūpinasi milita- 
rine istorija. Tikrumoje, tai 
senas Vokiečių karo kursty
tojų propagandos centras. 
Iš Jungtinių Valstijų jie ga
vo 211 toną vokiečių m iii ta
rinės istorinės medžiagos ir 
iš Anglijos apie tiek pat,

Pekinas. — Kinija sutin
ka išlaisvinti 10 indusų, 
kurie buvo suimti Kinijos 
teritorijoje.

Havana. —Kubos valdžia 
atsteigė revoliucinius tribu- 
nalus.

Kairas.—Tarpe Jungtinės 
Arabų Respublikos ir Jung
tinių Valstijų dabar santy
kiai jau geri.

Washingtonas. — Plieno 
darbininkų streikas suma
žino gamybą per du mėne
sius ant $3,500,000,000 ver
tės.

Houston, Texas. —Pasku
tinis Civilinio karo vetera
nas W. Williams susirgo 
plaučių uždegimu. Jis jau 
yra 116 metų amžiaus.

Beirutas. — Arabų Lygą 
nutarė nutiesti 1,250 mylių 
ilgio aliejaus vamzdžius.

New Yorkas. — Vakarų 
Į ir Tarybų Sąjungos delega
tai Jungtinių Tautų A- 

■samblėjos sesijoje pateikė 
bendrą rezoliuciją sumaži
nimui apsiginklavimo ir 
'sutvirtinimui taikos reika- 
! lu.

Rezoliucijoje sakoma, kad 
'siekiant galutino nusigink- 
llavimo reikia eiti palaips- 
I niui mažinant apsiginkla
vimą. Rezoliucija siūlo, kad 
nusiginklavimo reikalai bū- 

: tų pavesti svarstyti iš de
šimties valstybių sudarytai 
komisijai, kurią sudaro po 
penkias valstybes iš Vaka
rų ir Rytų blokų.

VENGRU DIPUKAS YRA 
VAGIS IR PLĖŠIKAS

i Topeka. —U. P. ir Inter- 
■ national žinių agentūra pra
neša, kad čia areštavo ven
grą A. Balczer. Jis būda
mas ginkluotas apiplėšė gė
ralu krautuve. Pereitais 
metais jis. buvo pavogęs 
automobilių. Tada norėjo jį 
deportuoti atgal į Vengri
ją, bet advokatas išreika
lavo, kad paliktų mūsų ša
lyje, nes būk Vengrijoje jį 
sušaudytų, ūž 1956 metų su
kilimą.

Washingtonas. —Valsty
bės departamentas pataria 
Brazilijai mažiau parduoti 

'kavos Tarybų Sąjungai.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos Aukščiausioji Taryba 
(parlamentas) laikė savo 
posėdžius Didžiajame Krem
liaus Palociuje. 1960 metais 
valstybės įplaukos bus 772,- 
100,0*00,000 rublių, o išeigos 
ant 28 milijardų (bilijonų) 
rubliu mažesnės, v t

Daugiausiai pinigų ski- 
! riarna industrijos, mokslo, 
sveikatos ir kitiems reika
lams. Gynybai paskyrė 96,- 
100,000,000 rublių, tai tik a- 
pie vieną aštuntą dalį val
diškų įplaukų.

“NEŽINOMI” LĖKTUVAI 
PUOLA IR GVATEMALĄ

Guatemala. —“Nežinomi” 
lėktuvai jau virš 30 kartų 

! puolė Guatemalos miestus 
ir mėtė bombas. Jie jau pa
darė nemažai nuostolių ir 
užmušė žmonių. Guatema
los prezidentas M. Y. Fuen
tes sako, kad tie lėktuvai 
yra iš Jungtinių Valstijų ir 
juos aprūpina Guatemalos 
priešai. ' ♦

MIRĖ DR. KRINKINAS
Maskva. — Mirė Dr. D. Z. 

Krinkinas, buvęs per 25 me
tus rusų darbininkiško “Ru- 
sky Golos” redaktorius. Jis 
sulaukė 69 metu amžiaus. 
Pastaruoju laiku nesveiką- 
vo ir atvyko į Tarybų Są
jungą pasimatyti su litera
tūriniais draugais.
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and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$10.00
$5.50

112.00
$6.50

spuogelius ir plėtmelius. Dau
giau: žmonės mano, kad jis 
palaiko ir veido grožį, pade
da ilgiau būti jaunu.

Va, prieš keletą dienų ma
čiau tokį įdomų vaizdelį: at

šalt i n i o

LDS Trečiosios Apskrities 
komiteto posėdyje padaryta 
pastarosios vakar i e n ė sx ap
žvalga. 1 
sėkmės 
kurių nariai padirbėjo, savus 
iždus , padidins. Bet kurios 
tylėjo, daug ką pralaimėjo.

Galutinai sutvarkytas meti
nės (spalio 25-tą) konferenci
jos prirengimas.

Pelno atžvilgiu ) pa- 
vidutinės. Kuopos,

Sveikintina pradžia
JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJOJE susitarimas I 

kad ir tik vienu svarbiu klausimu yra didžiai sveikin
tinas reiškinys. Susitarimas tarpe Rytų ir Vakarų pa
siūlyti Asamblėjai bendrą nusiginklavimo reikalais re
zoliuciją džiaugsmingai nuskambės skersai ir išilgai 
pasaulį. Netenka nė sakyti, jog tai rezultatas pasitari
mų tarpe prezidento Eisenhowerio ir premjero Chruš
čiovo.

Minėta rezoliucija siūlo derybas dėl nusiginklavimo 
perkelti į neseniai sudarytą bendrą iš dešimties narių 
komisiją. Komisiją sudaro penki Vakarų atstovai ir 
penki Rytų, tai yra, penki iš kapitalistinio pasaulio ir į 
penki iš socialistinio pasaulio. Tai, žinoma, dar toli 
gražu nuo nusiginklavimo, bet pradžia gera. Mes ją 
nuoširdžiai sveikiname.

Karo kurstytojai, masinio žmonių žudymo įrankių 
gamintojai, visokio plauko reakcionieriai priešinosi 
minėtos komisijos sudarymui, kovos ir prieš Asamblė
joje susitarimą derybas dėl nusiginklavimo pavesti ly
giu pagrindu sudarytai komisijai. Bet jie buvo ir pasi- ! 
liks mažumoje. Šį žygį pilnai užgirs visi, kuriems jau ' 
persunki ginklų našta, kurie nebenori naujo karo, ku
rie ištroškusiai darbuojasi už įgyvendinimą pasaulyje 
pastovios taikos ir ramybės.

Tegu būna padarytas galas
MŪSŲ VALSTYBĖS DEPARTMENTAS protestuo- 

ja prieš Kubos vyriausybę, kam ji Jungtinėms Valsti
joms primeta kišimąsi į Kubos vidinius reikalus. Tokį 
kaltinimą atmetė ir prezidentas Eisenhoweris.

Bet argi premjeras Castro neturi pamato šį pri
kišimą Amerikai daryti? Nejaugi jis iš piršto išlaužė 
tokį skaudų kaltinimą prieš savo kaimyną? Nejaugi 
jis taip elgiasi tik tuo tikslu, jog nori pakenkti san
tykiams tarpe Kubos ir Jungtinių Valstijų?

Labai sunku tuo tikėti. Juk jis negali nežinoti, 
kad santykių tarpe Kubos ir Amerikos įtempimas skau
džiai pakenktų ir Kubps, interesams.

Faktai štai kokie. Po Revoliucijos Kuboje į Jung
tines Valstijas subėgo “nuskriausti” Batistos režimo 
šalininkai. Jie čia susirado šiltą prieglaudą. Jiems tai
kau ja mūsų šalies reakcionieriai. Visi jie dabar pasi
rengę Kubos revoliucinę vyriausybę šaukšte vandens 
prigirdyti. Jie prieš ją suokalbiauja. Jie iš Amerikos 
ginkluoja Kuboje pasilikusius batistinius kriminalistus. 
Jų vadas Pedro Diaz Lanz, kuris randasi saulėtoje Flo
ridoje, viešai didžiuojasi, kad jis suorganizavo ir va
dovavo lėktuvų ekspedicijai prieš keletą dienų į Kubą. 
Jie iš lėktuvų ne tik plakatus prieš Castro išmėtė ant 
Kubos sostinės Havanos, o ir du žmones nušovė, ir 
daugelį sužeidė.

O ką darė ir daro mūsų vyriausybė tiems batisti- 
niams kriminalistams suvaldyti? Kol kas, gaila pri
pažinti, nieko nebuvo padaryta. Prezidento ir valsty
bės departmento pasiteisinimas, kad jie negalį 
sukontroliuoti, neišlaiko jokios kritikos.

Mums atrodo, kad tiek Kubos, tiek mūsų 
žmonių gerovė reikalauja tuojau padaryti galą 
tinių kriminalistų ir jų amerikinių talkininkų
vencijai į Kubą. Tai būtinas, tai neatidėliotinas reikalas.

Amerikos lietuviams Drus
kininkai mažai žinomi kaip 
svarbus kurortas, kaip žmo
nių • sveikatos atnaujinimo fab
rikas. Mažai buvo žinomi 
dėl to, kad carizmo laikais 
Druskininkai, nors juose jau įeina prie grožio 
gydėsi žmonės, buvo, paly- raukšlėtu veidu senutė su jau- 
ginti, mažas miestelis, o gy- na mergiščia, gal savo anūke, 
ventojai čia buvo daugumoje,žiūriu, ką jos darys? 
sulenkėję.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Druskininkus buvo užgro- į 
bę Lenkijos ponai. Čia, Drus- i 
kimokuose, kiekvieną vasarą J 
praleisdavo Pilsudskis, 
gyveno medinėje viloje, 
aukštoko kalnelio, ant 
muno kranto, ties ta vieta,! 
kur į Nemuną įbėga sriaunio
ji Ratnyčėlė.

žmonės kalba, kad Pilsuds
kis, gyvendamas toje 
ryžosi vienu šūviu 
du zuikius”: (1) 

■ žmonėms, koks jis 
koks demokratas, ir 
ten pat jis galėjo 
skersai Nemuną Lietuvą, ku
rią, turbūt, galvojo kada nors į 
bandyti okupuoti, panašiai į 
kaip buvo okupuotas Vilnius I 
ir Vilnija.

Bet jam rambūs neduodavo į 
1 anoje pusėje Nerfiuno 
i nantieji dzūkai:
palei patį Nemuną ir, stovė
dami ant krantelio, rėkdavo:

—Pilsudski, grąžink mums 
Vilnių!.. ratorė, vyriausioji [................................

Rėkdavo jie garsiai, kad vi-! Abudu dar jauni, tarybiniais į Linkiu jam 
si Druskininkai girdėtų. Tai 
padarydavo didelių nesmagu
mų tam liaudies priešui, ku- Daktarė Vosylienė ypatingai i 
ris, sakoma, čia pat turėjo ir! pilna energijos ir gajumo mo-; ti mūsų 
neblogą meilužę ar dvi. : teriškė. Kartą Zimanus i.

Ties Ratnyčėlės žiotimis la-'mane Vosyliai buvo pasikvie-, noma suruošti Newarke ope- i. . . _ . .. . i “Silvijos” pastatyma.
pakviestas Brooklyn© 

operetę suvai- 
Bet drg.

pranešė, kad dėl susi- 
aplinkybių to nebus 
padaryti. Gaila.
draugai ir draugės ai- 
gali aplankyti su 

’ Naujosios Anglijos

viloje, 
“nušauti 
parodyti 
kuklus, 
(2) iš 
matyti

Tuojau prausiasi! Gerokai 
patrynusios, abidvi atkiša sa- 

I vo veidelius link dangaus ir 
• laukia, kol skaisčioji saulelė 
! balzamą nudžiovins, arba kol 
jis susigers į nedidelius vei- 

įdėlius — viena jau sutrauk- 
N ; tą raukšlių, amžiaus supintų, 

. "Į kitą — jauną, gražų, kaip 
tik vos prinokusį persiką!..

Stovėjau ir žiūrėjau, kas 
bus toliau ? Kai veideliai abie
jų nudžiūvo, senutė dar išgė
rė vandens, po to prisileido į 
butelį jo, na, ir abidvi pa
tenkintos nuėjo savais keliais.

Taisyklė yra ta: nevalia 
braukti nuo veido grožio šal
tinio vandens: jis būtinai tu
rįs susigerti į veidą, tik 
met jis žmogui palaikys

skaitvtc-

jau ture-

juos

šalies 
batis- 
inter-

Prieš atnaujinimą bandymą
ŽENEVOJE VĖL ATSINAUJINO derybos tarpe 

Rytų ir Vakarų dėl uždraudimo atominių ginklų ban
dymų. Tegu įvyks susitarimas! Tegu nė viena šalis 
nebeišdrįsta atnaujinti atominių ginklų bandymus.

Reikia, kad .Amerikos žmonės visur prabiltų į mū
sų vyriausybę griežtu, galingu reikalavimu: Nė kalbos 
neprivalo būti apie atnaujinimą bandymų!

Tiesiog valdžios “panosėje”
ŠTAI KAS IŠKILO AIKŠTĖN Washingtone: Net 

keliuose federalinės valdžios statybos projektuose grie
žtai atsisakoma samdyti negrus darbininkus. Toks esąs 
susitarimas tarpe kontraktorių ir statybininkų unijos.

Kur buvo valdžios pareigūnai, kurie tarėsi sutartis 
su minėtais kontraktoriais ir leido ant visos šalies už
traukti šitą gedą?

Šiai biauriai diskriminacijai prieš negrus turi būti 
padarytas galas!

Jaunieji tarybiniai svečiai
JAU DEŠIMT JAUNŲ tarybinių mokytojų ir stu

dentų atvyko Amerikon, o kiti keturiolika pribus už 
' dienos kitos. Jau pribuvusios grupės pirmininkas Ka- 

gėr Khasanov, iš Tadžikistano Respublikos, pareiškė:
“Mes atvykome su atviromis širdimis ir su troški

mu padidinti draugiškumą tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos”.

Mes sveikiname šiuos jaunus svečius. Lai jų ši

tuo- 
gro-

Vykstame vėžiauti
Mūsų kaimynystėje gyvena 

gyve-į įdomi pora: Vitalis ir Aldona 
jie ateidavo Vosyliai. Abudu jiedu gydy

tojai, abudu chirurgai. A. 
Vosylienė, be to, yra' “Vil
niaus” sanatorijos 

vyriausioji

katos jau nėra šiais metais 
“Laisvės” vajininkas. Bet 
darbščią v a j i n inkę drg. F. 
Šimkienę. Jai pagelbsti kiti 
draugai bei draugės. Jie sa-j 
ko, kad nebus atsilikę 
metais nuo pereitų, dar 
pažengti pirmyn. Gero 
sekimo !

Iš Centrinės
Amerikos w

Sveikinu jus, šiauramerikie
čiai, iš pietų šalies Panamos.

Panama randasi toj dviejų 
Amerikos (Šiaurinės ir Pieti-

šiais!
tikisi 
pasi- nės) sąsYnaugoj, kur Ramusis

vandenynas tik už 30 mylių 
nuo Atlanto. Ji randasi 9-toj 
paralelėj, galima sakyti, tik 
pora šuolių nuo Ekvatoriaus, ; 
bet dar vis šiauriniame žemės 
pusrutulyje. .

Lapkričio 3 d. New Jersey L.Bot.panamlečiai skaito save 
valstijoje įvyks valdininkų i t1 etm1?. , . . , . ..
rinkimai, kuriuose bus išrink-1,iais* ^1G ro^uola» kad jų zie- 
ta 60 naujų assemblymanų ir' ma nuo 
12 naujų senatorių.

Kiekvieno piliečio pareiga j 
naudotis savo pilietinėmis tei
sėmis, panaudoti savo balsą 
išrinkimui į valdvietes ir įsta- 

> tokių 
asmenų, kurie pravestų įsta
tymus, patenkinančius daugu
mos žmonių poreikius. j galvos.

Tačiau * 'bočiai, nežinoda- i dos. ( 
mi kandidatų platformos bei vo šešėlis devynių •I.. ,, J-__ .

New Jersey valstijos 
piliečiams

pusrutulio gyvento

Drg. J. Gasparaitis, gyve
nantis 222 Ryan St., Hillside, 
N. J., ilgametis šios kolonijos 
veikėjas, “Laisvės 
jas ir ir ilgametis LDS 101 
kuopos sekretorius,
jo dvi širdies atakas. Pirmą— 
kai lankėsi Sovietų parodoje 
New Yorke, o antrą namie. 
Yra sergantis ir turi užsilai
kyti ramiai.

Drg. Gasparaitis jau kelinti), . ... . .
metai pensininkas. Jis svei- Į ^2^2..,,°1
kas būdamas lankydavo kiek
vieną parengimą. Yra gerų
tikslų rėmėjas, daug prisidė
jęs prie vietinės Darbininkų 
draugijos.

Linkiu jums, drauge, ligą 
nugalėti ir vėl būti sveikųjų 
tarpe. Tik gaila, kad iki šiol 
vietiniai apie jo ligą nieko 
anksčiau nepranešė.

Na, ir vėl ištiko nelaimei 
drg. A. Skairių. Begelbstint 
moteriai nuvalyti langus, su
simušė stiklas ir sužeidė del
ną. Nuėjus pas gydytoją rei
kėjo 20-ies “stičių” c------

administ-! susiūti. Ranka sutinus. Gai- 
gydytoįa.1 la £'Gro m darbštaus draugo.

.............. i greito pasveiki-
! metais pasiekę savo specialy-. mo.
l.e; abudu draugiški žmones.! —:—

Nesmagu, bet turiu praneš- 
i parengimų lankyto

ji’Jams nusivylimą. Buvo ma-

bai gražu. Pastatytas nau-!tę viešnagėn ir svetingai pa-įmetės 
jas, lenktas tiltas, o neužilgo vaišino.

i tą tiltą puoš net keturios 
i bronzines žmogaus
skulptūros. Gražinimo darbai 
čia dar tebevyksta. Aukščiau 
ant kalvelės, sakoma, bus 
pastatyta nemaža statula — 
“Dzūkija,” kuri turės ranko
je žibintą, iš toli toli matomą.

Daugiau.

birželio 1-mos iki 
čia nėra ru-

; m a 
; gruodžio 1-mos.
1 dens, nei pavasario—tik žie- 
1 ma ir vasara ! Dabar vaikai 
baigė žiemos mokslą ir ren
giasi vasaros atostogoms. . ..

Beveik Ekvatorius, bet kli
matas pakenčiamas. Dabar 
čia saulė beveik tiesiog virš 

šešėlis tik vienos pė- 
(O Lietuvoje, kai būda- 

i žingsnių, 
tai gindavom kiaules namo*) 
Dabar saulė šviečia iš Pietų, 
bet birželio 21-mą ji švies iš 
šiaurės ir šešėlis 12-tą valan
dą dieną bus nukrypęs į Pie
tus.

Kad ir arti prie Ekvato
riaus, temperatūra pakenčia
ma — dabar apie 85-90 laips
nių, naktys šaltesnės—iki 75 
laipsnių; dabar drėgna, daug 
lyja'.

Gyvenimo aplinkybės viso
kios. Priklauso nuo išgalės. 
Bet mums amerikiečiams jos 
neblogos.

Įdomi 
daug apie 
ateityje ir 
bar mano 
labai daug laiko ir 
tai terašau trumpai.

Kaip ir kodėl aš 
dau, niekam nėra svarbu, nes 
tai asmens dalykas. Tik tiek 

1111 galiu pasakyti, kad mano fir- 
'• i ma mane čia pasiuntė techni- 

, UJI1’jkos reikalais kaip techniška 
; patarėją tobulinime ir tvarky- 
j me šios šalies—Panamos Res
publikos — transportacijos.

Įspūdžiai skrendant per 
Karibų jūrą. (čia negali M- 
taip atvykti, kaip tik laivu jįv 
ba lėktuvu), aplankymas Bal
boa, Ramiojo vandenyno at
radėjo, statulos; puikumas 
Pacifiko pakraščio, ir kiti 
įspūdžiai laisvesnėmis valan
domis verda-kunkuliuoja ma
no 
ra

jų nusistatymų, išrenka valdi
ninkais tokius, kurie griežtai 
paneigia daugumos žmonių 
būtiniausius reikalus. Tad, 

įmanau, yra reikalas supažin- 
į dinti darbininkus balsuotojus 
į su tais kandidatais, kuriuos 
remia New Jersey valstijos 
CIO Council ir State Federa
tion of Labor.

Į senatorius yra užgirti *ant- 
defnui ram terminui šie kandidatai:

Gional C. Fox iš Essex, Jo
seph W. Cowgill iš Camden, 
John M. Lynch iš Middlesex 
ir John Waddington iš Salem.

Į Assembly: Frank Meloni, 
George M. Miller ir Richard 
A. Lynch antram terminui ir 
Edward J. Sweeney pirmam 
terminui.

Taipgi unijos yra indorsuo- 
ti šie kandidatai:

Maurice F. Brady, John J. 
Kilewski, Thomas F. Connery, 
William A. Sutherland, John 
Wadington ir Roy Wheeler.

Šie visi kandidatai yra uni-! 
jų užgirti ir unija veda 1.....
paniją juos išrinkti. Todėl 
patartina einant prie urnų tu
rėti po ranka unijų remiamų 
kandidatų vardus, už juos 
balsuoti. šie visi kandidatai 
mažiau ar daugiau kovoja už 
darbininkams naudingas re- 
f oi mas.

Prieš 50 metų Samuel Gom- 
pers yra pasakęs: kai įžengi 
į balsavimų būdukę, nepersi- 
piauk sau gerklės. Taip saky
damas jis turėjo mintyje bal
savimą už priešingus savo in
teresams kandidatus, o tai yra 
persipiovimu sau gerklės.

J. Bimba

galima būtų
Gal

Bet da- 
reikalauja 
pastangų,

ją parašyti, 
parašysiu.
darbas

i B u v o
I Aido choras 
dinti gruodžio 6-tą. 
Grybas 
dėjusių 
galima 

Jeigu 
diečiai 
“Silvija 
kolonijas, tai, manau, galėjo 
pašvęsti dar vieną sekmadie
nį atvykti ir į Newarka. Bet 
tai pačių aidiečių reikalas.

Taip, “Silvija” buvo vaidin
ta Newarke. Bet ir ši ir ki
tos operetės buvo vaidintos ir 
kitose kolonijose po kelis 

į kartus. Gi mes šioje apylin- 
visuomet pilną viedrą vėželių j kėje meno srityje esame bied- 
sugaunu. į ni, ir tik vakarienėmis visada

—Į Gilšės ežerą!.. Į tą pa- lankytojų nepatenkinsime.
tį, kurį Vincas Krėvė meist-! 
riškai aprašė, apdainavo, ar į 
ne ?

—Taip, ten toliau, už Mer-j 
kinės ;

Neužilgo buvome palei Gil- i 
šės ežerą — nedidelį, bet, sa-j 
koma, labai gilų. ;

H. Zimanas tuojau sėdo į, cjna be nuostolių ir suteikia 
tokią 

lie
pi r- 
at- 

yra 
be

Bet tai ne viskas
Vieną pavakarę A. Vosylie-I 

didumo nė skambina mums telefonu * 
ir sako:

—Norite pavėžiauti ?
— Kur ?
—Pamatysite, 

te. Pasakysiu 
žiausime ežere, 

Mudu su Zimanu sutinka- 
Maif sakė Druskininkų vyk-’ me; jis pasiima dar ir meške- 

domoįo komiteto pirmininkas pę-—Gal dar gi ir nepergud- 
pat rią lydekėlę sučiupsiu, — tie- 

neužilgo skersai Nemuną bus šijasi redaktorius.
S. Kondraška, kad čia

pastatytas tiltas pėstiems per- 
' eiti. Vėliau kairiojoje Nemu- 
I no pusėje (Suvalkijoje) numa- 
j tomą statyti sanatorijas ir ki- 
! tus pastatus. Kitais žodžiais 
1 tariant, ilgainiui Druskinin- 
! kai apims abidvi Nemuno pu- 
j sės, o tada grožis bus neapsa
komas. Miestas bus didelis.

Bet visa tai tebėra dar tik 
i planuose.

Toliau į rytus, pirmininkas 
i Kondraška sakė, bus pastaty
tas didelis skersai Nemuną 
| tiltas važiuotiems. Taigi, šio 
j miesto ateitis, kaip matome, 
i yra labai skaisti.

Druskininkuose mineralinių 
versmių, pagal geologų ap
skaičiavimą, yra daug ir jos 
neišsisems per šimtmečius. O, 
tai reikš laimę milijonams Į 
žmonių, taisantiems savo svei
katą.

Grožio šaltinisi
Miela vaikščioti keleliu pa

gal Nemuną, žmogus, atsikė
lęs anksčiau, vaikščioji ir žiū
ri ypatingai į aną pusę: ma- 

1 tai, kaip' iš ten žmonės atsku- 
i ba į miestą. Vieni gabena 
| ką nors į turgų, kiti, mažie- 
iji, atvyksta mokyklon; at- 
| vyksta mokytojai, tarnauto
jai. Čia pat juos didelė mo- 
i torinė valtis kelių minučių 
! bėgjje perkelia per tėvelį 
Nemuną.

Palei patį Nemuną, antai, 
pakrantėje, padaryta platfor- 
mukė. Ties ja bėga ir bėga 
be sustojimo iš trijų didelių 
kranų mineralinis vanduo, šis 
šaltinis vadinamas “Grožio 
šaltiniu.” Kodėl? Pamatysi
me.

Kiekvieną rytą čia pilna 
žmonių: vieni atėję pagerti 
vandens, kuris, sakoma, labai 
sveikas. Kiti, įsigėrę vandens, 
paplauna dantis, bet negeria. 
Treti, ypatingai moterys ir 
mergaitės,- prausia veidus. 
Šis paskutinis dalykas mane 
labiausiai įdomina.

Grožio šaltinio vandeniu 
nupraustas veidas, sakoma, 
išgydo visokius atsiradusius

čia atkly-

jei važiuosi- 
tik tiek: vė- 
o ne miške.

Su mumis vyksta ir Vosy- 
lienės dukrelė, taipgi Aldona.

—Važiuosime į Gilšės eže
rą ; aš ten dažnai vykstu ir

vaidentuvėj. Bet dabar ne
laiko apie tai rašyti.

Bevardis

pa-Nesmagu, bet reikia 
gvildenti šį negerą mūsų 
draugų nuomonę, kad Newar- 
kc nieko negalima rengti — 
kad niekas iš to neišeitų. Bet 
kada koks parengimas šioje 
kolonijoje įvyksta, tai jis iš-

valtelę su meškere savo lai- Jorganizacijoms šiokią t 
mei išbandyti, o mes nuėjome | paramą. Aišku, kad Jau 
į mišką rinkti malkų, kad ga- bus tiek publikos, kiek 
lėtume laūžą sukurti. Tuoj; niiau būdavo, bet ttfrime 
liepsnojo laužas, tuoj d-rė į siminti, kad tokia padėtis

! Vosylienė pakepino gabaliu-ljr kitose kolonijose, kad 
kus mėsos, pririšo prie paga-į apylinkinių kolonijų pagalbos 
liukų ir juos susmeigė van- ■ svetainių nepripildysi.
'........  ’ .... 4' L ’ ■ g-s t>]Ogas įsikalbėjimas tu-

i rėš būti visapusiai
i tas, kad suradus
I padėčiai pataisyti.
į Bet be vietinių
i jų ir veikėjų bus

liukų ir .
dens pakraštyje. Kas toliau?' 
Motina su dukra braidžiojo • 
po vandenį su degančiais fa-; 
kelais ir gaudė vėžius, susi- • 
būrusius palei mėsos šmote-į 
liūs. '

Neužilgo turėjome didesnę ; padaryti"

pagvilden- 
būda šiai 4.

organizaci- 
sunku tai 

neužilgo turėjome aiaesnę. padarytt Blogumas tame, 
posę yiedro vėžių. _ ; į<acĮ vietos veikėjai pačiame

Nusivylęs nesekme,^ musų. yetuvi.ų centre negyvena, su 
žvejas sugrįžo į sauszemį n*j jaįs nesueina, jie gyvena tolo- 
kepė lauže bulves. Atsnado į užmiestyje. Pilietis 
ir sviesto. Koks skonis! , ._

Vakaras buvo tykus; oi as. , p Senas Jonas dėl švei
tru putelį vėsokas, bet sausas, į______ ._______________
malonus. Mėlsvoje padangėje • . x . . , , .
lėkė gervių pulkai — girdė- j ’
jome jų balsus; turbūt, jau i 
keliavo į šiltus kraštus žie- 
mavoti.

Grįžome namo jau apie vi
durnaktį. Istorinėje . Gilšėje 
pagautus vėžius valgėme tik 
kitos dienos vakarą. Ežerų 
vėžiai čia daug mažesni, negu 
Maino valstijos jūrų, bet gar
dūs !

Visa tai čia plačiau pabrė
žiau, kad parodyčiau, kaip 
galima gražiai, žmoniškai čia 
praleisti laisvalaikį, vakarus.

Kultūrinis judėjimas
Druskininkuose veikia Kul

tūros namai su puikia sale 
koncertams, šokiams ir kito
kioms pramogoms. Gėrėjausi

garbinga misija prisidės prie tolimesnio pagerinimo 
santykių tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos!

vieną 
• davė garsusis Vilniaus stygi- 
Į nis kvartetas, kitą pa t y s 
Druskininkų saviveiklininkai, 
daugiausia moksleiviai, trečią 
— Vilniaus Filharmonijos ar
tistai.

Man sakė, čia koncertai 
dažnai vyksta. Vadinasi vie
tos žmonėms, taipgi poilsiau
tojams nuobodžiauti ' niekad 
netenka.

Kultūros namų direktorės 
pareigas eina sumanioji Juli
ja Gelusevičiūtė.

Dažnai vyksta jaunimui 
kiai Kultūros namuose ir 
natoiijoše.

Laikraščių galima gauti 
šokių, ne tik tarybinių, o ir,iš 
kitų šalių. Pavyzdžiui, kios- 
kose gaunamas net ir Londo
no “Daily Workerfs.”

Trečiame laiške parašysiu 
daugiau. 1

so 
sa

vi-

Binghamton. N. Y.
Iš LDS 6 kpj susirinkimo

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko spalio 5 dieną. Nedaug 
narių atvyko į šį susirinkimą. 
Tur būt pabijojo lietaus. Gal 
sekanti susirinkimai bus sėk- 
mingesni.

Kuopos finansų sekretorė 
pranešė, kad S. Dainis pa
sveiko. Bet dar serga J. Goš
tautas ir V. Sadonienė. Drg. 
V. Sadonienė šio mėnesio 7 d. 
buvo paimta į ligoninę. Taip
gi serga ir drg. Bronė Zmit- 
raitė - Keršulienė, kuri da
bar gyvena Brooklyne. Per 
savo sesutę Viktoriją ji pra
šė persikėlimo lakšto iš 6-os! 
kuopos į vieną iš tų, kurios 
gyvuoja Brooklyne. Jos pra- 

į šymas išpildytas. Linkime ser
gantiems draugams greitai 
su sveikti.

Yra keletas narių užvilkę 
duoklių mokėjimą. Tie nariai 
turėtų prie pirmos progos už
simokėti savo narinius mokes
čius. Visada geriau užsimo
kėti mokesčius iš anksto, ne
gu juos užvilkti. Užvelkant 
mokesčius galima prieiti prie 
susispendavimo. O kuomet 
narys susispenduoja, tai pra
randa savo teisę prie pašal
pos ir apdraudos. O tas la
bai svarbus dalykas.

Mūsų kuopa jau per kele
rius metus nėra įrašius nė 
vieno naujo nario. Manau, 
laikas kiekvienam susirūpin
ti tuo svarbiu reikalu ir jaus
ti, kad esame prasikaltę savo 
organizacijai už tokį didelį 
nerangutną naujų narių įra
šymo darbe. Pasirūpinkime 
visi gauti naujų narių!

Ona Wellus

si i

Bet ji 
žiūrėt. Linkėtina, 
sugrįžtų tarnaut 

tarnavo pirmiau.
Remeitienė, gyve-

Ber-/

New Britain, Conn.
Lankantis laikraščio “Lais

vės” reikalu teko patirti, kad 
keletas gerų draugų buvo sun
kokai susirgę. Jonas Aukščiū- 
nas, 11 Rhodes St., iš nelem
tos ligos išsilaisvino,, sutvir- 
tėjęs ir po lauką pasivaikšto. 
Nors Jonui pasidarė ligos lai
ku diktos išlaidos, jis iš 
džiaugsmo, kad pagijo 
dingai parėmė spaudą.

Jonai, būk tvirtas, ir dėkui 
už gražią auką.

Juozas Malinauskas buvęs 
operuotas, bet jau sutvirtėjęs. 
Buvo malonu girdėt, kad svei
kata pataisyta. ?

Ona Mickevičienė nusiskun
dė, kad jai akys netarnauja, 
kaip reikia. Lankanti gydy
tojus. Ji sakė: Nejaugi nuo 
žiūrėjimo į' televizorių tie ne* 
gerumai pasireiškia? 
mylinti į jį 
kad akys 
taip, kaip

Karolina
panti 46 Mildrum Rd., 
lin, Conn., buvo parpuolus ir 
nusilaužė rankos kaulą. Gy
dosi namie, gal pilnai dirbti 
per kokį laiką negalės. Tiek 
džiugu, kad ranka baigia su- 
sveikt.

Pranas Naunčikas buvo iš
ėjęs ant pensijos gyventi, bet 
pasitaikė jam mylimas dar
bukas mažoje įmonėje. Per 
nelaimę drūčiai apsidegino vi
są kūną. Sakoma, jog sunko
kai sergantis. Linkėtina vi
siems pilnai pasveikti.

Pranas ir Uršulė Gardaus- 
kai vasarą pardavė savo se
ną stubą ir jau gražiai saVo' 
naujoje stuboje įsikūrė. Pra-i 
nas taipgi spaudą pAtknėJ 
Vardai tilps savo vietoje.

2 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., spalio (Oct) 30, 1959 ■;



GOBI DYKUMŲ RADINIAI
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dis šios mezozojaųs įvairių 
ir gausių roplių grupės is
torijoje, bet ir susidaryti 
naują jų bendro vystymosi, 
gyvenimo būdo vaizdą. Tas 
pat ir su atskiromis kaino- 

aptikta zojaus žinduolių grupėmis.

Išlikę net'žiau kaip 10 savarankiškų 
odos ” atspaudai — rečiau- faunistinių kompleksų, ras

tų Mongolijoje. Pagal tai 
, Tr . , . at galima spręsti ne tik apie

T>. I Kreidos periode Nemege->e n c| r Centrinės Azijos
ame is i-tu slėni buvo apsėmusi l^z-, stuburinių evoliucijos kryp- 

.i, a p a u g ę kokios didelės upes delta, I a faunų ry-
■.kurioje, matyt, gyveno dau--*į su žinynu fauno- 

gybė ančiasnapių dmozau-(mjs 
alnagū brio rų, kurie savo gyvenimo bū-1 

papėdėje driekia- du primena dabartinius be

ri. K. Roždestvenskis 
Biologijos mokslų kandidatas

(Pabaiga)

V- i kone kapu,”

agentūros laikraštis

za)' ir kitos prie Kinijos {že
myno esančios salos yra Ki
nijos teritorija ir dėl to vi
siškai teisėtos yra Kinijos 
Liaudies Respublikos pas-

D1NOZAURŲ (daugybė ančiasnapių dino- (Galima priskaičiuoti ne ma- 
KAPINYNAS jzaurų skeletų. 7.... 1

Nemegetu slėnis, į kurį *. -
mes veržėmės, yra apie 200;sias reiškinys, 
kilometrų ilgio ir 50 kilo-' 
metrų pločio. < 
siniai smėlynai, : 
saksauluN Vandens beveik 
nėra.

Nemegetu kalnagū brio 
pietinėje 
si didžiulis vingiuotų ir gi-:gemotus. 
lUkan.ionų labirintas. Sta- ' Ančiasnapiai dinQzaurai

čioje sudaryti iš visiškai 
vertikalių raudonojo smil
tainio sienų, kaip ir Bain- 
Dzake, o jų viršų dengia 
geltonai pilkų smėlių su di
nozaurų kaulais kepurės.

Pirmąją dieną buvo ras-

Antrojoje mezozojaus pu
sėje MLR teritorijoje buvo 
supeikėjusios didžiulės ly- 

’ gumos. Jose augo gausi au-
•1 eJ 0 jgalija. Esant drėgnam tro- 

1 piniam klimatui, susidarė 
i ypač palankios sąlygos įvai-

dviejomis kojomis. Tai bu-1 
Ivo milžinai, siekę 10-12 i 
metrų aukščio. Priekine jų (rįems rOpliams, jų tarpe 
galvos dalis buvo issiplėtus, (Jinozaurams4 vystytis, 
panašiai kaip anties sna- ■ 
pas.

Nemegetu rastieji ančia
snapiai priklauso zaurolofų 
genčiai. Jų nasruose buvo 
visa “dantų batarėja” — 
keli šimtai dantų. Snapas 
padėdavo apčiuopti žolę, 
kurią susmulkindavo dantų 
“batarėja.” 

• Priekinės ir užpakalinės 
zaurblofo letenos baigėsi 
kanopomis. Tačiau tik vidi
niai priekinių letenų pirš
tai turėjo kanopas, išori
niai pirštai buvo trumpi ir 
k a n o p ų neturėjo — jie 
įtempdavo plaukiamą s i a s 
plėves. Ant priekinių galū
nių gyvūnas nusileisdavo, 
tikriausiai, maitindamasis. Į 
Pagrindinį svorį einant ne- ( 
šė užpakalinės, į kolonas ( 
panašios, kaip dramblių,1 
tripirštės letenos su plačio- 

. .mis kanopomis, padidinan-
Ramioje padėtyje ^omjs atramos plotą einant 

minkštu gruntu.
Ančiasnapiai dinozaurai 

neturėjo specialių apsigyni-

nozauro — tironozauro — 
skeletas. Skeleto ilgis—ne

kas gyva, turėjo 
ioji pabaisa, kai ji ei- 
medžioti Nelengva

šimtcentimetrinių d a n tų- 
durklų, kuriais buvo nusėti 
metriniai nasrai, ir nuo ga
lingų užpakalinių letenų 
nagų, primenančių milži
niško pasakų drakono ko-

Mūsų rankose yra Lon-, Per visus “Darbininko bal- tangos suvienyti visas Ki- 
done išeinančio Lietuvių so” puslapius raudona gijajnijos žemes vienoje valsty- 
profesinių sąjungų grupės praeina anti-komunistinės 
egzilėje dvimėnesinio laik- nuotaikos, neapykanta vi- 
raščio “Darbininkų balsas” | sam tam, kas kuriama dar- 
Nr. 10 (28) ir Nr. 1 (31),'bo žmogaus labui socialisti- 
išėję 1958 m. spalio mėn. ir nėse šalyse, šmeižtai ir me- 
1959 m. sausio-vasario mėn. 
Mes nežinome, kas šį laik-

kU. -W. AJ3.. Ji: j8» i A/

Tarybų Sąjungoje seniai

bėje, išvyti iš savo žemės 
imperialistų agentūrą, kuri, 
svetimųjų kurstoma, apšau
do Kinijos teritoriją, truk
do jos prekybinius ryšius 
su užsienio šalimis, skan
dindama prekybinius laivus

Lawrence, Mass
Rubber Tire Co. pakėlė 

darbininkams algas septy
niais procentais. Darbinin
kai streikavo savaitę laiko. 
Jie yra organizuoti į ČĮO 
uniją, tai ir gavo, nors ne
didelį, algos pakėlimą.

I

raštį leidžia, kas jame ben- likvid'ot;s plistų, dva- * vykdydama kitokius pro- 
dradarbiauja — laikraštyje rininkn it. kjtl « vokacimus veiksmus, kad
minimos pavardės Lietuve-; naudot% b klaX. Viso pa- tlk Plikytų įtempimąTai- 
je visai nežinomos. Tačiau i O£nll- ^„hn V; varno sąsiauryje, sukursty-nežinom9s; ( šaulio darbo žmonėms tai 
is laikiąscio tui mio galima pasididžiavimą. Da- 
suprast! kad Jį leidžia gru-(bar praktikoje įrodyta, kad 
pe su hit euninkais is. Lie-1 vjSuomen§ ga]į apsieiti be 
tuvos pabėgusių buvusių so-, išnaudotoju. Bet socializmo 
cialdemokratų ar pnsishe-; - 

į_ jusiu prie jų žmonių. vardu besidangstantiems 
“Darbininkų balso” leidė- 

Dauguma buvusių social-'jams į tai tik nusispiauti. 
demokratų dabar Lietuvoje Pasirodo, laikraščio bendra-

veiksmus, kad

tų naują karą. Tik imperia
listai, siekiantieji vėl pa
vergti Kiniją, ginčija Kini
jos Liaudies Respublikos 
suverenines teises į jos pa
kibančio salas.

“Darbininkų balso” leidė
jai puikiai žino, kas yra o-

l dirba kūrybinį darbą, daly-' darbis J. Gutauskas “sura-1 kupavęs Taivanio salą ir 
i vau ja kuriant naują komu- do” Tarybų Sąjungoje luo-: kitas, prie Kinijos žemyno 
nistinę visuomenę. Surado'mus (“Darb. balsas”) Nr. 1. esančias salas, kieno karo 

(31). Nežinodamas kaip tuos (Įaįvai ir lėktuvai nuolat pa-

Agawam Dye Works Co. 
pakėlė darbininkų algas 10 
procentų. Algas pakėlė be 
streiko, pasitarus su unijos 
vadais. ..

Jau baigiasi vasaros sezo
nas, tai su pabaiga lapkri
čio užsidarys ir mūsų gra
žusis Maple parkas. Parko 
bendrovė, pirm uždarymo, 
dar ruošia labai gerą ban
ketą.

Banketas įvyks sekmadie
nį, lapkričio 22 d., 2-aą vai. 
po pietų. Komisijoje yra J. 
Kuodis, A. Večkys, J. Ru
dis ir S. Penkauskas. Visus 
ir visas prašome atsilanky
ti. Bus skanių valgių ir tin
kamų gėrimų.

co
Mire Ambrožejuš Stravin

skas. 1912 metais laike di
džiojo Lawrence audėjų 
streiko buvo labai veiklus 
kovotojas. Jis sakė kalbas, 
rinko streikierių pagalbai 
aukas.

Nuliūdime paliko savo 
žmoną, dvi dukteris, žentus 
ir anūkus. Reiškiu gimi
nėms užuojautą, o velioniui 
lai būna lengva ilsėtis.

Mirė Antanas Bilatia. Il
gai sirgo. Nuliūdime liko se
suo, švogeris ir kiti gimi
nės. Reiškiu giminėms už
uojautą.

Mezozojaus pabaig o j e , | 
pradėjus kilti kalnams, že
mynai, jų tarpe ir Cent
rinė Azija, žymiai nusausė
jo. Atskiros roplių grupės 
neteko natūralių gyvena
mųjų zonų. Visiškai išmirė 
dinozaurai ir kitos grupės. 
Juos pakeitė žinduo liai, 
greit įsikūrę visose pagrin- ■ ronimas 
dinėse gyvenimo zonose. Iš (jeigu kai kurie socialdemo-1 dūrinis mokslas jiems ne- 

kad dėl to 
_ ____  su I “metai iš metų vis daugė-

hitlerininkais,1 ja žmonių su žemesniuoju 
(proceso išdava. i matyti, jie jautė, kad jų mokslu”, nes Tarybų Sąjun-

Terciaro periodo eoceno (darbai giminingi hitleriniu- goję dar 1939 metais “auk- 
I epochoje Mongolijos terito-' kų nusikaltimams Lietuvo- (štosiose ir vidurinėse me
rijoje vėl gausu vandens ir i je ir dėl to gali tekti atsa-' kyklose nuo 7 klasės buvo 
miškų, kurie antroje perio-! kyti prieš darbo žmonių tei-(įvestas mokslo mokestis”, 
do pusėje pasikeičia mišką- ( smą. 

(stepėmis, o pabaigoje—krū- 
i'mais apaugusiomis stepė-(talkininkai dabar rašo, ko
mis. Iškilimai terciaro pa/kiomis mintimis jie gyve- 
baigoje apėmė ir Mongoliją, (na? Kieno reikalus jie gi- 
pavertę ją aukštikalnių ša- (na, kokių darbininkų atsto- 

|limi su atšiauriu kontinen- vais jie save laiko?
tiniu klimatu.

Naujos e k s p e d icijos į 
Centrinę Aziją žada nau
jus atradimus, kurie labai 
svarbūs istorinio gamtos 
mūsų planetoje vystymosi 

i pažinimui, 
t 

; vertimas iš žurnalo 
Kultūra i žiznj," 1958 m. Nr. 12) ,

sau vietą ir darbą pagal iš
galės ir buvę Lietuvos so
cialdemokratų partijos va
dovybės nariai, tokie kaip 
Liuda Purėnienė, Dzidas 
Budrys, Vincas Galinis, Je- t ___  __ A.____  „ .....

Plečkaitis ir kt.' bininkams “aukštasis arvi-

luomus apibūdinti ir pava
dinti, autorius užsiima pa
prastu melu. Jis rašo, kad 
Tarybų Sąjungoj darbinin
kų vaikams ir patiems dar-

'V I <_>

jų kainozojuje susiformavo Į kratų veikėjai vis dėl to iš1 prieinamas” 
i daug būrių — tai įvairaus ' Lietuvos pabėgo kartu 
' prisitaikymo prie aplinkos j okupantais ’

Tironozauras buvo di
džiausias sausumos grobuo
nis visame Žemės egzistavi
mo laikotarpyje. Atskiri 
atstovai, stovėdami ant už
pakalinių kojų, siekė dau
giau kaip 10 metrų, bend
ras jų kūno ilgis buvo 15 
metrų. 1 
papildomu ramsčiu buvo 
galinga uodega. Priekinės 
/iU’onozauro letenos buvo to- 
V&s mažos, kad net^nega- mo prįemOnių, kaip kiti žol

ėdžiai dinozaurai. Tai rodo, 
kad ančiasnapiai dinozau
rai seniai prarado tiesioginį i 
sąlytį su sausumos grobuo-' C O “KitKnrn 1 ■/>•>

Ką gi šie buvę Hitlerio
I Tiesa, Tarybų Sąjungoje di
džiulę daugumą studentų 
sudaro kaip tik darbininkų 
ir kolūkiečių vaikai, ku
riems ne tik vidurinėse, bet 
ir aukštosiose mokyklose 
nereikia mokėti už mokslą.

žeidžia Kinijos Liaudies Re
spublikos teritorijos suve
renumą. Bet štai vedamojo 
“Laisvės raktas” (“Darbi
ninkų balsas”) Nr. 10 (28) 
autorius viską apverčia 
aukštyn kojomis. Jis rašo, 
kad ne Vakarų imperialis
tai, o Kinijos Liaudies Res
publikos “tikslas yra oku
puoti Quemoy, Matsu, Pes- 
cadorų ir Formozos salas”, 
ir šaukia Vakarų Eūropos 
valstybes “organizuoti at
sispyrimą”, t. y. karą prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ką. Mat, “toks atsispyri
mas, — rašo “Darbininkų 
balsas”, — atneštų naujas 
viltis pavergtosioms Euro
pos tautoms”. “Darbininkų 
balso” vedamojo autoriaus

Įėjo siekti nasrų, ir iki šiol 
neaiški tikroji jų funkcija.

Pirmieji plėšrūs dinozau
rai, pasirodę mezozoinės 
eros pradžioje, triaso perio-1 
de, kaip ir jų tiesioginiai 
protėviai — tekodontai, bu- 
vo, palyginti, nedideli,1-2 
metrų ilgio, Į driežus pana-' 
šūs ropliai, judantys užpa-( rOpodų—didžiausių sausu- 
kalinėmis kojomis. Ji: ~
vo, plėšrūnai, bet jų kauko- 'metrų ilgį, 
lė ir dantys buvo, palyginti, buvo keturkojai milžinai burgh’e ir apylinkėje turė- 
nedideli, o priekinės, galu-; (praradę dvikojiškumą) su, tume gerai pasirodyti 
nes nebuvo griežtoje dis- palyginti, trumpu, nors ir (vajaus priešakyje stovi pa- ii’AT*f 
proporcijoje su užpakalinė-: masyviu liemeniu, bet labai i tyręs darbuotojas J. P. Mar-j, - ■

nimis, o vandeniniai gro
buonys, žuvys ar krokodi- 

. lai, matyt, nesudarė jiems 
i pavojaus.

Taip pat buvo rastos zau-

Pittsburgh, Pa.
Pasidarbuokime dėl 
“Laisves” vajaus

Jie buj(mos gyvūnų, siekusių 30 ' t
, — liekanos. Tai mėnesis laiko eina. Pitts-

mis- ..................... j ilgu kaklu su maža galva ir
Ilgainiui žolėdžiai (lino-1 (Įar ilgesne uodega.

zaurai, kuriuos jie medžio-Į

bę to, apie 80% visų stu- i puoselėjama viltis yra viltis 
dentų gauna valstybines sti- sukurstyti imperialistų už- 
pendijas, daugelis gali gy- puolimą prieš Tarybų Są-

“Dar-i^au šių faktų “Darbininkų vykios/alis, 
! balsas” nemini. j

Kaip Tarybų . Sąjungoje i įr išnaudotojų 
miirpin” y.mnnni rii y.pme- L.. y..*! x___»__ r

venti bendrabučiuose — ta- jungą ir kitas sčcializmo sto- 
“ , nuversti čia 

darbo žmonių valdžią ir su- 
I grąžinti kapitalistų, dvari-

Neteko girdėti, kad Ang
lijoje ar kur kitur užsieny
je gyvuotų atskiros lietuvių 
darbininkų profesinės są
jungos. Greičiausiai
bininkų balso” leidėjai tik 
pasisavino darbininkų tar
pe populiarų profesinių są- “daugėja” žmonių su žeme-1 viešpatavimą? Kad toks'ka^ 

Jungų pavadinimą, kad pa- --1-1 
i togiau būtų prieiti prie dar- 
> bo žmonių ir paskleisti sa- 
’ vo anti-darbininkiškus nu- 
i sistatymus.

Kiekvienam nuoširdžiam

sniuoju. mokslu skaičius, ga- ras-yartojant atominį gin- 
Įima pailiustruoti 
Lietuvos pavyzdžiu.

kad ir gap nušiuoti nuo žemės
. - - 1 paviršiaus

metais Lietuvcs/ukstosiose tautas, kaip lietuvių tauta,

Prašau visus “Laisvės” 
skaitytojus, kurių prenumė- 
tos baigiasi, tai tuojau atsi
naujinti per mane. Aš mie
lai jums patariiausiu.

Taipgi užrašykite “Lais
vę” dovanų savo giminėms 
į Lietuvą. Kada aš lankiau
si Lietuvoje, tai patyriau, 
kad žmonės labai myli ją 
skaityti.

S. Penkauskas
1939 paviršiaus tokias mažas

1 . . . . IVlClYVlCIRtlIl lILIUblI azacaii
Laisves vajus jau_^Ple; jarbininkų reikalų gynėjui

tin. Jis gerai žino mūsų 
spaudos svarbą, gerai pažį-

! Nemegetu slėnyje buvolsta skaitytojus, moka su 
jo, pamažu didėjo ir goriau surastos seniausių savotiš- jais pasitarti ir pasikalbėti, 
j) r i s i taikydavo apsigyni/pų žinduolių — dinoceratų, Į Bet aišku, kad jam mūsų 

! eoceno epochos gyventojų, j visų pagalba yra reikalin- 
I—radimvietės. - ----- 1 -

PASKUTINIS 
EKSPEDICINIS 

SEZONAS
1949 m-etais, be kasinėji-

mui: išsivystė didži u 1 i a i [p/ 
steggozausų kauliniai spy g-1 
liai nugaroje ir uodegoje, I 
.^nkilozaurai įsigijo šarvus, Į 
cerątopsai — ragus. Be jcerątopsai —
abėjio, aukoms geriau pri
sitaikius apsigynimui, prie
šuose sustiprėjo p u o 1 i m o mų Nemegetu, buvo suorga- 
priemonės. įnizuotas didelis maršrutaspriemonės.

Pirmiausia pradėjo didėti į Vakarų Mongoliją. Bum- 
plėšriųjų dinozaurų dantys. 
Dėl to padidėjo ir visa kau
kolė, o paskui ir visas kū
nas. Dėl didelio kūno svo- ( 
rio išsivystė galingos už-' 
pakulinės galūnės ir stipri 
uodega — atramos ir judė
jimo organai. Tačiau kau- kaulingas sluoksnis drie- 
koiė ir dantys kaip pagrin- (kiasi api-e 10 kilometrų. Ja- 
diniai puolimo ginklai, vys-(me gausu žinduolių kaulų, 
tesi greičiau kaip kitos kū-' Vyrauja viršutinio terciaro 

epochos raganosiai — hilo- 
terijai. Kartu su jais taip 
pat aptinkamos tripirščių 
arklių-hiparionų ir straub
lio ių—mastodontų, taip pat 
žirafų ir kt. liekanos.

Mūsų ekspedicijos rastų 
iškasamųjų gyvūnų tyri
mas užpildė daugelį spragų 
gyvybės Žemėje istorijoje. 
Pavyzdžiui, dinozaurų tyri
mas leidžia ne tik atkurti

no dalys ir tai galėjo su-

zos, kuri jam buvo svarbi

v 7

batu - Chairchan kalnagūb
rio papėdėje buvo rasta ir 
iškasinėta viena didžiau
sių Senajame Pasaulyje hi- 
parioninės faunos radim
viečių — Altan-Teeli.

Keleto metrų storumo

jga. Kiekvienas turime skai- 
i tytojų, kurie yra geri mūsų 
i prieteliai ir taip pažįstamų 
i lietuvių, kurie dar neskaito. 
Pakalbinkime juos, kad už
sirašytų “Laisvę”.

Patarkime jiems,Patarkime jiems, kad 
“Laisvę’! užrašytų savo gi
minėms į Lietuvą. Tai bus 
labai geradįpvana. Lietuvo
je ž ės myX skaityti A- 
męfikos spaudą,\nes jie iš 

 

jojs sužino apie (Amerikos 

 

lietuvių gyvenim/, savo gi

 

mines ir mūsų gyvenimo są
lygas. Stokim/ visi į vajų!

J. Mažeika

mokyklose mokėsi 6,000 stu
dentų, o 195|9 m. —daugiaut 
24,000 studentų. Vidurinių 
ir nepilnų vidurinių moky
klų skaičius 1959 m., paly
ginti su 1939 metais, išau
go 14 kartų, o 5-11 klasių 
moksleivių skaičius—7 kar
tus. Buržuazijos valdymo 
metais kaimo vietovėse vi
sai nebuvo progimnazijų ir 
gimnazijų, o šiuo metu vien 
tik vidurinių mokyklų kai
mo vietovėse yra apie 250. 
Tarybų valdžios metais Lie
tuvoje daugiau kaip 3.5 kar
to padidėjo moksleivių skai
čius technikumuose ir kito
se vidurinėse specialiose 
mokyklose.

Pagal Tarybų Sąjungoje 
veikiančius nuostatus Jauk
ėtąsias mokyklas pirmoje 
eilėje priimami darbininkai, 
kolūkiečiai, turį mažiausia 
dviejų metų gamybinį dar
bo stažą.

Štai kaip meluoja “Dar-

DAUG M 
VĖ

TERŲ SERGA 
TO LIGA
•kas. —• Ameri- 
Society paskel- 
oterų daugiau

yra šventas dar K. Markso 
ir F. Engelso paskelbtas šū-

'2^S;kis “Visų šalių proletarai, 
!” Jis išreiškia

1 proletarinio solidarumojau- 
|smus, kuriais vadovaujasi 
į savo veikloje kovotojai už 
socialistinę santvarką. 
“Darbininkų balso” leidė
jams šis šūkis svetimas— 
apie jį nė žodžiu laikraštyje 
neužsimenama. Vietoj pro
letarinės ,ideologijos, sklei
džiančios tautų draugystės, 
darbo žmonių solidarumo 
jausmus, “Darbininkų bal
se” platinama buržuazinė, 
ideologija —jame kurstoma 
nacionalinė nėsantaika ir 
visų pirma lietuvių ir rusų 
tautų nesantaika.

Gal “Darbininkų balse” 
kas nors rašonia apie lietu
vių darbininkų padėtį, jų 
kovą už savo padėties pa- ^uai Kaip meluoja uar- 
gerinimą, Anglijoje ar .ki- bininkų balsas”, kapitalisti- 
tose kapitalistinėse šalyse? nių šalių tikrovės faktus 
Ne, laikraštyje apie tai nė perkeldamas į tarybinį gy-
žodžio nėra rašoma.

Gal “Darbininkų balsas”

siausvyrą. Todėl, nepropor
cingai greit vystantis kau
kolei ir dantims, priekinės 
galūnės, nebeturėjusios di- 
desmčs reikšmės kaip puoli
mo organas, ėmė pamažu 
redukuotis.

Vienoje Nemegetu slėnio
ietoje, pavadintoje “Dra- atskiras trūkstamas gran-

can Cance 
bė, kad 
serga vėžio/liga, negu vyrų. 
Bet moterų 
pasveiksta, o vyrų tik 20 
procentų.

37 procentai

New Delhi. — Indija ir 
Pakistanas susitarė sienų 
reikalu Burmos ir Bhutano 
srityje.

venimą.
Gal “Darbininkų balsas” 

teisingai, informuoja užsie- (pasisako prieš imperializmą, 
nyje gyvenančius lietuvius imperialistų kurstomus 
darbininkus apie Lietuvos karus, už taiką visame pa- 
darbinįųkų gyvenimą, apią, šaulyje, kas yy^t .vienas pa- 

laimėjibjiųš'l (industriali^ grindinių darb(F žmonių rei
de jų kasmet kalavimų? Ne, “Darbinin

kų balsas” yra imperialistų 
ir karo kurstytojų pusėje, 
jis nepatenkintas, kai pa
saulyje mažėja tarptautinis 
įtempimas.

Visam pasauliui yra žino
ma, kad Taivanis {Formo-

jų laimėjiųiųš| 
zuoj ant šalį, ap:
gerejailčias kultūrines ir 
buitines sąlygas? Ne, ir ši
to laikraštyje nėra, išsky
rus šmeižtus ir melus, kar
tojamus iš svetimų lūpų.

Tai apie ką\gi šis “dar
bininkų” laikraštis rašo?

o kartu su ja ir šimtus mi
lijonų kitų darbo žmonių 
visose pasaulio šalyse, “va
duotojai” iš “Darbininkų 
balso” nė žodžio neužsime
na.

Kada prasidėjo Tarybų 
Sąjungos ir Vakarų valsty
bių vadovų savitarpio vizi
tai, viso pasaulio darbo 
žmonės juos nuoširdžiai 
sveikino, nes tai reiškė im
perialistų sukelto tarptau
tinio įtempimo, naujo karo 
pavojaus mažėjimą. “Dar
bininkų balso” leidėjai to
kia tarptautinių santykių 
vystymosi perspektyva la
bai nepatenkinti. Jie smer- 

ikia Amerikos pramoninin
kus ir bankininkus, “kurie 
suruošė šiltą priėmimą Mi
ko j anui”, jie niurzgia prieš 
Didžiosios Britanijos mini-' 
stro pirmininko Maknlilano 
vizitą į Maskvą, prieš Vati
kano nutarimą nebepripa- 
žinti smetoninio diplomato 
Girdvainio pasiuntiniu 
(“Darbininkų balso” Nr. 1 
(31) vedamasis).

Kokia gi išvada iš visų 
šių faktų? Kieno reikalus 
atstovauja “Darbininkų bal
sas”? IŠVada ta, kad “Dar
bininkų balso” leidėjai nie
ko. bepdrP 'peto'ii’SU darbi
ninkų klasės interesais. Jie 
gina ne darbininkų, o Lie
tuvos buržuazijės, trokš
tančios susigrąžinti savo iš
naudotojišką gyvenimą, rei
kalus. Jie gina nė laisvės 
ir demokratijos, o juo džiau-

Padėka
Širdingiausiai dėkavojame 

už gėlių vainikus visiems 
savo giminėms ir organiza
cijoms, už automobiliais pa
lydėjimą į kapines Jono 
Šleivio kūno. Ačiū už žo
džiu ar per raštą išreikštą 
užuojautą, Maple parko 
bendrovei už suteikimą sve
tainės ir atsilankymą į šer
menis bei vienokį ar kitokį 
patarnavimą laike šermenų 
ir laidotuvių.

Juze šleiviene, 
dūkte Stefaiiė, žentas 

Albinas Kaupinis

200 ŽMONIŲ IŠ TSRS 
NORI ATVYKTI į JAV

Washingtonas. — Kada 
Chruščiovas lankėsi jung
tinėse alstijosė, tai jis pa- 
Vžadėjo išleisti iš Lietuvos 
kunigo Prunskio ir D. Ar
mėnas motinas, o Leonų 
vaikus. Dabar jau prašo 
leidimo apie 200 žifldhiy 
įvažiavimui į Ameriką gy-', 
venimui pas savo giltinės.

Washingtonas. —Rugpjū
čio mėnesyje gimė 392,000 
JAV vaikų. z

sios reakcijos, tarptau(iriio 
imperializmo, natijų pagū
li o skferdyiiių l$ųrštytdjų iifi- 
tere^ūs.' ^Dai^ihi/Wi" bal
sas” yra buržūazijds agėft- 
tūros, imperialistinio kafO 
kurstytojų agentūros da!> 
bininkų tarpe laikraštis. .

R. šarmaitis
1959. VIII. 8 /

3 p.--LaisVe (Liberty)—Penktad., spalio (Oct) 30, 1959



Easton, Pa
Spalio 4 d. mirė 

Drilling, sulaukęs 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, 
šią šalį turėdamas 
(’.y ve n o
j e ir Kasto n. Pa. 
mobilių mechanikas, 
tai pašlijus, metė 
Apsigyveno 
aukštumoje 
rodė labai
linksma vieta, bet 
m as čionai mažai 
sveikatai.

Į Laisvę, priklausė visoms pa-j 
ž a n g i o ms o rgan i z a c i j oms.

Paliko d i d ž i a 11 s i a m o
Juozas. . •. syje jo mylima žmona>9 metui, „ • ,_x

Gloucester. N. J
✓

Į Mirė M. Patten
Šaunioji ir labai linksma ' Iš antrosios lietuvių turistų 

“Silvija” jau čia pat ! ----- ”--------- -------------
se, taipgi visas Aido choras, 
vadovybėje savo <
sios mokytojos Mildred S1 ros
ier. Akompanuos žymi muzi-

šį'kos mokytoja Ann Salyk.

grupes raporto mitingo
Spalio 17 dieną įvyko lie-' vietovių Lietuvoje buvoge- 

energingo- tuvių susirinkimas Brook-, riausias atsakymas tiems 
lyne Schwaben salėje, kui'jnmsų senosios tėvynės nie- 

ibuvo išduoti Antrosios eks-1 kintojams ir šmeižėjams.
Aido choras kviečia' visus. ■ kursantų grupės praneši-! Džiugu, kad ir antrosios 

Rep. mai iš kelionės Tarybų Lie-1 ekskursantų grupės ameri- 
~...................... =j tuvoj. Reikia pasakyti, kad Į kiečiai lietuviai sugrįžo pil

ni gražių linkėjimų dėl Lie
tuvos žmonių toliau ii* dar 
suarčiau progresuoti jų pa
sirinktuoju socialistiniu ke
liu. Jie visi teigė, kad Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nėms ateitis yra šviesi ir 
gerbūvinga. Rep.

Mirė Marija Patten (Pa- 
talavičienė - Čebatoriūtė), 
* “Laisvės” nuolatinio

i. Velionė iŠ Lietu-1 čiam.i girdėti ir matyti links-
Ją su- 
jau

1-mą
Įžan-

Laidotuvės jvyko spalio 7
Atvyko į d., 2 vai. Suėjo nepaprastai 
!4 metus. Į daug svietelio. ]

Bethlehem, Chicago-'j0 (Įrangų ne tik 
Buvo auto-1 ir Bethleheme.

Sveika-. Ilsėkis, mielas 
amatą.. jo žmonai linkiu 

ūkelyje, i landas pamiršti.
isoms apeigoms patarnavo ,

h'i laidotuvių direktorius Jonas į broliai ir trys seserys, o 
Katinis. L. Tilwick | čionai mylimas vyras Vin-

---- -------------- cas patten, sūnus ir daug
. Bagdadas. — Irako res- į giminių. Marija ilgai sirgo. Nassau'stotyje)’,

mažame 
ant kalnelio. At 
puiki,

ir gyveni- 
gelbėjo jo

J u ozas Dril ingis b 
pažangus draugas. mu.

Rochester, N. Y.

Mat, .jis ture- j zmona L 
Kaštone, bet j vajininko

Visi linksmų teatrų ir s.kam- 
I bių dainų mėgėjai esate kvie-

drauge! O
liūdesio vą

j vos paėjo iš Punsko para-! ].<įpel’^1 “SiJybV.’
i pijos, Žagariškių kaimo. ’ . ■
Mirė sulaukus 64 metų am-|(p“*““ p 
žiaus. Lietuvoje liko jos du ga $1.50.

New National Hali adresas: 
261 Driggs Ave., Brook lyne. 
Arti priveža Independent li
nijų GG traukinys (išlipti

vaidins Aido Choras 
sekmadienį, lapkričio

LDS CENTRO 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Darbininkų Su-

DARATAI JOKUBONIENEI

Reiškiame širdingiausią užuojautą jos sūnui, 
marčiai ir anūkams, taipgi visiems 

giminėms ir draugams.

K. Žemaitienė
L. Bekešienė
A. Duobi e nė
E. Čereškienė

V. Bullions
D. Valtiene
E. Shopienė

V. Greibiene
A. Gužauskienė
G. Labeikienė E. Duobiene

Liet. Namo B-vės šėrininkų 
suvažiavimas lapkričio 28
Suvažiavimas įvyks Bendrovės name, 102-04 Liberty 

Avė., Ozone Park, N. Y.
Taipgi norime visus šėrininkus informuoti, kad 

Bendrovės raštinė persikėlė naujon vieton, į nuosavą 
namą. Tad visais Bendrovės reikalais prašome rašyti 
sekamai:

Lithuanian Ęnilding Corp., Inc.
102-04 Liberty Avenue
Ozone Park 17, N. Y.

Baltimore, Md.
Spalio 21 dieną' suėjo vieneri metai kai mirė mūsų 

mylimas vyras ir tėvas Charles Jacobs (Juškauskas). 
Dideliame liūdesyje paliko savo žmoną, sūnus, brolį Ado
mą ir kitus artimus gimines, daug savo idėjos draugų 
ir pažįstamų.

I visi pranešimai buvo daik
tiški, sklandus, entuziastiš
ki. Publika pranešėjus svei
kino šiltais aplodismentais. 
Tik gaila, kad publika ne-

i giminių, iviarija ilgai sirgo. Nassau stotyje), taipgi Gra- laeuivių oaroininiių »u
'Jai buvo padaryta operaci-Įham Ave., Lorimer St. ir kai si vienijimo organas “Tiesa

neišeis lapkričio menesį iš puvo perdaug skaitlinga.
j priežasties centro raštines Nus]<riaudė save tie, kurie

Vincas Patten jau perke- Operetė vaizduoja senybi- perkraustymo naujon
Gėris metus buvo mūsų span- niox kaimo šienapiūtę,
1 dos energingas platintojas- f - . . - , , ,
yajininkas. 1 aipgi veliones i bendrame darbe ir jo baigtu- 
liko sūnūs Dominikas Ru-(vėse dainuoja, o vaikinai ir 
šinauskas ir daug giminių, i merginos svajoja apie meilę ir

Laidotuvėms gražiai pa
tarnavo direktorius Juozas 
Kavaliauskas. Marija buvo 
pašarvota jo gražioje kop- 

kuri randasi 1601
Philadelphia,

;ja, bet negelbėjo. Ji mirė Į kurie kiti autobusai, 
'savo namuose, spalio 3 d. | Apie turini

Operetė vaizduoja
, kurios 

metu, nežiūrint ilgo darbo ir

vie-
ton.

Dabar LDS Centro adre- darbo 
sas yra: 104-07 102nd •!

lyčioje, 
So. 2nd St
ra. Prie karsto buvo daug Į b6gti nu0 kasd 
gelių vainikų nuo giminių te- Elzė 
ir pažįstamų.

Velione religiniai palai
dota, nes to pageidavo gi
minės. Patteno seserų du i 
sūnūs yra kunigais. Vienas | ti 

! iš jų ir atliko religines ap-' 
l eigas. Palaidota New St. 
j Mary kapinėse, Camden, N. 
i J. Nors buvo darbo diena, I 7
bet palydovų susidarė 13 
automobilių. Nuo kapų vi
si buvo pakviesti sugrįžti 

| pas J. Kavaliauską, kur bu- 
ivo paruošta atatinkami pie- 
I tūs.

Reiškiu d. Vincui Patten 
ir velionės sūnui gilią už- 

j uojautą, o Marijai ramiai

vestuves.
šauni karališko dvaro pane

lė Sylvia (Elena Brazauskie
nė) galvoja, jog daug roman- 
tiškiau būtų mylėtis su kai
miečiu, negu su savo poetu 
baronu Bertramu (Aleksand
ras Velička). Gi norinti pa- 

lienybės kaimie- 
(Nellie Ventienė) 

išversto, jog bajoraitis būtų 
įdomesnis už jos Vincą (Jo
nas Grybas). Padykusi Silvi
ja pasiūlo Elzei apsikeisti rū- 

I bais ir tamsią naktelę susitik- 
] viena su kitos jaunikaičiu.

Kas jau kartą girdėjo tas 
dvi jaunas moteris dainuo
jant ir mate vaidinant, tas jau 
žino, kad jų žaismas turės 
suteikti daug linksmo juoko. 
Gi čia dar scenos veteranai 
Velička ir Grybas jaunikiuo
se ir Tadas Kaškiaučius, Ona 

! Čepulienė, Koste Rušinskienė,
Nastė Buknienė, Vera Bun- .
kienė, Ona Kazlauskiene ir į Koks nakties miegas, toks 
kiti pagalbiniuose vaidmeny-1 dienos darbas.

patingėjo į mitingą ateiti ir 
išgirsti vėliausių žinių apie 
___ j žmonių gyvenimą | 
mūsų senojoje tėvynėje.

Pranešimus davė Mary 
! Vitkienė, Juozas Vaznys. 
/Motiejus Klimas, Jonas La
zauskas ir Jonas Juška.PADĖKA

širdingai dėkoju visiems, J)raUgas Juška patiekė 11- 
kurie mano ligos- laiku atian- gjausją jr išsamiausią pra

nešimą. Jis savo raportesu- 
mino mane, tuo sutvirtindami žymėjo kiekvienos dienos į- 

skaus- vykius, kur ekskursantai 
Į lankėsi, kaip buvo pasitikti 

. ir priimti. Buvo keletas ir 
tai klausimų, j kuriuos ekskur

santai gerai, ryškiai atsaki
nėjo. *

Man labai patiko praneši
mų tos dalys, kuriose buvo 
pat:ekti ekskursantu įspū
džiai nas saviškius Lietuvo- 
ie. Reikia atsiminti, kad 
čia Lietuvos priešai sušilę 
leido gandus, būk amerikie
čiams nebuvę leista Lietu
voje susitikti su saviškiais 
ir pas juos pasisvečiuoti. 
Šie pranešimai iš įvairių

kė mane asmeniškai, arba at
virutėmis bei telefonu sura-

ištvermę pergyventi 
mus.

parblokšta gau-Kai ligos 
ni bent kokį suraminimą, 
jauties lyg ir geriau tą valan-

Taigi aš esu didžiai dėkin
ga draugams ir draugėms, 
taipgi Aido chorui, kurie ma
nęs neužmiršo. Visiems tariu 
širdingą ačiū!

Beatrice Briediene

Maskva.—čia iškrito daug 
sniego.

A. J. P. Camdenietiis

Rochester, N. Y.
Iš Moterų klubo veikimo

I

Spalio 14 d. įvyko Moterų 
klubo susirinkimas, kuris 
buvo skaitlingas ir pavyz
dingas. Nutarta sykiu su 
vyrų LLD 50 kp. ir moterų 
110 kp. surengti prakalbas 
ir vakarienę spaudos reika
lams.

Skaitytas laiškas nuo drg. 
K. Petrikionės, kad apsiima 
atvažiuot’ ^as mus pasaky
ti kalbą anie Lietuvą. .Nuo 
vyrų kuopos b”vo atsilan- 

; kęs d. P. Malinauskas, 50 
kp. pirmininkas. Laišką pri
ėmė su džiaugsmu, kad d. 
K. Petrikienė mus atlankys.

Draugė K. Petrikienė mus 
atlankys spalio 30, pasakys 
kalbą apie Lietuvos gyveni
mą. Prakalbų pradžia 7:30 
vai. vakaro. Gi spalio 31 d. 
įvyks vakarienė; pradžia 6 
valandą. Viskas bus Gede- 
mino salėje. Visus lietuvius 
maloniai kviečiame atsilan- 

i kyti, išgirsti žinių apie Lie- 
: tuvą. nes d. Petrikienė tik 
j ką iš Lietuvos
Mūsų ligoniai

sugrįžo.

Naujalienė, 
operacijas. 

Avė. ligoni-

AIDO CHORAS STATO SCENOJE

SEKMADIENĮ. LAPKRIČIO-NOV. 1 D

ELZĖ
NELLIE VENTIENĖ

Charles buvo Pirmojo pasaulinio kar’o veteranas, su
žeistas nuodingomis dujomis. Nepasėkmingas jo gyvė
jimas pagreitino jam mirtį. Dabar Charles miega am
žinu miegu šalia savo draugų veteranų kapinėse.

Jau metai praslinko, brangusis tėveli, kai tu mus 
apleidai. Vis širdį mums gelia, kai žmoną, sūnus ir brolį 
palikai. Tu trumpą gyvenimo kelionę atlikai. Nuožmus 
likimas išrovė tave ir mums laimę ir džiaugsmą pirm 
laiko sugriovė. Atmenam, galvojam ir dažnai kalbam, 
kaip anksčiau gyvenimu džiaugėmės, rodos, kad vakar 
ar šiandien mes tave gyvą ir sveiką regim atidžiai. Nors 
saulė teka ir vėl nusileidžia, bet sielvartų bangos mūsų 
neapleidžia.

turėjo net dvi
Randasi Park
nėję.

Serga Manelienč, F. Ma
nelio žmona. Randasi na
mie. v

Linkime draugėms grei
tai pasveikti.

L. Bekis
CHORO DIRIGENTĖ
MILDRED STENSLER

KAIMIETIS
JONAS GRYBAS

PRINCAS
TADAS KAŠKIAUČIUS

BARONAS
ALEX VELIČKA

Žmona Anna, sūnūs Charles ir Arthur

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., spalio (Oct.) 30, 1959

Atlantic City, N. J. — 
American Public Health A- 
ssociation konferencijoj an
glų daktarai raportavo, kad 
Kinijoje jau žymiai pagerė
jo žmonių sveikata. Jie ten 
lankėsi ir patyrė, kad ma
žiau serga užkrečiamomis 
ligomis, nuo kurių pirmiau 
labai daug žmonių mirda
vo. " • •IIJČP.

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

Įžanga $1.50 asmeniuipradžia 3 vai. popiet
Ta pačia operete lapkričio 14 d. Ai das vaidins Brocktone ir 15 dieną— 

New Havene.
A

Hartford, Conn.
Laukiam svečiu

Pažangiečių Moterų klubas 
ruošia smagų popietį su va
kariene lapkričio (Nov.) 1 d. 
155 Hungerford St. salėje. 
praeities žinoma, kaip malo
niai moterys priėmė viešnias 
ir svečius ir skaniai vaišinda
vo. Tą ir šiuo kartu moterys 
pasiruošusios padaryti.

Susirinkt galima popiety nuo 
3 valandos. Vakarienė' bus 
išduota apie 5-tą vai. Po to 
bus socialis pasilinksminimas, 
pokalbiai, žaismės. Vikutis

NORI $140,000.000 DĖL 
VIENOS RAKETOS

Washingtonas. —Roy W. 
Johnson, Defence Dept. Ad
vanced Research Project? 
Agency viršininkas reika
lauja $140,000.000. Jis sako, 
kad už tą pinigų suma būtų 
galima pagaminti tokią ra
ketą, kuri galėtų pasiekti 
Saturno planetą.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuojios narių a t.ydai
Kuopos susirinkimas įvyks ant

radienį. lapkričio 3 d.,'7:30 vai. va
karė, 102-02 Liberty Avė., katfjpas 
102 St. (įėjimas iš 102 g.), 
Park. Visi nariai kviečiami da
lyvauti susirinkime. Kurių duok
lės neužmokėtos, malonėkite ateiti 
ir užsimokėti, kad nesusisponduo- 
tųmėt. Valdyba.

šo. BOSTON, MASS.
62 kuopos susirinkimas i vyks 

lapkričio 5 dieną. 8 valandą vakaro. 
Malonėkite visi nariai susirinkti, 
nes mirus kuopos sekretoriui, jo 
vietai turėsime išrinkti kitą. Vie
ta — 318 W. Broadway. Kuopos 
pirmininkas.

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks lapkričio 
Liet. Taut. Namo 
7:30 vai. vakare. ’

Prašomi visi nariai 
sirinkime, nes yra 
reikalų, kuriuos 
Lyti, taipgi išgirsite delegatų ra
portą iš 7 apskrities konferencijos, 
kuri atsibuvo spalio 25, S. Bostone. 
Finansų raštininkas Geo. Shimaitis

(Nov.) 2 d., 
kambariuose,

dalyvauti su- 
daug visokių 

turėsime apsvars- 
išgirsite delegatų

Kalbėtojas bus

CLEVELAND, OHIO
Clevelando Sveturgimių komite

tas rengia Abner Green pagerbimą 
ant spalio (Oct.) 30, 8 vai. vakare, 
Hotel Hollander, Parlor B, E. 6th 
ir Superior Ave.
prof. Louise Pcttybone Smith, il
gametė komiteto pirmininkė. Sta
tue of Liberty sukaktuvės bus iš
minėtos. Taipgi bus ir kuMūrinė 
programa. Jžanga 50c. L

LDS Klubo direktorių susirinki
mas įvyks sekmadienį, lapkričio 1 

1 d., 10 vai. ryto, Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave., Clevclande. J. „ 
Petrus.

Binghamton, N. Y.
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. Lapkričio 1 

d., 157 Hungerford St., pradžia 3 
vai. dieną. Vakarienė 5 v. v. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. Paremsite laikraštį Laisvę 
savo atsilankymu. Kviečia ALDLD 
Moterų Kliubas. (83-84)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas |vyks 

lapkričio 4 d„ 102-04 Libėrty Avė., 
7:30 vai. vak. Nariai kviečiami 
dalyvauti, užsimokėti duokles.

Prot. Sekr.
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