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Koncertas ir suvažiavimas.
Bet kieno kaltė?
Himmleris ir De Gaulle.
Labai neteisinga!
Dar vienas vizitas.

Rašo A. Bimba

LAISVĖS” VAJUS
Vajus prasidėjo su 1-ma diena spalio ir baigsis 

Išių metų 1-ma dįena gruodžio.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
1992

Dar žingsnis prie 
viršūnių sueigos

I

' Washingtonas.—Preziden- 
[ tas Eisenhoweris priėmė 
'Francūzijos prezidento Ch.
[de Gaulle pasiūlymą, kad 
i Vakarų viršūnių konferen-

Vadų pasitarimai !1,1 
veda prie taikos

New Yorkas.— Jungtinių kalus pavesti komisijai, ku- 
Pautų Asamblėjos sesijose Irią sudarys dešims valsty-1 
aiškiai jaučiamas gerėjimas i bių, po penkis iš Vakarų iri 

. Dėl Rytų. Tokią komisiją jau [ 
rezoliuciją sudarė Anglija, Francūzija, ■ 
Jungtinės ! Kanada, Italija ir Jungtinės [

atstovai nuo 82-jų Tarybų Sąjunga, Bulgarija,: 
Čekoslovakija, Lenkija ir [ 
Rumunija. Jungtinių Tau-1 
tų Asamblėja sutiko, kad 
nusiginklavimo r e i kalus 
svarstytų ši komisija.

Nors J. T. Asamblėjos se
nes ji daugumoje sijoje vis dar įvyksta disku-1

[sijų tarpe socialistinių ir:
Pereitąją vasarą Genevo- kapitalistinių valstybių at- [ 

j e užs 
rė. kad nusiginklavimo reL'nės, negu būdavo praeityje

«■

SU

“kaisvės” metinis koncertas,tarptautinių santykių. 
,’ks lapkričio 29 d. Kaip Į nusiginklavimo i 

l)US j pateikė bendrai <
Valstijos ir Tarybų Sąjun-1 Valstijos, o iš Rytų pusės—! jau 

:on-, v ,
kai,šalių ją uzgyrė. 

iri Neveikia Jungtinių Tautų i 
'ir- komisija, kuri pereitoje se

sijoje buvo išrinkta nusi
ginklavimo reikalais. Sočia- t' < O ' * ’
listinių šalių valdžios su ja [ 
nesutiko, j

kasmet, taip ir šienr 
graži, įvairi programa.

Svarbu, kad 
dabar pradėtu 
certe dalyvauti, 
žmogus [sako : 
pamiršau, kad

puošt

Ot, ėmiau 
metine lais’ 

jau čia pat.

o koncerto

Įvyks Lietuvių Nairn 
racijos suvažiavimas, 
kad nuo Atlantic . 
persikelta i Liberty 
kia, kad Kultūrinis Centras 
naujose patalpose tvirtai įsi
kurtų. Korporaci jos šeri n i li
kai nepamirškite savo suva
žiavimo !

žinote.
e. jau

denio ministrai nuta-j stovų, bet jos yra švelnes-1
i • • i i «... • - k • j • i

TSRS siūlo statyti
Man tai net keista kad vie- į Ameriką

nas Keleivio redak torių, - c
ėmė ir pastatė visai rimta, Maskva. —Tarybų Sąjun- 
klamnmų. . Jis s.ūl<> ka< wkslininkai pHeSaky.
darbininkais butų apsikeista <■? 1 .
tarp Amerikos ir Tarybų Są- jc SU I. M. Borisovu, Siūlo 
jungos. Tegu, girdi, keletas pastatyti užtvanką skersai 
tarybinių darbininkų padirbę-, Beringo sąsiaurį ir virš jo 
ja Amerikos fabrikuose, o j '
amerikiečių darbininkų grupė 
Tar,Jk'u Sąjungos fabrikuose.

įrengti automobilių tiltą.
Ameriką (Alaską) nuo ta

ir čia reikėtų pradėti rybinio Sibiro skiria ik 48- 
mūsų | ių mylių pločio Beringo są- 

dar 
150

delegacijų. Deja,
eorge\ Meany ir kompanija j siauris. Jo viduje 
oi kas ’nė kalbėti nenori apie 
•asiuntimą Unijistų delegaci
es į Tarybų Sąjungą, nors 

užkvietimą galėtų gauti labai 
greitai.

Dalykas tame, kad 
didžiųjų unijų lyderiai 
daug toliau Į dešinę 
Fisenhowerj.

dvi salos. Jis yra
yra 
apie

kad
mūsų 
stovi 

not už

pa-
są-

Borisovas rašo, 
stačius skersai Beringo 
šiaurį užtvanką ir įrengus 
vandens pompas, galima bū
tų pasukti šiltą Gulf’o van
dens srovę ir apšildyti Si
biro
sausumas.

Alaskos ir Kanados

Baisus uraganas

Sakoma, kad Francūzijos 
prezidentas De Gaulle parašė 
ir išleido atsiminimu knygą. 
Jis rašo, kad pabaigoje karo, 
kai hitlerinė Vokietija jau bu
vo parblokšta, jis gavęs laiš-j
ką nuo vieno Įžymiausiu Uit- • A/Kl *1 •
lerio 1 e i t e n a n t u , būtent Slcllltfi nlekSlK0J6 
Ilimmlerio.

Himmleris ir prašęs ir ragi
nęs De Gaulle nesidėti nei su 
anglais, nei su rusais, ale pa-)kos provincijas, 
duoti ranką tiems patiems vo
kiečiams, kurie taip gražiai ir 
taip neseniai buvo sumesinėję Į 
visą Franc ūži ją. De G 
kiek nusijuokęs iš tokio 
tarifo.

Keistia štai kas: dabar tas j 
pats Ujo’ Gaulle sušilęs vykdo! 
Ilimmlerio patarimą. Jis da-[ 
bar tiesiog j rankas bučiuoja! 
Vakarų Vokietijos prerr.jerui 
AdenaueiiuL šimtus nedidelių laivelių.

Mexico City.—Baisus ura
ganas nusiautė tris Meksi-

Waterburio vajininkai ...........
S. Penkauskas—J. Blazon is,

Lawrence-Lowell, Mass. .. 
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. . 
V. J. Valley, New Britain, Conn 
R—ka, Los Angeles, Calif. ... 
Baltimorės vajininkai .............
So. Bostono vajininkai ...........

mai, kurie yra tarpe Vaka
rų einant į konferenciją su 
Rytų valstybėmis.

Tarybų Sąjunga reika
lauja, kad viršūnių būsimo
je konferencijoje po lygų 
skaičių dalyvautų iš abiejų 
pusių. Iš Rytų pusės turėtų 
dalyvauti Lenkija, Čekoslo-

[ džio 19 d. Bet tuo pat laiku
(Eisenhoweris pareiškė, kad 
[konferencija turi baigtis

keturias dienas, nes vakija, Tarybų Sąjunga ir

Rochesterio vajininkai 
New Jersey vajininkai

Paikus, 
' Scranton, 

E.

Tarybą Sąjunga jau 
turi daug skardos

Washingtonas. — Kiek- 
vieneriais metais Tarybų 
Sąjunga vis daugiau išveža 
skardos į kitas šalis. Per
eitais metais jos daug iš
vežė į Angliją, Hollandiją ir 
kitas šalis.

Tarybų Sąjunga daugiau
sia skardos pasigamina 
šiauriniame ir rytiniame 
Sibire. Prie Lenos upės,1 
netoli Verkojansko, turi) 
turtingas kasyklas. Yra 
skardos kasyklos čukotkoje 
ir Beringo jūrų pakraščiais.!

New Haven, Conn. 144
’a............................... 144

96
72

Tilwick, Easton, Pa.............
K. Urban, Hudson, Mass.
P. Dambrauskas
Haverhill, Mass...................

Bridgeport, Con.........................
72
72

Įžymusis Amerikos darbi
ninkų vadas William Z. Fos
ter jau baigia aštuntąją de- 

. šimtį metų. Jo širdis šlubuo
ja, j j kankina paralyžius, 
norėtų išvykti į Tarybų 
jungą ir pasigydyti.

Žmogus jis neturtingas, 
gydytis neturi ištekliaus.

Deja, mūsų valdžia jo 
išleidžia.

Tai neteisinga, tai žiauru, 
. tai nežmoniška! Ir gėda!

PASAULINE paroda 
ĮVYKS NEW YORKE

Washingtonas.—1964 me
tais Pasaulinė Paroda įvyks 
New Yorko mieste. Už tai 
pasisakė prezidentas Eisen
howeris. Kada buvo pa
skelbta, kad 1964 m. Ame
rikoje įvyks Pasaulinė pa
roda, tai visa eilė miestų 
varžėsi už ją. Bet preziden-

Galingos ' tas mano, kad New Yorkas 
. . vandens bangos, iš Ramiojo yra tinkamiausias miestas 
-• i vandenyno, apsėmė pama- tokiam įvykiui. 
i]iė,rio miestelius ir kaimus. --------------------
pa- Jau dabar yra žinoma, kad į KUBOJE VĖL VEIKIA 

nelaimėje žuvo apie 1,000 MILITARIAI TEISMAI 
-. žmonių, o nuostoliai yra 
- 'virš $50,000,000.

Labai smarkus vėjas su- [sutriuškinus liaudies priešų 
griovė daug namų ir sudau-; suokalbius. Po to, kai buvo 

nuversta Batistos diktatū- 
Ant kiek buvo galingas vė- ra> įaį militariniai teismai 
jas galima spręsti iš to, kad sušaudė 450 liaudies priešų, 
apvertė “Sinaloa” 1,800 to-įygkau jįe /buvo sulaikyti,

ki avan a. —Kuboj vėl vei
kia militariniai teismai, kad

Jis

čia

nė

• * Gal dar šių metų pabaigo
je, gal pavasarį, premjeras 
Chruščiovas vizituos Paryžių. 
Jį pakvietė prezidentas De 
Gaude.

De Gaulle nenusileidžia 
prez. Eisenhoweriui.

Jį už tai barti nėra reika- 
Jis ihori pakelti savo pres

tižą. Phmatysite, jo susitiki
mas ir pasikal b ė j i m a s su 
Chruščiovu labai pakels
vardą Francūzijos žmonių 
akyse.

jo

nu įtalpos laivą.

Prezi- 
buvo 
Reed

Washingtonas. — 
dentas Eisenhoweris 
pasidavęs į Walter 
Army ligoninę patikrinimui 
sveikatos. Daktarai sako, 
kad dabar prezidento svei
kata yra gerame stovyje.

Argi ne taip atsitiko su mū
sų prezidentu Eisenhoweriu ir 
vice-prezidentu Nikšonu ?!

Girdėjau, kad mūsų veikė
jas Jonas Gasiūnas vėl ruo
šiasi naujai ir ilgai kelionei. 
Kaip žinote, jis praėjusią žie
mą lankėsi Argentinoje, o 
praėjusią vasarą Tarybų Lie
tuvoje. Dabar jis patrauks 
net į tolimąją Kaliforniją!

žmogus jis pilnas energijos 
ir geriausių noru.

bet nauja suokalbių banga 
privertė Castro vyriausybę 
juos grąžinti.

KINIJA YRA LABAI 
PASIPIKTINUSI

Pekinas. — Visa Kinijos 
spauda ir radijas labai pa
sipiktino, kad Jungtinės 
Valstijos pravarė Tibeto 
reikale rezoliuciją Jungti
nių Tautų Asamblėjoje. Ki
nija sako, kad Tibetas yra 
nedalomoji jos dalis ir tos 
rezoliucijos priėmimas yra 
kišimasis į Kinijos vidaus 
reikalus.

Damaskas. —Arabai kal
tina Izraelį, kad jo karei
viai šaudo per Jordano upę.

612 
504 
324 j
300 [per Kalėdų šventės jis nori (Rytų Vokietija.
24q [būti namie. - , Nepaisant visų kliūčių,
240 j Šioje konferencijoje daly-: kurias taikaus sugyvenimo 

i, atrodo, kad 
Vakarų Vokietijos ir Jung- Vakarų ir Rytų viršūnių 
tinių Valstijų viršūnės. Jų konferencija įvyks pradžio- 
bus išlyginti tie nesutiki-i je 1960 mėtų.

180 vaus Anglijos, Francūzijos, [ priešai daro
180........................
174

Bridgeport, Conn.........................
A. Apšegienė, Auburn, Me.
K. Kasulis, Worcester, Mass.
A. Kuzmickas. Girardville, Pa.
LLD Mot. kp., Binghamton, N. Y. 
Vera Smalstis, Detroit, Mich. 
Geo. žebrys, Cleveland, Ohio 
V. Žilinskas, Plymouth, Pa........

72
68

36
36
36
36
36

Dar du lėktuvnešius 
pardavė į laužą

Sekanti vajininkai punktais pakilo su atnaujini
mais: M. Strižauskienė ir M. Svinkūnienė, Waterbury, 
Conn.; Pittsburghui pasidarbavo J. Miliauskas, S. Or
da ir P. J. Martin. (Wexford); V. J. Valley, New Brit
ain, Conn.; J. Miller ir L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; 
J. Bimba, Paterson, N. J.; John Patkus, New Haven, 
Conn.; Scrantonwtis; A. P. Da'mbrauskas, Haverhill, 
Mass.; J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., ir V. Žilins
kas, Plymouth, Pa.

(Tąsa 6-tam pusi.)

[Plieno darbininkai
I

i vėl laimėjo kovą
Pittsburgh, Pa.—The G ra-i

nite City Steel Co. pasekė [ Valstijos pardavė dar du
Kaiserio ir Detroito plieno [ lėktuvnešius “Guadalcanal”

Bostonas. — Jungtinės

Kaiserio ir Detroito plieno ' lėktuvnešius ---------------
'ir “Mission Bay” Japonijai

Dideli Tarybų Sąjungos 
atsiekimai ir planai

Maskva. — TSRS Aukš-[000 tonų geležies, 144,000,- 
čiausios Tarybos (parla-ĮOOO tonų naftos, 

'.mento) posėdy buvo rapor
tuota, kad industrijos, na
mų statybos, mokslo ir ki
tų šakų planas pasiektas su 
dideliu pasisekimu. Kaiku- 

[riose srityse jis pralenktas 
[ 15 nuošimčių.

Aukščiausioji Taryba už- 
gyre 1960 metų planą.

291,150,,- 
000,000 kilovatu - valandų 
elektros jėgos.

Bus daug daugiau gami
nama gyvenimo reikmenų. 
1961 m. bus pagaminta 
796,000 elektrinių šaldytu
vų, 1,215.000 skalbimo ma
šinų, 510,000 siurblių, 3,- 
470,000 siuvamų mašinų, 1,-

Valstybinės įplaukos ntima- 928,000 televizorių, 6,600,- 
tomos 772 bilijonai rublių. 000 elektrinių prosų ir daug 
Valstybės įplaukas sudaro kitu reikmenų.
taksai' nuo fabrikų ir pre- Šiemet Tarybų Sąjungos 
kybos pelnai. Nuo atskirų prekyba su užsieniu padidė

jo 25 procentais. Aliejaus 
į užsienį išvežė 19,000,000

asmenų įplaukų taksai su
darys 'tik 13 procentų vals
tybinių įplaukų, o laikui 
bėgant nuo asmenų įplaukų 
taksai bus visai panaikinti.

Daugiausia bus kreipia
ma dėmesio vystymui in
dustrijos. j rytus nuo Uralo 
kalnų. Aukštojo mokslo rei
kalams paskirta virš 32 bi
lijonų rubliu. Mokyklų ir 
kultūros reikalams paskir
ta 247 bilijonai rublių. Vien 
paramai 700,000 studentų, 
kurie tufi gyventi mokslo 
įstaigų srityje, paskirta ke
turi bilijonai rublių. Gy
nybos reikalams paskirta 
virš 96 bilijonai rublių

Nustatyta, kad 1960 me
tais pastatyti 2,400,000 nau
jų apart'mentų, į kuriuos 
galės persikelti gyventi 
10,000,000 žmonių. Buvo 
raportuota, kad sekamais 
metais TSRS užsienyje pa
statys 383 fabrikus ir kito
kias įmones.

Nustatyta, kad ateinan
čiais metais pagaminti: 64,- 
900,000 tonų plieno, 105,000,-

Raportavo, kad pereitais 
metais Tarybų Sąjungoje 
buvo 383.000 didelių krau
tuvių.
dalykų buvo parduota: 15,- 
100,000 rankinių laikrodė
lių, 6,998,000 pažadinimo 
laikrodžių, 1,472,000 pa
veikslų traukimo kanlerų, 
3,473,000 elektrinių pečių, 
1,962,000 mėsai malti maši
nėlių. Buvo pagaminta 3,- 
770,000 stalų, 18,000,000 kė
džių ir 11,238,000 lovų.

kompanijas ir pasirašė su 
darbininkų unija 20-tiesmė- 1943 m. jų pastatymas atsi
nešiu kontraktą, ši kompa
nija pakėlė darbininkams 
algas, kaip ir pirmesnės.

Bet tuo laiku didžiosios 
plieno kompanijos, jų tarpe 
Bethlehem Steel Co., Unit
ed States Steel Co. ir Re
public Steel Co. vis stengias . 
teisų pagalba priversti dar-*lt| c 
bininkus grįžti į darbą.

ėjo po $8,000,000, o dabar 
'pardavė kiekvieną tik po 
$140,000.

Kiek pirmiau Japonijos 
metalo firmos pirko “El
be,” “Natoma Bay,” “Ma- 

i nila Bay” ir dar eilę mažes- 
■---Į lėktuvnešių. Japonų 
i laivai nuvelka lėktuvnešius 
[ į savo prieplaukas ir ten 

v n . r i juos sulaužo į metalo laužą. 
Luang Prabangias, Laosas. 1 _____________

—Numirė Laoso karalius'n .i.vi ir i 
Sisavang Vong. Jis jau bu-, DHlllSKftS VskUVŲ 
vo 74-jų metų amžiaus. Jo j 
vietą užima sūnus—Savan- 
gas.

elgesys Berlyne
Bonna.—Anglijos, Fran- 

x TZ . „ į cūziios ir Jungtinių Valsti- 
Washmgtonas.—Kada Ro-Į- komandieriai pasiuntė 

ber Murphy pasitrauks isĮnįtą Tarybų Sąjungos ko- 
Valstybes sekietoiiaus pa- • mandieriui, kad jis pran-eš- 
vaduotojo vietos, tai jo dar- tu Rytu Vokietijai, idant 
bą perims L T. Merchantas. [ jf neiškeltų savo vėliavos 

--------  [vakariniame Berlyne ant 
Pontiac, Mich. —Senato-' požeminių traukinių stočių, 

rius H. H. Humphrey stojaiRytų Vokietija tvarko vi- 
už tai, kad ir ant toliau' sus Berlyno požeminius 
nebūtų atominių bombų ’ traukinius. N u m a t omą, 
bandymų.

N u m a t omą, 
kad, laike liaudies revoliu
cijos sukakties TSRS lap- 

Washingtonas. — Valsty- j kričio 7 d., Rytų Vokietija 
bes departamentas tvirtina, i visur iškels savo vėliavą, 

kad Kuba gauna ginklų iš'------------------| XV. ui kJCL glCUuAAICU clHaiaili

Europos. Panašu, kad Vai- VENGRIJOS IR JAV
Tarpe kitų, asmens stybės departamentu,s. ruo

šia puolimą ant Kubos.
DELEGATŲ DEBATAI

New Yorkas.—Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesijoje 
smarkiai susikirto Vengri- 

P. Mod ir
Maskva. — TSRS parla

mento posėdyje kalbėjo Ni- jos delegatas 
kita Chruščiovas. Jis sakė, JAV H. C. Lodge. Lodge sa- 
kad taikos išlaikymui yra kė, kad 11956 metų sukilimo ' 
reikalinga padaryti nusilei-1 “negalima pamiršti”. Mod 
dimų iš abiejų pusių.

Washingtonas. —gynybos 
departamentas tuojau pra
dės statyti jausmines stotis 
iš kurių bus galima užre- 
korduoti visame pasaulyje 
bent kokį atominių ginklų 
bandym.

Stanleyville, Afrika.—Bel
gijos Kongo kolonijoje įvy
ko masinės gyventojų de
monstracijos. Belgai kariai 
nušovė 24 žmones.

Charlotteseville, Va. — 
Blue Ridge kalnuose mato
si sudužęs lėktuvas. Tai tas, 
kuris dingo skrisdamas su 
27 žmonėmis. Sakoma, kad 
vienas išliko gyvas.

Mexico City. —Laike per
eitos savaitės uragano žuvo 
1,452 žmonės.

MASKVA. — Puškino 
Galerijoje atsidarė Jungti-

jam atsakė: “Žinoma, 
syvus imperialistai, 
sukurstė tą sukilimą, 
Ii pamiršti savo pralaimėji
mo”.

agre- 
kurie
nega-

NEW YORltAS. — Lap- 
kričio 8 d. nuo 12:30 iki 1 
vai. per Columbia Broad
casting System 
tinklus kalbės 
k o m p o zitorius 
Šostakovičius.

televizijos 
tarybinis 

Dimitrius

Galerijoje atsidarė Jungti- Paryžius. — Francūzijos 
nių Valstijų piešėjų paro-i spauda patenkinta Chruš- 
da. Išstatyta 140 piešinių.' čiovo kalbos tonu.
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Tikrai keistas pasiūlymas
ANGLIJOS UŽSIENIO REIKALŲ 'ministras Selwyn 

Lloyd išstojo su labai keistu pasiūlymu. Jis sako: tegu 
Amerika, Anglija ir Tarybų Sąjunga bendrai giliai že
mėje išbando atominius ginklus. Toks bendras išbandy
mas, girdi, pagelbėtų prieiti prie susitarimo visiškai 
bandymus uždrausti!

Mums atrodo, jog visas reikalas ir taip labai aiškus. 
Atominių ginklų bandymai, bile kur atliekami, sudaro 
žmonių sveikatai pavojų. Tai jau seniai pripažinta visų 
mokslininkų. Tuo būdu jų bandymams turi būti pa
darytas galas. Toks yra Tarybų Sąjungos pasiūlymas. 
Jį be jokių išsisukinėjimų turėtų priimti Jungtinės Val
stijos ir Anglija.

Kubos revoliucijos kančios
KUBOJE KONTREVOLIUCIJA NESILIAUJA kė- 

Jusi galvą. Prieš premjerą Castro ir jo vyriausybę ruo
šiami suokalbiai vienas po kito. Valdžia priversta at- 
steigti greituosius ’militarinius teisimus prieš suokalbi
ninkus.

Kubos batistiniai kriminalistai nebūtų tokie drąsūs, 
jeigu jie neturėtų pritarimo ir paramos iš mūsų šalies 
reakcionierių. Ypač Amerikos komercinė spauda su vi
sokiais prasimanymais apie Castro ir jo vadovaujamą 
vyriausybę pakursto kontrevoliucionierius nenurimti.

Dalykas toks, kad jeigu Kuboje vėl reikės griebtis 
griežčiausių priemonių kontrrevoliucijos suvaldymui, tai 
visa atsakomybė puls ant tų, kurie tebesiryžta revoliu
cijai pastoti kelią. Visi ženklai rodo, kad ir per labai 
skaudžias kančias Kubos revoliucija laimes.

Naujos provokacijos
NE TIK RYTINIO, bet ir Vakarinio Berlyno trau- 

kinius ir jų stotis operuoja Rytinės Vokietijos vyriau
sybė. Todėl ji turi pilną teisę tuose traukiniuose ar tose 
stotyse iškelti tokias vėliavas, kokios jai patinka.

Bet kitaip, matyt, į tai žiūri Vakarinės Vokietijos 
vyriausybė. Sakoma, kad prem. Adenaueris griežtai rei
kalauja iš anglų ir amerikiečių tą teisę Rytinei Vokie
tijai'atimti. Na, ir anglai ir amerikiečiai pagrūmojo 
paleisti darban armiją ir ginklus, jeigu vokiečiai savo 
stotyse bandytų savo vėliavą arba Spalio revoliucijos 
minėjimo proga Tarybų Sąjungos vėliavą iškelti. Mūsų 
vyriausybė turėtų to vengti. Dabar, kuomet tarptautinė 
padėtis giedrėja, grūmojimas ginklus vartoti neturi,jo* 
kio pateisinimo.

Iš kitos pusės, tas tik parodo, kaip opus tebėra 
Berlyno klausimas, kaip kartais ir dėl menkos ir nepa
teisinamos priežasties gali moderniški ginklai prabilti. 
Kuo greičiau Berlyno padėtis bus sunormalizuota, tuo 
sveikiau bus pasaulinės taikos reikalui.

New Yorkas laimėjo
DABAR JAU AIŠKU, kad 1964 metais Amerikoje 

turėsime pasaulinę parodą. Netenka abejoti, jog beveik 
visos pasaulio tautos ir šalys joje dalyvaus su savo pa
viljonais. Tai bus viena iš pačių didžiausių pasaulinių 
parodų.

Mums patinka ir tas, kad ši paroda įvyks mūsų 
didmiestyje, New Yorke. Prezidentas Eisenhoweris klai
dos nepadarė parinkdamas New Yorką. Tiesa, jo pasi
elgimas nepatiks Los Angelesui ir Washingtonui, bet nie
kas neabejoja, jog bendrai amerikiečiai jo žygį užgirs.

Aukščiausiojo teismo atsakomybe
VISAS STREIKLAUžIšKOJO TAFT-HARTLEY įs- 

tatymo dalykas eina į Aukščiausiojo teismo rankas. 
Plieno darbininkų unija reikalauja jį pasmerkti ir pa
skelbti priešingu šalies Konstitucijai. Jis atima darbi
ninkams teises, kurias Konstitucija garantuoja. Jis yra 
stambiojo. kapitalo įrankis prieš darbininkus. ,

Reikia, kad Amerikos žmonės prabiltų į Aukščiau
siąjį teismą ir paragintų jį Taft-Hartley įstatymą pa
siųsti į gurbą. Ypatinga atsakomybė krinta ne tik ant 
plieno darbininkų unijos, bet ant viso unijinio judėjimo 
visoje Amerikoje. Štai puikiausia proga kiekvienai dar
bo unijai tarti savo žodį. Jeigu greitai ir rimtai penkio
lika milijonų organizuotų darbininkų prabiltų, devyni 
vyrai, kurie sudaro Aukščiausiąjį teismą, turėtų skaity
tis su jų balsu.

NEW DELHI.—Šiauri
nėje Indijoje įvyko miestų 
viršininkų rinkimai. Juos 
laimėjo Kongreso partija, 
bet jos balsai sumažėjo.

ATĖNAI, Graikija. — Su- 
siuišė “D C-3” lėktuvas ir 
žuvo T8 žmonių.

MASKVA.—Tarybiniai 
laikraščiai rašo, kad Wal
ter Ruether yra “darbinin
kų reikalų išdavikas.”

LIVINGSTON, Va. — 
Automobilio nelaimėje už
simušė biologijos profeso
rius Dr. L. V. Heilbrunm

Kas ką rašo ir sako
LABAI NEDAUG

Jungtinės Tautos paskel
bė iš įvairių socialistinių 
kraštų pabėgėlių skaičių. 
Viso pabėgėlių esą 328,780.

Reikia pasakyti, jog skai
čius labai nedidelis. Rei
kia suprasti, kad geroka 
dalis pabėgėlių susidaro iš 
tų, kurie karo metu karo 
audrų buvo išblokšti iš sa
vo žemių, prieš savo norus. 
Tokios rūšies pabėgėlių ne
maža rasime ir tarpe lietu
vių pabėgėlių.

Savanoriai ir apgalvotai 
bėgo buvusių įvairių fa
šistinių ir pusiau fašistinių 
valdžių pareigūnai, dideli 
liaudies priešai, sunkiai nu- 
sidėjusieji prieš savo šalies 
žmones. Dalis pabėgėlių su
sideda iš karo kriminalistų. 
Na, paskui, žinoma, seka 
buvę liaudies išnaudotojai 
— kapitalistai, dvarponiai, 

I dvasininkai,
Jeigu paimsime vien tik 

Europos socialistinių kraš
tų gyventojų skaičių, tai 
pabėgėlių proporcija bus 
visiškai nežymi. Daleiski- 
me, kad tose šalyse gyvena 
apie 300 milijonų žmonių. 
Tai ti-e 328,780 pabėgėlių 
sudarys tiktai apie dešim
tadalį vieno procento!

Ką tai reiškia? Tai reiš
kia, kad didelė dauguma 
net ir išnaudoto j i š k ų j ų 
klasių žmonių prisitaikė 
prie naujosios santvarkos 
ir pasiliko namie. Kaip ten 
bebūtų, iš socialistinių 
kraštų, laike audrų ir per
versmų, masiniai žmonės 
nebėgo, ypač nebėgo darbi
ninkai ir valstiečiai. Jei
gu už pavyzdį paimsime 
lietuvius pabėgėlius, tai jų 
tarpe beveik ant rankų 
pirštų galima suskaityti 
darbininkus ir valstiečius. 
Tai niekam nėra jokia 
slaptis.

šaltojo karo pavietrė pra
deda atslūgti. Tai, žinoma, 
dar toli gražu nereiškia, 
jog tikslas jau pilnai pa
siektas, jog jau galima ran
kas susidėjus stovėti ir tik 
džiaugtis pasiektais laimė
jimais. Kaip tik dabar 
syarbu taikos šalininkams 
suremti pečiais ir dar griež
čiau darbuoti už taikos iš
laikymą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Liaudies teatras—Didžiojo 
Spalio metinėms

Rokiškis. —Beveik kiek
vieną šeštadienį Rokiškio 
Liaudies teatro kolektyvas 
išvyksta į gastroles.

Teatras dar labai jaunas 
—jam vos keli mėnesiai. Ta-1 
čiau pirmąjį naujojo kury-1 
binio kolektyvo pastatymą J 
—J. Žemaitės dramą “Pet- Į 

į ras Kurmelis” jau žiūrėjo 
daugiau kaip keturi tūks
tančiai žmonių. Spektak
lius teatras surengė Rokiš- i 
kio tarybinio ūkio darbi

„4 buypme susitikę
Minske prieš 28 metus.

A. Jakševičius senas 
revoliucionierius. Iš profe
sijos — mokytojas ir žur
nalistas. Dar carizmo lai
kais jis buvo įsijungęs į ko
vą prieš priespaudą, už 
liaudies laisvę. Jis buvo 
vienas tų kovotojų, ktfrie 
1918 metais organizavo 
LKP. Daug, daug visko 
patyrė šis vyras! Šiandien 
A. Jakševičius jau 74 metų 
amžiaus, gauna personali
nę pensiją ir gyvena Vil
niuje. '• Į Druskininkus ir 
|jis atvyko su kelialapiu pa
tikėti ir taisyti sveikatą.

Skaičiau dienrašty 
soje” jūsų prisimini- 

|mus, — sakiau jkm. Įdo- 
I mūs!

—Patiko?
—Labai!

. . . . .... Pagalvojęs, šis veteranas
yni gydo. j ji pager: nmai ir pagrazmi- • l<ukliai prisipažino, .kad

Palanga — kitas dalykas,jinai. Arcliitektai turi gal-Įra§0 atsiminimų knygą.
i nors ir ten ir surandami | voje ir miesto apželdinimo ■Raš0 net ir čia, Druskihin- 
gausūs mineralinio vandens i planą, kuris bus respubliko- ■ kuose, tik, sako, bijąs,. kad 
šaltiniai ir yra gydyklos, je pirmas toks.
Bet Palanga kol kas dar vis 
garsi vyriausiai savo pajū-! gėlynų,

Rojus Mizara

Žmonių sveikatos taisytuvč
(3 laiškas iš Druskininkų)

Taip, Druskininkus drą- venimui 2 triaukščiai na
šiai galima pavadinti žmo-imai, bus baigtas 100 vietų 
nių sveikatos taisytuve-fa-j gerai įrengtas viešbutis 
briku. Atvyksta čia žmonės I “Turistas”, duonos kombi- 
negaluodami,' pailsėję, iš
vyksta sveiki ir drūti. Ne
sakau, jog taip esti su vi
sais, kurie čia praleidžia 
mėnesį per metus; sakau, 
dauguma grįžta gerokai su- 
tvirtėję arba ir visai savo 
negalavimus čia palikę.

natas, nauja purvo gydyk
la, 76 vietų bendrabutis sta
tybininkams.

Tenka pažymėti ir tai, 
kad visa pokario statyba— 
išimtinai mūriniai pastatai.

Šiemet bus pradėtas sta- 
Įtyti uždaras plaukiojimo 

Birštonas — kita panaši baseinas su mineraliniu van- 
vieta, tik Birštonas kur kas|deniu; taipgi nauja plytinė, I 
mažesnis, smulkesnis už j kuri gamins 8 milijonus i 
Druskininkus. Be to, Drus- plytų per metus; tai suteiks | 
kininkuose žmonės gydosi | miestui galimybę greičiau 
šlapio purvo voniomis, 
Birštone — sauso: pirmiau

žmonės gydosi miestui galimybę
o statyti naujus pastatus.

Sekamiems metams nauji |
purvą išdžiovina, tada juo-į planai, nauja statyba, nau-' 

> I rvi.rUi į ii ii o rw.!’. •• ''ima i iv nonravini- ![ji pagyrimai ir pagražini-1kukliai _
. Architektai turi gal-|ra§0 atsiminimų knygų.

. DrusKihin-

; atsiminimai galį būti ki- 
Ir dabar Druskininkai-'; tiems neįdomūs.

gražių ;.....
,____ ________ Aš jį už-

x v . _ t - . _ _. aikštelių j tikrinau, jog bus įdomūs,
i riu, savo labai gražiu plia- i miestas; skendėja medžiuo- mielai skaitomi. Jkas gi 

.i t p- i - |žu, savo ypatingu klimatu, jse. Atrodo, tarytum jis/ bū-’gali įdomesnius parašyti už 
mnKams L. Giros vardo ir | . šiuo metu Druskininkuo- tų vienas didžiulis parkas. į žmogų, kuris visa savo il- 
“Pergales” kolūkių kolukie- - •• • 1
čiams. Didelį pasisekimą tu- į 
rėjo gastrolės Kupiškyje, I

se nuolat gyvena arti 5,000’Miesto Tarybos sesijoje , gą subrendusį gyvenimą 
žmonių. Nemaža tarnauto- Vykdomojo komiteto pir-, praleido darbininkų judėji- 
jų ir darbininkų, kurie čia-mininkas S. Kondraška pa- me?!

Argentiniečiai svečiai
■ Druskininkus vizitavo 

Per apskritus pirmas mano gyvenime toks Argentinos lietuvių delega-
• - - - - - - - cija: Tadas Adamonis, Ba-

lys Šnioka ir Julionas II-
pirmą kartą daly- ‘ išvyksta. O vasarą jų dar: niu išrinktų deputatų pose-

| ■ 111 11 Kz • J.VČvlkJL' J k 111JL U- y tz X Vca"

i . Iš viso deputatų miesto ^etuvju? Argen-
Iš viso mieste dirba 05 taryboje yra 50, bet posėdy !'"^ra^aXntinSiai iš- 

!vyko į Kapsuką, o iš ten, 
l sakė, vyks Kaunan. . Po to 
• aplankys savo gimines, na, 
! ir pavažinės plačiau po vi
są Lietuvą. \ Pasižadėjome

I midelyje ii kituose kaimy-: gyvena kitoj Nemu-i kvietė mane dalyvauti Dru-į
ūmiuose rajonuose. ; no pUSė je, nes mieste dar skininkų miesto tarybos dc- j 

Dabar Liaudies teatras i vis jaučiamas didelis butų putatų sesijoje. Tai buvo i
ruošia naują spektaklį Di-' trūkumas. _____
džiojo Spalio 42-osioms me-; metus čia poilsiautojai kei- atsitikimas? dalyvauju Lie
tinėms. Jame be dramos įčiasi — vieni atvyksta, kiti tuvos .tarybinio miesto žmo- 
trupės t ___ „ v ...fr .... . -.
vaus ir teatro vokalinė gru-'’keletu tūkstančių padangė-i dyje! 
pė. Vyr. režisieriaus jauno!ja. 
dramaturgo Jono Kavolių-i
no ir muzikinės dalies va- j gydytojai ir 257 vidurinio i rodosi devyni nepribuvo. • 
dovo Antano Gradecko va- j medicinos personalo dar r' Apie trečdalis deputatų 
dovaujami, jie repetuoja B. buotojai, seselės ir kt. čiai moterys. 
Aleksandrovo operetę “Ve- veikia miesto ligoninė, poli- ’ 
stuvės Malinovkoje”.

Pirmininkas S. Kondraš- į J 
Prie, klinika, gydykla, kurioje ka atidaro sesiją ir prašo

pa-

Bet

DIDŽIUOJASI BE 
JOKIO PAGRINDO

Chicagos kunigų “Drau
gas” (spalio 29 d.) rašo: 
“Apie švietimą Lietuvoje 
mūsų ..skaitytojai turi gerą 
vaizdą. Mūsų dienraštis.-, 
gana dažnai savo skaityto
jus informuoja šiuo svar
biu reikalu.”

Tiesos šiame “Draugo” 
pasigyrime tiktai tiek, jog 
reikalas yra svarbus,
kas liečia “Draugo” skai
tytojų informavimą, 
daug geriau būtų, jei būtų 
buvę nutylėta. Kunigų or
ganas nėra patiekęs savo 
nelaimingiems skaitytojams 
nė vienos teisingos žinios 
apie švietimo reikalų padė
tį Lietuvoje. Kaip tik prie
šingai: jis sušilęs rankioja 
visokius melus ir prasima
nymus ir jais savo skaity
tojus kasdien maitina Tuo- 
būdu “Draugo” skaitytojai 
yra už kelių mylių atsilikę 
nuo tiesos apie švietimą 
Tarybų Lietuvoj-e.

tai

TIKRAI GALIMA 
PASIDŽIAUGTI

Kanadiškių “Liaudies 
balsas” sako:
. Taikos judėjimas, kuris per 
eilę metų kovojo už 
karo pašalinimą, 
džiaugti, 
vaisius, 
ka bus 
daiktas, 
mažinti 
venimas

šaltojo 
gali pasi

jo pastangos duoda 
Yra vilties, kad tai- 
užtikrinta. Galimas 

kad tautos sutiks su- 
apsiginklavimą. Gy- 
pa gėrės visiems.

Taip, kiekvienas taikos 
ir žmoniškumo šalininkas 
šiandien gali pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti, jog jo pa
stangos nebuvo veltui, jog 
tarptautinė padėtis darosi 
giedresnė, šviesesnė, jog

Liaudies teatro susiorgani- poilsiautojai vonias ima. Iš deputatus išsirinkti jai pir- kai«ta susitikti ‘ Vilniu- __ .iL.11.-_ ________~  kJ.1 __i __  O  J .1 ‘  1  m'ninlzn 11. ‘s ’j'r 
čia galima išvardyti: du buvo išrinkti rankų pa-daž J 
lunas”, “Vilnius”, kehmu: Pirmininku — (gy- »

viso yra 8 sanatorijos, ku- mininką .ir sekretorių. Abu 
rias < 
^‘Nemunas , ________

; “Druskininkai”, “Saulutė” 
; “Dainava”, “Baltarusija”

zavusi Vaikų grupė arti
miausiu metu parodys sa
vo pirmąjį pastatymą—"pje
sę “Meksikietis”.

Liaudies teatre užimti be-;I ; v /

veik 200 miesto scenos me- “Kapitalinio draudimo tary- 
no mėgėjų. ! bos sanatorija” ir “Tėvy-

! nė”.
Yra poilsio namai “Pušy- 

■nas” ir Ko operatyvinio 
į draudimo poilsio namai.

Vasaros metu sanatorijo- 
įse lovų (aišku; užimtų) esti 
larti 2,500, o žiemos metu— 
larti 1,500.

Vienas seniausių universi 
tetų ruošiasi jubiliejui

Vilnius. —Daugelio žino-! 
mų lietuvių kultūros ir | 
mokslo veikėjų vardai susi-1 
ję su Vilniaus universitetu, i 
Ši viena seniausių E'uropo-! 
je aukštųjų mokyklų išug- i Miestas auga ir gražėja 
dė nemaža žmonių, kuriuos' Miestas plečiasi daugiau- 
su pagarba mini mūsų liau-' šiai į vakarus, palei Nemu- 
dis. Dabar Valstybiniame !ną. Susisiekimas tarp Drus- 
V. Kapsuko vardo univer- kininkų ir Vilniaus bei Kau
si te te prasidėjo pasiruoši- no patogus — geri, asfal
mas reikšmingam jubiliejui ituoti keliai jungia su abiem 
—380 metinėms nuo univer-! tais miestais; kursuoja au- 
siteto įkūrimo ir keturias-; tobusai. Be to, Vilnių ir 
dešimtmečiui nuo atkūrimo į Druskininkus jungia gele- 
pažymėti. ! žinkelis.

Sukakties proga lapkričio Miesto vyriausias archi- 
antroje pusėje universitete! tektas Algimantas Mačiulis 
bus surengtas iškilmingas apie Druskininkų netolimą 
minėjimas, mokslinio - pe- praeitį ir ateitį šitaip pasa- 
dagoginio personalo ir stu- koja: 
dehtų mokslinė konferenci
ja.

Mokslinėje konferencijo
je bus atskleista ilgaamžė, 
gana prieštaringa ir įvairi 
senojo Vilniaus universite
to, istorija, parodytas Tary
bų valdžios ir Komunistų 
partijos vaidmuo atkuriant 
universitetą, paverčiant jį 
liaudies švietimo, mokslo ir 
kultūros židiniu. Eilė pra
nešimų pailiustruos tradici
nius universiteto ryšius su 
senaisiais rusų ir lenkų uni
versitetais ir mokslininkais, 
jo šiandieninius kūrybinius 
ryšius su kitų tarybinių re
spublikų auktosiomis moky
klomis.

dytojas) Gaidys, sekr.—AI-I 
dona Narašinskienė.

• Tuomet seka pranešimai, i 
Vietinio ūkio valdybos vir-1 

šininkas Jonas Vaitiekūnas ! 
dėsto tai, kas jau pasiekta, 
kas padaryta ir ko dar nė
ra padaryta. Jis kalba apie 
statybą, apie gatvių sutvar
kymą, apie plytinę ir kitus 
reikalus, susijusius su mies
to gerbūviu. Po pranešimo 
kilo klausimu.4.

Tuomet iššaukiamas ar-i 
chitektas A. Mačiulis. Jis , 
“kimba” prie J. Vaitiekūno į 
pranešimo; nurodo, jog esu j

, I VLCLZJIIVIYCLL

'dailininku Boleslovu, Mo<. 
za, per ilgus metus paža. 

' giame judėjime dalyvavi
• siu darbuotoju. Čia yie- 
Inam naujam paviljonui jis 
; ruošia mozaikos grindis.

x—Tai bus kas tokio nau
ja! — entuziastiškai kalba 
Motuzą. — Tokia mozaika, 

kokią kuriu, šiandien tė
ra tik vienoje Kijevo cerk
vėje !..

B. Motuzą yra talentin
gas tapytojas-

pranešimo; nurodo, jog esą Ona Giraitienė, iš Hartford, 
pranešimas per daug “nu- Conn., rašo: “Gerbiama Lais- 
dailintas”, neiškelia tikru v6s Administracija, čia pri- 
priežasčių ir klaidų, kodėl 
tas ar kitas dalykas nebuvo 
laiku atliktas.
mūs debatai. Hartforde. Delegatai suauko-

Galiu pasakyti: sesija bu- >° $2'1, o iš apskrities iž^b $5.
WZ1 iv vacfa dnnm.;Tai inūsM linkėjimai jįums lai-

| mingai Įsikurti nauja" vietoj.
; Draugiškai, Ona Giraitienė, 

Įdomu buvo I apskrities iždininkė.”
• j i - ' • M I

siunčiu čekį sumoje $29, tai 
sveikinimas Laisvei nuo LLD 
3-osios apskrities konferenci-

Tęsėsi Įdo- jos, įvykusios spalio 18 dieną,

j vo pradėta ir vesta denio- ■ 
Į kratiniu būdu pilna to žo
džio prasme. 7'
: stebėti, kaip “miesto tėvai” ■

Draugui A. Bimbai ir .visam 
i ' redakcijos kolektyvui.

.... .. . i ' Nepavydžiu jūsų gyvenimo
Beje, čia mane gražiai de-. pCr praėjusius kelis menesius, 

putatai priėmė: įteikė do-i n- dabar dar jus kamuoja 
vanėlių, kurias visuomet di-1 kraustymosi slogutis! O aš 
džiai branginsiu, ir už ku- j tįR užuojautą tegaliu pareikš
tas tariu Vykdomajam ko-ijunls 
mitetui ir deputatams viešą ! 
nuoširdžią padėką.

DETROITAS.— General 
Motors Corp, per tris mė
nesius turėjo $135,000,000 
pelno

—Prieš karą Druskinin- svarsto ir sielojasi jo rei- į 
kuose buvo ištisai mediniai ^aLa\s- w. . , i
pastatai, o sanatorijos bu-1 
yo sezoninės. Gatvės neas
faltuotos, nebuvo kanaliza
cijos, nė-vienos'gatvės ne
buvo sutvarkytos.

Po karo, sako jis, buvo 
rimtai imtasi miestą gerin
ti, tobulinti. Ypatingai daug 
tuo atžvilgiu nudirbta per 
praėjusius trejus metus.

—Tik 1958 m. eksploatuo
ti atiduoti, — tęsia A. Ma
čiulis, — 480 vietų nauja 
vidurinė mokykla, 500 vietų 
kino teatras “Voveraitė”, 
100 vietų valgykla, miesto 
centrinėse gatvėse pravesta 
kanalizacija, pastatyta au
tobusų stotis.

Na, o kaip gi su gyvena
maisiais namais? Į tai ar
chitektas atsako:

—Šiemet jau atiduoti gy-

daugiau nieko . . .
Progresas

NEW YORKAS.—Izra- 
Susitikimas ;e]io laivas “israel,” 10,000

Atsitiktinai Druskiniu- i tonų įtalpos, susidūrė su 
kuose susitikau su Aleksan- i Amerikos laivu “American 
dru Jakševičium, labai įdo-1 Press.” Nelaimė įvyko 
miu žmogum, senu re volių- New Yorko prieplaukoje, 
cionierium.

1931 metais A. Jakševi- 
čius redagavo savaitraštį 
“Raudonąjį Artoją”, lei
džiamą Minske. Tai buvo 
gyvas, turiningas, populia-

1 ’ •
Berlynas. —Vakarų virši

ninkai paleido iš kalėjimo 
hitlerininką Wilhelma Roh
de, kuris laike Antrojo pa
saulinio karo buvo viršinin- 

rus laikraštis, plačiai skai-: ku Boergermooro Jkonc;įn- 
tomas ne tik Baltarusijos tracijos stovyklos ir daugy- 
lietuvių, bet .ir JAV. bę žmonių nužudė.

i ........- ■ ■ ............................ fe*

2 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., lapkr. (Nov.) 3, 1959
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triną — didžiausią Pabalti-;išmoko dirbtiniai priversti.tų dega anglis 
jyje tarprajoninę HES.

Karo audros smarkiai su-i kelią austrę \

ir gaisras
lą ustres 'gaminti perlus. Iš- plečfasif *VaFdžia* b'hnde už- 

f viršų, įdeda Igesinti, išgręžė virš f "

Rytu Aukštaitija
Kur Šventoji, surinkusi 

vandenį iš daugybės dides
nių ir mažesnių upelių, sku
ba pro Dusetas, Anykščius, 
Ukmergę į žydrą j į Nerį, 
kur prasideda ramusis Ne
vėžis ir teka Lėvuo, skubė
damas į Mūšą, — ten gyve
na lietuviai, šnekantys ry
tų aukštaičių tarme.

Rytų aukštaičių tarmėje 
yra keletas patarmių. Iš jų 
pagrindinės trys: pantinin- 
kai (Linkuva, Šeduva, Ra
mygala), sakantys “pan
tis”; pontininkai (pontis, 
lonkas. žosis) —daugiausia 
panevėžiečiai. Pagaliau — 
didžiausia ir įvairiausia pa
tarmė, turinti dar keletą sa
vų šnektų, — puntininkai. 
Puntininkai, sakantys 
‘^puntis”, “sumtis”, “kum
pas”, užima didelį Lietuvos 
šiaurės rytų kampą tarp 
Likėnų, Rokiškio, Za 
Širvintų, Ukmergės, 
aukštaičių patarmės 
šnektos nuo seno u., 
kalbininkus. Ypač atidžiai 
tyrinėjama rytų aukštaičių 
tarmė pastaraisiais metais. 
Tačiau čia apstu peno ne 
tik kalbininkams. Senovi
niai piliakalniai ir pilkapiai 
traukia istorikus ir arche
ologus, liaudies papročiai ir 
tautosaka — etnografus, 
folkloro rinkėjus, puikūs 
gamtovaizdžiai — dailinin
kus ir turistus.

Kaipgi neaplankyti tokio 
įdomaus krašto, nesvsipa- 
žinti su jo praeitimi ir da
bartimi, nepamilti 
šingu žmonių!

Juk Kamajuose 
lietuvių liaudies 
Antanas Strazdas, 
Syfedasu gimė ir augo mū-1 ežeru i vieną “AntaRentes

4 literatūros klasikas Vai- Jūrą” ir pastatė hidroelek-■ rasti perlą.

Aukštaitijos darbo 
turi gausias revo- 
kovos tradicijas, 

1918 —1919 metų

žgantas, Anykščiuose gyve
no ir kūrė Antanas Bara
nauskas, Jonas Biliūnas, i 
Antanas Ž u kauskas - Vie
nuolis.

Rytų 
žmonės 
liucinės 
ypač iš
kovų už Tarybų valdžią lai
kotarpio.

Revoliucijos banga perga
lingai ėjo per visą Rytų 
Lietuvą. Buržuazijos gau
joms pradėjus pulti Tarybų 
valdžią, šiame Lietuvos 
kampelyje ji išliko ilgiau
siai ir gyvavo iki 1919 me
tų rugpiūčio mėnesio.

Šio krašto darbo žmonės 
didvyriškai kovojo ir prieš 
fašistinius okupantus Di-

žaloti Biržai šiandien tapo žvyro
ros atvaruką ir nuleidžia ją Ii 
į jūrų vandenį. Supran- 

ūksminaa- ^Inia’ J1”11’1! dalis turi būti rė miegodama šeima, 1954 
me narke nrie dnardonR'' atitverta nuo pačių jūrų, I m. 15 žmonių pritroško, ne- 
upeli'o, dUs iŠ; it i l<a<l “perinti” peria austre mažai susirgo.

svarbiu Lietuvos linų ap 
dirbimo pramonės centru.

Netoli B i

rortas. Į Likėnus gydytis.; 
purvu ir sieros vandenilio I 
šaltinių vandeniu kasmet 
at va ži u o j a šim ta i da rbo '
zmonių.

įpiečiau — Panevėžys, di
džiausias šios dalies Lietu
vos miestas, žinomas npo 
14-to amžiaus. Tai—didelis į tinkluose 
maisto pramonės, centras, Ino, jog

riko, ] 
servu fabriką, malūnus. ;

I kuri šio krašto miestą ;
beužklystam —Ukmergę ar,

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS500 j

J pro aust- [skylių, per jas pylė į pože-i
1 mį vandenį, bet negelbėjo. į 

1952 metais nuo duju mi-;. . , . , ™ j _ v_ . . .į įsigytas pastatas ant 102 St. Bendroves serininkų meti- 
ir Liberty Avė., Ozone Park, 
N.

r
Lietuvių Namo Bendrovės 28. Tai bus Lietuvių Namo

n is suvažiavimas. Pradžia 2

negalėtu pabėgti.
Dirbtinius perlus gaminti ' 

geriausiai išsilavino japo-j 
nai. Japonijoje yra ištisos | 
jūrų įlankos, kuriose masi
niai gamina dirbtinius per
lus. Japonai austres nulei- 

ti k ruošėį jurą tam 
o vėliau,

Dabar valstijos ir federa
cinės valdžios bus nupirkta 
j 130 akrų plotas žemės. In- 
įžinieriai stos darban, kad 
į tą “peklą” užgesinus. Ga
ilimas daiktas, tam panau
dos Lackawanna upės van

denį, kuri čia pat teka.

i Waterbury, Conn.
i Girdėsime turistų rapormėsos kombinatą, kon- ima perlus, o joms vėl ide , . .

maiūnus. ! (la žvyro. Skirtingas perlų aPiejų patyrimus Lietuvoj
. formas austres pagamina 
kada į skirtingą lukšto vie

—visur pama t y daug nau-1 
džiojo Tėvynės karo metais. | jovių, o kitu ir visai neat- . 
Atkakliose partizanu kau-, pažinsi. 1 
tynėse netoli Biržų 1942 m. 'mo laukai 
kovo 13 d. žuvo narsus re-] jais dideliais kolūkiu pasta-

!voliucionierius, LKP CK tais, linksm 
sekretorius I. Meskupas-A-. čiais Ii 

Rytų ' domas. Neišdildomus pėd- pievose 
’ j ir j -akus paliko Zarasų krašte ' galvi iu 
domino i šaunio ji M. Melnikaitė. Lneatpa?

džJaupJesi nau-

Sunku Užgesinti
Degančią “Peklą”

mėlynnojan- Jungtinių Valstijų 
nusausintose (Ižia nutarė paskirti 

bes’ganančiomis ; 000,000, o Pcnnsylv a 
bandomis. T 
it u c>avo tėv: 

ios tėvu nameli Zarasu na-]tie, kurie atidavė gyn 
kraštyie šiandien plaukia!kad ii būtu bis.va ii* 
šimtai laišku, atvyksta de- tetų. O atpažinę pasak 
šimtys ekskursijų. |taip, ne velhii kovota.

Išaugo, . pagražėjo šian-

jo vai-

cia

a

val-

n i a 
dar-

pilnai paruoštas mū
sų kultūrinėms įstaigoms, i 
Laikraščio 
cija, administracija ir spau
stuvė jau persikėlė į šį pa
statą. Taipgi persikėlė LDS, 
LLD ir LMS centrai. Visos 
įstaigos turi savo atskirus 
kambarius.

m • i • ; tuvių NaTurime salę savo organi-1 
zacijų susirinkimams irma-Į 
žesniems p a r e n g i mams. i 
Kiek susispaudę galime vi-] 
si sutilpti. Su mažesnėmis i 
išlaidomis galėsime leng-l 
viau išsiversti.

Tai mūsų kultūrinis cen-; —_ ,, m “ j roves adresą:

•>

Laisvės” redak- i šiam . suvažiavimui jau
... 'ruošiamės. Netrukus laiškai

bus išsiuntinėti visiems šė- 
rininkams, kviečiant juos 
suvažiavime dalyvauti ar 
savo įgaliotinius atsiųsti.

Šiais 1959 metais 13 Lie- 
o Bendrovės šė- 

Įrininkų phąuįojo savo Še
rus laikraščiui “Laišvei”. 
1958 metais — net 35 šėri- 

•* ‘ninkai paaukojo savo serus 
“Laisvei”.

Patariame jsitėmyti nau
jąjį Lietuvių Namo Bend-

su Pirmąją L Pirmoji didesnė sueiga 
Krasnickas i ?la"le K« turiniame Centre 

■ įvyks sestadienj, lapkričio

Lith. Building Corp., Inc. 
102 04 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

Los Angeles, Calif.
|venimas buvo panašus įliū-
I dną saulėleidį Northridge 

Ta diena! sanatorijoje. Pasibaigė jo
i veikla ir kova ir nykume 
gyveno iki mirties.

Pereitąją vasarą iš mūsų
• miesto net trys lietuviai 
' lankėsi Tarybų Lietuvoje, 
I tai Dr. Stanislovaitis, 
žmona Kristina 
grupe, Karolius 
—su Antrąja.

Lietuvoje jie
žinojo ir daug matė, kalbė- i 
josi su valdžios ir įvairių ’ 
įstaigų vedėjais, taipgi su ’ 
paprastais žmonėmis. Da
bar jie yra pasirengę savo 
patyrimais pasidalinti su 
vietos lietuviais.

Todėl, sekmadienį, lapkri-

Mirė Povilas Pupis
Snalio 13 d. mirė Povilas]

* I

i “Pekla’’ vra do Carbon
dale miesteliu, kuris turi 
14,000 gyventojų ir randa
si 15 mylių į šiaur-ryčius 
nuo Scrantono. Jau trylika 
metų, kai “pekla” dega, 
liepsna išsiveržia šimtus 
pūdų aukščio, visoje apylin- 

, kėje nudegino žolę, sklei
džia nuodingas dujas ir su
daro pavojų žmonėms.

Per daugelį melų pas 
Hudson Coal Co. tūkstan
tiai mainierių kasė anglį, 
! išrausė požemį tuneliais, 
vietomis į tunelius įgriuvo 
žemė. Miesto viršininkai

2S versti 
Tik vienoj [atmatas. To sekinėje prasi- 

pasitaiko dėjo požemyje<sanglies gais- 
Todėl žmonės i ras. Ir jau per trylika me

M. Arūno

rasai. Pašinuose naujais pa
statais anksčiau
ir apleistos Dusetos, išsi-1 
driekusios prie plačiai msi- j 
šakojusio Sartų ežero, i. 
kurio ledo kasmet vein! nelis, tai jis drasko gyvūne 
skrieja rogėmis geriausių Ii. Austrė leidžia syvus, to 
Rvtu Lietuvos eiklmiu žir- kius nat, kokiais jos lukštą; 
geliu augintojai. Nedidukė iš vidaus padengtas, ir ap 
Antalieptė dabar pagarsėto kloja tą 
visoje respublikoje: tarybi
niai žmonės pertverė gelž
betonine siena srauniąja

nuošalios ■
ssi-1 rerlus gamina ausin- ;

I (oisteriai). Kai į austres 
ant-lukštą įsigauna koks žvy-

gyveno
dainius

netoli i Šventąja, sujungė keliolika

vynai j.
Toki austrių 

perlai vadinami
Bet gamtinių 

nėms permaža. 
iš 1,000 austrių 7 V

pagaminti
gamtiniais.
perlu žmo-1 pradėjo i tas skyle

„i____ x.' * m

pasiliks mums skaudžia at
mintyje, nes netekome žmo
gaus, kuris kovojo už švie-1 Laidotuves
šią ir laimingą' žmonijos| gpalio 15 d vakarC) ą.
atc,ti- | Caspero šermeninėje, susi-

Užgeso Povilo širdis pla-| rinko gausus būrys jo drau-

L. Klube, .03 Green St., y-1 
ra ruošiamas parengimas, i 
kuriame jie duos raportą.;
Taipgi ten bus rodoma spal-1 kusi kilniais idealais, bai-|gų atiduoti Povilui pasku-
votos nuotraukos padary-, 
tos Lietuvoje. Jūs galėsite1 
matyti įvairių vietų nuo
traukas, žmones, naujus 
pastatus ir tt.

Taigi, visi ir visos esate

J. Strižauskas ,

Ottawa, Canada. — Ka
nada ir Tarybų Sąjunga pa- 
pasirašė sutartį, pasikeis 
naujais išradimais.

Povilas ap- 
| suptas gėlių vainikų ramiai 
• ilsėjosi po ilgos kovų ke- 
l lionės. • • ,

Spalio 16 d., 11 vai. ryto, 
Grace koplyčia, Inglewood 

I Memorial Park kapinėse, 
' buvo pilnutėlė žmonių. Var- 

■ gonams tykiai gaudžiant 
i liūdnas melodijas A. Cas- , 

, šermenų direktorius, 
pasakė atsisveikinimo kal
bą. o vėliau prie kapo vėl

darbo žmonijai, baigėsi jo • tinę pagarbą, 
prakilnios svajonės!

Velionis gimė Lietuvoje, 
Linkuvos parapijoje ir ra
jone 1884 metais.
Iš jo gyvenimo

Dar Povilui Lietuvoje gy
venant užsiliepsnojo pas jį 
revoliucinės idėjos, už 1... 
rias caro budeliai persekio-, Per> 
jo ir kalino. Progai pasi- 
taikius 1907 metais jis išvy-Į, n ..
ko iš Lietuvos, kad išsigel- kalbėjo nupiesdamas veho- 

Metus 1110 gyvenimą.
Ilsėkis, brangus drauge, 

liaudies ištikimas sūnau, ra
miai! Sunkus buvo tavo gy
venimo kelias, bet garbin- 

1913 ^avo kilni praeitis pa-

bėjus ruo pražūties.
išgyvenęs Anglijoje velionis I . —- ■ • -v • 1

Poemoje jis sukūrė žmonių 
paveikslus. Jo personažai po
emos puslapiuose yra apčiuo
piami, tartum nulipdyti iš 
auksinės bronzes. N. Ticho- 
novas visame pasaulyje žino
mas poetas. O Tiulionovas 
aukštai įvertino šią Mieželai
čio poemą. Gi Mieželaičio kū
rinių revoliucinė idėja ištrykš
ta iš gilaus poezijos, vaizdų 
šaltinio.

Taip vaizdingai ir skambiai 
dainuoja 

ją žmogų, naują 
' komunizmą. Taigi 
j tis s a v o pat o s ą , 

metaforas, Į u ž s i degimą atiduoda 
kitus įvaiz- 

Daug eilėraščių poe-

būdin-
O ta-

Laiškas apie poeziją
MŪZA SKAMBA I poezijos kalba. Be to, 

IR SKAMBĖS laič io eilėraščiams yra
Tarybų Lietuvos skaitytojai j ?as mil^ų glaustumas,

yra labai reiklūs rašytojo at-|tai " tikrojo poetiškumo po
žvilgiu. Toks jų reiklumas I P°eto _
išplaukia iš jų išprusimo, iš- Į ^lrJ,1U8 į a zyTgz.c z,-į- 
simokslinimo ir kultūros. JeiiJe’ ^a. sa^e °^e e e’.. al" 
tokie skaitytojai labai vertina 
kurį nors rašytoją, tai reiškia, 
kad toks rašytojas sugebėjo 
juos sužavėti savo kūrinio ir 
meniškumu ir idėja. Vienas 
tokių ryškių lietuvių poezijos 
talentų yra poetas E. Mieže
laitis. Tai labai populiarus ir 
mūsų liaudies mylimas poe
tas. Todėl negalima nepasi
piktinti, kai nacionalistai-kle- 
rikalai savo spaudoje apie 
Mieželaičio skambią ir vaiz
dingą mūzą rašo juodžiausia 
anglimi, purvu, plūdimu. Nei 
vienas sąmoningas ir kultūrin
gas žmogus tokiu melu nepa- 
tiškfl4.'« Matyt, tokiu konevei- 
kijrttf fstengį,ąn)asi . suklaidinti 
tuos, kurie neturi galimybės 
perskaityti visa tai, ką yra po
etas Mieželaitis sukūręs.

Mięželąjtįs jau 'yra išleidęs 
‘lįę|ūVi^kąj ir kitomis kalbomis 

3^3 ppeįzijos knygas. Tai reiš- 
}Fa,, kad i;poei}o kūrinius reda- 

aVo. "aukotuosius moksluis bai
gę* 22 . tėcja)<foriąi. rašytojai. 
j{ė jtęigffarhai ir Šiltai Mieže- 
lįičid -kūrinius! įvertino. ‘.O "kad 
tokia redaktorių1 nuomonė bu
vo ' visiškai teisinga, liudija

nų išausiu margą raštą,” “ma-, 
no lakštingala”—tai vaizdin-Į 
gi, poetiški išsireiškimai. O | 
taip vaizdingai Mieželaitis su- poetas 
kuria ‘ištisus savo posmus, vi
gą eilėraštį, visa kūrinį. Mie
želaitis savo eilėraščiuose vy
kusiai panaudoja 
palyginimus ir 
džius.
tas parašė liaudies dainų mo- i 
tyvais.j Liaudies dainų šedev
rus jis, • savo kūriniuose pri
taiko meistriškai. Tatai irgi 
praturtina ir paįvairina Mie
želaičio poezijos kūrinius.

Jo eilėraščiai skamba lyg j 
muzika. Jo rimai ir ritmai j 
originalūs. O eilėdaros darnu s 
skambumą xgali 
tikras poetas, 
dainuoja apie 
tyba kolūkyje, 
ir Nemuną, ar apie kolūkietį ‘ čiau kiekvieną

pirktos ir su' dideliu susido
mėjimu perskaitytos. Tai jo 
eilėraščių rinkiniai “Lyrika,” 
“Zuikis puikis.” “Ką sako 
obelėlė.” “Broliška poema.” 
pasirodžiusi 1954 m., labai 
didelė poezijos knvga (lyri
niu eilėraščiu) “Mano lakš
tingala” (1956 m.) ir kit.

Kuo galima įrodyti, kad 
- Mieželaičio poezija tikrai ta- 

; L4 lenPĮ&iga ? Poetas kiekvieno 
savo*1 eilėraščio temą, mintis 
išreiškia lyriškais, 
gaiš, įsimenančiais 
O lt

įspudin- 
vaizdais.
i

rybių tikru šeimininku. Kas, Mieželaičio kūriniai išversti 
apverkia dvarus, prarastus ■ į rusų, lenkų ir kitas kalbas, 
fabrikus, 1927 metais fašistų 
įsteigtą Varnių koncentracijos 
stovyklą, Smetonos diktatūrą, 
—tam ir nepatinka, kad Ta
rybų lietuva gyvena be po
nų, be išnaudotojų, o jos po
etai su meile apdainuoja žmo
gų — naujo, laisvo gyvenimo ! demokratiniu būdu jį 
kūrėją. , 'Lietuvos Tarybinių

Kaltinti revoliucinį poetą ■ V^ldvbos pirmininku, 
netalentingumu — ne 
Kai 1931 m. Salomėja Neris 
sukūrė savo kūrinius apie re
voliucinę kovą, fašistai ir kle
rikalai rašė, kad poetei nesi
seka kurti revoliucinių eilė-1 gumą, 
raščių. Bet tai buvo šmeižtas, rašytojo kūrinių įvertinimą ir 
nes ligi tol žinomoji talentin- rūpinimąsi lietuvių literatūros 
goji poetė Salomėja Nėris per i plėtojimu. 
24 valandas negalėjo savo ta
lento prarasti.

Nepatinka nacionalistams ir 
tai, kad, kai Hitleris okupavo 
Lietuvą, Mieželaitis fašisti
niams budeliams buvo nepa
siekiamas. O kokia buvo tik
rovė, kai 
Lietuvą ? 
gestapininkai 
tais suėmė 

! poetą V. Montvilą. Kas hit- i 
j 1 erini n kams nurodė poeto ad- 
Iresą, kuklų namelį Kaune, 
■ kur .buvo sukurti nemirtingi 

Mieželaitis savo poemoje ; eilėraščiai ? Taką žudikams 
atskleidžia tautų draugystės! pas Montvilą nurodė tie, ku- 

žavesį. Poetas i uie prie Smetonos dirbo žval- 
kad iš griuvėsiu, Į gyboie ir suiminėjo kovotojus, 

pakilo Vilnius, | Ir Montvilą žuvo nuo tų bu- 
Po 1941 metų 

sugriovė hitleri-1 birželio 22 d. buvo nužudy- 
«

institutuose mo-! kiti. Jau sena yra kilni mo- j 
armijas studentų, rale: jei žmogus eina keliu iri 

ji banditas užpuola ir jei tas 
žmogus, gindamasis nuo už-1 
puoliko, pasprunka nuo gah 
važudžio, — tai visi padorūs i 
žmonės palaiko tą žmogų, o' 

Bot, pasirodo, ki-

apie nau- 
gyvenimą,

M ieželai- 
poetinį 

liau- 
j džiai. Poetas šlovina dar- 
I bo žmogų, kuris sukuria visas 
'medžiagines ir kultūrines gė
rybes. Poeto meile darbo 
žmogui, išsilaisvinusiai iš ka
pitalizmo pančiu Lietuvai pa-i 
vaizduota poetiškai. O poeto: 
meilė Tarybų Lietuvai, visoms 

1 broliškoms tautoms, p o e t o 
I kūrinių revoliucinė idėja — 
'štai kas nepatinka reakcionie- 

;, išdrįsusiems mesti pur
vą į skaisčiosios poezijos ly- 

Reakcionieriai apie Mio- 
Ta- 

padorų, kul- 
ir mokytoją, ar apie bernelį ir i turingą žmogų žavi ne degu-j 
mergelę — visur jis prabyla tas, o poezijos rožė, 
subtilia, jautria, lyriška, vaiz
dinga kalba. į žmogaus širdį.

Kai dar gyva buvo didžioji , idėjos grožį, 
poetė Salomėja Nėris, Mieže-1 džiaugiasi, 
laitis dar darė lietuvių litera-' lyp- milžinas, 
tūrojt pirmuosius žingsnius. ' šakiai, Raseiniai ir kiti mies-; dėlių rankos. 
Tąčiau jau, Salomėja Nėris, tai. kuriuos i

ninkai. Kad Tarybų Lietuvos i tas ir skulptorius Grybas ir 
universitete ■L’u”4 — n-.- - — ...
kosi didelė
kad Lietiivoie tiek daug mo
kyklų, bibliotekų.

Tautu drauirvstės idėja, ku
rios tema Mieželaitis parašė 

— pati hu- 
m.aniškiansia. pati (rražiansia į ne banditą, 
ir nati kilniausia idem. Na- ta yra klerikalu moralė. Ma 
rinnalistnms nepatinka, kad

pasiekti tik riams 
Ar Mieželaitis - - 
elektrinės sta- 
ar apie Vilnių : želaiti ir parašė degutu.

Mij^Gaičio ' eilėraščiuose , pa
juto tikrąją tJOėziją’ir , ^lą po
eziją šiltai įvertino. O Mie
želaitis savo meistriškume ne
stovi: jis auga. Ir su kiekvie
nu nauju kūriniu jo talentas 
tobulėja, sodriau pražysta. 
Mieželaitis dainuoja apie kil- nemažai kūriniu, 
nius idealus. Mieželaitis sa- 

“Myliu viską, ką nauja 
sukūrė žmogaus

ko: 
ir gražaus 
siela, protas ir darbščios ran
kos.” Taigi poetas didžiuojasi 
lietuvių tautos užsidegimu 
kurti tarybinį puikųjį gyveni
mą.

Didelis Mieželaičio atsieki- 
Tp’.o ♦m. ' p non o

šio mėnesio pabaigoje pasiro
dys jo naujų eilėraščių rinki
nys “žvaigždžių papėdėje.” 
Lietuvių rašytojų suvažiavi
mas, įvertindamas Mieželaičio 
ryškų talentą, nuopelnus lie
tuvių tarybinei literatūrai, — 

išrinko 
rašytoj ų 
Ir Mie- 

nauj’a. - želaitis savo poste pasireiškė 
energingai, iš širdies vado
vauja kilniam kūryb i n i a m 
darbui. Rašytojai aukštai ver
tina jo taktiškumą, kultūrin- 

o b j e k ty v ų k i e k v i e n o

Pats poetas savo 
kūrinius daug taiso, ieško 
naujų meninių priemonių. O 
tai parodo poeto reiklumą 
sau. Kad skaitytojai gerbia 
Mieželaitį, aš įsitikinau ir iš 
literatūrinių vakarų. Viena
me tokiame literatūriniame

atvyko į Jungtines Valsti
jas. Trumpai gvveno Wor- 
cestery, Mass., Montana ir

s’lieka nepamirštama mū
sų tarpe. Mes sukuopę savo 
jėgas stengsimės nudirbti 
tavo nebaigtus darbus.

Nuliūdime liko velionio 
dukros Olivė ir Paulyna; 
broliai —Jonas, gyvenantis 
Los Angeles mieste, o Pet
ras Lietuvoje, sesuo Pau
lina Karazija Worcesteryje, 
anūkai ir daugelis draugų 
ir draugiu. Visiems gimi
nėms reiškiu užuojautą nu
liūdimo valandoje.
Kiti įvykiai

Sunkiai sirgo M. Pūkis,

metais atvyko į Los Ange
les ir čia pastoviai apsigy
veno. Didesnę savo gyveni
mo dalį dirbo kaipo šoferis.

1914 metais Povilas vedė 
su Juliia Zablackiūte. Pa
vyzdingai sukūrė šeimą ir 
meilėje gyveno iki žmonos 
mirties, kuri mirė prieš me
tus laiko. Jie išauklėjo ir 
išlavino dvi dukteris —Oli
ve ir Paulyna. Velionis bu
vo ne tik pagirtinas tėvas 
ir šeimos galva, bet nuošir
dus ir taurus gyvenime su 
visais.

Povilas ilgiau gyveno ir. kitas mūsų veiklus draugas, 
plačiau suprato gyvenimo Hawthorne ligoninėj pada-

fašistai užgrobė 
Po dviejų savaičių 

su nacionalis-i
labai ’talentingą Į

tvt. jie apgailestauja, kad ne
galėm gestapininkams nuro
dyti ir Salomėios Nėries (na- 
einnalistai 1941 m., karo pra
džioje. paskleidė ganios. kad 
fašistai ia suėmė). Mieželai
čio ir kitų tarybinių rašytojų 

ii j/P -■ n ch'PMo.

tautu drnngvstes idem — vi
sos lietuviu tautos idėja visn 
nadnriu žmonių idėja. Tr tik 
tarybinės santvarkos salvp-o- 
mis lietuvių tauta tano visu

vakare Kaune susirinko 700; tikrove, daugiau gilinosi i! 
studentų mokytojų, profeso- kiasiu kovoR reikalus. Jis ne 
nų, darbininkų. Mieželaitis, tjk • j
pakyla į tribūną ir skaito vie- . 1 \. . /R

Iną, kitą, trečią eilėraštį. Po j vįu organizacijų, bet buvo 
j kiekvieno 
jai savo 
reikšdavo 
m.ais.

Remiantis 22 Mieželaičio 
eilėraščių knygomis, galima 
padaryti vienintelę objektyvia 
ir rimta išvada: Mieželaitis 
vra puikaus talento poetas ir 
kiekvienam, kuris rašo eilė
raščius. galima palinkėti tain 

i Ivviškai ir vaizdingai prabū
ti, kaip lietuviu tarybinėje li

tter a turo i e i 
Mieželaitis.

Tokiu ryškiu talentu ir noe- 
j žiloje (Justas Marcinkevičius, 
! Širvys ir kiti), ir prozoje (A. 
| Guzevičius-Gudaitis, A. Bie
liauskas ir kiti), iy kritikoje 
(V. Galinis i’’ kit.) lietuviu 
tarvbinėie literatūraie pasi
reiškė tran (’•ausiai. Visu pir
ma. tai b'ndiia, kad Rašytoju 
saiunga išaugo naujais talen
tais—naujais jos nariais.

A. Liepsnoms • 
K*unno>f 1QRO tn’ rU^R, 10 d.

pirmūnu vadovavime dar- 
b’nmkų judėjimui tarpe lie
tuvių. veikė ir tarptautinėj 
dirvoj. Jis skaitė darbinin
kišką spauda. Jo veiklai ne
truko revoliuciniu jėgų ir 
ryžto. Jis nebijojo gyveni
mo audru ir nenugasdino 
io reakcija. Jis tvirtai lai
kė iškėlęs kovos vėliava ir

■ ' - -į. i kartu su Juliia žygiavo ko-
prabilo poetas E. I vos kebu, kad panaikinti iš-

eilėraščio klausyto- 
padėką poetui iš- 

audringais ploji-

naudojima žmogaus per 
žmogų, už nauja be baimės 
ir laiminga darbo žmonių 
gyvenimą. Jis dar toli ga
lėjo žygiuoti, bet žiaurus

Prieš du ir pusę metų 
trūko Povilui ant smegenų 
gyslaite ir suparalyžiavo 
mąstymą. Tolimesnis jo gy-

ryta jam rimta operacija. 
Linkiu greitai pasveikti.

Snalio 10 d., Ambasados 
viešbučio svetainėje įvyko, 
atžymėjimas 40-ties metų 
nuo is;steigimo Komunistų 
parti ios. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir entuzias
tiškas. Viena lietuvių kul
tūros ir anšvietos organiza- 
ciia jubiliejų sveikino su 
$25 auka.

Lapkričio 29 d. įvyks LLD 
145 kuopos sambūrys su 
pietumis Danish Hall, 1359 
W. 24th St. Pietūs bus 1-ą 
vai. dienos laiku, prašome 
dalyvauti ir nesivėluoti.Ga- 
snadinės ruošiasi visus ir 
visas skaniai pavaišinti. Po 
pietų bus šokiai ir pasilink
sminimas. 3

Pagal rudens laiką, tai 
oras šiltokas. Temperatūra 
yra tarpe 80 ir 90 laipsnių.

šakalių žemaitis

3 p^-Laisve (liberty)^- A n trad., lapkr. (Nov.) 3$ 1959



Baltimore, Md.
^Mirė Ona Deltuvienė

Nors visiems yra žinomas! v . .
gamtos įstatymas, kad kas gi-jčiai ir detroitiečiai yra ar
inė, tai turės ir mirti, bet la-įtimi kaimynai, tik skersai 
bai skaudu, kada netenki vie
no iš artimų žmonių. Spalio <• 
13 d. mirė Ona Deltuvienė, oi 
spalio 17 d. buvo supiltas 
naujas kapas.

Nors trumpais bruožais ten
ka apibūdinti jos gyvenimą. 
Jos gyvenimas laivo sunkus. 
Lietuvoje tarnavo pas turtin
guosius Vilkaviškio srityje. Ji 
gimusi Paežerių kaime, Alvi
to srityje,’ mažažemio Palta
navičiaus šeimoje.

1908 metais iškeliavo į Ško
tiją, kur tais laikais nemažai 
gyveno lietuvių. Susipažino su 
Juozu Deltuva ir 1909 metais 
susituokė. Iš ten persikėle 
gyventi i Kanadą. Ten’ ir Įsi
traukė i darbininkišką veiki
mą, kuriame ir išbuvo apie 50 
metų.

19-16 m. jie atvyko į Jungti-

Detroit - Windsor Įspūdžiai iš keliones į anglies
■1 l.r « m Mir1nfl.Q.AVlAniQi TI Budėkime windsorieciai!

Windsorieciai —kanadie- kasyklų apylinkę
Jau keletas metų kai ren- 

! gėmės važiuoti pas Žilinskus 
: į Plymouth, Pa., bet vis atsi- 
į rasdavo priežastys, dėl kurių 

' ten nuvažiuoti, 
sore, Canadoj. Dažnai wind- į f dabar mudu su Elzbieta, 
so riečia! atsilanko į Detroi
to Lietuvių Klubą. Čia jie 
gražiai lietuviškai padai
nuoja, pasilinksmina ir tt. j 

Bet dabar artinasi nepa-:

Detroito upę. Windsorieciai 
ir detroitiečiai dažnai susi
tinka Detroite, arba Wind-j negalėjome

ty windsorieciai ir kiek to
liau gyvenantieji kanadie
čiai lietuviai susitiks - susi
pažins su chicagiečiais - ro- 
seivndiečiais dainiui, kais ir

nimo reikalus. Nakvynę tu
rėjome pas Merkius. Ačiū 
Merkiam už Jūsų gerumą ir 
tikrą draugiškumą.

bo 'krvąučių darbe. Bet ne- 
truki^jie Įsigijo žemės 

1 lowarUo apskrityje, 
nuo Bąltimorės ir ten 
visą laiką.

I’rio'š mirti velionę

ūki 
netoli 

gyveno

m., Ukrainą svetainėje, 46- 
55 Martin St., prie Michi
gan Ave., Detroite, nes tą 
dieną bus perstatyta opera 
“Zaporožietis už Duno-

supara- 
lyžiavįrjir dvi dienas buvo be 
sąmonės ligoninėje. Ten ji ir 
mirė.

Ona mirė, bet jos nuveikti 
darbąi‘"niekados nemirs! Jie 
\ isam Jaikui pasiliks mūsų at- 
mintyję,, Velionė nuolatos 
veikė, dirbo ir niekados ne
pavargdavo. Veikė moterų 

ir kitose. 
“Laisvę.” 
Balsą’’ ir 

spaudos

Roselando Aido Choras, va
dovybėj o chorų mokytojo 
Juozo Kenstavičiaus. Ta vi
ską rengia Detroito Lietu
vių Klubas. Pradžia 3:30 v. 
po pietų. Įžangos bilietai iš 
anksto $1.75; prie durų

pas Klubo bartenderius, ar
ba pas valdybos narius.

Taigi visi Windsoro ir 
apylinkes lietuviai, iš arti 
ar toli, esate kviečiami ta 
dieną atvykti Detroitan pa-

Nuolatos s k a i t ė 
“Vilnį.” “Liaudies 
nuoširdžiai aukojo 
palaikymui. Per jos 
bavimą ir parengimai nešda
vo pelno. . . . . . rozietis uz Dunojaus", i’o
sada nuoširdžiai ir energingai , h1 amos bus šokiai Pyie 
veikė darbininkiškose organi-1 geros orkestros, užkandžiai

skanūs gėrimai. Gera 
»ga pasidarbavimui del •

Mikas

zacijose ir jas rėmė. Tą pa
rodė draugų ir draugių užuo
jauta Juozui ir pagarba mirų- b • . . -• i - laikraščiu,šiai., K. Kuciausko sermem-i 
nėję, kur Ona buvo pašarvo-• 
ta, buvo prie jos karsto 38 gė
lių vainikai. Jų tarpe vaini
kai nuo LLD 25 ir LDS 48; 
kuopų. |

šermeninėje ir ant kapinių j
kalbėjo K. Petrikio n ė iš pos 
Brooklyno. Ji apibūdino ve
lionės gyvenimą ir veiklą. Ve
lionė paliko dideliame liūde
syje savo draugą Juozą, o 
Lietuvoje, Kapsuko mieste, 
brolį ir kitų giminių. Reiškiu 
užuojautą 
Juozui, o 
mybė!

velionės
Onai lai

Vinco Duktė

dru u g u i 
būna ra-

si-

dalyvauti kokiose re
tai reikia

Pas lietuvius farmerius
Sekmadienį, rugsėjo 27,! 

man teko aplankyti farme- 
rį Staniulį, kurio farma 
randasi Hampton, N. J., 
apylinkėje; taipgi buvome 
ir pas “pusfarmerį” K.

Tai du dvynukai — bažny
čia ir saliūnas. dvi tamsi- 
nimo įstaigos, kurios viena 
be kitos negali gyvuoti. Tai 
išdava kapitalistinės san
tvarkos.

Nors 
linskus 
bet tas 
vo gerai, tinkamai sunau-1 čiurlį. Nuvažiavau pas juos 
do tas.. Kai tik navalg-ome | su Dainiais, kurie dabar gy-

J * * 1 , Žilins-i yena i<aimeiyje Three Brid*
kas.tuoi ir sako: draugai, Į ges N> j Staniulis ir Čiur- 
apylinke, jums reikia čia^ls seniau gyveno, Ehzabe- 
aprodyt kasyklų kalnusjth’e, N. J. Staniulis farme- 
čia susipažint su lietuviais I riauja jau 34 metai, o Čiur- 
farmeriais, jie yra progre-iiis, rodos, tik dveji metai, 
syvus, tai jums bus. įdomu i kaį nusipirko farmą Pat- 
1UOS aplankyt ir susipažint, j tenburg apylinkėje.

Taip ir darydavome' sės- 
davome i Žilinsku mašiną 
ir

išbuvome pas Ži- 
tik keletą dienu 

trumpas laikas bu

stiprių arklių žemės apdir
bimui bei kitiems darfertis, 
bet šiandien arklių jau ne
bėra. Staniulis įsitaisęs mo
dernišką mašineriją viso
kiems darbams: traktoriai, 
plaunamo j i ir kuliamo j i ma
šinos, prie kornų nuėmimo 
mašina, ir dar net lentpiū- 
vę savo turi. Žemė gera, 
rausva, gerai išdirbta, vis
kas gerai auga,—reikia tik 
žmogaus spėkos dadėt. Sta- 
niulių spėka jau ne ta, ko
kia buvo pirmiau.. .,4“

Kas interesuotųsi šitiafar- 
ma, gali rašyt laišką šiuo 
adresu: A. Staniulis, ■P. O. 
Hampton, N. J.
Pas čiurlius

Pabuvę pas Staniulius ke
letą valandų, nuvažiavome į 
Pattenburg, N. J., apylinkę 
pas Čiurlionius. Jie čia pa- 
sipirko nedidelį ūkį tik prieš 
dvejus metus. Bet jie rėra 
tikri barmenai, nes jie, kol 
kas, prisisodinę - prisisėję 
tik daržovių ir karvei paša
ro. Karvė duoda daug pie
no, tai dar gali ir parduot.

Čiurlių sodyba gražu. Yra 
keliolika obelių ir kelios 
grūšios, bet šiemet vaisiai 
nekaip užaugo, nes pavasa
ris buvo prastas,—ębuoliai 
netinka į “marketą”. Obuo
lių šiemet mažai yra šioje 
apylinkėje.

Čiurlionienė sako, kad ji 
vis dar pasiilgus žmonių. 
Gyvenant Elizabethe visa
da buvo su žmonėmis,| tan-* 
kiai dalyvavo įvairiuose su
ėjimuose, o čia, girdi, per 
visą savaitę" matau tik savo 
šeimą. Tik sekmadieniais 
atvažiuoja mus aplankyti 
mūsų pažįstami, čia per
daug tyku...

Pas juos yra keturi gra
žūs kambariai išnuomavi
mui. Aš, pamatęs tuos-ĮĖ** iš
bartas, pamislijau, ot;*^ 
tokie kambariai būtų} ku 
nors Brooklyne, tai riei vie
nos dienos tušti nebūtų! 
Kambariai gerai tinka apy/ 
senei porai arba susidėjus 
dviem vyram — pensinin
kam, kuriem nerūpi tankūs 
suėjimai bei pasilinksmini
mai užeigose. Yra dumieg- 
rūmiai, virtuvė, sėdėjimo 
kambarys ir prausykla. No
rintieji tykaus, ramaus gy
venimo tarpe medžių, gali 
kreiptis pas Čiurlius laišku 
dėl susitarimo, kaip ir ka
da ten geriausia nuvažiuot. 
Rašyt reikia šiuo adresu: 
K. Churlis,
Pattenburg, N. J.

Šioje apylinkėje yra ir 
daugiau lietuvių farmerių, 
kuriuos, progai pasitaikius, 
pasistengsime aplankyti.

Pensininkas

Iš čia važiuojame į Ply- 
mouthą. Važiuojame Penn
sylvania Turnpike. Tai tikrai 
puikus kelias. Važiuok ir gė- 
rėkis. Gamtos atžvilgiu labai 
gražiai atrodo. Iš tolo, iš vi
sų pusių, lyg ir debesys, ma
tosi aukšti kalnai. Vietomis 
išmėtyta krūvos akmenų. Pa
kalnėse ir žemumose žolė ža
liuoja ir matosi didelių ir ma
žesnių farmų, kur ganosi pul
kai avių ir bandos raguočių.

Visu keliu matosi krūmokš
niai ir daug lapuotų medžių. 
Visi mylime vasarą, džiaugia
mės gamtos žaluma Bet dau
gely vietų žaluma pranykus, 
medžių lapai nuo šalnos jau 
parudę. O kiek daug tų spal
vų ir koks jų gražumas, tai 
negali atsigėrėti. Nėra pasau
ly artisto, kuris galėtų tai nu
piešti. Gamtos artistikos nie
kas negali pavaduoti. Tėmy- 

Į ateitį šviesio-’ darni kelionėje tokį gamtos 
Net ir Ona Zal-1 gražumą, nė nepajutome,

■ . Wilkes-
Barre, padarę, be jokio susto
jimo, su virš 100 mylių per 
pusantros valandos. čia su
stojome ir užsimokėjome $1.- 
35 už naudojimą kebo, čia, 
prie stoties, taip pat pasitei
ravome, kuriuo keliu važiuot 
iki Plymouth©. Gavome ge
riausią patarimą.

Išvažiavus iš gero kelio,

pasibaigus vakacijoms, nuta
rėme be jokio atidėliojimo tai 
padaryti, ir rugsėjo 24 dienos 
ankstų rytą apleidome Ava
lon ą.

Kadangi su savo sveikata 
negabu pasigirti, nes, 
kojos, jau keletas metų 
ne vargina artritas, tai, 
leidę į kelionę, ta pačia 
ga manėme aplankyti ir 
tarą ir, be abejonės, manėme 
aplankyti nors menką dalelę 
savo draugų, 
stojome pas 
bet jis buvo 
tas, tai mes 
Liaudanskienę, 
Zalner, Tureikius, M. 
dienų ir Mattes, Filadelfijoj.

Atsilankius pas draugus ir 
drauges pasirodė, kad visi ge
rai nusiteikę, visų sveikatos 
stovis geras, visų ūpas paki- 

visi žiūri 
akimis. Net ir Oną Zal- ’ gražumą, nė 
kurios sveikata prieš tris , kaip privažiavome

m.a- 
pasi- 
pro- 
dak-

Pirmiausia su- 
sūnų daktarą, 

ligoninėje užim- 
aplankėme E.
Camdene, O. 

ajuo-

mis 
nėr, 
savaites buvo sušlubavus, ra
dome gerai nusiteikusią, pil- 

pasiryžimo. 
pradžiugino, 
užkandžio ir 
Ačiū jai už

n ą ir
mus laba

parūpinoOna 
gerai pavaišino, 
tai!

Paskiausia atsilankėme pas! 
Mattes, kur turėjome vakarie
nę ir nakvynę, čia mus labai 
gražiai priėmė ir pavaišino, čia keliai pasirodė visai kito- 

, Per daugeli metų mes žinojo- ki, visur išsisukinėję, kalnuo- 
me, kad E. Mattes sirgo, jąiti, turi sukinėtis iš kelio į ke- 

. kankino artritas. Skaudu bu
vo žiūrėti Į Eleną, kaip ji 
kankinosi, nes beveik visi jos 
kūno sąnariai buvo iškraipyti. 
Kada ji atvažiuodavo

Worcester, Mass. į
Iš LLD 11 kuopos

Spalio 11 d. atsibuvo kuo- 
“'*> mėnesinis susirinkimas. 
Narių, kaip ir visada, atsilan
kė vidutiniškai. Pastovaus, 
kuopos pirmininko Jono Skliu-I ga 

to nesant (apleido šį miestą),; Aš jums parašysiu receptą ir 
jju išrinktas J. į nuvažiavęs 
Po kuopos komi-j 

sekė rinkimas! pagelbės, 
dėl “Rummage go

Jeskevičius. 
teto raportų

I 27-28 dienomis. Apsiėmė pa- 
jsidarbuoti Vosilienė, Kanap- 
1 kienė, Ausiejicnė, Stankiene, 
’ Skrolskienė, Žitkus, Sadaus-

Philadelphia, Pa.
Katras esam mulas?

Tarpe mūsų draugų,
laisvinusių iš religinių dogmų, 
yra priimtas toks paprotys: 
Jeigu kuriam iš laisvųjų pa
sitaiko 
liginėse apeigose,
taip elgtis, kaip tikintieji el
giasi pamaldose. O jeigu elg
sies laisvai, tai gausi išjuokti 
arba iškolioti iš tikinčiųjų pu
sės.

Neperseniai šių žodžių ra
šytojui teko dalyvauti pusiau ^In. 
laisvos šeimos laidotuvėse ir 
būti grabnešiu. Bažnyčioje

k e v i či u s , Jusius, 
irgi pagelbėjo.
susirinkime išrinkti 

atstovauti 11-ą k uo
li-os apskrities mo

linėje konferencijoje So. Bos- 
tonee: D. Jusius, V. Žitkus, 
E. Kanapkicnė, J. Jeskevi
čius ir J. Skliutas.

Konferencija atsibuvo spa
lio 25 d. Tarimus gal esi m t' 

[.smulkmeniškai matyti proto-: 
kol c. Aš čia noriu pažymėti 
tik tai, kad šioje konferenci
joje svečių - simpatikų gąu-! 
šiai dalyvavo,

Šiamo

lią, ir ėmė 40 minučių pra
važiuoti 12 mylių, iki pasie
kėme Žilinskus.

Kelionė, nežiūrint į neku- 
pas riuos keblumus, buvo gera ir 

mus Į Avaloną, tai paeit ne- Į pasekminga.
galėdavo. Dabar Elena gerai j Mes su Žilinsku turime pa- 
atrodo. Nors nėra galutinai i žintį nuo senų laikų, susipa- 
pasveikus. bet jos nevargina j žinome 19111 m., dar gyvenda- 
skausmai. žinant, kaip ji at-' 
rodė prieš 5-6 metus, tiesiog 

Todėl ir aš 
nueit pas jos

Staniulio šeima susideda 
leisdavomės "T kelionei iš penkių: abu Staniuliai, 2 

Vieną dieną kartu su mu- sūnūs ir duktė, taipgi ir ke
ltas važiavo ^Ona^ Globičie- lėtas anūkų. Vienas sūnus 

gyvena su tėvais, o kitas 
j sesuo savo nam3 atskirai.
Ji pasta-i Nuvažiavę 10-tą vai. ryto, 

tris vyrus radome 
Po dirbant prie naujos stubos 

. . statymo. Nors jie nėra stu-
mu laiku jos sveikata eina pūdavotojai, vienok stu-

i bą mūrija iš cemento “blak- 
Pasivažinėjimas po apy-|Sų” taip puikiai, kaip tikri 

ramfnaUafv -ia^a^ įdomus. į cĮarį)0 ekspertai. Sienos 
labai graži, bet keliai vin- Uau, užbaigtos, tai sekantis 
giu vingiais i visas puses ■ darbas — stogas. Nors tai 
išsiraitę, visur matosi kai- i buvo sekmadienis ir diena 
nai Šiojv apylinkėj randa- j karšta, bet jie to nepaiso, 
si daug ežerų, tai du iš .ta,! skubina dirbti prakaituoda- kurie driekiasi tarp kai- . o, ... £, t 1 v. ,. mi. Staniulis sake, kad far- nu mums teko apvažiuoti:v iTZ .
aplink. Ežeru plotis nedi- ime* 1UJ sven^cs neia... Kai 
delis, bet ilgis pusėtinas,! stuba bus gatava, sūnūs eis 
gal kokia 10 myliu. Kran- 'jon gyventi, o tėvai pasiliks 
tuose pristatyta vasarna-: tik su viena dukteria.
miu, daugiausia namai ne-j 
dideli, vietomis matosi biz- j Norėtų pasilsėt, 
nišku ištaigu, taip pat žais-j 
laviečiu ir pasilinksminimo 
vietų. Beveik jokio judėji
mo nesimato, mat, vasaros 
sezonas pasibaigė, o su tuo 
pasibaigia ir.judėjimas.

Tai puiki ir graži vieta. 
Tai mainieriu atostogų, po
ilsio ir pasilinks m i n i m o 
vieta.

Tuo pačiu sykiu taip be
važinėjant, buvo proga ap
lankyti ir lietuvius farme- 
rius. Atsilankėme pas Do
bilą, Krimą, Miknevičiu ir 
Kazlauskienę, kurios vyras 
serga ir randasi Būtie r 
mieste, veteranu ligoninėje., 
Kazlauskienė sakė, kad jos 
vyras pažįsta mane, nuo to 
laiko, kada aš gyvenau 
Hazletone 1910 metais, ir

nė, kurią Žilinskas pasi
kvietė, o antrą diena va-' 
žiavo Žilinskienės 
Rože Balkienė.
ruoju laiku sirgo ir dėl to visus 
gyveno pas. Žilinskus, r.
sesers priežiūra. Dabarti-

J) e t kaip?
JStaniuliaiPer 34 metih 

i sunkiai dirbo ant savo far- 
!mos; pusėtinai apleistą f ar
imą atitaisė, sutvarkė, įsigi- 
i jo mašineriją visom šakom, 
! turėjo gerą skaičių karvių 
ir kitokių gyvulių, parduo
davo pieną, turėjo vištų. 
Dirbo sunkiai, laukdami, 
kol vaikai suaugs, tada tė
vams bus lengviau. Bet kaip 
visų farmerių, taip ir Sta
niulio vaikai; išėję mokyk
las, nelipo prie farmos dar
bo. .. Na, ir Staniuliui ne
buvo tokia pagalba sunkia
me farmos darbe, kokios jis 
tikėjosi. Be to, visieon žino- 

. v .. ima, kad paskutiniais pora 
dėkingas man, kad as .11 Da- ■ desėtkų metų mažiem far- 
Su Kazlauskiene kartu gv-'meriam ^as kartas gyveni- 
vena O. Krutulienė, Aplan-'mas ėjo sunkyn. Farmeno 
kyti farmeriai jau visi yra produktai pinga, o mašine- 
pensininkai. nejauni žmo- rija ir kiti reikalingi daik- 
nės. Bet, nors metais nėra tai vis eina brangyji. Labai 
jauni, atrodo sveiki. Ze- jaUg Amerikos mažų tar
mes turi nuo 20 iki 40 ak-, ? _ ri „ru. Ju žeme nėra apdirba- J]leilU Pradėjo pahlpti savo 
ma, laukai apleisti. Vienas- farrnas ir bėgti miestan da- 
kitas iš iu pasisodina bul-; ryt pragyvenimą. B^et Sta- 
viu, daržovių ir pasisėja! niuliai vis laikėsi, jiie sun- 
kukurūzu.. Nekurie laiko ^jaį dirbo, stengdamdesi ne-

pinigų įdėjus ir bėgt mies
tan. Na, ir išlaikė! .'Bet štai 
ateina senatvė, spėkos pra
dedaissisemt, energija puo
la. .. Ką daryt? Vietoj ke
liolikos karvių, diabar Sta
niuliai turi tik clvi. Sako, 
dabar jau nepajėgčiau tiek 
karvių prižiūrėti; — dviejų 
karvių man užtenka.
Norėtų parduot 'farmą

“Jeigu atsirastų pirkėjas, 
tai parduočiau Tarmą”, sa
ko Staniulis. Seniau tas bū
tų lengvai galima padaryti, 
bet dabar kitokie laikai. Iš 
Lietuvos senvau atvykę jau 
paseno; čiagimiai nenori 
kibti prie farmos, o tie, ku
rie neseniai atbėgo čia iš 
Lietuvos bei kitų kraštų, 
visai nenori nei kalbėti a- 
pie farraos pirkimą., Vei
kiausia jie ir Lietuvoje ne
buvo ūkininkai. Ot, mes, 
nors jau sulaukėme poilsio 
laiko,/ turime laikytis prie 
farmos ir dirbt, kiek pajė
giame”.
Farm a puikiai įtaisyta

Kaip žinome, seniau f ar
mėnai turėdavo po keletą

mi Brooklyne. Todėl 
susitikimas buvo labai 
malonus ir brangus, 
proga prisiminti apie 
laikus, kadą mes sykiu 
vavome socialistų 19-oj kuo
poj, amalgameitų rūbsiuvių 
unijoj ir kitose darbininkiš-. 
koše organizacijose. Tais lai
kais buvome pilni energijos, 
veikėme lygiai politiniame ir 

s kovos lauke.
Kaip buvo smagu apie tai 
prisiminti!

Gyvennamiai ne tik Ply
mouth e, bet ir kituose mies
tuose ir miesteliuose senoviš- 

To patikrinimui aš. no- ki. Statyti prieš 60 ir dau- 
sa- giau metų. , Taigi panašiame 

name ir Žilinskai gyvena, bet 
viduj įsitaisę patogiai ir gra
žiai, turi visus patogumus. 
Atrodo, kad jiems gyvenime 
nieko netrūksta . . .

žingeidumo dėlei, teko su 
Žilinsku pasivažinėti po mies
to gatves. . Miestas senoviš
ko stiliaus^ Kasyklos viena 

i po kitos užsidaro ir miestui 
nėra progos kilt, plėsti. Kai 
šaftas vienur ar kitur užsi
daro., tai paleistiems iš dar
bo mainieriams jau nėra 
progos kitur gauti darbą- 
Tokie skursta vietoj. Jau
nesnio amžiaus darbinim 
kai išvažinėja kitur ieškoti 
darbo, ^kitose pramonėse. 
Jaunu žmonių mažai čia 
matosi. Taip pat ir vaiku 
mažai matosi gatvėse. Tai
gi miestas nekyla, bet mer
dėja, nes kitokiu išdirbys- 
čiu čia nėra ir dėl to darbi
ninkai išvažinėja į kitus 
miestus ieškotis darbo, ki
ti palikdami ir savo šeimy
nas. Tai ! toks čia darbo 
žmonių gyvenimas!

Centrinėj miesto gatvėj 
matosi daug tuščiu krautu
vių ant rendos, taip pat na
mu gyvenimui ir apart- 
mentu. Galima pastebėti, 
kad čia eina didelė konku
rencija tarp biznierių, ką

tenka stebėtis, 
nusprendžiau 
daktarą.

Daktaras 
kraują ir
sveikatą man sako: 

paeina nuo jūsų

patikrino mano 
ištyrinėjęs mano.

Jūsų li- 
kraujo.

pas sūnų vaisti-. , . . . , • • Įninką gausi vaistų ir jie jums | ekonominiame
. Aš negaliu šios li- 

galutinai išgydyti, bet už 
kelių dienų, vartojant tuos 
vaistus, skausmai išnyks ir 
jums nereikės eiti pas dak
tarą. ' 
rėšiu jus matyti už poros 

vaičių.”
Ką daktaras sakė, taip vis

kas ir Įvyko. Nors mano ran
kų pirštai išsiraitę Į visas pu
ses ir kaulai pety išsikišę, bet 
raumenų ir kaulų skausmai, 
gėlimas dingo. Kaip dabar 
yra smagu, kad nevargina 

: skausmai ir galiu ramiai mie-

Filadelf iečiai rugsėjo 25 d. 
Lietuvių republikonų klube 
surengė iš Lietuvos grįžu
sioms turistams prakalbas, 

nes bostoniškčs. Kalbėjo A. Lipčius ir R. Mer- 
besėdint priešakinėje sėdynė-i ™oterLs’ pasinaudodamos kon- kįs. Publikos buvo pilna klu- 

f.............. . ........ ................. . " Abu kalbėtojaifcrencijos proga, suruošė pa- )J0 svetainė.
gerbimo parę draugams Kaz-^ papasakojo susirinkusiai pub- 

v«i kioskams jų 40 metų vedybi-j likai, kaip Lietuvos liaudis 
arba kūlokais kruti- ni° gyvenimo sukakčiai atžy-, g-yvena, kad ten nėra išnau- 

•K11 dotojų, nes visi dirba savo ša- 
____ Visi dirba ir džiaugiasi 

Konferencijai, gyVenimu. Tiesa, yra dar trū- 
nutrauktas kunių, nes šalis Hitlerio ir lie- 

Taigi tuviškų fašistų buvo sunaikin- 
Visur tie trūkumai pra- 

I šalinami ir žmonių medžiagi- 
i šuoliais eina 

Dabartine santvarka 
ir visi ją 

palaiko. Tie, kurie 
kad Lietuvoj žmonės

je su religiškai nusiteikusiais 
grabnešiais, jaučiausi nejau
kiai. Jie tai klaupiasi, tai 
stojasi, a__  __ ____  ____
nes sau daužo, o aš sau ra
miai sėdžiu ir žiopsau i tas! 
religines apeigas. Vos išne-!' 
šus numirėlį iš bažnyčios lau-. 
kan, vienas grabnešys, priė
jęs prie manęs, sušuko:

—Tu mulas!.. Tau vis tiek, | 
ar kunigas pakelia sakramon-l 
tą, ar jis pakeltų obuolinį pa 
jų!..

Aš atsakiau :
—Tai dar iš tikrųjų neži 

nia, kuris iš mudviejų esame! 
mulas. Tu tiki į burtus, į nie- ■ 
kam nežinomas būtybes, ku-l 
rios neatlaiko žmogaus proto j 
kritikos, klūpčioji ir meldiesi 
prieš jas. Tai tu tikrai esi 
neprotingas mulas!

“Laisves’’ reporteris

Washingtonas, —Valsty
bės departamentas studi
juoja vėliausią Chruščiovo 
kalba.

i mėti ir pagerbti juos už
i darbuotę pažangiajame lietu- ’ ]iai.
j vių judėjime.
j įpusėjus, posėdis

f.Jir dalyvauta bankiete.
j pietų laiku svetainė buvo pil-|ta.

• i nutelė s . ' čių. Pasivalgius, ' ■
l draugai Raiiiardienė ir Paura į b.jc< gyvenimas
i sudainavo porą dainelių,
:nas Skliutas pasakė trumpą ■ žmonės patenkinti i 
į prakalbėlę ir pagerbtasis M. .tvjrįaį
Kazlauskas, susijaudinęs, lyg' 

j nedrąsiai, kalbėjo apie praei-: 
ities žygius. Po to delegatai 
j nusiskubino į žemutinę salę 
į baigti konferenciją.
i Nutarta: R. Mizarai suruoš
' ti prakalbų maršrutą, i
j piknikus sekamais metais —'talentui 
tradicini liepos 4 d.
pikniką visvien laikyti Mon-: galėtų pasakyti prakalbą, 

i tolioje, Ramulos Parke, tai' 
'buvo gerokai diskusuotas da-

■ geryn.

mūsų 
mums 
Buvo 
senus 
daly-

P. O. Box 5,

mums 
mo.

Visi

teko parsivežti pa

kalba,
badauja, 'kad Lietuvos nėra, 
yra didžiausi melagiai.

Lipčius ir Merkis labai ge
rai savo užduotis atliko. Bū- 

s~itų gerai, kad jie ir toliau pa-Į liudija prekės krautuvių 
ir tris< sirodytų viešai, neduotų savo1’ 

užmigti. šiek-tiek

Urugvajaus “Darbas” parem
tas finansiškai — iš apskri
ties iždo ir delegatų aukomis 
susidarė virš

11 kuopos

farmeriai yra drau- 
žmonės, interesuojasi 

viešuoju gyvenimu ir turi su
pratimo apie šiandienę drau
gijinę santvarką. Visi yra 
progresyvaus nusistatymo.

Buvo smagu ir linksma su 
jais susipažinti ir pasikalbėti 
apie bėgančius gyvenimo rei
kalus.

Laikas praleistas naudin
gai.

Ačiū Žilinskui, kad nepa
tingėjo pavežioti mus po apy
linkę, kurioj daug ką matė
me naujo, ir visi įgyti įspū
džiai. pas mus pasiliks ilgam 
laikui.

Ačiū Žilinskam už šiltą ir 
draugišką priėmimą, 
vaišes ir už 
gavo Bekampienė.

Taip ir pasibaigė mūsų “va- 
kacijos,” Visa .kelionė nusise
kė gerai. Kelionėj padarėme 
suvirs 500 mylių. Daug ko 
matėme naujo ir sugrįžome į 
namus patenkinti, lyg ir pa
jaunėję heleriais metais.

J. A, Bekampis

K uitu ros universitetą.^ 
Pandėlyje

Pandėlys.—Rajono darbo 
žmonės spalio 4 d. susirin
ko pažymėti džiugų įvykį. 
Pandėlyje buvo atidarytas 
kultūros universitetas, šio 
universiteto atidaryme da
lyvavo respublikos Kultū
ros ministerijos atstovas 
drg. Maurukas, Lietuvos 
LKJS CK atstovė drg.Tau-

t
$

geras
dovanas, kurias Sudaryta naujojo kultū

ros židinio taryba, nustaty
tas užsiėmimų laikas. Pir
mąją paskaitą apie kultū
ros ir meno išsivystymą re
spublikoje skaitė LTSR Kul
tūros ministerijos darbuo
tojas J. Maurukas.

Universitetą lankys 
Pandėlio darbininkų ir 
nautojų, kolūkiečių.

Kalbink užsirašyti feaistę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

• A ‘

4 pusi. LaisVč (Liberty) All trad., lapkl’. (NOV.) 3, 1959

languose. Čia kainos yra 
_ . mažesnėj negu Filadelfijoj

i' į pastudijavę bile klausimą, jie arba prie Atlanto vandeny
no. Imkime kad ir gasolino 
kainą — tas pats gasolinas 
2 centais pigiau negu Fi
ladelfijoj. ;

Čia ypatingai metasi į 
akį visokio, tikėjimo bažny
čių ir daugybė saliūnu. Pa
gal gyventoju 'ekonominį 
stovi, tai kažin ar randasi 
j u tiek dąug kitose vietose, 
kiek i u yra kasyklų srity.

Prakalbose teko pasimaty- 
i ti su daugeliu draugų ir pa
sikalbėti apie bėgamus gyve- Dėmesio — Svarbu!

180
tar*

$40.
spaudos vajinin-ORANGE PARK, Fla— _

Du karinio laivyno lėktų-! kais" įgalioti”: k\'"kosulis “Lais
vai susikūlė. I vės, .fusius “Vilnies,

J. Jeskevičius “Liaudies Bal
so.” Norintieji atsinaujinti ar 
naujai užsirašyti šiuos laik
raščius, matykite čia suminė
tus vajininkus 0

šiemet bus
Lapkričio 29 November

Schwaben Hall
474 Knickerbocker Ave.

Brooklyn, N. Y,



San Francisco, Cal

sunkiai 
men. ji

Tie lietuviški' konservai — 
vėgėlės, treskos, žuvų ikrai, 
kepenys ir sardinkos ir dar 

cija randasi arti Los Altos, I kai kas — be galo skaniai 
Calif., puikioj vietoj; stuba ir! sutaisyti. Daug skaniau už čia' 
sodelis nepaprastai puikūs, i perkamus konservus. Lietu-j 

“j irgi daug švel-

MIAMI, FLA.
Floridos lietuviai, kaip ir nių tarpe ir tai tik laikas

sesers sūnų kieme. Jis Jos gyvena, taip sakant, bepa- 
nepažino. Užklaustas ar stangų, be intensyvaus dar- 
mąma namie, jis manė, kad bo. Jie negali įsivaizduoti, 
čia kas nors iš valdžios at- kad Amerikoje nedarbas

i visur kitur, nekantriai lau- ir jaunoji karta tegalės iš-Įvažiavo teirautis apie jo už-! bei ligos gali ir gana pasi
lpo cno'rvztnnt savu iii turis-! sklnidvf.i i __ x • •• L • v__  • , ... 1 i . •

čius žmonių sutelpa išlauki
nėje pusėje, nereikia nė stu- 
bos naudoti.

į šį parengimą buvo atvykę 
pora jaunų svečių. Vienas— 

, ... .. _ i uii Vladas Baltrūnas,d. v aivodiene rz ......... , I Karosienes brolis is ?sugrįžo '
jos tegavo progos i 

viešėti. Edna turėjo daug už-j 
kvietimų viešėti pas gimines 
ir buvusius draugus ir drau-l 
ges, bet dėl motinos nesveika
tos ir ji sykiu skubotai sugrį-

Mūsų apylinkės žinutės
Serga Apolonija Vaivodie- 

nė. Neseniai teko ją aplan
kyti namuose, dai 
sergančią. Rugsėjo
su dukra Edna buvo nuvyku-! 
sios Į Rochester, N. V., aplan-i 
kyti Eduos tėvą, Apolonijos | 
buvusį vyrą Kazį 
kuris yra . sergantis 
Ten nuvykusi 
susirgo ir 
tad mažai

žmogus. ! tai
% — t . I Lk(H \J O J L- * l V O Kf 1 vlėktuvu, u . vrJ Hampton, V a.

View Way. Redwood

Jis čia sve
čiuojasi pas dd. Balčiūnus, 
Antra—tai jauna mergaitė iš 
New Hampshire valstijos, San 
FTancisco dirbanti pažangų 

j darbą. Draugai Taraškai jąj 
atvežė i mūsų sueigą. Burdi.i i 
žentas su šeima irgi dalyvavo. !

j Labai malonu sueigose Įsigyti i 
i naujų pažinčių. !

kas 
t j’t i 
jaut

jau
!g. K amaru us- 

■ >. Teko ma-

naujoje stuboje.
Pramogos

men. turėjome
gražias sueigas, i vadžioje 
men. skaitlinga lietusių suei
ga Įvyko Mačiulių sūnaus 
Raymondo vasarnamyje Feli- 
ton

raudonmedžių, 
St4c'iga buvo labai

Namas ra li
kai nuošė tarp 
stuba puošni.

smagi, tad

! kė sugrįžtant savųjų turis- i sklaidyti, 
gamintą tų iš. Lietuvos, o jų buvo _ ___  ________  ,

c . . ne^ trys: Metelionis, Sm.a- lis, kuris yra kolūkio vedė-Ima eik čia, kokia tai vai-Į no, kad tai yra labai geras
Svečių butų buyę_ daugiau, ienskas jr Olga Šimkus. * J '.............. ’ . ... i - -

n esu ė už Amerikoje 
vodką.

bet, per nesusikalbėjimą, So
cialia klubas tą dieną rengė 
pikniką, tad rengėjai i 

d-gės ' paragauti lietuviškų skanūs-1 
)rthitų. Labai gaila! Būtų labai 

sve-! Kerai, jei būtų galima rasti 
būdus importavimui i Ameri
ka tu lietuvišku konservu ir 
kitų retenybių, kurių mes A- 
m e r i k o j e ne ga u n am e.

Korespondentas

Grupė Literatūros Drau-

įsiėmimą, tai jis pradėjo |turintį žmogų į trumpąlai- 
Štai va vieno turisto bro-1 nuogąstingai šaukti: “Ma-įką į elgetą paversti. Jiema-

Bethlehem, Pa.
Pramoga visapusiai pavyko, j Eigos l.r
Kaip pirmesniame, taip iri 

šiame parengime dalyvavo d 
Jonas Bakeris iš Vallejo. Cal. 
lankęsis Lietuvoj'e

| grupe. Jis mums pasakė daug < 
Į įdomių dalykų apie Lietuvą ir •

tu irtis

negavo (gijos narių pirmiausia su- 
• rengė sutiktuves, O. Šim- 
i kienei, Birštonu rezidenci- 
i joj. Čia jaukioje medžių pa
unksnėje gražus būrys mia- 
miečių lietuvių praleido sau
lėtą sekmadienio popietį, 

I prie skanių užkandžių, pa- 
sikalbėjimuose su tik ką 

■ grįžusia mūsų turiste apie 
■jos įspūdžius ir patyrimus

]<a-' Rugsėjo 27 d. SocialisKlu- 
sun- kas surengė viešą vakarą -» - « • i • i z* • i ■

ju, jam atvažiavus pas jį, |džios boba atvažiavo”!
tuojau paskerdė porą mei-1 
telių, susikvietė gimines/ mokslą, į bendrą darbą, ki-i juos yra \ a \ol^. tai is a 
draugus ir pažįstamus, na ti nuo to visko šalinasi, gy-į davimas, kad nežiūrint, kaip 
ir baliavojo be perstojo per ■ vena patyS sau. < prisipirkai, tai tas daiktas
tris dienas. Kito brolis, taipyįsi prįpažįsta, kad Lie- Jau tavo. Jiems neateina 
Pat koks tai miško pareigu-į tuvos pientai ir vieškeliai i mintis į galvą, kad jeigu 

sutvarkyti, asfalfuoti, bet!mėnesinių mokesčių už tuos 
didžiumoje ūkių keliai, kaip i piktus nesumokėsi, tai ne 
buvo, taip ir tebėra tokie, į tik kad tuos daiktus iš ta- 
kokiais mes juos palikome.; v?s atims, bet ir tavo visi 

lįmokėjimai
Daug yra pavyzdingų kol- nemafaI 

ūkių, kurie turi gerą vado- įtikins

i daiktas, kad galima bile ką 
Matote, vieni veržiasi į pirkti ant išmokėjimo. Pas

nas, nors dalinai ir kiek' 
priešingas tarybinei tvar
kai, myli paūžti, bet apie 
namus nieko netaiso, visur | 
purvas, stogai kiauri, be-| 
tvarkė. Užklaustas, kodėl 
netaiso ir neapsitvarko, at
sakymas.: na kam gi čia tai
syt, nes anksčiau ar vėliau 
statys naujus visiems i

Daug yra pavyzdingų kol
žus. Dar ims 

pastangų kol juos 
kad tik vieningas 
sąžiningas darbas 
gerbūvi, turtus ir

vybę, susitarimą ir vienin
gai dirba. Tie kolūkiai turi

darbas, 
sutveriai zimiera Pranavičienė __  .

su turistu kiai susirgo. Gydytojas nu- rodymui lietuviškų filmų ir 
statė, kad turi aukštą krau- ’ išdavimui turistų raporto 
jo spaudimą. Sunku jai vie-! išgavo kelionės po Lietuvą, 

'siitini-n k-iibėti mišriai nubii nai R’yventb ° kada serga, | Už visus raportavo A. Me- 
'sutinka kalbėti misiiai publ - telionis. Jo raportas susidė-!
kai kur nors svetainėje ir at- tai uai sunKiau. |

1958 m. kovo 25 d. ji iri 
jos draugas Povilas rengėsi!

i važiuoti į šermenis. Povi- 
i las kasė sniegą, nuvirto ir 
i numirė. Moteris liko viena, 

Ma_ines jie šeimos neturėjo.
Apie Velionį J. Drilingį

“Laisvėje” jau buvo pra
nešta, kad spalio 4 d. nuo

!' širdies smūgio mirė Juozas

Manau, kąd mes pasinaudosi
me ta pręga, pakviesime vi-' 
su pažiūrų lietuviu^ jį išgirsti.

Jonas Bakeris dovanojo ne-!

karo.
Kadangi tame vasarnamyje : čiulienė. 

šis buvo pirmasis pobūvis, to
dėl dd. Mačiuliai davė nemo
kamai maistą, o jų sūnus' Ray
mond dovanojo gėrimus.

Kad sueiga neliktų be vi
suomenines reikšmės, svečiai 
susitarėm užsimokėti už pie
tus. Susidarė gera suma pini
gų. Rengėjai tos 
darbi paaukojo 
apgynimo reikalu

dainiu. Ją laimėjo d. D.

tingos nuo amerik o n i š k ų . . 
Grįždamas iš Lietuvos d. Ra-, 
koris buvo susirgęs plaučių į 
uždegimu, bet pavyko gerai 
susveikti, dabar energingai 
dalyvauja su mumis. Jis pil-į 
nas energijos ir labai užga-1 no Katl’inio, Easton, Pa., Šei 
liūdintas, kad jam pavyko pa-1 
matyti Tarybų, Lietuva ir U-i Kastono kapines, 

naują žmonių gyveni

------ v ~ -------1,------------ į gy-( geras pasekmes ir visi jų iaįmę? įr kad tas viskas~m> 
venamus namus ir šiuos nu-1 nariai pasiturinčiai gyvena. ! iškrinta iš dausų be jokių
griaus.

Vienos turistės sesers 
nūs. turi nuosavą arklį ir

sū-

I jo, daugumoje, iš palygini- jaomj P^/atiškai uždar- 
smetoninės liauja.

___  ___  ekonominės mėgino jį priversti eiti į 
buities —priešpastatant di- kolūkį ar kur kitur, bet jis

mų buvusios 
; m e r d ė jusios

Valdžios organai

! namišką Tarybinės Lietu- 
i vos ekonominę kūrybą. Kad 
' Tarybinė Lietuvos valdžia 
per palyginamai daug trum- 

1 pesnį savo gyvavimo laiko
tarpi, daug sykių daugiau 
atsiekė vystyme pamatinio 
šalies ūkio, kultūros irmok-

nenori. (Iš to matosi, kad 
valdžia per prievartą nepri
verčia žmogų dirbti darbą 
kokio jis nenori). Nors tu-, 
riste nedavė jiems žinoti, 
kad ji atvažiuoja, bet jie iš j

Kitur gi trūksta sumanu- 
mo, vengia darbo, priedu 
dar mėgina grobstyti ben
drą turtą, tie progreso ne
daro. Nežiūrint keleriopai 
praplėsto mokslo, mokyklos 
dar nesuspėja prirengti rei
kalingo skaičiaus kvalifi
kuotų ūkio vedėjų. Laikas, 
pavyzdžiai ir apšvieta tą

pastangų.
Arėjas

AMERIKA VIS RUOŠIA 
KARO JeGAS LAOSE
Washingtonas. — Nuo 

1955 metų Jungtinės Vals
tijos Laoso karalystei su
teikė už $225,000,000 mili- 
tarinės pagalbos. Dabar 
Laoso armijoje yra 20,000- 
000 vyrų ir policijoje apie 
4,000. Armijos kiekis di
dinamas. Šimtai Jungtinių 
Valstijų karininkų lavina 
Laoso armiją.

Lietuvos žmonių nuomo
nės ir supratimas apie A- 

laikraščių sužinojo, kad ji'merikos žmonių gyvenimo 
jau Lietuvoje. Ją atvežė pas sąlygas yra labai'miglotas, 
seserį valdžios auto-mašina. Jie turi tą. supratimą, kad 
Jai įvažiavus į kiemą, rado Amerikoje visi pertekliujeMano ypatiška nuomone,meninės jis buvo išlydėtas į!.būtų buvę daug reikšmin-1d ienos 

sveturgimių nykštį 
: pusę lie-imą. 
pusę amen-j Daug ačiū d. Bakeriui

Jis palaidotas laisvai gre-Tjįtu, jei A. Metelionis vie- 
i ta savo švogerio Kriščiuko,! kritikavęs smetomzmą 

Įdomias | buvusio duonkepio, mirusio 
! 1946 metais. Velionio kars- 
j tą puošė daug vainikų. Nuo 
Į kapinių palydovai buvo pa- 

__ ___ z _ ! kviesti sugrįžti į Eastono 
i palaikome LLD kuopas dėka' Lietuvių Piliečių Klubą, kur. 
i mūsų draugams, kad veltui 

vietas pramogoms ir 
vyrai—įvairiais gū- ‘ prisideda įvairiu darbu. To- 

j dėl parengimai gerai pavyks
ta.

Gaila, kad nedalyvavo dd. 
Šatai. Jie rengėsi 
ti San Leandro 
bet dar sumanė

kiniam.
Tariamo Mačiuliams širdin

gą ačiū už dosnumą. Tikrai 
buvo malonu dalyvauti tokio
se dd. Mačiuliu vasarnamio 
įkurtuvėse, p a s i k a Ibeti su 
draugais ir draugėmis.

Taipgi mūsų darbščiosios 
draugės mus pavaišino skaniu ; duoda 
maistu, o 
rimais.

Užbaigoj buvo jaunajam
Ray Mačiuliui nuo visų daly
vių įteikta dovanėlė Įkurtuvių 
atminčiai.

Paskutinė šios vasaros su
eiga Įvyko pabaigoje spalio

> pas d. M. R. Mijat. Reziden-

žinias ii- pasakojimus patyri-j 
mų Lietuvoje ir kelionėje.

Mes čia trijų kolonijų (Irau-j 
gai ir draugės ne tik draugiš-j 
kai sugyvename, bot ir tvirtai

buvo paruošti tinkami pie
tūs.

Juozas Drilingis į Ameri
ką atvyko 1914 m., į Chica- 
gos miestą. BAvo pašauk
tas į JAV armiją laike 1-joapsigyven-

apylmkeje pasau]įnį0 karo

ten dabar Jau netrukus baigėsi.
Alvinas I 1919 metais apsivedė su

--.... -...-1 Elzbieta. Jie šeimos neturė-

būtų plačiau ir smulkmeni- 
škiau nušvietęs dabar esa
mąją buitį, atsiekimus ir 
žmonių nuotaikas. Smetoni- 
zmas jau seniai sukritikuo
tas, susikompromitavęs ir 
su pačiu savo vyriausiu sim
boliu Smetona amžiams į 
dulkes pavirto.

Smulkmeniškai nesiimu 
aprašinėti jo kalbą ir kitų 
atpasakojimus, nes spaudo- 

, plačiai buvo 
i rašyta apie visą turistų 
I maršruto eiga, bet noriu 
! padaryti tik keletą pastabų

bet karas I Je Jaa gana
VI •

Brockton Massachusetts

fi< QVI \7IA” Dvieju Aktų 
OPERETĘ

Suvaidins AIDO CHORAS Iš New Yorko
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 14 NOV.

LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO SALEJE
668 N. Main Street, Brocktone

7:30 vai. vakare —:— Įžanga $1.25 —:— Rengia LMS II Apskritis

.New Jersey naujienos
Spalio 25-tą d. įvykusi LDS 

Trečiosios apskrities konferen
cija buvo viena iš gerųjų. De-j 
legatų skaičiumi viršijo perei-' 
tų metų konferenciją. Ap-I 
skrities komiteto, Centro val
dybos pranešimai ir kuopų ra-! 
portai buvo geri. Kuopose yra 
gerų ir negerų veiklos sėkmių, 
ypatingai mažesnėse kuopose 
neveikiama. Kuopų iždai nė
ra tvirti. Apskrities iždas—

padabina banketų stalus gė
lėmis iš savo gėlyno. Ji yra 
LDS narė ir pažangi moteris. 
Linkiu jai stiprios sveikatos.

Sakoma, kad New Jerse.y 
valstijoje yra 10 SLA kuopų 
ir tiek pat LRKSA kuopų. Gi 
LDS kuopų yra 17-ka. Ta
čiau, jei giliau patyrinėtum, 
gal jau ne visose kolonijose 
surastume bent kurios organi-

jo. Jie turėjo nedidelę far- 
mą. Jis turėjo ir garažą 
automobilių taisymui, tai 
nuolatos sunkiai dirbo. Abu 
priklausė prie LDS 64 kuo
pos ir kitų pažangių orga
nizacijų. Nuolatos skaitė 
“Laisvę”.

Reiškiu Elzbietai užuo
jautą, o Juozui lai būna 
lengva žemelė!

F. Zavis

virš 7 Šimtų dolerių.
Na, ir iš 17-kos kuopų ap

skrityje dalyvavo tik 12-ka. ' 
Penkios neprisiuntė delegatų. ; 
Negerai. Priimta 8-nių punk-; 
to veikios programa. Dele- ' 

agatai pasižadėjo i š p i 1 d y t i į 
apskričiai nustatytą naujų na- 
ri*. .kvotą — 15. Išrinkta Ap-( 
skrities valdyba veik ta pati, 
išskiriant vieną, kuris, aplin-1 
kybėms susidėjus, turi apleis-, 
ti šią apylinkę. Apskritis1 
parūpino užkandžius delega
tams.

Nutarta suruošti išleistuvių 
pokylį pasitraukusiam iš ko- 
miteto nariui, kuris veikė ko-. 
mitete nuo 1937 metų. Nu-! 
pirkta 6 bilietai tūlos organ i-1 
zacijos, kuri rengia koncertą I 
geram tikslui. Pirmininkavo Į 
A. GiImanas.

__.__ i
Draugės Mažeikienės (Jer-'j 

sey City) sūnui padaryta ope
racija vienoje rankoje. Pra- ' 
ėjus šešiems mėnesiams turės-1 
daryti operaciją kitoje ran-i 
koje. Mažeikienės sūnus pri-, 
klauso LDS 133-čioje kuopo-Į 
je. Užuojauta motinai ir sū
nui.

Lilija Novak, gyvenanti! 
Cranforde, sakoma, buvo su-! 

I sirgusi. Ar jos sveikata pa-! 
' neteko patirti. Bet ši ■

draugė visada pagelbsti dar
bu parengimuose. Ji visada!

zacijos kuopas, narių skaičių- ! 
m i tvirtas.

Bayonnėj, sakoma, yra G2() i 
lietuvių. Savo laikų bayonnie-i 
čiai progresyviai turėjo savoj 
chorą ii' skaitlingą Literatu-, 
ros Draugijos kuopą, kuri dar 
tebegyvuoja.

Gi Jersey City LDLD kuo-! 
pos jau nėra. i

Šiose dviejose kolonijose 
abi lietuvių parapijos be kita
taučių paramos negalėtų pa
silaikyti. Jų bažnyčiose pa
mokslai sakomi lietuvių ir 
anglų kalbomis. Jų choruose 
senesnės kartos narių jau ne
turi, juos sudaro tik jauni
mas, bet ir jų nedaug.

Pilietis

Miami, Fia.
Mūsų turistė Olga Šimkus 

važinėdama po Lietuvą prisi-1 
rinko visokių dovanų. Klai-! 
pėdos žuvininkų kombinatas ' 
ne tik ją, bet visus kitus ap
dovanojo dėžutėmis jų garny-Į 
bos konservuotos žuvies. Vii-Į 
niuje —■ Vilniaus gamyklos 
degtine ir likeriais. Kaune— 
lietuvišku skilandžiu ir dešro
mis.

Spalio 18 d. ji turėjo svečių 
iš Chicagos, tad ta proga su
kvietė būrelį draugų ir vi
sus pavaišino lietuviškais ska
nėstais su priedu amerikoniš
ko kalakuto.

5 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., lapkr. (Nov.) 3, 1959

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

New Haven Cloack Co. 
paleido iš darbo 164 darbi
ninkus. Juos paleidžiant 
sakė, kad kitur darbo ieš
kotų, nes prie buvusio dar
bo nėra vilties grįžti. Dau
gumai bus sunku kitą dar
bą susirasti, nes senesnių 
kitur nenori priimti.

—o—
Rugsėjo 13 d. vietos uk

rainiečių būrys rengė pro
testą prieš Chruščiovo ap-! 
silankymą mūsų šalyje. Ma
tėsi jų tarpe keletas “dipu
ku”. Vietos amerikiečiai tik 
juokėsi iš protestuojančių.

—o—.
SLA buvo surengę pietus. 

Laike jų keletas išreiškė 
savo mintis. Vienas “dipu
kas” sakė, kada čionai pa
žangūs lietuviai turėjo ro
dymą paveikslų iš Lietuvos, 
tai jis buvo pasiuntęs vai
kėzus, kad jie sudaužytų 
rodymo aparatą. Bet tie 
vaikinai to nepadarė. Sve
čiai labai pasipiktino iš to
kio elgesio.

—o—
Spalio 18 d. įvyko LLD

iš ypatiškai girdėtų, ypatiš- 
kų turistų nuomonių.

Pirmiausia, visi jie džiau
giasi savo atsilankymu į | 
Lietuvą ir tuo šiltu, širdin
gu tėvynainiškų jų ten pri
ėmimu ir vaišėmis. Visų 
nuomonės sutampa, kad 
progai pasitaikius, prie ge
resnių aplinkybių jie ir vėl 
mielai norėtų važiuoti ant
ru kartu. Jų visų patyrimai 
ir įspūdžiai gauti Lietuvoje , 
skirtingais klausimais ski
riasi, bet visi pripažįsta,! 
kad miestų atstatyme, mok-' 
sic, kultūroje, industrijoje 
ir abelnai ekonomikoje pa
daryta labai didelė pažan-1 
ga; vienok iš sanitariško 
atžvilgio, mūsų akimis žiū
rint, dar daug ko trūksta. 
Žemės ūkyje, nežiūrint val
džios dedamų didelių pa
stangų sparčiais tempais 
pakelti ūkininkų gerbūvį ir 
per mechanizaciją pakelti 
našumą jų darbo, ne taip 
jau lengvai duodasi įgyven
dinama. Pas ūkininkus dar j 
matosi labai daug atsiliki-1 
mo ir per daug metų prisi
kaupusio raugo, apatijos ir 
apsileidimo, ypatingai se-

apskrities konferencija. Da
lyvavo daug delegatų. Visi 
pasisakė už draugijos tvir
tinimą ir palaikymą mūsų 
pažangiosios spaudos.

New Haveno delegatai 
pranešė, kad lapkričio 15 
d., 2 vai. po pietų, lošėjai 
iš Brooklyn, N. Y., suvai
dins operetę “Sylviją”. De
legatai nudžiugo, kad turės 
progą ją pamatyti.

J. S. IG

SYLVIJA BARONAS ELZĖ
ELENA BRAZAUSKIENĖ ALEX VELIČKA NELLIE VENTIENĖ

KAIMIETIS CHORO DIRIGENTE PRINCAS
JONAS GRYBAS MILDRED STENSLER TADAS KAŠKIAUČ1US

ConnecticutNew Haven
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 15 NOV.

LIETUVIU KLUBE
243 N. Front Street

2 valandą dieną Rengia LDS 5 Apskr.



LAISVES REIKALAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Į Prietelių Klubą už 1960 m. duokles užsimokėjo 
Dagilis, $25. .0

! Miami, Fla

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS
LLD 3 Apskritis, per O. Giraitienę,

Hartford, Conn..........................................
Matilda Butkus, Kearny, N. J. .. .....................
John Aukščiūnas, New Britain, Conn..............
V. Uždila, Plymouth, Pa....................................
D. Kasmauskas, Cambria Hts., N. Y................
J. Weiss’o Draugaas, Woodhaven, N. Y. .....
M. Strižauskienė, Waterbury, Conn..................
F. Trainis, Paterson, N. J....................... ..........
W. S. Samuolis, Waterbury, Conn....................
A. Raškauskas, Waterbury, Conn....................
P. Gardauskas, New Britain, Conn................
Chas. Devetzko, Laurelton, N. J......................
N. Shopes (prisimenant vyro 5 m. mirties

sukaktį), New Britain, Conn...............
V. J. Valley, New Britain, Conn........................
P. A. Stankevičius, Commack, N. Y...............
J. Duoba, New Haven. Conn.............................
B. Wiksriene, New Haven, Conn....................
A. Macijauskas, Detroit, Mich..........................
J. Augutis, Paterson, N. J..................................
J. J. Gerdis, Berlin, Conn..................................
Politas Kuliaskas, Gardner, Mass.....................

Po $1: J. Vaitas, V. Bačiulis, Ona Balzar, Rochester, 
N. Y.; J. Waitiekunas, New York City; J. Mockaitis, 
A. Stripeikis, Bridgeport, Conn.; J. Patkus, New Ha
ven, Conn.; Ig. Karlonas, Scarsdale, N. Y.; A. P. Damb
rauskas, R. Šileikienė, Haverhill, Mass.; V. Čepulis, 
Brooklyn, N. Y.; J. Ščebeda, J. Malinauskas, J. Ambrose, 
New Britain, Conn.; P. Vasiliauskas, Cleveland, Ohio; 
P. Indrulis, A. Petruškevičia, Scranton, Pa.; P. Kupris, 
Annapolis Jct., Md.; O. Martuza, Nanticoke, Pa.; Nora 
Kvedaras. M. Vosylius, Waterbury, Conn., ir J. Žiūrai
tis, Oakville, Conn.

$29.00 
15.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00
6.00

. 6.00

. 6.00
. 6.00

,. 5.00
. . 5.00

Scranton, Pa.
Greit pamatė

Jau keliolika metų, 
priemiestyje 

kūrė batų dirbtuvė j piknikus, 
shoe manufacturing lietuvių.
kurioje dirba 242 pažįstamų lietuvių ir 

Jie priguli uni- žįsti su naujais draugais. Man 
irgi teko susipažinti su keliais 
naujais draugais.

Stanley ir Nei i e Urbonai, 
seniau gyvenę New Jersey 
valstijoje ir Philadelphijoje, 

i jau ketveri metai gyvena Mi- 
j ami. Turi nusipirkę gražioje 
vietoje gražų namą, kuris ap
link apsodintas vaismedžiais, 
palmėmis ir gražiomis gėlė
mis. Tai draugiški ir nuošir
dūs žmonės. Gyvenant kai
mynystėje tenka dažnai susi
tikti ir pasikalbėti.

Aplankėme senus pažįsta
mus, seniau gyvenusius New
ark, N. J., J. ir M. Paukštai- 
___ Juozas buvo susirgęs,

Į Serantono 
more įsil

kail Mia 
Dun-' Social

50 distrik- 
unijos 

Kokios

Ap ie lietuvius Floridoje
Miami Lietuviu Progresyviu 

lis Klubas dažnai rengia 
Suvažiuoja daug 

Ten sueini seniau 
susi pa-concern), 

darbininkai, 
jos 13254 lokalui 
to apimty, mainierių 
prezidento kontrolėj,
ten yra darbo sąlygos, neteko 
patirti. Pažįstu tik vieną už- 
veizda, kuris nesiskundžia sa- ‘ e Ivaja padėtimi su $9,000 me-1 
tinęs algos, bet kokias algas j 
darbininkai ten užsidirba, ne
teko patirti, vienok atrodė, 
kad ten viskas buvo ramu. 
Betgi prieš tūlą laiką pats vy
riausias užveizda pavarė iš 
darbo unijos lokalo pirminin
ką, Raymondą Orlandą, b ū k 
už jo nepaklusnumą savo bo
sui.

Koks tas Orlando nepa- ...... ,
klusnumas buvo, laikraščiai čius.

4 00 ! nepasako, o tik sako, kad po- bet dabar abu sveiki. Paukš 
o ■ nas Lewisas.
2.00
2.00
2.00
2.00

, mainierių vadas, taitis yra namų statymo spe- 
: suspendavo iš lokalo pirme
nybės minėtą vyrą už nepil-

I dymą sutarties — kontrakto 
j tarp unijos ir kompanijos.

Darbininkai, 
I pasielgimą su 
1 k u, ėmėsi apginti 
1 streiką. Pono Lewiso 
si n ta kompanija 
45 darbininkus iš darbo, kad buvo sunkiai susirgus, 
pastarieji stojo apginti savo ninėje jai padarė operaciją ir

I pirmininką, o Lewisas prie- sveikata 
(lui dar suspendavo ir visą lo-1 smagu,

! kalo valdybą, pavesdamas lo- katos. 
lt t t . 9 . 1 • 1 * 1 4 1

pamatę tok j 
j uju pirminiu-1 

išeidami i .
padrą-1 

išmetė dari

cialistas, tai jis pasistatęs di-' 
delį ir gražų namą, 
vaismedžiai, gėlės 
graži tvarka. Abu 
darbuojasi klube ir kitose or- 

j ganizacijose. Jie buvo išvykę 
IĮ Pennsylvaniją ii- kitas rytų 
i valstijas pasisvečiuoti...

Klubo narė A. Birštonienė 
Ligo-

ir 
jie

Aplink 1 
visur 
daug

gerėja. Tai labai 
kad grįžta prie svei-

Dėkojame vajininkams už pasidarbavimą ir viršmi- 
nėtiems prieteliams už gražią paramą laikraščiui.

Laisvės Administracija.

Įvertinkime pažangiąją spaudą
Dabar eina lietuvių pažan

giosios spaudos, “Vilnies” ir 
“Laisvės,“ vajus už naujus 
skaitytojus, atnaujinimą senų 
prenumeratų ir, žinoma, už 
sukėlimą finansinės paramos 
minėtiems laikraščiams. 

Nereikia aiškinti, 
yra svarbu skleisti, 
pažangiąją spaudą, 
žmonėms jos nuopelnus p.„ ____ o. ____________ v ....
čiosi.oms darbo žmonių ma-' stangose žengti prie lengves 
sems. Lietuvių -.... —••—
spauda yra tas švyturys, ku-j nio rytojaus, 
ris rodo šviesų, teisingą kelią, į Mes taipgi 
kuriuo žmonija eidama išbris kad “Vilniai 
iš tamsybių klanų. Neskaitau- naujų skaitytojų 
čių pažangiosios s p a u d o s abelnai apšvietos 
žmonių yra gana daug.

“Vilnis“ ir “Laisvė“ buvo ir, pažangiosios visuomenės

jungos atsiekimai žymiai pa
kėlė pažangesniu ž m o n i u i 
ūpą ir tarsi kviečia žengti vis 
aukštyn ir aukštyn į progresą, 
į mokslą.

Mes, pažangiečiai apšvietos 
skleidėjai, einame su progre- 

kaip tai įsu, tad ir turime žinoti, kad!

Tai jau ir pamatėme aidiečių| 
operetę “Sylviją”

Neapsirikome tie, kurie' 
pasitikėjome mūsų šauniuo
ju Aido Choru. Jis dar kar
tą davė mums ilgai nepa
mirštamą popietį, praėjusį 
sekmadienį suvaidindamas 
gražią muzikinę operetę 
“Sylviją”. Džiugu ir tas, 
kad ir gražios lietuviškos 
publikos buvo apypilnė ne
maža lenkų salė, kuri ran
dasi Williamsburgo pašonėj 
Greenpointe. Tas tik paro
do, kad mūsų pažangioji vi
suomenė myli savo chorą ir 
jo parengimus nuoširdžiai 
paremia.

Operetės vaidinimas, ben
drai paėmus, man patiko, 
buvo gana sklandžiai, ga
biai atliktas. Jeigu kur ir 
pasitaikė vienas kitas su- 
kliuvimas bei nesklandumas, 
tai visam vaidinimui, kaipo 
tokiam, nepakenkė.

Tenka pasakyti, kad visi

giškus, gabius aktorius!
Gerai, abelnai paėmus., 

dainavo ir visas choras. Gal 
tik vieną kitą dainelę pra- i 
dedant jam lyg ir stokavol 
drąsos, sutartinumo. Bet 
juk tai beveik neišvengia
ma tokiame veikale kaip 
“Sylvija”, kur tiek daug, 
nors ir melodingų, bet nevi-| 
sai lengvų dainų.

Didžiausias kreditas, ži- 
! noma, priklauso mūsų myli
majai Mildred Stensler. Tik 
jos didžiausiomis pastango
mis, energija, ryžtu ir pa-į 
siaukojimu ši operetė buvo, 
susimokyta ir sklandžiai 
suvaidinta. Tikrai laimin
gas mūsų Aidas, turėdamas1 
Mildred savo mokytoja ir 
vadove.

Parengimui pagirtinai 
pirmininkavo Ieva Mizarie- 
nė. Pertraukoje pakalbėjo 
Pranas Buknys, “Laisvės” 
gaspadorius. Jis palietė lai-

vaidylos buvo savo vietoje, Rraščio persikraustymo rei

Į kalo vadovybę į 50 distrikto 
vadų rankas. Darbininkai, 
pamatę tokį Lewiso pasielgi
mą su jųjų lokalo valdyba ir 

1 jais pačiais, imasi organizuoti ■ 
nepriklausomą savo dirbtuvės 
uniją.

Kuo tas ’viskas baigsis, kol 
kas dar negalima pasakyti, 
vienok ponas mainierių pre
zidentas pasirodė kieno jis 
reikalus gina. Jei darbinin
kas nenusilenkė bosui taip, 
kaip bosas norėjo, tai išvarė 
iš darbo, o Lewisas—iš lokalo 
pirmininkystės, ir ne tik boso 
nuskriaustąjį, bet ir tuos, ku
rie bandė pastarąjį i 
Tai tokia to biurokrato Vado- Jis ] 
vadovybė darbo unijai. Ir kalbą ir nuoširdžiai atsakinė-bai gerai. Na, O gal viena 
čia Lewisas parodė savo vei

Susipažinau su V. Stankum, 
kuris dažnai parašo j “Lais
vę” apie Miami lietuvių vei
kimą. Jis turi taip pat gražų 
namą. Visų jų namai gražiai 
apsodinti gėlėmis ir vaisme-

Susipažinau su J. ir S. Bu
kaičiais, kurie neseniai i Mia
mi atsikėlė gyventi iš N e w 
Ilaveno, Conn. Jie įsigijo čia 
namą ir apsigyveno.

MLS Klubas buvo surengęs 
prakalbas. Kalbėjo A. Mete- 
lionis, autorius knygos “Apie 
Dievus ir žmones.“ kuris per-

užtarti. | eitą vasarą lankėsi Lietuvoje. .. .
pasakė labai įdomią pra-lkos ir jie jose pasirodė la-

- - - , .__ ____ . ( J° i klausimus. Patartina su-. pačiu gražiausiai sudai-
platinti tai yra mūsų pareiga savojdą pilnoj nuogumoj, kam jis rengti prakalbas Šimkienei irinuoįų šioje operetėje dainų 

rašyta riams, kurie taip pat lankėsi įkuvo trio Tado Kaskiau- 
j apie to paties Lewiso paskir-, Lietuvoje su antrąja turistų

i unijos pirmojo grupe. Pas Birštonus jau bu- 
$17,-|vo surengta Šimkienei parė, 

ji papasakojo daug

aiškinti ( broliams ir sesutėms aiškinti ■ tarnauja.
: pla- pažangios spaudos svarbą pa-Į N 

žmonių ma-< stangose žengti prie lengves-Į
pažangioji! nio gyvenimo, prie laimingos-, tąjį mainierių

į distrikto prezidentą su ( 
žinoti,: 000 metinės algos, raketierių i kurioje

Jis yra vie-^įdomių dalykų apie Lietuvą-» -k _ » 1 — 1 n 1 1 • v • i •

Neperseniai buvo

turime 
ir “Laisvei“ ; August J. Lippi.

1 gavimo bei ■ nas kaltininkų tos baisios tra-
s p a u d o s abelnai apšvietos skleidimo gedijos Knox anglies kasyk-

I darbas rymo ant visos lietuvių1 loję, kur žuvo 12 mainierių.
... - pe_ Ta. ..g, ban]<0 valdininkas,

yra sargyboje nuolatos teisiu-i čių. Tad ir turime darbuotis kuris pasiėmė iš savos kompa-
gai paduoti svarbiuosius pa-. ryžtingai, pakilusiu ūpu, su nijos $10,000 kyšio už į--’--’
saulinius įvykius. Gyvename meile ir troškimu, kad šis va- į
klasinėje santvarkoje ir tik ; jus būtų laimėtas,
pažangioji spauda gina darbo | 
liaudies reikalus.
liaudies 
“Laisvė’ 
nepataikaudami, 
duoda žinias savo skaityto
jams.

Momentas svarbus. Pasau
lis kupinas svarbių įvykių. 
Nauji moksliniai Tarybų Są-

savo roles suprato ir gerai j • - - - - ......
jas atliko. Negaliu nė įsi-!gįamai pakenkė šiam mūsų 
vaizduoti geresnių, tinka
mesnių aktorku tokioms 
svarbiom rolėms, kaip Syl- 
vijos ir Elzės, už mūsų 
grakščiąsias dainininkes, 
nuoširdžiai atsidavusias lie
tuviškam menui Eleną Bra
zauskienę ir Nele Ventienę! 
Visi mes šioje operetėje jų 
vaidinimu didžiavo'mėsi ir 
nesigailėjome aplodismentų. 
Arba jei paimsime Joną 
Grybą Vinco rolėje, Tadą 
Kaškiaučių princo Tobby- 
tum rolėje ir Alex Veličką 
poeto Lacey rolėje, ką jiems 
galėtum primesti? Nieko. 
Jų rolės pusiau komedijiš-

kalus ir kaip jie neišven-

vajui. Jis karštai ragino vi
sus laisviečius nuo dabar 
suremti pečiais padarymui 
šio vajaus vienu iš geriau
sių.

Dar noriu pastebėti ir tai, 
kad publika per visą vaidi
nimą užsilaikė labai gerai, 
ir išsiskirstė pilnai paten
kinta mūsų Aido pasirody
mu su “Sylvija”.

Beje, pirmininkė Mizarie- 
nė pranešė, kad Aidas jau 
užkviestas “Sylviją” suvai
dinti Montelloje, Mass, ir 
New Havene, Conn. Neten
ka abejoti, jog šia nepapra
sta proga-pasinaudos ir ki
tos rytinių Valstijų koloni
jos ir pakvies pas save Ai
dą su, “Sylvija”. Klaidos ne
padarys! Rep.

Iš MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMO

Spalio 7 d., jau naujoje 
patalpoje, klubietės turėjo 
labai gražų susirinkimą. 
Kad ir smarkiai lijo, bet 
dalyvavo skaitlingas būrys

I narių.
Išklausius valdybos ra- 

i portus, į vietą išvykstančios 
sekretorės M. Šmagorienės, 
išrinkta S. Kazokytė.

' Atlikta LLD Centro ko- 
; initeto nominacijos. Nutar
ta, kaip tik bus galima, su
rengti Dr. J. Stanislovai- 
čiui jo nuotraukų (slides) 
parodymą. Narės nori ma- 

i tyt juo daugiau vaizdų iš 
1 Lietuvos.

Tartasi žiemos metu su- 
| ruošti liaudies dirbinių pa- 
| rodėlę. Mūs narės turi įvai- 
j rių dirbinėlių, tad tokioje 
! parodėlėje galima pasida- 
| linti patyrimais ir įspū
džiais su kitomis.

Susirinkime dalyvavo ir 
drg. Lideikienė. Nors ji jau 
skaitosi floridiete, bet, ma
tyt, vis nelengva atsiskirti 
nuo senųjų draugių. Pati, 
negalėdama daugiau aWfty- 
viai darbuotis klube, paau- 
koio $5. Taip pat penkinę 
aukojo Onutė iš Brooklyno. 
Mokėdamos duokles, kelios 
kitos narės davė po dolerį 
kita.

Buvo garsinta, kad susi
rinkime bus kaip ir išleis
tuvės ilgu metų sekretorės 
drg. M. šmagorienės. Susi
rinkimą baigus, varde visu 
narių, pirm, palinkėjo M. 
Šmagorienei sustiprėti svei
katoje ir vėl sugrįžus būti 
klubiečių eilėje. Savo kal
boje M. šmagorienė dėkojo 
draugėms už jai pareikštą 
nuoširdumą.

Kaipo į išleistuvių vaišes, 
kelios draugės atsinešė šio- 
bęi-to. Ypač drg. Wilsonie? 
nė norėjo klubietes pavąf> 
sinti sąryšyje su ištekėjjvpu 
jos dukros. Nors 
ivyko keli mėnesiai atgal, 
bet nebuvo tam progos 
anksčiau. Vaišino ir paša
liečiai. S. Večkis atnešė bon- 
ka nuo uogų. Vaišės buvo 
tikrai linksmos, klubietės 
su svečiais ilgai kalbėjosi, 
kitos apžiūrinėjo naujas 
patalpas, i kurias mūsų vi
sos organ'zacijos perkelia 
savo centrus.

Klubiete

ves
čdaus, Oos Čepulienės ir 
Konstancijos Rušinskienės 
(pastarosios buvo sesučių 
rolėje). Elzės draugių rolė- 

: je niekas geriau nebegalėjo 
, atlikti už Naste Buknienę, i 
I Verutę Bunkienę ir Oną 
i Kazlauskienę. Charles Yuk- 

WASHINGTONAS.—Su- Jnvs’ kaip ir visur kur tik 
.v .v T , v , r pus pasirodo, labai tiko Rau-grįzo is Lenkijos žydų at- L , , r ’ 

stovas J. Blaustein. Jis sa-i 0 10 el*
ko, kad dabar ten yra apie i Tai šios ir buvo svarbiau- 
50,000 žydų, o pirm karo sios rolės. Karštai sveikinu 
buvo 3,500,000. I visus šiuos malonius, drau-

Reikėtų, kad tą išgirstų ii 
daugiau lietuvių...

J. W. Thomson

Iš Lietuvos
Lietuvių ir estų kultūrine 

draugystė
Glaudus kūrybinis bendra

darbiavimas užsimezgė tarp 
Lietuvos ir Estijos teatrų ba
letų kolektyvų. Talino Ope
ros ir baleto teatre buvo pa 
statytas lietuvio J. Juzeliūno 
baletas “Ant marių kranto.“ 
Pastatyme dalyvavo lietuviai 
artistas V. Grivickas ir daili- 

j ninkas J. Jankus. Lietuvos 
ITSR Valstybinis akademinis 
operos ir baleto teatras pa
statė estų kompozitoriaus L. 
Auster baletą “Tyna.” Pa
statyme dalyvavo estai reži
sierius A. Koita ir dailinin
kas G. San d eras.

Nauja Lietuvos pramones 
produkcija

| Buvusi šiaudinė Lietuva kas
kart tampa vis galingesne in-

’ dustrine šalimi. Anksčiau Lie- 
i tuva importuodavo net vinis 
ir kelnėms sagas, o dabar 

.stato laivus. Vien šiais me
tais bus pradėta gaminti šios 
pramonės produkcijos rūšys: 
suvirinimo lygintuvai, suvirini
mo transformatoriai su aliu- 
minėmis apvijomis, suvirinimo 
agregatai, reprodukciniai per- nesį. 
f oratoriai, naujo tipo freza- 
vimo staklės, krumplių apdir
bimo staklės, naftos pripylimo 
baržos, plaukiojantieji dokai, 
naujos javų kuliamosios, 
u matiniai transporteriai.

palai- 
tarp m.ainie- 

Ponas Lewisas 
t'k t"ręs žodžio, 

di 'elių antakių 
savo pa- 
ąjį rake- 

1 praėjo 
prisidės prie to svar-1 9 mėnesiai nuo tos tragedijos.

į Ir kad tas niekšas yra įkaltin- 
, tas ir laukia teismo, tai am- 
I žinasis mainierių unijos pre- 
i zidentas biurokratas Lewis 
j net ir korespondentų neprisi- 
' leidžia būti apklausinėtam, ką 
Į jis mano daryti su jojo pa- 
; skirtuoju. tarnu Lippiu ?

Tokia unijos vadovybė il
ki ek darbi- 
teisybės ir 
vadų prieš'

kymą “ramybės 
■rių ir bosų.

Eidami pas žmones, kalbiu-! dar nėra ne 
Tik pačios Alami juos užsirašyti ar atsi-■ bet nė savo 

leidžiami laikraščiai, naujinti laikraštį, priminkime ' nėra pajudinęs nr 
ir “Vilnis,” niekam | jiems ir apie aukas. Kickvie-: skirtąjį ir palain 

teisingai pa-■ nas doleris bus didžiai įver-ltierių Lippį, nors jau 
tintas, i 
baus apšvietos darbo.

Darbuokimės visi iš širdies 
ir iš peties!

Onyte Wellus “LAISVĖS” NAUJAS ANTRAŠAS:

padėti man surasti savo 
Viena iš jų—

PAIEŠKOJIMAI
Gerb. Redakcija,

Kreipiuosi j Jus su dideliu pra
šymu
tetas ir pusbrolius.
Katerina Lapienytė Bogomaz, o ki
ta —■ Elžbieta Lapienytė-Suveizdie- 
nė. Abi jos išvyko į JAV dar 
prieš I-ąjį pasaulinį karą, 
iš Biržų rajono Griaužių

Paieškojimas
Ieškomas Florinas Vaškevičius, 

kilęs iš š ve n du b r ės, Lietuvoje. Į
Sūnus Adomo. Ieško Valerija Vat- j elgesys parodo, 
šilienė. Žinantieji apie Vaškevičių j ninkas gali tikėtis 
prašomi rašyti sekamu adresu: | 
Home Service Dept., B r o o k 1 y n 

Kilusios Chapter, American Red Cross, 1 .
kaimo. Re(j Cross Pl., Brooklyn 1, N. Y. j 

Katerina Lapienytė-Bogomaz prieš (Tei. Main 4-6000 (Ext. 17), nuo 
10 metų gyveno tokiu adresu: Vol-1 pirmadienio iki penktadienio, 9 vai. 
loston, Mass., 85 Sherman St. ši-1 r.
tua adresu iš jos gavau keletą laiš-1 
kų, bet vėliau laiškai pradėjo su
grįžti atgal. Ji turėjo du sūnus— 
Emilj ir Harį.

Elžbieta Lapienytė - Suveizdienė 
. gyveno Bostone, tikslesnio adreso 

nežinau. Dabar nežinau, ar jos 
gyvos, ar jau mirusios, o, gal būt, 
persikėlė kitur gyventi. Jeigu te
tos jau būtų mirusios, tai gal dar 
gyvi jų vaikai, mano pusbroliai. 

Labai prašyčiau apie juos suži
noti ir pranešti man adresu: 

Kuginytė Zinaida, Petro 
. Vilniaus miestas

* Čiurlionio g-vė, Nr. 27-110 
Lithuania. USSR

Ieškau Eduardo Mekio, prieš pas
kutinį karą dirbo Alytuje akių gy
dytoju. Taip pat jo žmonos Ele
nos ir dukters Nijolės. Visi išvykę 
j Ameriką. Maloniai prašau atsi
liepti adresu.

Slavinskaitė Antanina 
, Druskininkai

Engelso 8
Lithuania, USSR

užtarimb iš savo 
i bosų sauvabą.

Senas jaunuolis

iki 4 v. dieną.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia mano, kad ji jau 
greitoje ateityje pasiga
mins atominę bombą.

“LAISVĖ”
102-02 Liberty Avenue

Telefoną Michigan 1-6887

laisvės koncertas
Jau Tik už Trijų Savaičių

pne- 
ir kt.

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

SUSIRINKIMAS
DEL TAIKOS IR DRAUGIŠKUMO 

A O Minėjimas Lapkričio Mėnesio £ 
"ff L Dviejų Sukakčių Į* O 
SEKMAD., LAPKRIČIO 15-7:30 v. v.

CARNEGIE HALL
DR. NORMAN J. WHITNEY DR. CORLISS LAMONT
MR. ROCKWELL KENT MISS CAROL BUHR

UKRAINU LIAUDIES ŠOKĖJAI
Įžanga $1.00 — Užsisakykite bilietus dabar

National Council of American-Soviet Friendskip
Suite 707 — 114 E. 32nd St., N. Y. City 16

Įvyks Sekmadienio Popietę
įvyks

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., lapkr. (Nov.) 3, 1959

Lapkričio 29 November
Įsitėmykite, kad koncertas bus

Schwaben Salėj e
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus iš anksto pasiruošti dalyvauti “Laisvės’ 
koncerte. Tuoj “Laisvėj“ bus Psakelbta ištisa programa.

Hattiesburg*, Miss. — Su
sidaužė bombonešis “B-58.” 
Jo pagaminimas lėšavo virš 
$8,000,000.

Pekinas. —Kinija, prašo 
Anglijos ir Tarybų Sąjun
gos. kad jos imtųsi sutvar
kyti Laoso karalystės rei
kalus.

______ - -- -... ........ —--- ' ■— 4

Help Wanted Fenial^

REG. SLAUGĖS

ĄBELNAS DARBAS
Alga pradžiai $305 į mėnesį. Gy

venti slaugių namuose $40 į mė- 
40 valandų savaitė, 6 šventės 

per metus. Viršininkės pradinė al
ga $325 į mėnesį. Kreipkitės pas 
slaugių direktorę.

MEMORIAL HOSPITAL
RAWLINS, WYOMING

(183-186)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

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

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

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

Prot. Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas 

lapkričio 13 d., Rusų klube, 1150 
No. 4th St., 7:30 vai. vak.
čiame narius dalyvauti*

įvyks

Kvie-
Valdyba.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•DG**OC*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St
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