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KRISLAI
Skriauda mokykloms. 
Ne toje vietoje. 
Pinigų yra i»- nėra. 
Nebando susiderėti. 
Pasiūlė algą mažinti

Rašo V-a

New Yorko valstijos ir 
miesto piliečiai atmetė miesto 
majoro W agnerio užgirtą siū
lymą užtraukti paskoląi mo
kyklų statybai. Nors mieste 
494,514 A' kitur valstijoje 
669,651 balsavo už paskolą, 
tačiau priešiškų balsų buvo 
daugiau — mieste 739,884, o 
kitur valstijoje 785.207.

Atu •tuną mokykloms pa
mpančia skaito smūgiu 

Wagnerio troškimui 
būti Demokratu partijos kan
didatu i JAV vice-prezidentą 
I960 metu prezidentiniuose
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METAI 48-ji

Kuba vis konfiskuoja žeme !Sustreikavo 3,200 
nuo amerikiečių turčių |^8r darbininkę 

t ! Elizabeth,N. J. —Lapkri-
Havana.—Kubos valdžios , pastaroji turėjo nikelio, ka-; či6 1 d. pasibaigė darbiniu- valandas, tūkstančiai pana- 

jvo atidavę į Jungtinių i balto, chromo, aliuminio ir|]<n knntrnktns; su Singer 1 miečių demonstravo ir ver- 
Co., kur.žėsi į Panamos kanalo zo- 

Policija vartojo ašarų, 
Darbininkai yra or-’gazo bombas ir ginklus, 

konfiskavo 65,000 j ganizuoti į International U-j Jungtinių Valstijų karei- 
sa nintn mm Ti i n o-_ j n:Qn of Electrical, Radio & I viai šūviais sulaikė pana- 

I Machine Workers of Ame-Įmiečius prie kanalo zonos.
Panama mieste demons- 

Kada kompanija atsisakė j trantai nutraukė nuo JAV 
I patenkinti darbininkų rei-1 ambasados vėliavą ir į na- 
’ kalavimus, tai lapkričio 2 mą mėtė akmenimis. Colo- 
i d. jie išėjo į streiką ir prie no mieste puolė JAV kon- 
! fabriko pastatė pikietą. jsulato namą.

į tent Pingree Ranch 56,000: 1949 metais darbininkai! Pranešama, kad apie 50
akrų, ir El Indio Ranch 21,- prieš Singer Co. streikavo I demonstrantų yra paimti į 

lOOO akrų.
Numatoma, 

| vyriausybė
I rankas ir industrines įmo-i 
i nes, kaip tai cukraus, kavos! 
; ir kitus fabrikus. Dabartinė 
■ Kubos vyriausybė stengiasi 
1 padaryti šalį laisvą politi- 

Dabar Kubos vyriausybė niai ir ekonominiai ir nai- 
I konfiskavo 10,000 akrų nuo . kiną pirmesnių valdžių pa-

'Riaušės Panamoje 
prieš J. Valstijas

Panama. —Per keturias

buvo atidavę į Jungtinių į balto, chromo, aliuminio it*|kų kontraktas
Valstijų kapitalistų rankas! kitų metalų kasyklas. Viso ; Manufacturing
šalies gamtinius turtus. Bethlehem Steel Co. Kuboj i gaminamos siuvamos maši-'na. 

turėjo 125,000 akrų žemės. ;nos.
Kuba

šalies gamtinius
Jungtinių Valstijų kapita
listams priklausė telegrafo, i 
telefono susisiekimai. Jie | akrų žemės plotą nuo Jung-, 
valdo ir geležinkelius. Wall! tiriu Valstijų aliejaus kom-įi 
istryto kapitalistai Kuboje ’ panijų, kurios ten vadinosi į rica AFL-CIO 461 lokalą. 
turėjo apie 3,500,000 akrų ; Cuban Development Co. ii 
žemės plotų, kaip tai cuk-|The Phillips Petroleum Co 
raus, tabako, kavos, vaisių i Castro valdžia konfiska 
plantacijų. Jiems priklausė j vo nuo amerikiečių ir gal 
ir metalo rūdos kasyklos.

Dabartinė Kubos vyriau
sybe su Fidel Castro prie
šakyje nutarė atimti nuo a- 
merikiečių žemes ir jas per
duoti kubiečiams žemdir
biams. Nuo cukraus ir ka
vos plantatorių jau daug 

atėmė ir perdavė

vijų auklėjimo laukus, bu

; per šešis mėnesius laiko ir’ligoninę, devynis jų sužeidė 
kad Kubos ! streiką dalinai laimėjo. i JAV kariai, daugelis jų are-

perims į savo1 Prietelius Ištuota.

Jau sukako penkeri metai 
alžyriečių karo už laisvę

Paryžius. —li954 metais Francūzai niekur nesijau- 
lapkričiol d. prasidėjo ai-1 čia saugūs. 
žyriečii^Karas prieš Fran- i 
cūziją. Tuo laiku Francūzi- 
ja Alžyre turėjo 50,000 ar
mijos. Toji armija ginkluo
ta moderniškiausiais gink
lais užpuolė alžyriečių suki
lėlius Aures kalnuose. Bu
vo manyta, kad francūzų 
tankai, kanuolės ir lėktuvai 
ūmai ištaškys alžyriečių jė-

Francuzijos komanda sa-

pusių apie 150,00 žmonių. 
Francūzų d’eraštis “Le 

'Monde” rašo, kad francū- 
zai neteko 10,000 užmuštais,

Mokykloms paskolos pra
laimėjimą tūla spauda laiko 
}.-]•(( .i protestu prieš miesto 
vyriausybės išlaidumą.

Protestuoti prieš išlaidumą ' žemių
reikia. Tačiau mums rodosi, i valstiečiams, 
kad taupymui parinkta ne ta' 
vieta, kurioje taupyti būtų | 
galima. Neduosime vaikams,!

)■ jauti mui vietos ir sąlygų i Bethlehem Steel Corp., nes likimą, 
mokyti*. pasiruošti naudin-;
gam gyvenimui, statysime ka-j 
įėjimus, dažniau vartosime; 
elektros k ė d ę, samdysime 

apmokamus jaunuo
ju ^žiotojus ir teisėjus.

L u- neteko girdėti, kad i 
mokyklai taikoma plyta būtų! 
brangesnė už perkamąją ka-l 
Įėjimams ir teismabuč i a m s 
statyti.

Mieloji mūsų šalis Amerika 
vis tebėra turtingiausia šali
mi pasaulyje. Gi mūsų mieste 
New Yorke sukrautieji turtai 

f|( t., .ygstami. Vidutiniam 
balsuoioi'ii atrodė: kokiems 
galams <a paskola, ar kad už 
ją aukštas palūkanas mokėti?

O miestui 
Dėl ko?

Sutinkant, 
kur miesto 
taupyti reikia pripažint 
ne už viską galima miesto 
valdžią kaltinti. Bankuose su
dėtieji pinigai yra kompani
jų. 'Taksais už pajamas pini
gus išsiveža f e d e r a 1 inė ir 
valstijos valdžios, miesto rei-1 
kalams iš to paliekama tik 
nuobiros.

Džiaugsmas Maroke, 
kad JAV traukiasi

jog yra vietų, 
valdžia galėtų 

kad

žyriečiai sako, kad karas 
jau prarijo apie milijoną 
gyvasčių, nes francūzai iš 
kanuolių ir lėktuvų bombar
duoja civilinių žmonių mie
stelius ir kaimus. Francu
zijos vyriausybė prisipaži
no, kad pinigiškai iai karas 
atsiėjo $1,720,000,000.

Alžyras randasi Šiaurinė
je Afrikos dalyje, prie Vi
duržemio jūros. Jis užima 
852,000 ketvirtainiškų my
lių plotą ir turi apie 10,000,- 
000 gyventojų. Alžyriečiai 

__  __ __  ______ _ _______ .kariauja už išsilaisvinimą 
jos dalinių didmiesčiuose.1 iš francūzų kolonializmo.

Bet prabėgo penkeri me
tai karo ir karas pasidarė 
dar baisesnis. Dabar Fran- 
cūzija Alžyre turi 500,000 
savo armijos vyrų ir dar 
100,000 mobilizavus vietiniu. 
Tuo gi kartu Alžyro Liau
dis išsilaisvinimo armijoje 
yra apie 100,000 vyrų, o ki- 

I ta tiek vietinių partizanų. 
Alžyriečiai įsigalėję kalnuo
se. Jie dažnai daro užpuoli
mus ir ant francūzų armi- |

Kilo skandalas dėl
"Quiz" programų

Washingtonas. —Charles ton Springer, pardavėjas iš
i V an Doren prisipažino
Kongresiniame Tyrinėjimo
komitete, kad 1
“quiz show” programos

.New Yorko. Jie dalyvauda
mi “Quiz show—the 64,000

I Taupius Nilo upės 
vandenį dėl lauky

i Kairas. — Kada bus pa-

televizijos challenge” programose ir iš 2F<1S(1 VF&
----- programos anksto gaudavo klausimus - vv- n * 

būdavo iš anksto sutvarky- ir į juos atsakymus. Jiems 1 tuščia kalba 
tos taip, kad “gudruoliai”

Bus didžiausia 
iš visų jėgainių

Maskva.—1961 metais ant 
Angarus upės,

anksto gaudavo klausimus

ta perduodavo Miss Shirley 
pataikydavo atsakyti į klau- Berstein, kuri buvo tų pro- 

Sibire, bus ■ simus.
jos pasirengė pasitraukti iš I baigta statyti didžiausia vi- 

'so pasaulio elektros gamy
bos jėgainė. Per metus ji 
gales pagaminti 4,500,000 
kilovatų - valandų elektros.

Tarybų Sąjungoj yra sta-1 
tomą eilė didelių jėgainių, 
kurios naudosis upių van- 

įaj!dens jėga. Tokios, stotys pi- 
Igiausiai pagamina elektrą, 

; susidaro tik ję- 
įgainių įrengime ir jų tvar- 
I koje palaikyme.

arčiau prie socialistinių ša- į sugMĖ 8 POLICININKUS 
lių, tai jos. sutiko is Maro-^JŽ VAGYSTES

Columbus, Ohio.—Polici
jos viršininkas G. Scholer 
paskelbė, kad suimta aštuo- 
ni policininkai už plėšimus 
ir vagystes. Jie dirbo nakti
mis. Radę neužrakintas du
ris krautuvių apiplėšdavo, 
o vėliau raportavo apie įvy
kusią vagystę. Du net sau
gos spintas mokėjo atida
ryti.

Rabatas. —Žmonės džiau
giasi, kad Jungtinės Valsti-

karinių bazių. JAV turėjo' 
Marokoje penkias karinio 
orlaivyno ir vieną jūrinio 
laivyno bazes. Jos buvo tam ' 
reikalui pasirinkę išdirbtus 
ir išlygintus laukus.

Maroko vyriausybė jau j1 
nuo seniai reikalavo, 1___
Jungtines Valstijos pasi-j 
trauktų. Dabar, kada JAV .ne? Jesos 
įsitaisė karinių bazių Ispa

Charles Van Doren gau
davo po $1,000 nuo išlaimė- 
tos didelės pinigų sumos. 
Viso per televizijos “quiz 

i show” programas jis yra 
j laimėjęs $129,000, bet jam 
tik maža dalis jų teko, nes 
kiti pinigai buvo grąžinti 
“quiz show” programos ruo
šėjams.

Tą pat patvirtino kuni
gas Charles E. Jackson iš 
Tullahoma, Tenn., ir Wil-

gramų ruošėjo pagelbinin- 
kė.'

Laike, tyrinėjimo Charles 
Van Doren pripažino, 1 
“quiz show” programos ap- 
gavinėjo milijonus žmonių. 
Dabar jis sakosi, kad pat
sai piktinosi tuo apgavinė- 
jimu.

Kai tik šie skandalai iš
kilo, tai Columbia Broad
casting System vedėjai pa
skelbė, kad jie daugiau nie
kam neleis turėti “quiz 
show” programų.

ko bazių pasitraukti. Vėliausios žinios
Nauji pasiūlymai

Itin kimų išvakarėse pusė Kinijos reikalais 
milijonu plieno darbininkų vis; 
dar tebebuvo streiko lauke. Į 
Kompanija s nepasistengė at-j 
steigti su savo darbininkais Į 
taiką. -Taft-Hartley įstatymo' 
v y k d y m o uždelsimas, m aty t,! 
buvo reikalingas kai kam iki 
rinkimų. .; v Prievarta suvary-■ 
n as darbininkų į darbą be 
aimėjimo streiko būtų galė- 
ęs respublikonams kainuoti 
laug balsų darbininkais ap

gyventose apskrityse ir mies
tuose.

Geležinkelių kompanijos pa
siūlė savo darbininkams al
gas nukapoti po 15 centų per 
valandą.

Unijos atsikerta pareikala
vimu po 12 ir pusę cento per 
valandą pakelti mokestį. 
Taipgi sako, kad neleis didin
ti darbe paskubą, kurią įve
dus kompanijos galėtų paša
linti daug darbininkų ir tuomi 
per. metus pelnyti apie 
milijonų dolerių.

Washingtonas. — Priva
tinė žmonių grupė, daugu
moje dideli biznieriai, susi
jungę į Conlon Ass’n komi
tetą pateikė Kongresui pa
siūlymą iš 155 puslapių To
limųjų Rytų reikalais.

Jie siūlo priimti Kiniją į 
Jungtines Tautas, padidin
ti Saugumo Tarybą į ją į- 
traukiant Kiniją, Indiją ir 
Japoniją, kaipo pastovius 
narius, pripažinti Formo- 
zos salą, kaipo atskirą res
publiką nuo Kinijos ir 
Jungtinėms Valstijoms pa
daryti prekybos sutartį su

W ashingtonas.—Preziden
tas Eisenhoweris spaudos 
konferencijoje išreiškė ne
pasitenkinimą žulikyste, ku
ri buvo per televizijos tin
klus laike “Quiz” progra
mų. Jam labai nepatinka į- 
vykiai Kuboje ir priešame- 
rikinis sąjūdis Panamoje.

pozit. šeštakovičio ir Ka- 
balevskio pasikalbėjimą 
programoje “Face to the 
Nation”.

Bagdadas. — Jordanijos
karalius Husseinas, paklus-; statyta milžiniška užtvanka 

I nūs. Vakarų politikos nykš-1 skersai Nilo upę, tai sutau- 
t Itukas, pasiskelbė, kad jis pins desėtkus bilijonų kubi- 
kad noi’ėjo užpulti Iraką su an-;škų metų vandens. Užtvan- 

glų išlavintu Arabų Legio-įką stato Tarybų Sąjungos 
nu, bet Vakarų diplomatai inžinieriai ir jos medžiago- 
nesutiko.

Irako respublikos prem-!
kadiwano ir Wadi Haifa susida

rys dirbtinos, marios, kur 
kiekvieneriais metais sutau
pius iki 60,000,000,000 kubi

ukų metrų vandens. Van- 
įduo bus naudojamas drėki- 
;nimui laukų. Dirbtinos jū- 
! ros užsems dalį Sudano der- 

Leningradas.—P. H. Sil- lingu laukų, tai Jungtinė 
verstone apsilankė Tarybų Arabu Respublika sutiko 
Sąjungos Karinio Laivyno Sudanui užmokėti $43,000,- 
muziejuje. Jis ten. matė že- qqq. prįe užtvankos bus į- 
mėlapį iš Jungtinių Valsti- rengta elektros jėgainė, 
jų žurnalo, kuriame išbrai
žyti planai užpuolimui ant 
Tarybų Sąjungos. Silver- BALTIJ0S J0R0JE

Paryžius. —NATO kari-

jeras Kasemas sako, 
Irakas atmuštų bent kokį 
to “kvailo karaliuko pasi
kėsinimą”.

NEPATINKA SAVIEJI 
KARO PASIMOJIMAI

500

W/st Palm Beach, Fla.— 
A menkos "aivas “Monarch” 
tiesia povandeninius telefo
nų laidus į San Juan, Puer
to Rico. .Jie bus 1,250 mylių 
ilgioj Jų nutiesimas sudarys 
£17,000,000 lėšų, k

MAŽAS IZRAELIS, BET 
TURI DAUG PARTIJŲ

Tel Avivas. —Įvyko Izra
elio parlamento rinkimai. 
Kandidatus išstatė net 24 
skirtingos partijos. Komu
nistai, progresyviai ir trys 
mažos arabų 
didatus statė 
elis turi tik 
gyventojų.

ŽIŪRI Į T. SĄJUNGĄ 
TIK SU VIENA AKIMI

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjunga paskelbė didelių 
pasisekimų visose gamybos 
ir kultūros srityse. Bet “The 
New York Timeso” ' “spe
cialistas” socialistinių šalių 
reikalais H. Schwartzas su
rado “nepasisekimų”, žino
ma, ^vienose gamybos šako
se planas pralenktas, kitur 
ne pilnai atsiekta. Jis cituo
ja tuos nedateklius.

Ammanas. —Į Jordaniją 
atvyko Irano karalius - ša
kas Pahlevis.

mis prie Aswano miestelio.
Užtvanką baigus tarp As-

GINKLUOJA VOKIEČIUS

partijos kan- 
bendrai. Izra- 
apie 2,000,000

Maskva. —Tarybinė spau
da smarkiai kritikuoja W. 
Reutherj, kaip “darbo žmo
nių reikalų išdaviką”.

Tel Avivas, Izraelis.—Įvy
ko mūšis tarpe Izraelio ir 
Jungtinės Arabų Respubli
kos lėktuvų. Izraelis kalti
na arabus, būk jų lėktuvai 
skraidė virš Izraelio, ‘ o E- 
giptas kaltina Izraelio lakū
nus.

Newport, R. I.—Ant nai
kintuvo “Willis A. Lee” 
sprogo patrankos sviedinys 
ir sužeidė 7 jūrininkus.

I Washingtonas. — NATO 
komandierius gen. Norstad 
sako, kad nebus jokio su
mažinimo NATO karinių jė
gų.

New Yorkas. —Columbia 
Broadcasting System teleš 
vizijos viršininkai pranešė, 
kad jie atšaukė TSRS kom-

stone rašo, kad tarybinis 
jaunimas piktinasi tokiais 
karo užpuolimo planais. Jis'nio laivyno komandieriai 

'mano, kad Amerikos laik- ruošia Vakarų Vokietijai 
Pedro Diaz raščiai ir žurnalai turėtų statyti galingus karo lai- 

jų tarpe naikintuvus 
virš 3,000 tonų įtalpos. NA
TO komandieriai pavedė 

Prezi-1 Vakarų Vokietijai “saugoti 
sako i Baltijos jūra”, tai yra. gin-

|kad JAvT7panaujins ato- ” ‘ —
minių bombų bandymų.

Miami, Fla. -—Jungtinių
Valstijų policija suėmė bu
vusį Kubos karo orlaivyno 
komandierių
Lanzą. Kuba kaltina jį, kad būti atsargesni su karo pro- vus, 
jis skraidė virš Havanos ir paganda.
šaudė į žmones iš kulkos-' 
vaidžių.

Panama.
riausybė atmetė Jungtinių i 
Valstijų protesto notą rei- j 
kale panamiečių demons
tracijų.

Washingtonas. —Daugiau 
tyrinėja “Quiz” 
“The 
a

buvusįas
$64,000 Question”, 

$64,000 Challenge”, “$21,- 
000 Quiz show” ir kitas pro
gramas — daugiau paaiški 
negražus visuomenės apga
vimas.

Washingtonas. — 
; den tas Eisenhoweris kluotis prieš socialistines, 

šalis.

Singapore. — Jungtinių 
Valstijų karo laivai atplau
kė į šią prieplauką. Vietos 
darbininkai prieš jų pasiro-' 
dymą demonstravo. |

Maskva. —G. A. Žukovas, 
pirmininkas TSRS kultūri
nių ryšių su Vakarais., sa
ko, kad Vakaruose spauda 
vis pilna neteisybės apie Ta
rybų Sąjungą.

Londonas. — Atidarytas 
naujas auto vieškelis tarpe 
Londono ir Birminghamo. 
Kai kurie automobilistai va
žiuoja po 100 mylių per va
landą, nes greitis neribotas.

ŽEMĖ VALSTIEČIAMS i
Havana. — Kubos valdžia 

dar paėmė 21,000 akrų že
mės nuo Jungtinių Valsti
jų Cuban Trading Co. ir a- 
tidavė bežemiams valstie
čiams. Amerikiečiai tame 
plote buvo įrengę galvijų 
auginimo plotą, kur buvo 
12,000 galvijų.

Londonas. —Anglų spau- 
; da rašo už tai, kad reikia 
I patenkinti Afrikoj žmones.

Reykjavickas, Islandija.— 
Šios šalelės valdžią sudarys 
socialdemokratai, komunis
tai ir nepriklausomųjų par-
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Kas ka rašo ir sako
KOMUNISTŲ PARTIJOS
LAIŠKAS SAVO
NARIAMS

Angliškas savaitraštis
“The Worker” lapkričio 1
d. laidoje patalpino Komu-subscription rates h laidoje patalpino Komu-!

$9.00 Canada and Brazil, per year $10.00 pistų Partijos Nacionalinio,
United States, per 6 months $5.00 Canada and Brazil, 6 months $5.50 j Npmitoto laišką partijos 1
United States, per year

Queens Co................. $10.00 per year
Queens Co........  $5.50 per six months

Mūsų visų reikalas
MUMS LABAI RŪPI mūsų vajaus reikalai. Norime 

atsigriebti iš susitrukdymų dėl kraustymosi į naująsias 
patalpas. Esame gerokai atsilikę, palyginus su pernykš
čiu rudeniniu vajumi. To negalėjote nepastebėti ir skai
tytojai.

Gaila, kad vajaus sėkmingumas nepriklauso vien 
nuo centro prašymų ir paraginimų. Vajus yra platus, 
didelis dalykas. Jo pasisekimas priklauso nuo entuziaz
mo ir pasidarbavimo visų skaitytojų ir rėmėjų. Vajus, 
kitais žodžiais, yra visų bendras reikalas. Todėl nuošir
džiai prašome visus mūsų skaitytojus kaip nors ir kuo 
nors prisidėti prie šio vajaus paskubinimo, pagyvinimo.

4 •< *Dainava - Daiiį
navėle! Kokia tu 
kaip pasikeitei!..”

I aš.
O kad ji pasikeitė, liudija 

ir tas faktas: šis pastatas 
Kairiajam Nemuno šone, i Mes einame į aną didžiu- iš kurio viršutinio aukšti 

už keleto kilometrų n u o lį pastatą, buvusį vienuoly- žiūrėjome į tolimus plotus 
Liškiavos piliakalnis, o už ną.
jo—pati Liškiava. ~^IVV4, — ----------

Piliakalnį liepos mėnesį 40 moksleivių. Ten pat yra | vaikams tarnauja mokslą 
aplankė pirmoji Amerikos 
Lietuvių turistų grupė, bet 
pačios Liškiavos — ne, per 
trumpa buvo laiko.

Šiaip taip užsiritę ant pi
liakalnio viršūnės, mes il
sėjomės, o istorikas J. Jur
ginis, nelyginant tas Mai- tėvai mažiau 
žius ant Sinajaus kalno, 
pasakojo mums piliakalnio 
atsiradimą ir praeitį: kaip 
kryžiuočiai puldavo lietu
vių tautą, kaip mūsų bočiai 

įjuos mušė, kaip jie, be ki- 
žmonijos likiytų piliakalnių supylė šį/ 

pietinėje Lietuvos dalyje, o 
prie jo tvirtumą, kad grei-

Rojų? Mizara
įjaži ir 
afvojauSenojoje Liškiavoje

4-as laiškas iš Druskininkų
Kairiajam Nemuno šone, į

(skatinti kairįjį judėjimą 
'visose žmonių masėse, ak- 
j tyviškai dalyvauti visuose 
i p a s i priešinimuose reakci- 
(jai-

Ypač komunistai, sako 
1 Komitetas, privalo darbuo
kis, kad kova už išlaikymą 
taikos ir už nusiginklavimą 
būtų padaryta centriniu 

.punktu visuose darbuose, 
i Visur turi skambėti obal- 
1 sis • “Tai k a pasauliui!” 

'i, tai buvo 
tik atidėtas sapnas, tik sva

jonė. Šiandien kas kita, 
j Šiandien taikos išlaikymui 
! sąlygos visai 'pribrendusios.

“Visų žmonių akys ir viltys 
i 4- u- lyra nukreiptos linkui Jungti- 

valstybes ipų Valstijų,” sako komunis
tai. “Nuo rezultatų mūsų ko- 

Į vos už išlaikymą taikos pri- 
' klausys visos 
! mas.”

Komunistai tose garbin- 
! go&e ] 
i paskutiniai.

Foreign countries, per year j Laiškag -įdomug

[tuo, kad jis nusvi-ecia Ame- 
I rikos komunistų nusistaty-; 
' mą įvairiais klausi m a i s . |
Komitetas savo laiške sto-!. . ,.
raj pabrėžia, kad pasaulinė : aei^.^4’ S110 

[padėtis yra žymiai pusikei-! 
Į tusi, žymiai pakrypusi ge- į 
j rojon pusėn. Komitetas | 
(suranda, kad ir mūsų vy-| 
j riausybės politika jau nebe 
'ta,, kokia buvo ' 
| sekretoriaus Dulleso lai-! 
(kais. Ji pasidarė lankstės-! 
! nū, sukalbam-esnė. Premje- j 
ro Chruščiovo vizitas, ko-;

i munistų supratimu, padarė 
i daug gero.

Skaitome: 
j Chruščiovo vizitas davė kai 
kurių greitų pasėkų, labai 
svarbių Amerikos žmonėms. 
Vizitas sumažino tarptautinį 
įtempimą. Jis labai gali reikš
ti pradžią pagerėjimo santy- 

. kių tarpe Jungtinių Valstijų

pastangose nebūsią ūiau priešą pamatyti, kad

Nauja prezidento misija
GERAI, KAD PREZIDENTAS EISENHOWERIS 

nesėdi užsidaręs Baltajame name. Jis labai panašus į 
Chnuč’ovą, kuris irgi tiki į asmeniškus kontaktus, su
sitikimus, pasitarimus su įvairių šalių vadais. Panaši 
diplomatija, pravedama gerais norais ir geriems tiks-... 
lams, šiais laikais yra ne tik labai naudinga, bet ir j Tar.vbg Sąjungos tame, kad 

v tapo susitarta del tiesioginių
labai leiKalinga. - _ j susitikimų, taipo pat de] vir-

, k a i p o 
pasiekimui susita-

sėkmingiau jį sumuštų, 
kad apgintų savo namus, 
savo kraštą, savo laisvę...

Jeigu andai link Liškia- 
dvi ’ vos keliavome laiveliu

'■ c • * I

• štai dabar jau nustatyta, kad gruodžio 19 dieną'gūnių konferencijos, 
prezidentas Eisenhoweris lankysis Paryžiuje. Ten jis priemonės 
dalyvaus susirinkime Amerikos, Anglijos, Francūzijos ! .
ir Vakarinės. Vokietijos viršūnių. Jo ten misija būsianti ; Komitetas niano^, kad vi- 
islyginti nesusipratimus Vakarų fronte ir sudaryti ben-isa ^ai Pades prieiti pi le šu
drą frontą Keturių didžiųjų konferencijoje, kuri įvyks į susitarimo clel uzcli audimo 
kada nors ateinančių metų pradžioje.

Be to, jau skelbiama, kad prieš tai prezidentas L;n.;nViQir-rYin 
Eisenhoweris dar aplankys Italiją, Graikiją, Turkiją ir 
Iraną. Jo vizito į šias šalis misija kol kas neaiški, ne
skelbiama. Mes norime tikėti, kad visoje toje kelionėje 
prezidentas darbuosis taikos, reikalų sustiprinimui. Bū
tų bloga, būtų nelaimė, jeigu staiga suplanuotas į mi
nėtas šalis vizitas turėtų tikslą jose sustiprinti šaltojo

susitarimo dėl uždraudimo 
atominių ginklų ir paleng- 

jvins kelią linkui visiško nu- 
’ j siginklavimo.

i -
Iš kitos pusės, Komi te

itas persergsti, jog tai dar 
nereiškia, kad mūsų vy
riausybė jau iš viso atsiža-

BE REIKALO SIELOJASI
Sumaišęs su sierą j a že

me praėjusią vasarą dvi ’ vos keliavome laiveliu, ne- 
Amerikos lietuviu ekskur-1 riančiu melsvu N e m u n o 
sijas į Tarybų Lietuvą,! vandeniu, tai dabar, H. ir 
Chicagos kunigų “Drau-IF. Zimanai ir aš, vykome 
gas” giriasi sužinojęs,' “Pobeda.”
“kad kitą vasarą jau pla-l Persikėlę per Nemuną, 
tesniu maste tokios ekskur-; leidomės siauro,k u keliu 
sijos busią rengiamos”. Ir ■ a u k štumėlėmis. Pakelėje 
muša jis trivogą: Nesidė- dar žaliavo užderėjusių kil
kite į tokias ekskursijas, kurūzų plotai-
nevažiuokite į Lietuvą! Smagu buvo matyti, kad

“Draugas” ragina savo kultūra, gerai prižiūrėta, 
pasekėjus dar vis laukti' dera ir Dzūkijoje.

L__  „i.-____ l ______ 4______ • --------- T.iclHavn aiiVčhnnn_Jos dienos pamatymui savo ( . Liškiava stovi aukštumo- 
senosios tėvynės, kada ten Je palei Nemuną. Ypatin- 
vėl įsiviešpataus smetoni- gai tint aukšto kalno stuk-
ninkai arba klerikalai. O t, soja su dideliu bokštu šv. 
tada, girdi, tai “dešinitys Jrejybės bažnyčia,. o paleillclUbjJUC JdU 10 V l O U CHOlZjd“ UCA.VICV, VC41 . vv v z A

dės šaltojo karo. Pavyz- tūkstančių išeivių ir trem-p^ didžiulis senoviškas mu-
lltJLdb bdllb Vizaidb LIUCIŲ LUKŠIŲ JUbt b Ub Lipi 111 LJL bdlLUJU v . v. . • • n t i • t • 4- * >n nfietalae
karo šalininkus, kurių ten jėgos jau ir taip yra tvir- j džiui, musų šalies atsineši- timų patrauks į Lietuvą. , ą’
tos, ypač'Turkijoję.

Supuvimas
DABAR JAU AIŠKU, kad beveik visa mūsų televi- 

zijos sistema yra paversta žmonių apgaudinėjimo, su
vedžiojimo ir gadinimo priemonė. Beveik niekuo nebe
galima pasitikėti. Garsinimai apgavingi, sukti. Progra
mos didelėje dalyje suklastotos, apgaulingos. Pavyz
džiui, net kai girdi po artisto pasirodymo garsų ran
komis plojimą, netikėk, nes tai apgavystė, nes ten nie
kas neploja, nes ten nėra jokios publikos—tai atlieka 
mašina.’

Na, o tos. visokios lenktynių ir gudrumo parody- Į 
mo programos! Tie kontestantai yra iš anksto paruošti 
ir instruktuoti, ką jie turi kalbėti, ką jie turi atsakyti, p^jgtį

perėjimas iš gamybos karo 
reikmenų į gamybą taikaus' 

Tai visa dabar tapo viešumon iškelta kongresinej i gyvenimo reikmenų mus 
komisijoj, kuri praveda to viso supuvimo tyrinėjimą. | jyesti j giliausią ekonomi-

Dabar ten Liškiavos kadaise buvo tamsybės ur- 
vidurinė mokykla su apie (vu, o šiandien Dainavos • - 1 _ _ 1
ir bendrabutis iš toliau at-(židiniu. į
vykusioms moksle i y i a m s i čia pat, žemai, pasirodo, 

įgyventi. Čia vaikai miega, (dar tebėra baisiosios praei-^ 
čia jie ir gyvena. Mačiau ties liudininkas. ■ . 
jų gyvenamuosius kamba-! —Norite paniatyti,' k a s/ 
rius: švarūs, tvarkingi.' darosi rūsyje? — klausiai 
Dešimt moksleivių, kurių; Danutė Kraucevičiūtė. I

l turi ištek
liaus, sakė mums, čia gau
na pilną užlaikymą — mai- kol pasiekėme didžiulį pože- 
t i n a m i valdžios lėšomis, mio urvą, tamsų, baisų, pa- 
Kitų tėvai turį atvežti savo dalinta į “kambarius.” Vis- 
vaikams po tam tikrą kiekį kas panėši į Kauno IX for- 
maisto; jis čia verdamas, to požemį, kur buržuazijoj 
čia jie ir valgo. Kolūkiečių metais buvo kalinami ko4 
vaikai, kurių tėvai gyvena, munistai. 
arčiau, u.cžniau, savaitga
liais, vyksta pas tėvus, ki
ti—rečiau.

Visi moksleiviai padarė 
manyje gražaus įspūdžio.

Mokyklos direkto r i a u s 
pareigas eina Viktoras Pet- 
rulionis, o mokslo dalies 
vedėja — jauna, kilusi nuo, savystoviai galvoti. * 
Leipalingio, Danute Krau-' Nuveda mus į vienutę — 
ceviciute. _ jį siaurą keturkampį narve-
.. Kadangi mes netikėtai jį. Geležinės durys tebesto- 
cia užklydome, tai direkto- vį originalios. Narvelyje, į • 
naus kabinete neradome; kurį oras tegalėdavo įeiti 
kalbėjomės su D. Krauce- pro skylutę duryse, 
vičiūte ir su mokytoja Le-; «sienoje” yra lovelė gulėji- • 
okadija Morkūniene, kuri muį? 0 kitoje “sienoje” vie- ’ 
čia moko jau šešerius me-^eĮg altoriui, prieš kurį nu-' 
tu4/r ! - • , . .v bsidėjėlis turėjo mišias at-

Morkuniene kilusi is va-! našauti!.. 
balių kaimo, Alytaus rajo-; 
no, visai netoli nuo mano | 
gimtojo kaimo. 1

—Prašau pasakyti man, [ 
—klausiau jos, ar d a u g 
žmonių mokosi Vabalių 
kaime?

Pagalvojusi ji atsakė:
—Mūsų kaime baigusių 

aukštąjį mokslą yra du in
žinieriai, vienas mokytojas.

—Labai! i
Lipame žemyn ir žemyn;

—Kam visa tai? *
—Čia buvo kalinami “su

gedę” kunigai, — aiškina 
mums.

Atseit, į šią baisenybę 
Į buvo kišami tie, xkurie “i| 
( angelų keitėsi į "velnius”; 
tie, kurie buvo bepradedą

Kas nori pamatyti praei- > 
ties baisių inkvizicijos ur- ? 
vų, nereikia jam vykti į Is- ( 

jpaniją — užtenka Liškia-/ 
" | VOS. . - :

Padėkoję mielosioms mū
sų vadovėms, su saulėlei
džiu grįžome atgal į Drus
kininkus

Manyje kilo visokių .iin- 
čių. štai, mažytis geogra
finis žemės plotelis, kiek 

_ daug jis savyje turi! Kiek
;—keturi. Daug jaunų žmo- daug jis mūsų tautai pasa- 

vidurinėse mokyklose. I Piliakalnis tarytum pasa|
I Visa tai mane gražiai koja apie tai, kaip Daina- / 
nustebino. Atsimenu, ka- vos sūnūs didvyriškai gynė j 
daise Vabalių kaimas buvo|sayo žemę nuo plėšriųjų , 
tamsus, kaip ir mūsų.! priešų, nuo kryžiuočių. 
Aukštąjį mokslą baigę žmo-1 Požemio urvai it verkia, 
nūs baigė tarybiniais me-; prisiminę, ką ji-e matė tuo-7, 
tais! Argi ne miela tokių met, kai Lietuvą buvo už- 
žinių klausytis?! j gulusi tamsioji naktis, kai .

Danutė Kraucevičiūtė sa- [ (“aa. viešpatavo ponai ir ka- > 
ko: [talikų dvasininkija, žiau-<j

—Gaila, kad jūs čia pas|r^ slopinusi kiekvieną^ 
mus užsukote nepranešę — i mokslo ir pažangos kibirkš- 
mes būtume gražiai jus pa-p^;. 
sitikę.

—Mes sakome: mažino 
žis; ; 
užklysti.

—Aš turiu 
savo dėdę.

Kur jis gyvena?
—Lawrence, Mass.
—Prisiunčia jums 

tiniu??

Bažnyčia da
bar yra Architektūros pa
minklas, valstybės saugo
mas. Tai reiškia: parapi- 

i, bet 
(turį ją ir saugoti. Valdžia 
tokius pastatus saugo ir Pedagogines mokyklas bai- 
baustų tuos, kuri£ kaip ' gė šeši žmonės, o specialias 
nors bandytų ją žaloti. I—keturi. Daug jaunų žmo- 
Bažnyčia statyta 1691-1695 nių iš mūsų kaimo mokosi I ko!.- 
metais

Ties jos durimis, atokiau, I 
stovi bokštelis, o jo viršuje 
—šv. Agotos statulėlė, su
džiūvusi, jau gerokai laiko 
išvarginta.

Kalbėjomės su jaunu ku
nigiuku. Sakė, tuoj dvasi
ninkija iš čia jį iškels, o jo 
vieton jau naujas atsiųstas. 

Mums ten beesant, atvy
ko nemaža ekskursantu 
grupė — žmonės iš įvairių 
tarybinių respublikų. Jie 
norėjo pamatyti bažnyčią, 
kuri a r c h i tektūriniu at- 
žvcilgiu yra įdomi, ir apie 
kurią jie jau turėjo šiek 
tiek žinių.

Kunigas vedžiojo juos po 
bažnyčią ir aiškino, supa
žindindamas su kai kuriais 
įdomesniais paveikslais ir 

i kitokiais bažnytinio meno 
bruožais; 
rusų kalba.

—Ar ši bažnyčia veikia? visko turime pakankamai 
vienas ekskursantų klau- be siuntinių. Tegugau jie Susirgo Verteliene 
šia?. • ten užsidirba ir gyvena, kol

Taip! | gali.
Yra čia ir kunigas? i — Ar jūsų apylinkėje 
Aš pats juo esu, sako jis.'siautėjo banditai??

___ ________ Kai kurie ekskursantai,! —Taip, — atsako Danu- 
ir puldinėjimu ’ matyt, galvojo, jog katali-Įtė — Jie užmušė mano dė

kų kunigai būtinai turį ne-ldę; jie, pasigėrę, daug ge- 
šioti atbulą kalnierių; neži-! rų tarybinių piliečių pas 
nojo, kad šiuo metu kuni-1 mus išžudė, 
gai Lietuvoje miesto gatvė-1 žiūriu pro langą, 
se 'dažniausiai vilki “civili-(saulėta, graži, 
nius” : ' ----- - ................. -
liečiai.

Kodėl katalikų kunigai 
neveda žmonų? — lyg- su 
pašaipa klausia vienas. At
rodo, klausė tik tam, kad 
save “razumnu” pasirody-

mas linkui Kinijos pasilie
ka tas pats.

“Dar toli gražu šaltasis ka
ras nėra pasibaigęs,” sako 
Komitetas, “šaltojo karo ša
lininkai, kuriu randame abie

jose partijose, kuriu randasi 
i ir pačioje administracijoje, 
Į jau pradėjo savo platu vaju, 
i kurio tikslas yra sunaikinti 
(viską, kas jau tapo atsiekta 
įšaltojo karo pašalinimui. Juos 
(reikią nugalėti, bet tai nebus 
ilene-vn. Dnr sunkios kovos te- kas nors iš jo pastogės vvks 
belaukia mūsų.”

Komitetas savo laiške iš
kelia labai svarbų klausimą 
apie Amerikos ekonominę 

Ar būtinai turėtų
kaip jie turi užsilaikyti, kada jie turi pasiduoti n 
pralaimėti!

Net toks jaunas Columbijos universiteto profesorius 
Van Doren, į kurį per savaičių savaites laike jo pasi
rodymo “Twenty one” programoje, buvo visos šalies 
žiūrima kaipo didelį genijų, viršgamtiškais gabumais 
apdovanotą vyrą, pasirodė apgavikas. Televizijos rake- 
tieriai jam buvo iš anksto įteikę klausimus ir atsaky
mus. Iš anksto buvo su juo susitarta, kada jis, laimė
jęs net 129 tūkstančius dolerių, pralaimės!

Viena, žinoma, “Drau
gas” ir toliau apgaudinėja
savo skaitytojus, liepdamas jįegįaį joje meldžiasi
jiems laukti Lietuvon su
grįžimo išnaudotojų vieš- i 
pa tavi mo. Kurie jo pa
klausys, niekados Lietuvos 
savo akimis nebepamatys.

Kita, “Draugas” visiškai 
be reikalo sielojasi, nes juk 
visiškai niekas nepaiso, ar

Lietuvon, ar nevyks. Yra 
labai daug protingų, susi
pratusių, patrietingų lietu
vių Amerikoje, kurie tik 
laukia progos pamatyti sa
vo senąją tėvynę. Jei tik 
bus proga, ateinančią vasa
ra arba bile kada, jie su 
giliu pasiilgimu vyks susi
tikti su ten gyvenančiais 

i saviškiais j ir savo' akimis 
organizuotų darbininkų va* | pamatyti, kaip dabar jų jų

V tL /T -v* 1 •• i — . J__  •" V _ _ _. •

labiausiai bijo Amerikos

dovybė — George Meany, 
W alter Reuther ir kiti. 
Kaip tik baime yra pagrįs
tas ir daugumos Demokra
tų partijos vadovybės nusi-

senoji tėvynė žengia pir
myn į' naują ir šviesų ryto
jų-

KODĖL JIE TAIPįzO 11VV VHZ1V11I4, ĮZiaiClllUbO. ptAA U1JVZO y ClVl'Z V J HLW1

Juk tai baisus, neapsakomas ištvirkimas ir supu-1statymas už didinimą apsi- KEIKIASI?
vimas, kada šitokia plati švietimo ir linksminimo prie-1 ginklavimo- f 
monė, kaip televizija, panaudojama tokiam žmonių ap-1 Komunistai iyano,^ kad 
gaudinėjimui. Viso to supuvimo pamate, aišku, glūdi [Kalima tokios krizės išveng
tas pats senas visagalintis doleris!

Nepateisinamas užsispyrimas
KAI Iš VIENOS PUSĖS ATRODO, kad šaltojo 

karo pavietrė jau praeina, tai iš kitos pusės ji tartum 
dar yra sustiprėjusi. Tai matome Jungtinių Tautų As
amblėjoje užsispyrime dėl išrinkimo naujo nario į Sau
gumo tarybą. Mūsų vyriausybė užsispyrus išrinkti Tur
kiją ir neduoti dar vieno balso socialistiniam pasauliui, 
kuris dabar teturi vieną, tik Tarybų Sąjungos.

Saugumo taryba susideda iš vienuolikos narių. Jung
tinės Valstijos turi dešimtį šalininkų. Jeigu vienu gi ir 
bus mažiau, jeigu tarybon įeis Lenkija, socialistinė ša
lis, tai dar gi vistiek bus Amerikos šalininkų devyni 
prieš socialistinio pasaulio tik du balsus! Kaip neim
sime, mūsų vyriausybės užsispyrimas neturi jokio pa
teisimo. Jis tik pavaizduoja tolimesnį laikymąsi šal
tojo karo politikos.

Istoriko patarimas
Įžymusis ir plačiai išgarsėjęs buržuazinis istorikas 

Dr. Arnold Toynbee susirūpinusiai kalba apie žmonijos 
ateitį. Jis išsigandęs, perdaug smarkaus ir gausaus žmo-

Viršuje tų požemių Įdės
im ____ __j-! tinti vidurinė mokykla su ;
mums taip smagiau linksmais moksleiviais, su > 

išmintingais mokytojais ir ■
Amerikoje ! mokytojomis, rodosi^ sako:/'

ti. Tik reikia, kad Ameri
kos žmonės įsitikintų, jog 
taiki ekonomika jiems su
teiktų aukštesnį gyvenimo 
lygį, aprūpintų juos tokia 
gerove, kokios negali dirt i 
ir niekada neduos ginklą v i- 
mąsis.

Dideliu reakcionierių lai
mėjimu komunistai laiko 
Kongrese priėmimą antiu- 
nijinio Landrum - Griffin 
įstatymo. Iš kitos pusės, 
visame darbininkų judėji
mo reiškiasi dvasia prieši
nimosi reakcijai. Ypač 
kairėjimas Amerikos negrų 
masėse. Komunistai, “su
prantama, visur privalo'

Chicagos die n r a š t y j e 
“Vilnyje” V. Andrulis pa
stebi : ! jis dėste jiems!

išmintingais mokytojais ir *

, kas buvo — praeitis, kuri \ 
niekad nebegrįš; temos ruo
šiamės naujam gyvenimui, 

siun-|mes statome naują gyveni- ..
jiną, naują, šviesų rytojų!..f

pigūs m olai 
“Keleivio” ro-

švokštimas ir
“Naujienų” ir
elo, kad pažangiųjų Amerikos 
lietuvių turistų aplankymas 
Lietuvos skaudžiausiai smogė 
neva socialdemokratus.

Jie, mat, painiojasi tarp j
tarp dviejų didėliu srovių. Jų i 
“programa” remiasi melais.
prieš Lietuva i
mūsų judėjimo Amerikoje.

“Vidurys’’ jau ir taip ma
žėjo, siaurėjo. Dabar jų me
lams apie Lietuva ir “laisvi
nimui” duotas mirtinas smū
gis. O iš “laisvinimo” jie pel
nėsi.

Londonas. —Anglija įsi
leis daugiau JAV prekių.

nių veisimosi. Jei šitaip žmonija toliau veisis, tai ne
užilgo, girdi, nebegalėsime išsimaitinti.

Tam pastoti kelią būtinai reikią. Kaip? Ogi, iš vie
nos pusės, reikia plačiai ir rimtai įkinkyti mokslą pa- 
sigaminimui daugiau maisto, iš kitos — visur įvesti 
mokslinę gimdymo kontrolę.

—O kam mums jų rei- n . ’
kia? — atkerta ji. — Mes Point Pleasant, N.J

Diena 
, Žemai, pro 

rūbus kaip ir kiti pi- i medelių viršūnes regisi 
sriauniai, bet tykiai tekan
čio Lietuvos upių tėvo deši
nysis šonas, o už jo maty
tis miškai; tarp jų — di
doka lyguma, po kurią 
traktoriai riaumoja, ruoš
dami dirva žiemkenčiams 
rugiams-—Į nerimtus klausimus 

čia neatsakinėsiu, — buvo 
atsakymas.

Susirgo O. Vertelienė^Gy- 
dytojai nustatė, kad4 k jai 
reikalinga padaryti opera
ciją. Ji pasidavus į Point 
Pleasant ligoninę. Jos kam
barys yra No. 7. Operacija, 
turėjo būti padaryta lap
kričio 2 d.

Nuo savęs linkiu ligonei 
greitai pasveikti. Patariu 
draugėms ir draugams ap
lankyti ligonę asmeniniai ir 
per laiškus.

M. Griciūnienė

Luang Prabangu L «as. 
—Jau ir francūlai nepasi
tenkinę Jungtinių Valstijų 
karo instruktoriais Laose.
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! LTk'n skait07 su'Žemaitijos upėse

Radijo išradėjas 
Aleksandras Popovas

Mes taip pripratome prie reikėjo pagaminti siųs-, 
radijo, kad rodosi ir patsai tuvą ir priimtuvą. Darbas! 
gyvenimas būtų labai ap- 
si 
jos. Dabar kas tik pasauly- , gegužė 
je įvyko, tai radijas tuojau ■ Pataikė prie aparato ante-j vien 
žinias išnešioja.

Bet radijas yra dar nese
nas įtaisas. 1896 m. kovo 
24 dieną rusų mokslininkas 
-fizikas Aleksandras Popo
vas pirmu kartu pasaulyje 
oro bangomis- (radijogra-; 
ma) pasiuntė Morzės ženk
lais žinią ir tai tik apie 900 
pėdų atstos. Gi sekamais 
metais jo įtaisais jau galė
jo perduoti žinias už trijų! 
mylių atstos.

i žinių ar muzikos iš bile pa- pirmasis l 
į šaulio dalies. ' jfo išrado j

Bet pirm buvo pasiųsta .Jas.
i pirmosios žinios per radiją, i Aleksam 

' mė 1859 n

buvo sunkus. Visa eilė bau
tinkintas be jo ir televizi- ■ dymų nepavyko. 1895 me-; zikos 

v'?s 7 d. Popovas: tetą.

sius-! išradimui be 
tuvui ir imtuvui pradžią. į rato.
Todėl radijo išradimo data! Suprantama, 
skaitoma 1895

Tik vakarinėje Lietuvos I 
dalyje—Žemaitijoje dar ne-! 
buvo bebrų. O Žemaitijos! 

'upėse — Minijoj, Dubysoj, 
Senovėje bebrų Lietuvoje! Jūroj, Ventoj ir kitur ka-

, buvo gausu. Bet jau 18 am- daise gausiai gyveno bebrai.
is metais buvo atga-

1899. metais Popovas is-; 
rado būdą priimti radijo; 
ženklus telefonu.

Šis po išradimas žymiai 
pakėlė radijo imtuvo jaus- ■ 
mą, žymiai padidino tolio j 
susisiekimą.

1900 metais Finland!jos ' 
užlajoje patiko žvejus ne-1 
laimė. Jie su ledo lyčia nu-;

i Marconi:

A.

kur na- pa-
A. POPOVAS

Tiesa, Vakaruose, !•

ūme mokslą pirmyn, gim- 
" minias mintis, pnstan-

<-iuje jų labai sumažėjo, gi šiais metais buvo atga- 
opovas gi- po pirmo pasaulinio karojbenta dar 30 bebrų. Be da- 

) 16 dieną, bebrai gyveno tik Dubysos! bartiniu metu Lietuvoje gy- 
j s baigė pakrantėse. 1936 metais čia | venančių tamsiai rudų beb- 

msitete fi- žuvo paskutinis bebras. Irų, šį kartą buvo atgabenti 
kos fakul- Atkūrus Tarybų valdžia1 >r juodi bebrai, kurhj kailis 
1 dirbo i-s- Įjetuvoje, buvo imtasi ivei-idaug gražesnis ir vertinge- 
įku Hercu stj i^ykusius bebrus. 1948isms- Bebrai buvo išleisti j 
11110 m. pirmieji 8 bebrai iš Vo- i Minijos upę netoli nuo Plun-| 

ronežo bebru rezervato bu- Minijos ir Babrungosi 
’ ”.... ........ ’ v ■ ■ santakoje.

i Vieni iš jų, pajutę Minijos! 
j vandenį, ėmė nerimauti ir, I 
atidarius dėžes, su triukš-l 

srities ir paleista' mu šoko i upę. Kiti gi ne-j 
upėje (Ukmergės porėjo skirtis su narvais ir j 

ra j.) bei upelyje Rūdninkų i juos teko prievarta įstumti | 
miškuose (Trakų raj.). šio-j i vandenį. Bet, atsidūrę van-į 
se vietose bebrai sėkmingai Į denyje, visi bebrai jautėsi 
apsigyveno ir pradėjo plis-; puikiai. ...............  ;
ii i

Rašytojas Rajus Mizara tarp Lietuvos moksleivių Nidoje 
respublikinėje jaunųjų turistų stotyje.

vo atgabenti į Žuvinto eže 
ra, kur jie sėkmingai įsikū 
rė. Tais pačiais metais dar! 
•10 bebrų buvo atgabenta iš |s 
Lomelio

jautėsi į
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plaukė į jūrą. Popovo radi-! prastai mokslinius reikalus 
jo bangų pagalba buvo pa- aiškina tik paviršutiniai, 
siųsta radijograma ledlau- tai daugelis nutyli apie Ro
žini “Jarmakui”, kuris bu- povą, o radijo 
vo už 30 mylių atstos. Led- Guglielmo Marconi, gimusi jis 
laužis išgelbėjo žvejus. Ir 1874 m. ir mirusį 1937 m 
taip metai po metų A. Po- G. Marconi buvo moksli-; plotu 
povas ir jo sandraugai to- ninkas - fizikas. Jis dirbo'vams 
bulino radijo siųstuvą ir taip pat bevielinio telegra- prarū 
priimtuvą. Vėliau prie to- fo išradimui. Jam pavyko kasdienini 
bulinimo prisidėjo jo ir ki- padaryti eilė bandymų ir kiniai, Imt 
tų šalių mokslininkai. Da
bar turime radijo ištobu
lintą, kad galime klausyti

nežinoma.
) mokslas, patyrimą

tė v u

1896 m. jis Anglijoje Dsiė 
mė patentą. Todėl Vaka 
ruošė ir linkę ii laikyti be

z 4 ento Antano burdingierius j 
^—Aukodami švento An ta- jis gali,—juokavo metų ga-j 
no namelio statybai, tiesia- le Dirvelė, į banką dėdamas'
me kelią į dangų,—aiškino 
tikintiesiems Kretingos
pranciškonų v i e n u o ly n o 
broliai.

—Aukokite švento Anta
no namelio statybai,—krei
pėsi į tikinčiųjų kišenes 
“Švento Pranciškaus varpe
lis”, kuriame nuo pradžios 
iki galo buvo skelbiami pa
skutiniuoju metu pagausė
ję, šventam Antanui pano
rėjus., stebuklai.

Skystokos aukos nepaten
kino gvardijono. Todėl ru
daplaukis vienuolis, važinė
damas po parapijas, vis 
dairėsi grįžusių į Lietuvą 
viengungių amerikonų.

Dieną naktį pleškėjo ant 
švęsto Antano altoriaus 
žvakės/ linko gatvėje veži
mai, kariuose dievobaimin
gi parapijonys vežė plytas.

Greitai šalia vienuolyno1 
tvenkinio, kuriame vienuo
liai specialiai pasninko die
noms augino riebius kar
pius, pradėjo kilti didžiulis 
pastatas.

—Cha, tėve gvardijone, 
galvelė tavo nemenka! Šia
me švento Antano namelyje 
tilps ne tik visi šventieji, 
bet ir palaimintieji, —glos
tydamas barzdą, rodė smul
kučius, aštrius dantis sve
čias kapucinas iš Plungės.

Išgirdę apie labdaringus

pusantro milijono litų.
—o—

Vabalninko parapijos kle- 
! bonas buvo piktas. Jis baž- 
i nyčios maršalkos akivaiz
doje barėsi:

—Ir giminės, ir aš atkal
bi nė j u, o šis galvijas vis 
tiek nori tuos pinigus suki
šti Augustinui į... — kle
bonas čia nurijo nepadorų 

! žodį, —dors juos galėtų lai- 
I kyti klebonijoje ir vietos 
prieglaudoje ramiai garbin
ti dievą.

Pažiūrėjęs į sėdintį atka
klų parapijom, klebonas, ne
iškentė:

—Tai paskutinis tavo žo
dis?

—Kad kitaip neišeina, tė
veli, —trypė naginėtom ko
jom Tamulėnas.

—Tai sudievu, sudievu,— 
paskubėjo išstumti laukan 
išklydusį iš jo bandos para- 
pijonį.

Senatvė greit atėjo. Go
di pinigų giminė pradėjo į- 
kalbinėti Tamulėną praleis
ti senatvę pas juos. Klebo
nui knietėjo kelis šlaman
čius popieriukus ištraukti 

Į iš jo, o Tamulėno hektarais 
' mintyse jis jau plėtė savo 
ūkio ribas. Bet pasimaišė 

: Alizavos bažnytkaimyje per 
I atlaidus kažkoks vienuolis, 
j { kaimyninės parapijos at
laidus atėjo ir Tamulėnas.

namus, iš visos Lietuvos į i Po pamokslo pažįstamas 
Kretingą plūdo vargingi be-1 vargonininkas pasikvietė 
namiaų elgetos, džiaugda-, Tamulėną ir papasakojo a- 
miesi nors numirti ramiai pie. Kretingos švento Anta- 
galėsią, bet į švento Anta- no namelį. Parodė fotogra- 
no namelį tėvas Augustinas fiją, sakė, kad įnešę pini- 
Radėją priiminėti vargšus, gus, viengungiai iki mirties 
Kurie tarėjo ne mažiau kaip čia bus aprūpinti kambariu, 
dešimt tūkstančių litų. • maistu. O ir bažnyčia čia

—Šventas Antanas pada-.pat. Numirus už vėlę pa
re didesnį stebuklą, negu maldos sekmadieniais ne

niaudamas net ir erdviu 
. Tas kas mūsų te
buvo nežinoma, nesu
ims, tai mums yra

u “stebuklu” apie L C 1
mes neturime nei

plinkiniuš ežerus’bei i Birma įleistų bebrų pora j 
patraukė Minija aukštyn, o!

Kr T n . i likusiems daugiau patiko iNuo 194d m. bebrai buvo , . &. . .. .. _. T . . leistis pavandeniui. Retkar- steoeti ir pietmeie Lietu-k. . . L . , . , ., .vi - . 1 tą -t •• • a. ciais tai vienas, tai kitas is-1s dalyje —Dzūkijoje. Čia i. .., . . ..,, v .t J J -v įkildavo i vandens paviršiuj1 atkeliavo Nemunu isj . .Nn • • i paimti oro atsarga ir apsi-iBaltarusijos ir apsigyveno 11. . . m- n/r- •• J' <i 4.- dairyti i puikius Minijos
a ėmimo pakrantėse netoli i, ( J 1 1 J
nuo Druskininkų. Kiek vė-; <lan us' - '
Hau bebrai pasirodė Merkio! 
baseine (Varėnos raj.), Šei
res upėje ir Vilkinio ežere 
(Veisiejų raj.). Dzūkija pa
sidarė savotiškas bebrų pli
timo centras.

Kiekvienais metais seni 
bebrai, palikę vaikams savo1 
urvus ir trobeles, keliauja 
ieškoti naujų gyvenamų vie
tų. Tokiu būdu bebrai sėk
mingai paplito po visą Ne
muno baseiną ir kai kurio
se į jį įtekančiose upėse. 
1956 m. Lietuvoje jau gyve
no 73 bebrų šeimos, kuriose 

įbuvo apie 300 bebrų.

Reikia manyti, kad gra
užus Minijos krantai su gau- 
I siais karklų sąžalynais pa- 
(tiks bebrams, ir 
| siais metais jie 
Žemaitijos upes.

artimi au-

NAUJAS t. sąjungos 
RADIJO TELESKOPAS

Maskva. —Tarybiniai as
tronomai Mėnulio studija
vimui naudoja naujai įreng
ta didžiausią pasaulyje ra
dijo - teleskopą. Jis turi 72 
pėdas diametr.'škai. Vien jo 
stiklas sveria 65 tonas.

ATVYKSTA SVEČIAI Iš ARGENTINOS
Sutikimo momentas Vilniaus geležinkelio stotyje. 
Tautiškais rūbais pasipuošusios Vilniaus univer
siteto studentės Gražina Žilevičiūte (kairėje) ir 
Alė Dauneravičiūtė (dešinėje) įteikia gyvų gėlių 
puokštes Baliui šniokai ir Julijonui Ilgūnui.

SU KIPRU PETRAUSKU VIDURY
Viešėdami Vilniuje, Argentinos lietuviai turistai 
lankėsi Operos ir baleto teatre, čia jie susitiko

mokamai. Tik sėdėk ir die-j Tamulėnas papasakojo 
va mylėk! Tamulėnas ste-.savo istoriją, o amerikonas 
bejosi rūmų išvaizda. | visai rimtai rodė pirštu į

—Tai palocius! I kaktą. 1
Rūmai nėjo Tamulėnui iš .— Aš, — sako jis, — netu- 

galvos. To imties vargoni- rojau kur lįsti, bet tu?., 
ninko jiadedamas, jis jiara-; Labai nusigando Tamulė- 
šė laišką.' Po kiek laiko,, nas, kai paklausė kaimynas 
pardavęs viską, ką turėjo,! Stonkus jo apie kvitą, 
pasiėmė pinigus, ir, į kiše-; —Koki kvitą?
nę įsikišęs švento Antano, —O toki, kai]) šitas...— 
namelio nuotrauką, atėjo į; amerikonas prieš Tamulėno 
kleboniją. j akis pamojo kažkokiu po-

Nepaisydamas klebono'pieriumi. — Toki, kuriame 
]<ykcio, tiesiog iš klebonijos, būtų įrašyta, kad tėvas Au- 
pesčias nuvyko į Biržus,1 Rūstinąs iš tavęs gavo tiek 
stotyje Įsėdo į siauruką ir; ir tiek pinigų ir įsipareigo- 
Krctingoje atsidūrė pas tė-jjo išlaikyti iki amžiaus ga
vę Augustiną. ! lo, nes...

Tamulėnas pabalo:
! Neapkalbėk šventos a-
i sabos!

Amerikonas nusikvatojo:
—Toji šventa asaba nu- 

varys tave į virtuvę bulvių 
i skusti, kai reiks, vietos nau
jam, o vėliau...

—•Ar gali būti?—virpėjo 
—O dovanų šventam An- Tamulėno pamėlusios lū- 

tanui turi? Čia tik ameri
konai. mat...

—Turiu, tik norėčiau mi
šias kasdien...

neta Tamulena 
nas išsunkė:

—Ko reikia, sūnau?
—Atvykau, tėveli, iki am

žiaus galo prisiglausti prie 
švento Antano...

— Keletą popierėli ų var-

—Ar gali būti?.. Buvo!
—Tai kai]) kiti?
—Tokiu kaij) tu čia buvo 

nedaug. O kiti —farmeriai, 
pirkliai. Iš jų Dirvelė dar 
tikisi išlupti, o iš tavęs...—

gaiš negalais, tėveli, šutau-; ir kaimynas su dirbtiniais 
'bau. į dantimis pašaipiai švilpte-

—Šimtinių? ! Įėjo ir išėjo.
—Tūkstantinių, tėveli... i —Meluoja, žaltys, —rami- 
Gvardijonas pašoko: juo save Tamulėnas, bet ne-

—Garbe Jėzui Kristui, sū-i rimas pradėjo draskyti 
nau, sūnau, ko stovi, sėsk! krūtinę.
—pastūmė kėdę. | Sekmadienį, išklausęs mi-

—Per amžius amen,—pri-; šias, Tamulėnas pasibeldė į 
sėdo kėdės kraštelį Tamulė- tėvo Augustino duris.

—Ko sūnau?
—Aš tėveli, kvito,—glam

žė kepure.
—Ko ?
—Kvito...
—Kokio kvito?—tarytum 

; nuoširdžiai stebėjosi gvar- 
di jonas.

—Už duotus pinigus, tė
veli. .. ji.

Per savaitę Tamulėnas su
sidraugavo su gretimame 
kambaryje gyvenančiu kai
mynu.

—-Taip, taip, — plodamas 
jam per pečius, sveikino a- 
merikonas,—ir tave su var
peliu šventas. Antanas pri 
siskambino?

Tėvas Augustinas paniu
ro:

—Ką darysi su kvitu?
—Kiti turi, noriu gauti ir 

aš.
Gvardijonas pradėjo išlė

to :
—Sūn au, abe j o j i savo dva

si os tėvu, melskis ir atgai
lauk, negerai taip!

Tamulėnas susigėdo, bet, 
prisiminęs amerikono žo
džius, vėl darėsi neramus.

— Tėve, aš jumis neabejo
ki, bet reikia... Viso am
žiaus prakaitas, daugiau nė 
cento prie dūšios neturiu.

Tėvas Augustinas tylėjo.
Matydamas gvardijoną ty

lint, Tamulėnas išdrįso:
—Tai parašysit?
—Kitą kartą... Kitą kar

tą, ateik... Šventadienis 
šiandien...

—Tėve, arba kvitą, arba 
grąžink pinigus. Ir aš išva
žiuosiu,—išsigandęs ir su
pykęs prašė Tamulėnas.

—Išeik! —netikėtai palie
pė tėvas Augustinas.

Tamulėnas susmuko į kė
dę. Gvardijonas atsistojo.

—Išeik sakau!
—Be kvito neisiu...
Gvardijonas iš pykčio pa

raudo.
—Išeik, mužike, ir čia ne- 

grįšk! Purvinus tavo pini
gus grąžinsiu vėliau... — 
šaukė vienuolis.

... Tamulėną priglaudė 
varginga darbininkų šeima. 
Bandė jis kreiptis į advo
katą.

—Geriau nebandyk, nie
ko nebus, — kratėsi advo
katas.

Byla teisme tęsėsi labai 
trumpai.

Vienuolyno gvardijonas 
net neatvyko į teismą.

—Spręskit be manęs, 
šmeižėją nubauskit, —pra
nešė teismui.

—Turi liudininkų, kad da

li alėtą senų savo pažįstamų, štai pirmasis iš kai
res—buvęs emigrantas Argentinoj, vėliau pilietinio 
karo Ispanijoj dalyvis, dabar Lietuviškosios tary
bines enciklopedijos vyriausiojo redaktoriaus pava
duotojas Pranas Ulevičius, Tadas Adamonis, Balys 
šnioka, lietuviškosios operos įkūrėjas, kadaise dai
navęs Buenos Aires “Colon” teatre įžymusis daini
ninkas Kipras Petrauskas, Julijonas Ilgūnas ir ne
seniai iš Argentinos į Lietuvą sugrįžęs Edvardas 
Sokelis.

PRIE NEBESTEBUKLINGŲ AUŠROS VARTŲ 
Deja, senyvo amžiaus žmonės dar klūpo ir mel
džiasi prie kadaise buvusių “stebuklingų” Aušros 
Vartų. Tai tikintiesiems niekas nekliudo. Pro klū
pančius nekliudomi praėjo ir svečiai iš Buenos Ai
res—J. Ilgūnais ir B. šnioka, kurie šioje vietoje 
papozavo vienam Vilniaus fotokorespondentui.

vei pinigus? — klausė Ta
mulėno teisėjas.

—Tik dievą... — blykšda
mas atsakė Tamulėnas.

Teisėjas šyptelėjo.
Už šmeižtą, vienuolyno į- 

galiotinio prašomas, teisė
jas Tamulėną nubaudė tris
dešimt parų kalėti.

—o—
“Švento Antano namelis” 

Kretingoje tebestovi. Da
bar čia įsikūrusios, tarybi
nės įstaigos, kino teatras. 
Jei nuvyksite trejetą kilo
metrų už miesto, rasite Pa- 
dvarių senelių namus. Juos 
įkūrė tarybinė valdžia. Čia 
sutiksite ir Tamulėną, sotų, 
aprūpintą, laimingą. Papra
šykite, jis dar kartą papa
sakos ta pačią istoriją.

“L. ir M.”

JAV lietuvių turistų II-osios 
grupės dalyvis Jonas La
zauskas iš Niujorko links
mame piknike prie Galvės 
ežero Trakuose.
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f



Lietuva tampa industriniu kraštu
Kaunas, Vilnius, Klaipėda, į Jau statomas superfosfa-• trukcijų gamykla, kuri į- ■ 

taip pat ir Šiauliai bei Pa- ■fokwiVno TZnJmniiKic’n Rknt.i n m s
nevėžys —štai tie miestai, 
kuriuose iki pastarojo lai
ko iš esmės buvo sukoncen
truotos visos didesnės res
publikos pramonės įmonės. 
Paskutiniu metu respubli
kos žemėlapis iš pagrindų 
pasikeitė. Į pramoninių 
miestų tarpą įsijungė Kap
sukas (buv. Marijampolė), 
kuris anksčiau daugiausia 
buvo žinomas kaip labai iš
vystytos gyvulininkystės ra
jonas. Labai svarbiu staty
binės industrijos centru ta
po išaugusi pastaraisiais 
metais Naujoji Akmenė. 
Keletas stambių įmonių sta
toma Tauragėje. Naujų fa
brikų ir gamyklų statoma 
arba jau pastatyta Kėdai
niuose, Vilkaviškyje, Kai
šiadoryse, Ukmergėje, Ute
noje, Kuršėnuose ir kituose 
miestuose. Lietuva, iš senų 
senovės buvusi agrarinė, 
greit virsta didžiai išvysty
tos industrijos kraštu.

Štai ką apie tolesnį Lie
tuvos TSR pramonės vysty
mą 19o9—1965 metais pasa
koja respublikos Valstybės 
plano komisijos pirminin
kas Aleksandras Drobnys

—Pokario metais respub
likoje atstatyta ir naujai šalyje. Bus baigta statyti (4.5 karto) ir mėsos konser-

naujų staklių vai (4.1 karto). Vilniuje 
' baigiamas statyti didžiau
sias Pabaltijy - mėsos kom
binatas. Be to, bus pasta
tytas dar vienas didelis mė
sos kombinatas, šešios pie- 

į no perdirbimo įmonės, sep- 
pradės tynios sviesto gamyklos, 2

to fabrikas Kėdainiuose, rengta pagal paskutinius 
Kaune bus paleistas į dar- technikos r eik alavinius, 
bą didelis dirbtinio šilko fa- Greta kitų detalių ši įmonė 
brikas, Vilniuje — plastinių i gamina 80 butų namus. Sie- 
masių fabrikas. Pradedama ninių plokščių gamyklos 

statomos Panevėžyje, taip 
pat Kupiškio, Varėnos ir 
Jonavos rajonuose. Be to, 
bus pastatyta didelė gelžbe
tonio dirbinių gamykla, ga
lingas stiklo fabrikas, 17 
plytinių.

Vienas svarbiausių respu-

taip pat gaminti visą eilę 
cheminių dirbinių — polich- 
lorvinilinį ir guminį linole
umą, tekstovinitą, plastma
sinius dirbinius iš sinteti
nių dervų ir pan.

Labai svarbiomis Lietu
vos liaudies ūkio šakomis- Vienas svarbiausių respu- 
tapo mašinų gamyba ir me- į blikos septynmetinio plano 
talų apdirbimas. Jų produk-: uždavinių —visokeriopai iš- 
cijos lyginamasis svoris per j vystyti plataus vartojimo 
septynmetį padidės nuo 13.6! prekių gamybą. Per septyn- 
procento iki 22%. Lietuvai 
perspektyviausios yra tos 
šakos, kurios nėra susiju
sios su dideliu metalo su
vartojimu, nes respublika 
yra toli nuo metalurgijos 
pramonės centrų. Jeigu ma
šinų gamybos ir metalų ap
dirbimo pramonėje numa
toma padidinti produkciją 
2.9 karto, tai, pavyzdžiui, 
radiotechnikos pramonėj —• 
7—8 kartus.

Lietuva Pabaltijy tampa 
stambiu tiksliųjų mažaga- 
baritinių staklių ir prietai
sų gamybos centru. Jau da-

mėtį žymiai (2 kartus) pa
didins produkcijos gamybą 
odinės avalynės fabrikai. 
Gerokai išaugs šilko, vilnos, 
lininių audinių gamyba. Bus 
pastatyti keturi nauji linų1 
fabrikai ir du galingi linų 
kombinatai, didelis medvil-, 
nės verpimo fabrikas ir ki-| 
tos įmonės. Bus baigtas sta-' 
tyti stambus pliušo ir šilko 
kombinatas.

Nemažai pasikeis ir tra
dicinė Lietuvos pramonės 
šaka—maisto pramonė. Gy
ventojai gaus žymiai dau
giau mėsos, sviesto, dešros 

bar respublikai metalo pio- gaminių, pieno produktų, 
vimo staklių gamybos at- ! Ypač padidės gamyba tokių 
žvilgiu tenka ketvirta vieta produktų, kaip bekonas

pastatyta 370 pramonės į- dar keletas 
monių, kurios aprūpintos gamyklų. Jos jau beveik vi- 
pažangia technika. Pagal sos duoda produkciją. Tuo 
septynmečio planą Lietuvos būdu iki 1965 metų staklių 
pramonės bendroji produk- gamyba, palyginus su 1958 
cija padidės 1.8 karto. Bus metais, padidės daugiau 

kaip keturis kartus.
Lietuvos įmonės

gaminti skaičiavimo maši-; sūrio gamyklos, pieno kon- 
nas, televizorius, naujų ti- servų ir sauso pieno fabri- 
pų elektrinio suvirinimo į- kas, cukraus fabrikas, dar- 
rengimus, naftos vežamuo- žovių džiovinimo įmonės, 

l kompresorius: vaisių sulčių ir vaisių - uo- 
> ir kitokią gii vyno fabrikai, malūnai, 

O kokiomis pagrindinėmis produkciją, kuri dar niekad kombinuotųjų pašarų fabri- 
kryptimis bus vykdomas respublikoje nebuvo gami- kai.

industrializavi- narna. Jau artimiausiu lai
ku pradės visu pajėgumu | publikos industrinei galiai

pastatyta daugiau kaip 70 
naujų cechų ir įmonių. 
Liaudies ūkiui vystyti sep
tynmetyje asignuojama 12.5 
milijardo (skiriama 12.5 bi
lijono) rublių — du kartus 
daugiau, negu per pirmes- • sius laivus, 
niuosius septynerius metus. I ekskavatoriams

Lietuvos 
mas?

Visos šios priemonės res-
j------------------- j. aaak/A

Kaip ir ankstesniais me- dirbti tokios didelės įmo-'toliau stiprinti galiausiai 
tais, sparčiausiais tempais! nės, kaip skaičiavimo maši- ■ turi vieną tikslą, kuris yra 
bus vystoma sunkioji indu-' nų gamykla, televizijos apa-1 svarbiausias, — dar labiau 
strija. Naujiems pramonės I ratūros fabrikas, “Elfos” pakelti gyventojų gerovę.strija. Naujiems pramonės ratūros fabrikas, “Elfos” 
ir transporto objektams sta- i elektrotechnikos fabrikas, 
tyti paskiriama 6 milijardai •! grąžtų, elektromotorų ka- j 
rublių. Tai sudarys reikia- belio ir kitos gamyklos, 
mas sąlygas sparčiai vysty- Duos savo pirmąją produk- 
ti visas respublikos liaudies ciją fotoaparatų, automobi

lių atsarginių dalių ir mais-s 
to pramonės technologiniu kovinio' —■ i J V v. V i 1 v 11

ti visas respublikos liaudies 
ūkio šakas.

Ypatingas dėmesys ski
riamas energetikai. Iki 
1965 metų elektros energi
jos išdirbis padidės 2.9 kar
to. Be Kauno hidroelektri
nės prie Nemuno, kurios 
pirmięji agregatai ims teik
ti srovę 1959 metais, per ar
timiausius metus bus pa
statyta šiluminė elektrinė— 
viena didžiausių Pabaltijy. 
Bendras elektros energijos 
išdirbis septynmečio pabai
goje 29 kartus viršys elek
tros energijos gamybą 1940 
metais. Lietuva įsijungs į 
vieningąją šalies šiaurės 
vakarų dalies energetikos 
sistemą. Tiesiamuoju dabar 
Dašavos — Minsko — Vil
niaus — Rygos dujotiekiu 
respublika pradės gauti iš 
Ukrainos gamtines dujas. 
Daugelis Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio, Šiaulių, Klaipė
dos ir kitų miestų pramo
nės įmonių gaus pigų kurą.

Po karo Lietuvoje, kaip 
žinoma, buvo sukurta daug 
šiai respublikai naujų pra
monės šakų — elektros ma
šinų gamyba, turbinų ga
myba, laivų statyba, prie
taisų gamyba, žemės ūkio 
mašinų gamyba ir kitos. 
Dabar atsiranda dar viena 
šaka — chemijos pramonė. 
Šios naujos Lietuvos pra
monės šakos bendroji pro
dukcija per septynmetį pa
didės 11.7 karto.

Waterbury, Conn.
Kas dedasi apylinkėje
Spalio 22 d. buvome nuvy- 

i kę aplankyti draugę L. But- 
j Hartforde. Jinai 

įrengimų gamyklos. i turėjo operaciją, neseniai grį-
Produkcijos gamyba busi žūsi iš ligoninės. Ją radome 

didinama ne tik paleidžiant;iau triūsiant, gaminant pie- 
į darbą fabrikus ir gamyk- į Į,us- Sak®» kad sveikata ei- 
las, bet 11 genau lšnaudo-,su vyru vykti keletai savaičių 
jant esamus gamybinius ! Floridon.
plotus, modernizuojant irs Linkime jiems linksmai lai- 
rekonstruojant įmones. An- * praleisti šiltoje Floridoje 
tai, “Žalgiris” per septyn-1 į’a tvirtiems gl'įžti į Hartfor' 
mėtį padidins staklių garny- ' 
bą 1.7 karto, Baltijos laivų 
statykla — 2.2 karto, Kau-!
no “Pergalės” turbinų ga-|10
mykla — 2.5 karto. Visose daktaras Stanislovaitis 
įmonėse plačiai įdiegiamas spalvotas nuotraukas, 
kompleksinis mechanizavi- 
mas ir automatizavimas.

Respublikoje industrijai 
sparčiai vystyti yra visos

Dabartine Lietuva
Sekmadienį, lapkričio 8 d., 
3 Green St., Waterburyje, 

rodys 
Maty-spalvotas nuotraukas.

site Lietuvos žmones ir mies
tus, kaimus, miškus, 
upes ir ežerus.

Taipgi teko nugirsti, k a d 
New Ilavęnc lapkričio 15 d.,

laukus,

sąlygos — kvalifikuoti dar- Popiet bus suvaidinta
J ° “Cthiiin ’’ r 17, Z, m nlrl-11 nnni’O.

bininkų ir inžinerijos -tech
nikos darbuotojų kadrai, 
galinga statybos pramonė. ' red Stensler.

Beje, apie statybinę indu
striją. Prieš karą Lietuvoj 
jos nebuvo ir negalėjo būti. 
Nauji pastatai jeigu ir bu 
vo statomi, tai tik rankiniu 
būdu. Šiame septynmetyje 
šiai svarbiai šakai vystyti 
asignuojama daugiau kaip 
vieną milijardą rublių. Dau
geriopai padidės gelžbeto
nio konstrukcijų ir detalių, 
cemento ir kalkių, čerpių ir 
šiferio gamyba. Didžiai me
chanizuotos įmonės dabar 
statomos visuose dideliuose 
miestuose. Pradėjo veikti 
Vilniaus gelžbetonio kons-

Silvija,” dviejų . aktų opere
tė. Vaidins brooklyniečių Ai
do choras vadovybėje Mild- 

Taigi bus gera 
proga mums, Waterburio lie
tuviams, operetę pamatyti.

Vaidįnime dalyvauja solis
tai, grupes ir visas Aido cho
ras. J. Strižauskas

Maskva. — Antarktikoje 
tarybinis lėktuvas perskri
do per dar niekieno neištir
tus plotus. Jis skrido nuo 
Davis jūros linkui Weddell 
jūros į tarybinę Lazarievo 
stotį.

Londonas. — Churchillas 
pasisakė už greitesnį sušau
kimą Vakarų ir Rytų viršū
nių konferencijos.

Svečiui iš Čikagos rašytojui 
Algirdui Margeriui Kretin
gos Lietkoopsąjungos žvė
rių farmos darbininke at
minčiai prisega suvenyrą- 
gintarines k 1 u m p a i t es.

JAV lietuvių turistų antro
sios grupės dalyvis Juozas 
Nainys iš San Francisco su 
savo seserimi Stefa Rač
kauskiene prie Gedimino 
pilies Vilniuje.

JAV lietuvių turistų 1-osios 
grupes sutikimas Druskinin
kuose. Katrina Petrikienč- 
kalbasi su miesto gyvento
jais.

—Ar netinka? Viešnios iš 
Amerikos Mildred Stensler 
ir Amelija Juškevičienė ke
lionės metu pina vainikus 
iš Lietuvos laukinių gelių.

Washi^gtonas. Jungti
nių Valstijų Prekybos sek
retorius iF. Muelleris vyks į 
Lenkiją. <

Kairas. —Tarybų Sąjun
ga pati viena pastatys As- 
wano užtvanką skersai Ni
lo upę. |

Tarybų Lietuvos medicinos 
darbuotojų septynmetis

Dar 2,000 gydytojų. Kad vaikai’' augtų sveiki. 
Beveik kiekviename kolūkyje-—medicinine įstaiga

VILNIUS. — Mūsų res-
publikos septynmečio plane 
numatytas didelis lovų

Daugiausia, ypač vyres-
nio amžiaus žmonės miršta 
nuo širdies ir kraujagyslių
susirgimų. Todėl septynme
tyje numatyta žymiai pa- 

i gerinti šių susirgimų pro-

rinti greitosios medicininės 
pagalbos teikimą. Per sep
tynmetį turime pasiekti, 11 
kad beveik kiekvienas^Jū- I 
kis turėtų savo medicininę 

į įstaigą.
i

Labai svarbus yra poli-

skaičiaus ligoninėse augi
mas. Jeigu 1958 m. pabai
goje respublikoje buvo 19.- 
140 lovų, arba 69 lovos 10,- i filaktiką bei gydymą, pir- 
000 gyventojų, tai 19651 moję eilėje anksčiau išaiš- 
m-etais bus 24,730 lovų. Šis ikinant reumatinius susirgi- 
stacionarinių lovų žymus!mus, juos perspėjant ir gy- 
padaugėjimas pagerins me-'dant. Tai konkrečios prie- 
dicinini respublikos gyven- įmonės kovoje už žmogaus 
tojų aprūpinimą. i amžiaus prailginimą.

, v q. . 2 Šiame septynmetyje bus 
Y5V lopšeliuose \ lėtų į0]įau ieškomos priemonės 

skaičius septynmetyje pacli-w. pagerinti vėžio su
dės net 6,800 vietų, t. y. sįrgimu ankstyvą diagnos- 
beveik du kartus daugiau, ir "gydymą
ne.'?y šm° metu yia. Toks Respublikos medicinos 
milzimskas vietų vaiki, lop-. darbuotojai nžsibrėžė per 
sėliuose augimas padės mo- septynmetį likviduoti to- 
terims - motinoms dar ak- pįus apkrečiamus susirgi- 
^V1YU islJun8^ i kuiybini i mus, paįp vjdUrių šiltinę, 
darbą ir prisidės Rijo. I?“ (paratifus, difteriją, polio- 
bai svarbios medicmmes į mielitą, jau sekančiais me- 
pagalbos vaikams pagcuni- j ^ais užbaigti likviduoti tra-
mo.

Labai džiugu, kad šiame 
septynmetyje numatyta iš
skirti respublikos gydymo- 
profilaktinių įstaigų staty
bai lėšų keturis kartus dau
giau, negu per praėjusius 
septynerius metus. Todėl 
iki 1965 m. numatoma pa
statyti apie 20 rajoninių li
goninių, 15 ligoninių mies
tuose, 60 vaikų lopšelių, 
daug vaistinių, sanatorijų, 
poilsio namų bei kitų medi
cininės paskirties įstaigų. 
Naujų gydymo įstaigų sta
tyba leis praplėsti ligoninių 
tinklą, sudarys žymiai ge
resnes ligonių gydymo są- 
lygas.

Augantis ligoninių, am
bulatorijų ir kitų sveikatos

ėhomą, žymiai sumažinti 
: sergamumą dizenterija bei 
. kokliušu.

Kartu su pramonės įmo
nių administracijomis, par
tinėmis ir pr of są jungi nė- 
jinis organizacijomis būti- 
■ na septynmetyje sumažinti 
i pramonėje dirbančių darbi- 
Ininkų sergamumą bent 15 
(procentų. Didelį darbai nu- 
I matomi gerinant pramonės 
i įmonių, maisto produktų 
■gamybos ir pardavimo ob
jektų, mokyklų sanitarinę 
būklę.

Septynmetyje numatoma 
' stiprinti rajonines ligoni
nes, aprūpinant jas nau
jausiais įrengimais ir kva- 

i lifikuotais kadrais, page-

J klinikinio gyven tojų ap
tarnavimo klausimas. Bū
tina gerinti darbo organi
zavimą poliklinikose taip, 

[kad gyventojai jose gautų 
greitą ir pilnavertę medici
ninę pagalbą. Prie stambių 
pramonės įmonių septyn- 

i mėty j e reikės organizuoti 
i poliklinikų skyrių filialus. 
(

Vienas iš pagrindinių 
sveikatos apsaugos organų 
ir visų respublikos medici
nos darbuotojų uždavinių 
yra žymiai pagerinti vaikų 
medicininį aptarna v i m ą . 
Vaikams, mūsų ateinančiai 
kartai, komunizmo statybos 
tęsėjams, turi būti sudary
tos visos profilaktikos ir 
gydymo sąlygos. Sveikatos 
apsaugos įstaigos sepiyn- 
metyje numato šia krypti
mi daug padalyti, tačiau 
tai yra ir partinių, tarybi- 
binių organų, komjaunimo, 
profsąjungvi uždavinys. Y- 
patingai svarbu gerinti 
kaimo vaikų medicininį ap
tarnavimą, ir čia turi viso
keriopai padėti kolūkių ir 

i tarybinių ūkių vadovai, vi
si žemės ūkio darbuotojai.

Tarybų šalis pradėjo 
(naują nepaprastai svarbų 
savo egzistavimo periodą— 

: išplėstinės komunizmo sta
tybos periodą. Šioje didžio 
Įj-e statyboje medicinos da* 
buotojai privalo suvąidinv 
labai svarbu darbo žmonių 
sveikatingumo kėlimo vaid
menį.

A. DIRSĖ
LTSR Sveikatos 
apsaugos ministras

apsaugos įstaigų skaičius 
pareikalaus ir didelio būrio 
specialistų. Todėl, planuo
jant sveikatos a p s a u g o s | 
septynmetį, didelis dėmesys 
skirtas kadrų paruošimui. 
Kauno medicinos institutas 
ir Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite
to medicinos fakultetas per 
septynerius m e t u s išleis 
apie 2,000 gydytojų. Šiuo 
metu respublikoje 10 tūks
tančių gyventojų turime 
16 gydytojų, o septynmečio 
pabaigoje bus 21-22 gydy-' 
tojai tam pačiam gyvento
jų skaičiui. Žymiai padidės 
viduriniojo medic i n i n i o 
personalo — medicinos se
serų, felčerių, a k u šeri ų 
skaičius. Šiais metais bus' 
atidarytas neakivaizdin i s 
farmacijos fakultetas prie 
Kauno Medicinos instituto.

Tačiau ši materialinė 
respublikos sveikatos ap
saugos baze dar ne visai 
parodo, kokie dideli medici
nos darbuotojų planai sep- 
tynmečiui. Labai svarbu 
nuolat gerinti gydymo ko
kybę, kuo plačiau įdiegti 
kovai prieš susirgimus pro
filaktiką.

Neseniai respublikos svei
katos apsaugos organizato
riai, apsvarstę septynmečio 
plano vykdymo eigą bei ga
limumus, nutarė imtis visų 
priemonių sumažinti gy
ventojų sergamumą ir mir
tingumą. Numatoma bend
rą gyventojų mirtingumą 
sumažinti 35 procentais, o 
vaikų iki vienerių metų — 
net 2 kartus. Gerinant pro
filaktines priemones ir' gy
dymo kokybę, numatoma 
s e p t y nmetyje sumažinti 
sergamumą tuberkul i o z e 
2-3 kartus, o mirtingumą 
nuo jos — ne mažiau kaip 
4 kartus. Ypatingai bus su
stiprinta kova su tuberku
lioze kaimo gyventojų tai’- 
Pe«

MŪSŲ PAŽANGIOSIOS SPAUDOS VAJUS
Visi suprantame, kokią j 

svarbią rolę vaidina mūsų 
pažangioji spauda, bet ne 
visi prisideda prie jos pa
sekmingo palaikymo.

Turime pripažinti, kad 
kiekvienais metais vis sun
kiau darosi mūsų spaudą iš
laikyti, o didžiausias to prie
šas—mirtingumas.

Taigi, draugai, “Laisvės”, 
“Vilnies” ir “Liaudies Bal
so” skaitytojai, kiek mūs 
dar yra sveikų ir galinčių 
darbuotis sukruskime, bū
kime visi vajininkais! Pir
miausiai: kiekvienas minė
tų laikraščių skaitytojas, 
gaukime nors po vieną nau
ją skaitytoją; atsinaujinki
me savo prenumeratas ir 
pagal išgalę, nepamirškime 
su aukomis, nes gerai žino
me, kad be mūsų finansi
nės paramos, minėti darbo 
žmonių . laikraščiai jokiu 
būdu neišsilaikytų.

O kad svarbu juos palai
kyti, tai irgi negali būti a- 
bejonės. Kas gi nušviestų 
mums darbo žmonėms ke
lius, jei neturėtume tokių 

į laikraščių, kaip Vilnis, Lai
svė ir Liaudies Balsas.

Viršminėti mūsų laikraš
čiai, rodos, jau visiems gali 
būti aišku, kad stovi ir ko
voja už viso pasaulio tautų 
taikų sugyvenimą ir darbo 
žmonių gerbūvį. Gi laikraš
čiai, pasivadinusieji social- 
deinokratiškais, kurie tokiu 
obalsiu tik prisidengę, be 
pasigailėjimo mulkina savo 
skaitytojus. Jie pateisina 
šaltąjį ir net karštąjį karą; 
jie sako, kad ir -Lietuva tik 
karo jėga tegali būti išva
duota iš Lietuvos darbo 
žmonių rankų ir vėliai grą
žinama dvarponi jai.

Klerikalu ir Nacionalbur-

žujų laikraščiai tą p^rtį g2- 
da: pateisina karų reika
lingumą tiems patiems tiks
lams. Taigi, yra didelis ne
supratimas darbo žmonių, 
kurie dar ir šiandien re
mia savo reikalams priešin
gus laikraščius. Užsirašyki- v 
te ir skaitykite savo klasės 
laikraščius: “Laisvę”, “Vil
nį” ar “Liaudies Balsą”, 
nes tik šitie laikraščiai dar
bo žmonėms teisingas ži
nias suteikia. Taip pat, šie 
trys laikraščiai, gražiai ir 
teisingai nušviečia mūšų 
tėvynės Lietuvos reikalus. 
Skaitykite iš Lietuvos grį
žusių turistų pranešimus, 
laiškus ir straipsnius, iš ku
rių suprasite, kaip Lietuvos 
priešai meluoja.

V. ž.

Bridgeport, Conm
J. Gasiūnas ir J. Lamus kas 
aiškins, ką jie mate 
Lietuvoje

Sekmadienį, lapkričio 29, 
šios apylinkės lietuviams 
bus gera proga išgirsti nau
jausių žinių iš Lietuvos.

Tą dieną iš New Yorko 
atvyks Jonas Gasiūnas ir 
Jonas Lazauskas, kurie per
eitą vasarą su amerikiečių 
turistų grupėmis važinėjo . 
po Lietuvą. Dabar jie ra- J 
portuos, ką jie ten mate, 
kaip jiems dabar atrodo 
Lietuva, kaip jų giminės 
ten gyvena ir tt.

Ta svarbi sueiga įvyks 
Lietuvių salėje, 407 Lafa
yette St. Pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Įžanga veltui. Ren
gia LDS 74-ta kuopa.

Taigi, pasižymėkite lap
kričio 29 d. ir visi dalyv? Į , s 
kite. Taipgi pranešite - A* 
kitiems. Rep, I"

4 pusi. Laisve (Liberty) Peiiktad., lapkr. (Nov.) 6, 1959



Iš LLD 6-tos apskrities 
konferencijos

Konferencija įvyko spalio! Spalio 26 d., Weare kapi- skridau į Miami, Fla., kur mylėtos šalies, USA, į, ku- 
25 d. 1959 m. 1150 N. 4th buvo Palaidotas ūki- mano firma turi savo cent- rios kūrimą ir jos gerbūvį 
St., Philadelphia, Pa. Pra- ninkas Juozas Rudulis ku- . rą. Iš čia siuntinėja tech-1 aš esu įdėjęs tiek daug pa- 
dž'i’a 11:30 valandą ryto. iris S-vvc,no mažame flky:'c’! nikus į tas šalis, su. kurio-! stangų. Tiesa, šioje mano

Konferencija atidarė drg. Pora niylių nuo šio mieste- 
A. Žemaitis, kaipo apskri
ties pirmininkas. Mandatų , . .
komisija—A. J. Pranaitis ir kull.l>s klt«r K™5“8’ *!' kltll' 
O. Kučiauskaite sutvarkę ?tlld!*lls _"Ųe KP.a’
pranešė jogei dalyvauja 7 
delegatai nuo 4 kuopų. Nuo 
Bąltimorės 25-tos O. Ku- 
čiauskaitė, iš Philadelphijos , .
10 kp. R. Merkys, Valen- laikrai;tĮ aPart- . 
tienė, J. Bekampis ir E. Be-, s,aiPS* buvo f^'as zmo8us- ; 
kampienė; Chester, Pa., J.
Šlajus, Camden, N. J., A. J. I 
Pranaitis.

Laike mandatų peržiūrė
jimo R. Merkys plačiai api-' 
budino savus įspūdžius ir 
kelionę po Lietuvą. Susirin-i 
kusieji atidžiai klausėsi. I

* J. Bekampis perskaitė per-1 
eitų metų užrašus, kurie Ii-: 
ko pilnai priimti. J. Kaz-j 
lauskas skaitė laišką nuo V. i 
Jakščio (Senas Vincas), iš į 
Gibbstown, N. J., kuriame ■ 
paaiškėjo, jog silpna svei-' 
kata neleido atvykti į kon-1 
ferenciją, bet yra trys pil-| 
nai duokles pasimokanti na 
riai

Hart, Mich.
Ligos ir mirimai

Iš Panamos Respublikos
Rugpjūčio pabaigoje at- palikau krantus mano nu- 

, kur . mylėtos šalies, USA, į, ku-

Lietuvos gyvenimo kronika

ra. Iš čia siuntinėja tech-' aš esu įdėjęs tiek daug pa

mis ji turi' kontraktus, at-! naujoje tėvynėje, esu paty
li©. Liko nuliūdime žmona, likimui tam tikrų techniš-; ręs daug juodo ir balto, 
sūnus, dvi vedę dukterys, kų darbų. I Daug pergyvenau karčių

momentų. Bet irgi esu pa
tyręs daug laimės ir saldaus 

! gyvenimo. Čia aš patyriau
Kaip jau praeitame raši- 

li» 22 d Hart mvielo liffo- nčlyJe Panamoslio 22 d. H<ut pavieto Uįo respublikai ^kaiingį vješ. 
nineje. -L -- - - - - - -

Jis prigulėjo SLA. Neži- . 
nia, ar jis skaitė kokį kitą

“Tėvynės”.

1 kO P u UlllYcll L UllYClllll įį 1 V | . T . T K* • 1
keliai, todėl aš, kaipo tiltu |ju<>dojo darbininko gyveni- 

“ mo dalią, čia prasimusiau j 
mokslą ir geresnio gyveni
mo lygį, čia užauginau ir į 
mokslą leidžiu savo sūnus, 
čia randasi centras 
gyvenimo verpeto, 
kitos šalies krantai negali 
būti man daugiau reikšmin
gesni, kaip Jungtinių Ame
rikos Valstijų. Todėl, kuo
met mano orlaivis nėrė tie
siog į pietus, į žvaigždėtos 
nakties tamsą, gaubiančią 
Carribean jūrą, pynėsi ’ma
no galvoje šios ir joms pa- 

! našios mintys;

Dangus buvo skaidrus. A- 
, ra- 

’ miai sau tyvuliavo. Mano 
, milijonai 

Mano

! inžinierius, ir buvau siun
čiamas i ta šąli.

I L i. V

Miami turėjau laukti ke- 
i lėtą savaičių, kol visokį lei- 
! dimai ir pasportas buvo su-
■ tvarkyta. Porą savaičių 
Į laukiant Miami, buvo nyku
ir neramu, kadangi, kaip 

! tas paukštis, pakilęs iš sa
lvo lizdo, skrendi Į nežino- 
imą šalį ir pusiaukelyje ta- 
, ve vėl nutupdo. Daug min- 
i čiu, realiu ir nerealiu, 
Į L- Z V C 7

kasi tavo vaidentuvėje.
Aršiausia nerimastis, tai į 

kad nežinai, kokios darbo į 
i aplinkybes, kokie žmonės, i
■ kokios gyvenimo sąlygos 
i kokis klimatas; vienu žo

mano—o—
Spalio 25 d. Anton Dom 

i rovski nugriuvo ant grin-' 
jdų. Kada atvyko daktaras, | 
(tai jis jau buvo atsigavėsi 
ir nesileido egzaminuoti. I 
Anton jau ketveri metai, i 

j kaip dalinai yra praradęs 
Į atmintį.

Norėta jam gauti vietą! 
protinių ligonių ligoninėje 
Traverse City, bet iš ten 
atsakė, kad vietos nėra, nes 
ligoninė perpildyta...

-°- i
Susirgo “Vilnies” skaity- , . , , . ,

toja V. Blažienė. Guli lovo- dzl;'.')asak,lis,’. kas tav.e. i kairėje, j rytus, >
. i »i - , ie bet kol kas dar i lip’o- ' aU Ua ’ aSadau iugsejol4 žvaigždžių mirgėjo,

nai duokles pasimokanti na-1J / . c * ų • atėjo žinia, kad jau galima ! dešinė ie "i vakarus šainv-
nai. Laiškas liko pi įimtas. v Linkiu (rreitai baigtl kell0n^ 1}‘ Pac1^, darnusis mėnulis žaidė su
Easton, Pa., kuopa silpna, i nol ° val^ri- IanKlu gi eitai j 
jokios atstovybės neturėta.' Pasveikt1, 1

Su lapkričio 1 d. jau dan- 
!gus apšitraukė tamsiais de- 
ibesiais. Gi dar soduose yra 
(daug ant medžių ir žemės 
I obuolių.

Šio miestelio vertelgų pa
klėtis pasunkėjo, nes pirkė
jų stoka. 
| ra daug.
* klausimą: 
liau?”.

su-

■ pačioje Carribean jura

Valdyba Vl-to apskr. iš
davė raportą iš savo dar
buotės. Pirmininkas A. Že-' 
maitis tame klausime pla- i 
čiai kalbėjo. Turėta 3 susi
rinkimai, kuriuose dalyva
vo visi valdybos nariai. Ap-' 
skritis gelbėjo suruošime 2, 
parengimų pas J. E. Be- 
kampius spaudos naudai, i 
pelno liko netoli 600 dolerių. 
Dirbo suorganizavime buso 
į “Laisvės” pikniką.

Finansų sekr. A. Lipčius 
pranešė, kad turto apskri-į 

vyįe randasi $38.90. 
Mulokiūtė su tuomi 
sutiko. Sekė kuopų raportai.

Baltimore, Md., 25-ta kp. 
raportavo O. Kučiauskaite. 
Narių randasi 26, 20 moka 
pilną mokestį, o 6 tik kny
gas gauna. Mirė 5 nariai iš 
kuopos. Susirinkimai įv 
ta nereguliariai. Turėta 4 
parengimai. Prenumerato
mis ir aukomis sukelta Lai
svei $382. Kalendorių •par
duota 20 ekszemp. Sureng
tas Laisvei piknikas.

Už Chester, Pa., rapor
tavo A. Lipčius. Narių turi 
tik 4. Parengimų neturi, 
kur aukų reikalinga—patys 
aukoja. Darbuojasi pagel
bėdami kitoms kolonijoms.

Už Philadelphia, Pa., ra
portavo K. Merkys. Kuopa 
turi 27 narius, susirinkimai 
įvyksta reguliariai, tik ne

skaitlingi. Daugiausia dar
bi ’ Jtasi VI apskr. naudai.

Už Camden, N. J., rapor
tavo A. J. Pranaitis. Kuo-1 
pa turi 12 narių. Susirinki-! 
mai neįvyksta reguliariai, . 
darbuojasi ir aukoja palei

Iždin.

Nusiskundimų y- 
Daugelis stato 
“Kas bus to-

Hart ietis

Kearny, N. J.
Apie B. Butkų

Liepos 28 d. mirė Bene-

diena, kaip dešimta valan-1 žydria-akia Vakarine tarpe 
da vakare, išskridau j Pa-, palšų pūkinių debesėlių.

I

Mūsų orlaivio kryptis bu
lve tiesiog skersai Kubos sa- 
i lą. Kadangi Kuba randasi 
1 tik 200 mylių nuo Miami, 
už pusvalandžio, Carribean 

! jūroje ,pradėjau ieškoti tos

I narna.
Prieš porą savaičių ne

jauku buvo palikti namus, 
taip pasakius, savo gūštą, 
kurią sukdamas pašvenčiau 
geriausias savo gyvenimo i 
dienas. Nežiūrint, kiek šei-: 
moję atsitinka nesusipratį- ^al.1sios safs.’ 

Imu ar kivirčų, per dauggy- 
! venimo jėgų buvo į šeimy- • 
Inišką gyvenimą įdėta, kad 
tų smulkmenų nebūtų gali
ma pamiršti. i

Kuomet mano šeima at-i 
vežė mane rugp. 27-tą d. į: 
Philadelphijos orlaivių sto
tį ir kuomet mano orlaiviu’

1 kylant mano du sūnūs ii

sirikau. Štai ten tamsiame 
jūros fone dar šiek tiek 
tamsesnis salos sausžemis. 
Šen ir ten pasimatė žiburių 

i mažesni ir didesni būreliai.
Tai buvo Kubos miestai ir 
miesteliai. Kadangi perskri
sti skersai per Kubą ėmė 

I tik 15-ką minučių, tai tiek 
J aš jos ir temačiau. Po tam

diktas Butkus, sulaukęs 68 žmona baltomis skepetaitė- imes k Plikome taipei sz. t. i i . .. . . . . i xr<> nrlnnc' iv '/voinr'/rlrit-n rl _vandens ir žvaigždėto dan-1 
gaus.

Už trejeto valandų mesi 
jau ir Panamos respubliko- 

erėjome per muitinę,, 
liko ten su jais. Nežiū-1 sutvarkė pasus ir paleido 

iš turiu malonių mus lyg žąsiukus (ten buvo 
tos ir daugiau amerikonų) pa- 

Žemaičių trys ypatos man buvo ir bus čioje nakties blandumoje į 
svarbiausios ir maloniau-

metu amžiaus. Jis buvo kre- j 
matuotas Rosedale kremą- sisveikinima, 
to rijoje, Linden, N. J. Ve- lėktuvo dingimą ten beribė- 
lionis paliko dideliame nu-! jo dangaus mėlynėje, mano 
liūdime savo žmoną Matil-! gyvenimo esmė ir mano šir-Ije. 
dą, sūnus— Benjaminą ir 
Walterį, dukrą Laraine ir 
penkis anūkus.

Butkus gimęs f 
Kalvarijoje. Į Ameriką at
vyko 1914 m., dirbo Penn-'sios. Del jų gerovės aš ir į 
sylvan i jos valstijoj anglies 
kasyklose, kur gavo dusulį. 
Vėliau gyveno Worcestery, 
o pastaraisiais laikais čio
nai.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, priklausė prie lie
tuvių organizacijų, nuola
tos skaitė “Laisvę”, kurią 
prenumeravo nuo 1916 m.

Matilda Butkiene

mis mosikavo paskutinį at-1 
‘ prieš mano

m s
rint, kiek <
ir nuoširdžių draugų,

šį, man nežinomą, pasaulio 
kampelį keliauju.

Su šiomis ir panašiomis 
mintimis palikau savo na
mus. Ne mažiau jautresnė

svetimą šalį. Laimė, kad 
mano firma pasiuntė karą 
mane pasitikti. Automobilio 
vairuotojas mane nuvežė į 
iš anksto užsakytą viešbu
tyje kambarį, ir ten aš po
rą valandų dar primigau. Į

mintis ir dabar sukosi ma- darbą raportavau 8-tą vai. i 
no vaidintuvėje, kuomet aš ryto. Bevardis i

i

NGLAI KRITIKUOJA 
EN. EISENHOWERJ i

.ondonas. —Išėjo knygo-; 
afsitninimai generolo V.!

savo "išgalę ~ l Alanbrooke anglų buvusio
Po apkalbėjimo kuopų ra-! ^n^.()į°. i)asaudnio karo šta- 

portai liko vienbalsiai pri-1 viršininko. Jis kritikuo- 
imti. Valdyboje Vl-to aps. pa Eisenhowerį, kad pasta- 
pasiliko tie patys draugai-i lasis„ ^uvo ?ene7
draugės, ką dirbo 1959 m.' ’ 0 ^ada hitlerininkai
Pirm. A. Žemaitis, sekr. J.; Į944 metų pabaigoje pi adė- 
Kazlauskas, f in. sekr. A. puolimą pries ameiikie-į 
Lipčius, iždin. E. Mulokiū- ■ C1US> tai ^^oweris Rhe-f 
tė; nariai J. Bekampis, H.l!ms “e Solf^ ^se . lai 
Plitienė, A. Puorlis. Alter- Ua* nebepirmas anglų ge- 
natais — Griciūnienė ir o.inel? as kritikuoja Eisenho- 
Kučiauskaitė. weią.
Sekanti konferencija įvyks

• Chester, Pa.
Buvo atvykęs į konferen

ciją Joniškietis iš Washing
ton, D. C. Jis skundėsi ant 
vienio asmens, kad jį įkri- 
mirtrtoja. Padiskusavus pa
sirodė, kad skundas neturi 
pamato, tai ir nutarta tą

Honolulu, Havajai. — Ta
rybų Sąjungos kariniai lai
vai turi pratimus Ramiaja
me vandenyne.

klausimą baigti ant visados.
O. Kučiauskaite,
Konf. sekretorė
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PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANV PAKETĄ I U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiaidr tvarkingai atlieka pakavimą,

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

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

bile sekantį skyrių, priklausantį

i GLOBE PARCEL SERVICE, Ine

*

K

Didėja indėlininkų skaičius
Tarybų Lietuvos gyvento

jų gyvenimo lygio kilimą 
charakterizuoja taupomo
siose kasose nuolat augan
tis indėlininkų skaičius ir 
įneštų indėlių sumos.

1950 metais Tarybų Lie- 
! tuvos taupomosiose kasose 
savo pinigus laikė 46.7 tūk
stančio indėlininkų su 62.7 
milijono rublių santaupų. 
1955 metais tose pačiose ka
sose buvo 144.4 tūkstančio 
indėlininkų, o indėlių suma 
pasiekė 209.2 milijono rub
lių. 1958 metais Lietuvos 
taupomosiose kasose jau 
buvo susitelkę 369.9 tūks
tančio indėlininkų, kurių 
indėliai pasiekė 595.4 mili
jono rublių. Taigi, per 8 
metus indėlininkų skaičius 
padidėjo daugiau kaip 9 
kartus. O reikia nepamirš
ti, kad 60Ų indėlininkų yra 
darbininkai ir kolūkiečiai.

Prieš 300 metų
Vilniuje didelis susidomė

jimas viena Kraštotyros mu
ziejaus ekspozicija. Čia į- 
rengtas didžiulis Vilniaus 
pilies—Gedimino kalno ma
ketas, vaizduojąs šią vieto
vę tokią, kokia ji buvo prieš 
300 metų. Be pačios pilies, 
maketas vaizduoja arsenalą 
ginklams saugoti ir patran

koms liedinti, ūkinius pa
status, žemutinės pilies ka
pitulos pastatų grupę, vals
tybinių įstaigų ansamblį ir 
žemutinę pilį su katedra, 
tuomet pastatyta baroko 
stiliuje.

Maketo projekto autorius 
yra respublikoje plačiai ži
nomas. Dailės muziejaus 
mokslinis bendradarbis Vla
das Drėma. Mokslinio dar
buotojo projektą įvykdė 
jauni dailininkai Jonas Ju
koms ir Juozas Valentuko- 
nis.
Lietuvos mokslininkų 
bendradarbiavimas 
su užsieniu

Užsienio mokslininkai gy
vai domisi Lietuvos chemi
kų darbais. Užsienio moks
lo darbuotojų paprašyti, 
profesorius J. Janickas ir 
chemijos mokslų kandidatė 
V. Zelionskaitė išsiuntė į 
Ameriką ir Japoniją kai 
kuriuos savo mokslinius 
darbus iš neorganinės che
mijos. Tai — politioninių 
rūkščių tyrimai, turintieji 
didelę reikšmę pramonėje 
valant dujas nuo sieros jun
ginių. Lietuvos mokslinin
kai pasikeitė moksliniais 
darbais su daugelį metų 
šiuos klausimus tyrinėjan
čiu norvegų chemiku Fosu.

Plačius ryšius su liaudies 
demokratijos šalių moksli
ninkais palaiko Kauno Po
litechnikos institutas. Dės- 

! tytojai H. Zvalinskas ir B. 
Janavičius, ruošiau tie j i di- 

'sertacijas * apie Lietuvos 
; miestų rekonstravimą, susi
rašinėja su demokratinės 

! Vokietijos, Rumunijos, Ixm- 
! kijos architektais.
Naujas institutas

Kaune susikūrė Žemės ū- 
' kio mechanizavimo ir elek
trifikavimo mokslinio tyri
mo institutas. Dešimtys 
aukštos kvalifikacijos inži
nierių jau sprendžia svar- 

• bias respublikos žemės ū- 
kiui problemas.

J. Chlivickas
.  —.. — - - - -

’dingo $150,000.000, 
i O LĖKTUVO NEBUS

Washingtonas. —Karinio 
orlaivyno vadai per du me
tus garsino, kad jie gamina 

i “stebuklingą” lėktuvą “F— 
i 108”, kuris galės per valan
dą skristi 2,000 mylių grei
čiu ir pakils iki 70,000 pė
dų aukščio. Lėktuvo gami
nimui išleido $150,000,000. 
Bet dabar tie patys virši
ninkai paskelbė, kad lėktu- 

ivas nebus galima pagamin
ti.

Varšuva.—Tarybų Sąjun
ga prisiuntė Lenkijai 60,- 

! 000 tonų mėsos.

Massachusetts
viejų Aktų

Brockton

“ SYLVIA”
Suvaidins AIDO CHORAS Iš New Yorko

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 14 NOV.
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SALĖJE

668 N. Main Street, Brocktone
7:30 vai. vakare —:— Įžanga $1.25 —:— Rengia LMS II Apskritis

ELZĖ
NELLIE VENTIENĖ

KAIMIETIS
JONAS GRYBAS

CHORO DIRIGENTĖ
MILDRED STENSLER

BARONAS
ALEX VELIČKA

PRINCAS
TADAS KAŠKIAUČIUS

New Haven Connecticut
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 15 NOV

LIETUVIŲ KLUBE

263 Market $t. 
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968
390 ’ W.7, Broadway

716 Walnut st.
PHILADELPHIA 6, PA. 
W A Inu t 5-3455 

4102 Archer Avė. 
C HICAGO 32, ILL. 
FRonticr 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807 ‘

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

1991 U roadway
NEW YORK 2.% N. Y.
LYccum 5-0900

6446 Michigan Avė.
DETROIT 10, MICII. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA 
BAker 5-5923

ANdrew 8-8764

346 Third Ave.

GRant 1-3712

M

243 N. Front Street
2 valandą dieną Rengia LDS 5 Apskr.



Julia Šmitiene

Ir mano įspūdžiai iš 
apsilankymo Lietuvoje 

^PHILADELPHIA, PA.
Prisiminus praeitį

į maisto. Gyvenome pas dė- 
įdę. Palikome sesutę ir bro
liuką tetos ir bobutės prie- 
Ižiūroje. Kelias dienas pasii
lsėję abi su mamyte nešda- 
1 mosi maisto leidomės atgal 
ii Uygą pas tėvelį. Tėvelis 
!Rygoje buvo pasilikęs su,----

naktį ėjome užsidirbus |gulti,

bet nuo grupės atsiskyrus 
nebūčiau tiek daug Lietu
vos pamačius. Kiti turistai 
pas gimines buvo tik po 4 
dienas. Mačiausi su visais 
giminėmis ir kiek buvo 
džiaugsmo! Naktimis be
veik iki pat ryto neidavome 

, bet vis kalbėjomės, 
ir galėtume rakau-į Giminės kodaugiausiai no- 

parsivežti į Lietuvą. I rėjo sužinoti apie Ameriką, ------------------- „X

Puikus koncertas

gausime, nereikės badauti, 
bet pasiekti nebus lengva. 
jTris dienas ir L-Vį __ ,

Aš esu gimus ir augus linkui Lietuvos rubežiaus. iPiniS’V
Rygoj, Latvijoje. Ryga, tai [Viena vakarą sunku buvo|^us ,
T ‘ .. . . i - - Taip mudvi su mamyte net o a

| septynis kartus ėjome iš i Mamytė gyvena pas sesu- j
Latvijos sostinė, nepapras-( gauti nakvynę, nes žmonės i 
tai gražus ir švarus mies-įkaro įbauginti nenorėdavo! 
tas. Mano tėvai gimė Lie- įsileisti nepažįstamus. Mes i Lietuvos į^ Rygą. Septintą i tę ir j- 
tuvoje. Tėvelis buvo iš Pa-'buvome labai nuvargusios' 
nemunėlio, o mamytė—lin-Įnuo vežimo vežimėlyje ma- 
kuvietė, iš Žimbiškių kaimo, žiuko 1____
Jie abu dar jauni išvyko iš Aš atsisėdau 
Lietuvos. Tėvai Rygoje su- ant suolelio ir jam sakiau:! 
sipažino ir ten apsivedė. Tė-, “Daryk ką nori, šauk vo-1 
velis. prie žemės dirbti ne-, 
mokėjo. Rygoje dirbo “pra-. pau niekur neisiu.” Latvis | 
vodniku”, o vėliau prie ge- pasigailėjo ir priėmė, 
ležinkelio už bėgių iešmi
ninką (“streločniką”). Ma
mytė taip pat dirbo už “pra- 
vodnikę”.

Gyvenome gerai, kol ne
prasidėjo Pirmasis pasauli
nis karas 1914 m. Tėvelis 
buvo laisvi! pažiūrų. Jis

• švogerį Šiauliuose. Gy-1 
'kartą, kada rengėmės jau Ivena gerai. Mane švogeris 
persikelti per Dauguvą, j su automobiliurni nuvežė į 

broliuko ir sesutės mus vokietis karei-'Klaipėdą. Brolis dirba bu-
latvio kieme ivis- Jis mils Palaikė už’

Didieji pietūs 
jau nebe toli

Trečiadienį įvykusiame 
LDS 13 kuopos susirinkime 
plačiai apkalbėjome mūsų 
tradicinių metinių pietų 
reikalus. Tie mūsų didieji 
pietūs, kaip žinia, įvyks 
gruodžio 13 dieną. Tai bus 
sekmadienis. Nut a rėme 
kreiptis į lietuviškąją vi
suomenę ir paprašyti, kad 
ruoštųsi pas mus pietus

Amerikinis svetimgimius 
ginti komitetas suruošė ža- 
vėjantį koncertą spalio 30 
d., Fraternalio klubo salėje, 
pačiame New Yorko centre.

Tai buvo nepaprastas 
tarptautinio pobūdžio kon
certas, kuriame įvairių tau
tu ir rasiu muzika skam- 
bėjo.

Programą pradėjo Ukrai
niečių choras, sudainuoda- valgyti, nieko kito gruodžio

Gerbiamoji “Laisvės” red.
Norėčiau prašyti pas jus 

patarimų. Mano sesers vy
ro brolis Vincas B rasta vi- 
čius Lowell, Mass., 1957 m. 
miręs, buvo nevedęs, gyve
no kartu su pusbroliu Jan
kevičium, Motiejum. Buvo 
“Laisvėje” staipsnelis iš
spausdintas apie jo mirtį. 
Jo liko turtas pas Jankevi
čių, Viena moteris apie tai 
viską gerai žinodama pri
siuntė raštelį mirusio Bra- 
stavičiaus, Vinco brolio dūk 
tėriai, paprašė prisiųsti me
trikus, tai, sako, gausi tur
tą dėdės. Daug laiko praė
jo, jokios žinios neturime, 
kaip suieškoti turtą brolio 
vaikui.

Klausiu, kodėl čia žūna 
“Laisvės” laikraščiai, ne 
visi gaunami. Kur jie žūna?

Adukonis, Vincas St.. Vie* 
vio raj., Paparčių paštas.

mas kelias liaudies dainas. 
Ukrainiečiai šokikai, kaip 
visada,

13 dienų nerengti.
Beje, pietūs įvyks naujo-: Wi- i'halterio (knygvedžio) dar- 

trabandininkes. Vokieti s;bą ir gyvena Kuršėnuose, 
įprastai rusų kalbą vartojo, Kiti giminės gyvena Bal- 

!kiečius' bet aš^iš čia jauto- ° mes v°kiečių nemokėjom, isiuose, Radviliškyje, Pašvi-
[ Jis jau vedė pas viršininką,! tinyje, Labariuose.
I bet paklausė, ką nešame. [ Mamytė jau turi arti 80 
Mes atsakėme, kad miltų,: metų, tris karus pergyveno, ■

J °ku-1 
įsto. Jis dūrė peiliu į mano pacijos laiku, bet atrodo 
.maišeli ir pamatęs sviesto'dar gerai. Tėvelio jau nėra 
i pareikalavo jį atiduoti, tai gyvųjų tarpe. Jis ilsisi Šiau- 
mus paleis. Atidavėme jamjių 

!sviestą ir lašinius, o jis musijo 
paleido.

! Lietuvoje mes jau apsigy-1 
įvenome karui pasibaigus, 
būtent 1919 metais. Aš bū
dama mažo ūgio, jatma, dar 
negalėjau darbo gauti už 
merginą, žemės darbų ne-j 
mokėjau, o už piemenę jau ; 

. buvau -perdidelė. Pagaliau 
gavau darbo Linkuvoje Mo
terų arbatinėje už patar
nautoją. Darbas menkai bu
vo apmokamas.

Tuo tarpu dėdė iš Ame
rikos sutiko man prisiųsti ... . ............................
laivakortę. Taigi dėkui ‘ jo I ^J08, valstiečių šeimoje, jis 
pastangoms 1923 m. rugsė-1 laimingo atsitiktinumo 
jo 11 d. aš ir išvažiavau iš [ ^ka pateko j Varšuvą kur 
Lietuvos i Jungtines Valsti-' mokes! g^Įiazijoje, studi

jas. Pasiekus šia. šalį vis ! Javo skulptūrą dailės moky- 
:dar galvojau, kad būtu la- kloJe Pas is Lietuvos kilusj

malonu nuvykti i Lietu- l’r0,f: R.. Velionskj - Velio-

—. T • — • u ' ; v / ------- A

, Jau Lietuvos puseje Pa~ [kruopų, biski lašinių ir svie-;daug privargo nacių 
matėme atjojančius vokie-1 

Ičių kareivius. Išsigandome, 
[pradėjome šlubuoti. Jie pri- 
įjojo, sulaikė mus, o mesne- 
j mokame nieko vokiškai. 
iVienas iš jų kalbėjo rusiš- 

tTT“14’. /Uikai. Jis pareikalavo iš mū- skaite Rygoje išeinantį lai-1 . ... 1 . .. . .r (Ar-i • m - a1. • su leidimo ir klausinėjo kur krasti “Vilnis , is Amen- , _.• 1 UTZ „ ■ v . ikraustomes. Mes atsakome,kos — “Kova ir žurnalą'. . . _ . . , ’- i kad vietines, einame į tą
sodžių, kuris matosi ant 

j kalno. Laimė mūsų, kad jis 
' nepaklausė nei sodžiaus var- 
jdo, kurio mes nežinojome.
* Klausė apie mano tėvą, pa
lakėme, kad žuvo kare. Jie

kapinėse, tai atlankiau 
kapą.

(Bus daugiau)

Atitaisome klaida

Karo sunkumai
Ryga per dvejus metus 

buvo prie fronto. Vokiečiai 
nuolatos ją bombardavo ir 
miestas labai nukentėjo. , 
Darbu nebuvo. Vokiečiai imus Pa elc*°- *• I
davė tėveliui darbą kelmus į Keliavome toliau. Mamy- 
kasti. Darbas sunkus, o mo- ‘ tė žinojo, kad turtai mūs 
kestis menka. i nelaukia, nes jos tėveliai

Tėvai susitarė, kad mano buvo gritelninkai - varguo- 
mamytė su vaikučiais grįž- liai. Taip pasiekėme Žim- 
tų į Lietuvą. Tėvas iš lovos biškius ar Cibinava? 
ir kėdžių padarė vežimuką, gyveno 
Sudėjome paduškas, kitas 
būtiniausias reikmenis, mo
tina, aš ir du ^mažesni vai
kai leidomės į Lietuvą. Nu- 
ihateftie, kad ten pavalgyti

Ten 
vargingi žmonės, 

beveik visi turėjo tik po ož
ką, retas kuris iš jų turė
jo karvę. Gal nuo to ir kai
mą “Cibinava” vadino.

Mes išmainėme rūbus ant

bai
va ir pamatyti tėvelius.
Po 36-itj metų Lietuvoje

J'LAISVĖS” NAUJAS ANTRAŠAS:

“LAISVE”
102-02 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

Telefonas Michigan 1-6887

Laisvės koncertas
Jau Tik už Trijų Savaičių

Įvyks Sekmadienio Popietę

Lapkričio 29 November
Įsitėmykite, kad koncertas bus

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

Kviečiame visus iš anksto pasiruošti dalyvauti “Laisves’ 
koncerte. Tuoj “Laisvėj” bus paskelbta ištisa programa.

SUSIRINKIMAS
DEL TAIKOS IR DRAUGIŠKUMO

JĮ Q Minėjimas Lapkričio Mėnesio O £
£ Dviejų Sukakčių £ O

SEKMAD., LAPKRIČIO 15-7:30 v. v.
. CARNEGIE HALL

DR. NORMAN J. WHITNEY * DR. CORLISS LAMONT
MR. ROCKWELL KENT MISS CAROL BUIIR

UKRAINU LIAUDIES ŠOKĖJAI
• įžanga $1.00 — Užsisakykite bilietus dabar

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

—------------------------------------------------ 1................................................................................................................ ................ .................................. ....

4pu.l, Laisvė (Liberty) Penktad., lapkr. (Nov.) 6, 1959

Laisvės 82-me numeryje 
Ed. Pranckūno straipsnyje 
apie nacių nužudytą skulp
torių Vincą Grybą kompo
zicijoje atitrūko 5 eilutės. 
Atsiprašome.

Originalioji (nesugadinta) 
paragrafo dalis yra:

Gimęs neturtingų Suval-

niškį. Čia ėmė ryškėti jo 
gabumai, jis buvo premi- 

Ijuojamąs, tačiau prasidėjęs
Esu labai patenkinta, kad kara3 pasuko įvykių eigų 

[pereita vasara gavau proga vaSa: jaunasis skulp- 
nuvykti Į Lietuvą. Nežinau; tonus buvo mobilizuotas J 

Ikaip mano draugai ir drau
gės, kiti turistai, jautėsi 
Vilniuje kada savo kojomis 
palietė Lietuvos žemę. Ten 
mus pasitiko, kaipo didelius 

'svečius, vyriausybės, orga
nizacijų atstovai, fotografi- 
stai tik traukia paveikslus, 

'o aš negalėjau susilaikyti 
nuo džiaugsmo ašarų. Ir ne
norėdama, kad kiti bartų 
užtai, kad “žliumbiu” slė
piausi už kitu. ^’įgarų. Tą 
džiaugsmą, 
nau Vilniaus orlaukyje, 
tą minutę, kada susitikau 
su mamyte, tai niekados ne
pamiršiu !
Pas mamytę ir gimines

Iš Vilniaus į Šiaulius va
žiavome automobiliais. Su 
manimi kartu važiavo A. 
Lipčius, nes jo tėviškė Vi-' 
duklėje, pakelyje į Šiaulius. 
Kelias asfaltuotas, gražiais 

I medeliais apsodintas, šer
mukšniai ir beržai darė ge
rą įtaką.

Lipčiui likus nenorėjau 
toliau vi'ena nuobodauti, tai 
pasikviečiau į automobilių 
“Vilnies” redaktorių Jokub- 
ką, nes kitame jie trys va
žiavo — Jokubką, Dočkienė 

iirMažiukna. Šiauliuose Jo- 
[kubką sutiko jo brolis. Prie 
Šiaulių bažnyčios atsisvei
kinau su Mažiukna ir Doč- 
kiene ir nuvažiavau passa- 

' vo mamytę.
|. Radau ją vieną. Sesutė 
|buvo mieste. Kada po 36-ių 
metų paliečiau mamytės lū
pas ir rankas, tai per tūlą 
laiką mes nieko kito nekar
tojome, kaip tik: “Mano 
mamyte” ir Mano dukrele”.

Netrukus parvyko švoge
ris, sesutė, brolis, brolienė, 
keturi jų gražūs sūnūs. Pas 
mamytę aš buvau 5 dienas, 
nors galėjau būti ir ilgiau,

kita vaga: jaunasis skulp-

carinę armiją. Kariuomenė
je V. Grybas aktyviai daly
vavo revoliuciniame karei
vių judėjime, pasižymėjo, 
kaip geras kalbėtojas ir or
ganizatorius.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris atei
nančiais metais siūlys suma
žinti Amerikos pagalbą jos 
talkininkams užsienyje.

nergyve-
ir

puikiai pasirodė, siose Kultūrinio Centro pa- 
Buvo išpildyti solai, duetai, talpose, 102-04 Liberty 
kvartetai, kuriuos pildė ne- Ave., Ozone Park, 
grai ir baltveidžiai bendrai. 
Tai buvo puikus rasinio so
lidarumo pasirodymas.

Neišdildomą įspūdį paro-i Josephine Burba, maloni,! 
!dė geri dainininkai—negrė [ pažangi draugė, LDSCen-l 
I Beatrice Rippy ir baltveidis tro tarnautojos Amelijos ' 
i Wilbur Eroms, kaip žmona [motina, prieš porą savaičių 
lir vyras O’Sullivanai, ap-'vėl buvo ištikta širdies ne
dainuodami ir vaidindami | sveikatos. Šiuo metu jos 
aYių imigrantų darbą prie sveikata gerėja. Ji laukia, 
Holland Tunnel kąsimo, ku- kad gal gydytojai jau leis 
ris pradėtas 1870 metais. iš Stamford Hospital grįžti

A „„ Tarno. Gyvena 68 Stone St.,
Stamford, Conn.

Linkime greit nugalėti li
gą ir sustiprėti.

Brooklyniečiai drg. Bur-

SVEIKSTA

Koresp.

Ji laukia,

I
Apart liaudies dainų, ne-i 

mažai duota ir žymių ope
rinių dainų, bet visos jos 
susijusios su kova už žmo- 
nijos laisvę, su kova įvai-' ;gedome Aidocho.
nuošė pasaulio kampuose, Į o„v;il
su sveturgimių persekioji-' 
mu ir deportavimais.

LLD185 kp. nariams
Mūsų Lietuvių Literatnū- 

ros Draugijos 185 kuopos 
susirinkimas įvyks ateinan
ti trečiadienį, lapkričio 11 
d., 7:30 vai. vakare. Kultū
riniame Centre, 102-04 Li
berty Ave., Ozone Parke.

koncerte, nes jinai svkiu Visi kuopos^ nariai ragina- 
su velioniu savo vyru Do- Įni dalyvauti. Nepamirški- 

Imininku visuomet dalyvau- '
Pertraukoje kalbėjo toli- davo. Dėl motinos ligos ir 

mas svečias, atvykęs iš Los Amelija negalėjo 
Angeles, Calif., Harry Car
lisle, kuris taipgi, kaip sve-1 
turgimis, buvo persekioja
mas ir kalinamas.

Pagerbtas neseniai miręs | 
Amerikinio komiteto ilga-' 
metis sekretorius Abner 
Green,

dainuoti
su mumis.

Joseph Nargelas, 65 me
tu amžiaus. Mirė lapkri- į 

’ čio 4 d., O.uęens General Ii-j
i va Ža 4 TZ" 11 vn O o O ’Y 4" O C !joninėj. Kūnas pašarvotas

. 84-02kurio pavyzdingą §alingk0 kopiyčioi, - " 
veiklą ir žymius darbus at- Jamaica Ave Woodhave- < ižymėjo Martin Young.

Aukų surinkta apie $800 
Lietuviai prisidėjo su 1

i ne.
Laidotuvės įvyks šešta- 

. ...... [dieni, lapkričio 7 d., 1 vai. 
Kultūringai buvo praleis- dieną, Cypress Hills kapi-

tas vakaras ir dosniai pa
remtas sveturgimių gyni
mas.. Publikos prisirinko pil- 
nutė salė. Lietuvių nedaug. 
Aido choras, pradžioje ap
siėmęs dalyvauti programo
je, paskutinėmis dienomis.1 
atsisakė dalyvauti, nes tu
rėjo rimtai ruoštis prie o- 
peretės “Sylvijos” perstaty
mo lapkričio 1 dieną.

nėse. Velionis paliko liūde
sy žmoną Magdaleną. . Lai
dotuvių nareie-omis rūpina
si šalinsko laidotuvių įstai
ga.

Bonna. —Pirm karo Vo
kietijoje gyveno 450,000 žy
dų, o dabar yra tik 25,000.

, Washingtonas.—JAV par
davė Lenkijai 200,000 tonų 
grūdų galvijų pašarui.

SIŲSKITE GIMINĖMS KALĖDINIUS DOVANŲ PAKETUS 
Į LIETUVA, UKRAINĄ,, BALTARUSIJA, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

' SIŲSKITE PAKUS DABAR
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.. Ine
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHėlsea 3-2583
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.

141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430
Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES: 
308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass, 
Tel. ANdrew 8-5040 

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

332 Filmore Avė.
• Buffalo 6, N. Y.

Tel. MOhawk 2674 
632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų.. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

Adresatų pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse ramdąs! pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.

Klauskit! pilnc katalogo rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

Siųskite Giminėms Kalėdinius Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

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

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
78—2nd Ave.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

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

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298

1241 N. Ashland Ave.
Chicago 22, III.
HUinboldt 6-2818

107 S, Vermont St.
Loa Angeles. Calif.

Dunkirk 5-6550

te.
dalyvauti. Nepamirški-

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kuopos mitingas įvyks 
trečiadienį, lapkričio 11 d. 
vak., 
Park, 
vauti.

102-04 
Visi 
Kp.

, 7:30 vai. 
Liberty Ave.. Ozone 
nariai prašomi daly- 

valdyba. (86-87)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

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

Londonas.—Orient Lin v. 
pasistatė naują laivą “Ori- 
ana” 40,000 tonų įtalpos. 
Laivo pastatymas atsiėjo 
$40,000,000.

Irako respublika turi apie 
6,000,000 gyventojų ir gerai 
apginkluotą armiją. Jorda
nija turi tik apie 2,000,000 
gyventojų.

Montevideo.—U rugvaj au s 
valdžia rengiasi reikalauti 
Tarybų Sąjungos, kad ji 
savo ambasados narių skai
čių sumažintų nuo 70 iki 6 
žmonių, c

Help Wanted Female

REG. SLAUGĖS
ABELNAS DARBAS

Alga pradžiai $305 j mėnesį. Gy
venti slaugių namuose $40 į mėj 
nesj. 40 valandų savaitė, 6 šventės 
per metus. Viršininkės pradinaual- 
ga $325 į mėnesį. Kreipkite^ pas 
slaugių direktore.

MEMORIAL HOSPITAL
RAWLINS, WYOMING

(183-186)

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

IĮ Newark 5, N. J. I
:: MArket 2-5172

■ 426 Lafayette St. :
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