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Kaltos ir moterys!
Jis rūpinasi ii’ “Laisve.’
Niekas neišėjo.
Protinga politika.
Nebėra kuo tikėti.
Argi bučiuos ranką?

Rašo A. Bimba

“LAISVES” VAJUS
1S

Streikų banga ir 
"plieno stoka"

Washingtonas. — Darbo ■ bė, kad jos jau paleido
departamentas pranešė,kad 'darbo 250,000 darbininkų,; 
spalio mėnesį streikavo a-[nes “stoka plieno”. Vien 
pie 800,000 darbininkų, tai | General Motors Corp, jau i 

kairiasparnis dar- daugiau, kaip bent kada po ; atleido 193,000 darbininkų 
1952 metų. Pakilo streikų ųr ruošiasi dar daugiau at-; 
banga ne todėl, kad darbi- į leisti. The Ford Motor Co. 
nfftkai jų nori, 1 
kad jie negali ; 
pragyventi iš pirmesnių ai-'dienas, 
gų, o kompanijos nesutinka 

. algas pakelti.
Vienur darbininkai strei-, 

kuoja, kitur jie netenka! 
'darbo, nes dėl streiko jiems leptina 1 juos 
stokoja medžiagų. N. Yoi - H<p]jeno stoką”. Jie daro i 
ke statyba sulaikyta Pfie spaudimą į JAV Aukčiausi-! 
The First National C-"”' 1 1 { 1 1
Banko 42-iu aukštu namo, > I V 4. 7 |
ji sulaikyta The Equitable i 
Life Assurance Society, The 
Pfizer Building ir eilės kitų 
pastatų, nes “stoka plieno”.

Detroite automobilių ga- . 
mybos kompanijos paskel-!

“ietis Konni 
apkaltina moteris už konser
vatorių laimėjimą. Konserva
toriai su savo šūkiu “Jūs nie
kados pirmiau tai}) gerai ne
gyvenote, kaip dabetr” tie
sioj sužavėjęs Anglijos mote-

ai p. I as tik paro- 
konservatoriai gud-

man musų izy-
musis žurnalistas ir veikėjas 
Leonas Prūseika rašo:

“Laisvės vajui šiemet Chi- 
mke- 

J a u 
tuoj

cago.je atstovaus <irg. c 
vičienč. Aš jai padėsiu, 
pasiuntėm kiek pinigą, 
vėl pasiusim. Ar žinai, 
laikrašti galima atnaujinti 

taip da-per 
rair.

Ačiū draugei Senkevičienei 
už apsiėmimą būti “Laisvės” 
vajininke. Ačiū Leonui už 
rūpinimąsi “Laisvės” reika-

žinote, kad draugo Prūsei-(

bet todėl, Iatleido 55,000 darbininkų, o 
žmoniškai j kitur jau dirba tik po 4 

. The Chrysler Corp, 
atleido virš 6,000 darbiniu-

Turčių spauda ir stambūs i 
fabrikantai piktai išstoja į 

i prieš plieno darbininkus,!

p., jdpciuuuuą i jnv rvuiwiciusi- 
Cityįjį Teismą, kad jis pasisaky- 
™ ' tų prieš streikierius.

Kaip su “plieno stoka” 
tikrai yra, tai simku paša-

plieno kompanijos gyrėsi, 
kad jos turi taupų ištisiems 

! metams- laiko.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1-ma diena spalio ir baigsis su 

šių metų 1-ma diena gruodžio.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
1992
1832

Waterburio vajininkai

S. Penkauskas—J. Biažonis,
Lawrence-Lowell, Mass. ... 

P. J. Martin, Pittsburgh,, Pa. . 
Brooklyno vajininkai ..............
V. J. Valley, New Britain, Conn

Baltimores vajininkai ... 
So. Bostono vajininkai . . 
Rochester’o vajininkai ..

I Vora Smalstis, Detroit, Mich.
j S. Puidokas, Rumford, Me........
; New Jersey vajininkai ............
I J. Paikus, New Haven, Conn.
Scranton, Pa...............................
P,. Scnkcvičienč, Chicago, Ill.
Great Nccko vajininkai ........
C. K. Urban, Hudson, Mass,
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass....................

216
180
174
144
144 j
144 j
108
72

72

Teismu privertė plieno 
darbininkus stoti į darbą

Washingtonas. —Jungti- spėliojimų. Stilyg Taft-Har- 
nių Valstijų Aukščiausias | tley Įstatymo plieno darbi- 
att • i ? • • v • • 1 • t • •• v i • • 1 • 1 j • '

Apie vėliausius 
įvykius Kuboje

Havana. — Trys priešai, tuvu. Manoma, kad jį pa- 
i dabartinės valdžios 

priešai ir nužudė.
Miami mieste, Jungtinės 

Valstijos paliuosavo po $5,~ 
000 užstato buvusi Kubos 
orlaivyno komandierių ma
jorą Pedro Diaz Lanzą. 

nuvertimui Ba-. Prieš kiek laiko jis atbėgo 
o dabar į JAV ir organizuoja Cast- , 

valdžios priešus. Jis 
k$ • ! prisipažino, kad skraidė

Kubos vyriausybė atstei-|virš Havana miesto ir 
gė revoliucinius teismus ir!barstė priešvaldiškus lape- 
šalies priešus greitai teis liūs. Kubos valdžia tvirti- 
ir šaudys. -na, kad jis ir iš kulkosvai-

Kuba konfiskavo 10,000, džių šaudė į žmones.
akrų žemės plotą nuo ame-1 ----- —----------
rikiečio Charles R. Bufor-;
do, kuris ten buvo įsitaisęs - kiolika unijų 
galvijų auklėjimo farmą.

Dar vis nieko nežinoma!darbininkų, įteikė savo rei- 
36 apie likimą Kubos armijos, kalavimus. Darbininkai rei- 

36(Cienfuegos. Jis dingo spa-! trakto ir pakelti algas po 
30' lių 8 d., kada skrido lėk-'20 centų per valandą

612
612
430
324
252
240
240
216

Bridgeport, Con..........................
Bridgeport, Conn.........................
A. Apšegienė, Auburn, Me.
K. Kasulis, Worcester, Mass.
A: Kuzmickas. Girardville, Pa.
LLD Mot. kp.,'Binghamton, N. Y.
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio
V. Žilinskas, Plymouth, Pa........
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.
J K. Alvinas,

San Francisco, Calif........

ip

šaudė į m a j o r o William'grobė 
Morgano namą. Du pabė
go, o trečias suimtas. Ma
joras Morgan yra buvęs 
Jungtinių Valstijų pilietis, 
bet jis nuvyko į Kubą, ka
riavo Fidel Castro partiza
nų. tarpe 
tistos diktatūros 
kovoja už naują santvar-lro

Montreal, Canada.—Pen- 
atstovaujan- 

čių 130,000 geležinkeliečių

72
72
68
54
36!
36 '

36, viršininko majoro Camilo1 kalauja dvejų metų kon-
op • n t- • i • 1 j i j • 1 i j • 1

Labai gražiai pasirodė vajininkas iš Los Angeles, j 
f* L . .Ld n va I-,7 Z? v-i v i i w r-i a i i W> L rv n tu h i'n ivil 1 i vai Y1O11 1Prisiuntė 6 naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

(Tąsa 6-tam pusi.)

šlijusi. Bet jis nenuleidžia j 
r<¥nkų,.< nepasiduoda likimui.! 
' . dirba “Vilniai,’’ bet nepa-Į 
įniršta ir “Laisvės.“ Kartais

' jai net krislus parašo. .Teismas 8 balsais prieš vie ininkai turi grįžti ir dirbti 
iną nutarė, kad pagal Taft-iper 80 dienų, o tuo laiku 

ka(Ll)a" .Hartley įstatymą, 500,000 i jų unija ir kompanijos ves Radono jo je^Aikštė je mili- 
plieno darbininkų turi grį-1 derybas, kontrakto reikale. jįarįnįs papadas buvo trum- 
žti į darbą. Prieš šį tarimą' Numatoma, kad plieno |pas> Obalsiai šaukė viso pa

balsavo tik teisėjas William gamyba prasidės tik už 40isauiio žmones prie taikaus 
O. Douglas. [dienų, nes laike streiko ma- <

Po šio tarimo D. J. Mc-į šiuos užsistovėjo, 
Donaldas, United Steelwor-1 dos ir 
kers unijos prezidentas,pa-[Taipgi

Skaitau pranešimą, I 
kriko prieš porą metų gimu
si New Yorke “koalicija’’ po! 
įdardu “United Independent ‘ 
Socialist Committee.” Ją su-j 
darė trockistai ir pažangaus! 
savaitraščio “National Guard-1 
ian” leidėjai.

Mes . jau tada sakėme, kad 
iš tų pelų nebus grūdų. Taip 
ii- atsitiko.

Trockistai tebegyvena kers-Į 
tu komunistams. Pažangiaja
me darbininkų judėjime jie 
specialistai tik triukšmauti.

■ Klydo ‘tie, kurie manė, kad su 
jais jau bus galima susikal
bėti.

Vėliausios žinios
Maskva.—Minėjimas 42-jų kelionę. Jis aplankys devy 

metų Proletarinės revoliu
cijos ėjo po taikos obalsiais.

sugyvenimo. Minios nešė o- 
nėra J’ū" į balsius: “Panaikinti atomi- 

b u s 1\ 11 ii Ii 1 u c i ii. nius ginklus, lai atomai tar- 
iš plieno fabrikų [naują žmonijai”. Kremliuje, 

reiškė, kad plieno darbiniu-1 praneša, kad darbininkai be pur buvo priėmimas užsie- 
kai, “kaipo ištikimi pilie-į ūpo grįžta į darbą. Gi jei- nio atstovų, tai TSRS prem- 
čiai, grįš į darbą” ir įsakė,gu per 80 dienų nebus pa- jeras r“ '   
darbininkams tuojau pra-’siekta kontrakto, tai tada i taurę už:: “Taikų visų žmo- 
dėti dirbti. į plieno darbininkai vėl galės nių sugyvenimą!”.

Dabar sostinėje yra daug eiti į streiką. " 

Chruščiovas pakėlė 
: “Taikų visų žmo

nių sugyvenimą!”.

Guinėjos prezidentas Toure 
prisiekia, kad jo šalis nesidės 
i jokį militarinį tautų bloką.

Protingai .jis vairuoja savo 
šalies politiką.

« Mūsų komercinė spauda, 
džiaugiasi, kad j
Eisf .yhoweris aplankysiąs In-j 
diją su tikslu ją griežčiau pa-l 
sukti prieš Kiniją. Jei taip 
įvyktų, tai būtų bloga.

Tautas reikia vienyti, o ne 
kiršinti. Labai laikas ir mūsų 
vyriausybei keisti nusistaty
mą Kinijos klausimu.

Nepaprasti įvykiai 
čeky ambasadoje

Washingtonas.—Leitenan
tas - pulkininkas F. Tisler, 
per du metus buvęs Čeko-

Lenkijos liaudis 
yra vieninga

Varšuva. —Kalbėjo

Houston, Texas. —Įvyko 
sprogimas ant gazolino lai
vo “Amoco Virginia”. Sep- 

I tyni žmonės užmušti ir apie 
40 sužeisti.

nias sostines: Romą—Itali
joje, Ankarą — Turkijoje, 
Karači—Pakistane, Kabulą 
Afganistane, New Delhi — 
Indijoje, Teheraną — Irane, 
Paryžių — Francūzijoje, 
Rabatą—Maroke ir Atėnus

Ho'ng Kongas. —Kinų ko
munistų laikraščiai kriti
kuoja Indonezijos vyriausy
bę, kad ji varžo ten gyve
nančius kiniečius.

Kairas. —Nasseris pasi
sakė. kad jo šalininkai kur- 
stis Irake žmones prieš ko
munistus.

Washingtonas jau susirūpino 
įvykiais Lotynų Amerikoje 
Washingtonas.—Valstybės' kiją į Saugumo Tarybą.

departamentas ir preziden- ' Washingtone politikos va
tas Eisenhoweris labai susi- dai pasidalinę reikale Loty- 
rūpino įvykiais Lotynų A-|nų Amerikos, rašo koresp.

Nepaisant Pan- T. Szulc. Viena jų dalis lai-merikoje.
amerikinės sąjungos, vals- j kosi “lazdos” politikos ir už 
tybių vadų nutarimų, vi- (Lotynų Amerikos žmonių 
siems jau aišku, kad Cent-1 išstojimus kaltina komunis- 
rinėje ir Pietinėj Ameriko- tus. Jie tvirtina, kad ten y- 
je auga nepasitenkinimas ra net 1,500,000 komunistų. 
Jungtinių Valstijų politika. Į Jie kaltina ir Tarybų Są- 

m . . • j- i • i junga. Reikalauja iš Urug-i * i i * odė lai ,vajaus mažinti TSRS am-
ke apsi ankymo vice-prezi-j J -u k Jieie§.
dento Nrksono. Po to į Lo-I q ljm bi ‘ <<įvesti tvar. 
tynų Ameriką buvo nuvy- Ra Kubo/e„ JBet eilg žrno. 
kęs prezidento brolis n- ns - _ ka(J genas
sugris sake, kad mkia Va)stij s _
keisti politiką linkui Loty- ■ su Lot Ameri.
nu Amerikos.................... Ikos šalimig atRyveno.

Kodėl taip piktai pnes «gouth to the border” poli-
Jungtines Valstijas išstojo 
panamiečiai, — klausė ko
respondentai prezidento Ei- 
senhowerio. Jis jiems atsa- 
kė, kad ir jam tatai yra j 1 ♦ nrplrvhlK 
“galvosūkis” n e supranta-piCKyBUo 
mas dalykas.

Bet išj3anamos. koiespon- panajpino varžybą
i bos. su Vakarų Europos ša
limis ir Jungtinėmis Valsti
jomis. Apribavimai preky
bos pasilaiko dar su Japo
nija ir socialistinėmis šali
mis.

Bet Anglijoje vis daugiau 
girdisi balsų už visiška pre
kybos varžymo panaikini
mą. Mat, jai reikalinga bū
tinai įvežti maisto produk
tu, medžio dalykų, o į už
sieni išvežti industrinių ga
minių.

tika reikia keisti.c

Washingtonas. —Karinis 
orlaivynas. iššovė dėžutę 
(“capsule”), kurioje pla
nuoja iššauti žmogų į erdvę.

Anglija pageidaujaLen- 
kijos komunistų vadas Wla- 
dyslaw Gomulka. Jis sakė, 
kad Lenkija jau daug at
siekus industrijoje, žemdir- 

kad bystėje, kultūroje, bet to 
politinę prie--dar negana tam, kad geriau 

. Reiškia, jis atsisa- gyventi.
ko nuo Čekoslovakijos pilie- Gomulka nurodė, kadLen- 
tybės ir nori gyventi JAV. kijos liaudis yra vieninga, 

! patvari, bet reikalinga dau
giau disciplinos darbo srity
je.

Jis dėkavojo Tarybų Są
jungai ir kitoms socialisti
nėms šalims už suteiktą pa
galbą, bet atžymėjo, kad 
Lenkijos žmonių gerbūvis 
turi priklausyti nuo jų pa
čių pastangų.

piezidentas s|ovaĮ<1 os ambasados mih- 
nkvsias In-I, . . . ’ • - . . ,tarinis atašė, kreipėsi į.Val

stybės departamentą, 
suteiktų jam “ 
glaudą”

Tuo pat kartu praneša,1 x x
Vice-prezidentas Niksonas|kad Čekoslovakijos ambasa- 

aną dieną net sušilęs barelį pasigedo antro savo ata- 
aw!e,^.iegius l_,ž n^tekimą pa-j§ės pulkininko Vadavo Tič- 
sitikejimo musų kapitalizmu.! f -iv, 
Jis mokė visus mokytis iš ko- kulis kaz kui dmg(5 . 
munistų, iš Chruščiovo ir kitų. —--------------- -----
Girdi, žiūrėkite, kaip jie at- - - • -
kakliai tiki komunizmu, už 
tai jiems ir sekasi!

Kodėl protingas žmogus tu
rėtų tikėti kapitalizmu ?, Tai 
būtų lygu reikalauti tikėjimo 
tuo, kas praeina, kas nyksta, 
kas miršta. 

Kapitalizmas, kaipo sociali
nė santvarka, nebeužsitarnau-Į patiekia įdomių skaičių, 
ja jokio pasitikėjimo. Vargiai > turime 
dalykus bepataisys ir visos 
mūsų smarkaus vice-preziden- 

fcto m atidos.

.pas popiežių reikalauja, kad 
vizitorius jam ranką pabu
čiuotų.

Ar mūsų Ike taip ir pa
darys ?

prezidentas kinese.

Amerikos viešosios sveika
tos ekspertas Dr. Chapman 

Mes 
69,000,000 amerikie

čių, kurie serga įvairiomis 
Į chroniškomis ligomis. Iš jų 
17,000,000 beveik pilni .palie
gėliai. Iš jų 1,100,000 guli Ii-

Kalbama, kad 
Eisenhovveris lankysis pas po-! Išvada: mes negalime gir- 
piežių Jk>ną XXIII. Vizitas'! tis savo sveikata.

Londonas. — E. Harman 
pasigamino lėktuvą, kurio 
lakūnas suka rankomis į- 
rengimus ir lėktuvas be mo
toro skrenda.

Washingtonas.—JAV vy
riausybė iš strateginio re
zervo parduos apie 50,000 
tonų gumos.

Tampa, Fla. — Sudužo 
bombinis lėktuvas “B—47” 
ir 3 lakūnai žuvo.

New Delhi. —Indija ruo
šiasi iškilmingai priimti 
prez. Eisenhowerį. Nacio
nalistai bandys jo vizitą pa
versti į demonstraciją prieš 
Kiniją.

SPAUSTUVININKAI
PASKELBĖ STREIKĄ
Boston, Mass. — The In

ternational Typographical 
unijos lokalas No. 3 pa
skelbė spaū s t u v i n i n k ų 
streiką, 
klauso 
jiems sustreikavus 
darbo 4,000 spaudos darbi- 4 dieną prezidentas Eisen- 

‘ . howeris leisis į 20,000 mylių

Prie lokalo pri- 
1,200 darbininkų, 

neturi

Paryžius.—Francūzija dar 
neturi atominių bombų, bet 
mano pasigaminti ir daryti 
jų bandymus.

Washingtonas.—Gruodžio

ninku.

TORONTO, Canada. — 
Tarybų Sąjungos atstovas 
A. A. Arautunianas kvie
čia Kanadą prie platesnių 
kultūrinių apsikeitimų.

PARYŽIUS. — Francū
zija nuėmė suvaržvmą pre
kių įvežimui iš Vakar u 
Europos ir Kanados. 200 
skirtingų prekių bus įleista 
be varžymo.

naujas TSRS ambasado
rius S. Červonenko.

Maskva. —Pasaulinį lėk
tuvų greiti laimėjo Tarybų 
Sąjungą. Pulkininkas G. K. 
Maslovas lėktuvu “E—66” 
darė 2,388 kilometrų (1,493 
mylias) per valanda. Iki da
bar greičio rekordas pri
klausė Jungtiniu Valstijų 
kapitonui W. W. Irwinui, 
kuris 11958 m. skrido 1,403 
mylias per valandą.

dentas P. P. Kennedy rašo, 
kad tos respublikutės gy-i 
ventojai nepatenkinti Jung
tiniu Valstijų viešpatavi
mu Panamoje. JAV turi per 
tą šalį prakasta Panamos 
kanala. Jos viešpatauja ne 
vien kanalo srityje, bet vi
so ie Panamoje. JAV darosi 
didžiausius pelnus už pra
leidimą laivų Panamos ka
nalu, o tos respublikos liau
dis gyvena varge.

Lotynų Amerikos žmonės 
nepatenkinti ir Jungtinių 
Valstijų “tėviška globa”. 
Pikti išstojimai prieš Ku
bos dabartinę vyriausybe 
dar daugiau iššaukė prieš 
Jungtines Valstijas senti
mentą Brazilijoje, Venezu- 
eloje ir kitose Pietinės ir : 
Centrinės Amerikos šalyse. 
To pasekmėje net Jungti
nėse Tautose eilė Lotvnu 
Amerikos delegatų nebal
suoja už JAV statomą Tur-

Londonas. —Anglija jau 
, preky-

EXTRA
Kaunas. — Lietuvos upių 

tėvas Nemunas jau duoda 
šviesą. Po dvejų metų sta
tybos darbu, lapkričio 5 d., 
paleista veiklon pirmoji tur
bina Kauno hidroelektrinės 
jėgainės. Įvyko masinis mi
tingas. Dalyvavo atstovai iš 
visos Lietuvos kraštų.

A. Va'ivutskas
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Rojus Mizara ziejus, turįs įdomių ekspo
natų.ISas rašo ir sakoC--*

PAGALIAU IR JIS 
PRIPAŽINO!

Per visus keturiasdešimt
metų Chicagos menševikų i 
dienraščio redaktorius ne
tikėjo, kad tieji jo amžinai 
prakeikti “bolševikai” ką 
nors gero gali duoti, ką 
n o r s didelio pasiekti bei 
nuveikti. Dar taip neseniai 
jis dar kartą, gal jau tūks- 
tantaji karta, ne tik amži- 

LAPKRIČ1O 3 DIENĄ Panamos respublikoje įvyko nai prakeikė, bet palaidojo 
didelės demonstracijos prieš Jungtines Valstijas. pa_ j visą tarybinę santvarką. 

. daryta nemaža žalos mūsų ambasadai ir kitoms įs^ai-! t -^et štai ghnė Lunik III. 
goms. Mūsų diplomatai turėjo slapstytis nuo supykusių ■ 
panamiečių.

Mūsų vyriausybė pasiuntė protesto notą. Panamos 
vyriausybė protestą atmetė ir paaiškino, kad tos prieš- 
amerikinės demonstracijos buvo iššauktos mūsų ten lai
komų karinių jėgų. Ji sako, kad tos jėgos savivaliauja,! 
nepagerbia respublikos teisių, nesiskaito su vietos gy
ventojų sentimentais ir tradicijomis.

Kaip nekalbėsime, padėtis Panamoje yra nesveika, 
nenormali. Per visą šalį eina kanalas, kurį valdo Jung
tinės Valstijos. Panamoje Amerika nuolatos palaiko ar
mijos dalinius.

Kokia gi šalis amžinai toleruotų tokią padėtį? Jo
kia. Jeigu iki -šiol panamiečiai pakentė svetimų jėgų 
buvimą savo šalyje, tai tik todėl, kad jie silpni, neskait
lingi. Jie savo nusistatymą gali pareikšti tik demonstra
cijomis, kartais net ir riaušėmis.

Čia nieko nepagelbės protestų notos. Čia reikalin
gas griežtas visos padėties pakeitimas.

Su Panamos kanalu turėtų būti pasielgta taip, kaip 
buvo padaryta su Suezo kanalu. Panamos kanalas turi 
būti sugrąžintas panamiečiams, padarant su jais sutartį 
dėl kanalo vartojimo mūsų šalies prekybos reikalams. 
Mūsų ginkluotos jėgos iš Panamos turėtų išsikraustyti. 
Tiktai tada Panamos respublika galėtų skaitytis tikrai 
nepriklausoma šalimi.

Bet ar mūsų vyriausybė galvoja taip santykius su 
Panama pertvarkyti? Labai abejotina. Nei Valstybės 
departamentas, nei prezidentas apie tai nė kalbėti ne
kalba.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......  $9.00
United States, per 6 months $5.00

• Queens Co................. $10.00 per year
Co........ $550 per six months

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$10.00 
$5.50 

*12.00
$6.50

Panamoje persergejimas

šviesų socialistinį rytojų. 
Na, o toks Sidzikauskas, 

!pabėgęs .nuo savo žmonių 
ir suradęs šiltą prieglaudą 
po šaltojo karo kurstytojų 
skvernu, padėjęs šalin vi
sokią gėdą, nuodija Ameri
kos žmones ir įstaigas 
priešlietuviškais nuodais!

Tai juk darbas visiškai 
prasiradusio parsidavėlio!

PASITEISINO 
IŠMINTINGAS 
ŽMONIŲ NUTARIMAS
‘ Šiomis dienomis Ameri
koje lankėsi tolimos afri- 
kiškos šalies Guinėjos res
publikos prezidentas Sekou 
Tourė. Įdomus ž m o g u s, 
įdomi jo atstovaujama ša
lis-

Tik prieš apie vienerius 
metus Francūzijos imperi- 

Matematikai ir inžinieriai |alistin® vald,žia 1®ido !vaj- 
visas šitas problemas išspren-:savo kolonijoms Af- 
dč teoretiškai. Bet Sovietų ' rikoje nusispręsti savo liki- 

pasisekė išspręsti i mą. Iš francūzų pusės pro-

Laikraščiai įdėjo anos pu
sės Mėnulio nuotraukas. 
Visas pasaulis susižavėjo 
negirdėtu tarybinio mokslo 
laimėjimu.

Sunku pasakyti, atsipei
kėjo ar išsipa g iriojo ir 

j “Naujienų” redaktorius. Ir 
I jis jau rašo:

Sąjungai 
jas n* praktiškai. ^ Sovietu ra-1 pagancĮa buvo pagrįsta įti- 
!Sct“ ; erc ven' kinėjimu kolonijų žmonių,
pustrečios dienos pasiekė me-;cluugumoje negrų, jog Jie 
nulio orbitą ir, lėkdama to- be francūzų imperialistų 
liau, spalio 7 d. per 40 minu-! globos visiškai negalėtų sa* 

(čiii fotografavo jo paslėptąjį, vo reikalų tvarkyti. Tenka 
šoną, kurio 70 nuoš. tada buvo pasakyti kad VISOS -eilės ko- 
apsviesti saules spinduliais. 1 ..v - n .T riT v iloniju žmones paklausė tosLuniko III žygio pasiseki-; 7 _
mas įrodė, kad ir žmogaus ke- pPttgUUClos 11 nutaie pa-
lionė į menulį nebėra tuščia silikti toje imperialistų glo- 
fantazija. Automatiškai vai- boję, 
ruojama mašina šitam tikslui j . ■ . . _
gali būti padaryta; belieka t Kitaip pagalvojo Gume- 
tik aprūpinti ją tokiomis prie- jos žmones, kuriems labai 
taisomis, kad ji, grįždama 4nt-; sėkmingai ir išmintingai 
gal, nesudegtų žemės atmes- vadovavo Demokratinė 
geroje, kaip kad sudega dau- ,ti;a h. jQS genera. 

i guma meteorų ir meteoritų, i į. . ■> , • m .
Vadinasi, žaizda negydoma, paliekamos tos pa-;žitas technikinis keblumas ne-i !P1S T?e 1, ,° 11 S, . 

čios sąlygos, kurios pagimdė lapkričio 3 dienos demonst-! abgi°tmai bus. nugalėtas ne-u e. le nu a savo a simes- 
’ 1 1 tolimoje ateityje. .įi nuo francūzų ir pasi-

Rusai kol kas yra pralenkę; skelbti nepriklausoma, lais 
; visus savo sugebėjimu pasiek-;Va respublika. Nuo to lai' 
jti erdvę už mėnulio ir paro- < 
' dyti neregėtą iki šiol jo vaiz-

racijas ir kurios užtikrintai, pagimdys jų dar daugiau 
ir dar aštresnių ateityje.

Prancūzu ultimatumas
PRANCŪZUOS VALDŽIA ruošiasi pradėti išban-i ~ - -

dymus savo atominių pabūklų. Sprogdinimai būsią pra- tą amžinąjį tarybines $an- 
vesti Saharoje. Nors prieš tai protestuoja visas ara- tvarkos graborių jo nelai- 
’biškas pasaulis, bet ji nuo savo tikslo nežadanti pasi- turingieji pasekėjai? Jie tik- 
traukti.

Dabar Francūzija davė Amerikai, Anglijai ir Ta-;
rybų Sąjungai kaip ir ultimatumą. Jos atstovas Jung-ipatapo Maskvos agentu! 
tinėss Tautose pasakė:: Mes atsisakysime atominių! ,T 
bandymų ir atominių ginklų tik tada, kada anos trys

’šalys panaikins savo atominius ginklus! Kaip dabar da-1 LIUDININKAI 
lykai stovi, tai francūzai jaučiasi, kad jų šalis pada-! iš Lietuvos priešų spali 
romą antraeile, bejėge prieš anas, kurios turi atomi-|cjos sužinome, .Jcad ‘ šiomis■ 
nius.ginklus. klienomis vėl buvo nusidavęs

Negalima sakyti, jog francūzai neturi jokio patei- j Lietuvos niekintojai ir j 
sinimo savo nusistatymui. Bętgi jei ir jie apsiginkluotų 
atominiais ginklais, tai atominio karo grėsmė žmonijai 
padidėtų. Taikos išlaikymas reikalauja, kad atominių 
ginklų gamyba nebebūtų plečiama. Reikia, kad būtų 
einama prie atominių ginklų sunaikinimo. Tarybų Są
junga jau seniai siūlo taip padaryti. Neseniai Jung
tinėms Tautoms patiektas tarybinis planas už' visišką 
nusiginklavimą apima ir atominius ginklus.

' e e I

Reikia tikėtis, kad šis francūzų ultimatumas pa
skubins pasitarimus dėl visiško nusiginklavimo. Reikia 
tikėtis, kad busimoji viršūnių konferencija nusiginkla
vimo klausimą plačiai aptars ir padarys pradžią susi
tarimui. Jei taip įvyktų, tai ir francūzams nebeliktų 
pagrindo pradėti atominius bandymus.

ko jau prabėgo vieneri me
tai. Toji garbinga sukak-

Ką dabąr pagalvos ^pie

Dar kartą senojoje Merkinėje ' "“„S'J
kianti. Rimtai galvojama 
ją atremontuoti ir ten pa- 

Kai tik ątitrūkstu nuo šio kaimo kapinėse ir pa- daryti didelį muziejų.
rašomosios ir nuo gydytojų, 
paskirto man režimo, sten
giuosi pamatyti daugiau 
Dzūkijos, tai, gaunu pa
kvietimą iš Merkinės, kad 
aplankyčiau jų vi d u r i n ę 
mokyklą, kad susitikčiau 
su mokytojais ir mokslei
viais. Kaip Merkinę pa
siekti?

Atvyksta Varėnos raiko
mo sekretorius Br. Marti
šauskas ir sako:

Sėskite į mašiną ir 
žiuojame!

Važiuosime trise: H. 
manas, sekretorius 
Kur pirmiausia?

Rūpi man aplankyti

5-as laiškas iš Druskininkų

laidojo. žodžiu, gyvenimas verda
Kapinės ant kalnelio, iš kunkuliuoja.

tolo matosi. Bet jos ap-1 Merkinė, beje, labai nu
leistos, užžėlusios, nėra gė-į kentėjo karo metu; fašistai 
lių, antkapiniai akmenys; ja smarkiai bombardavo, 
vos įmatomi. (Tai, 
viena neigiamybė,-

antkapiniai akmenys; ją 
beje, Ne visos paliktos žaizdos 

kurią dar užgydytos.
pastebėjau daugelyje Dzū- Miestelyje sutikau niu- 
kijos kapinių. Man rodosi, į jorkiškio S. Večkio brolį, 
Apylinkių tarybos turėtų į taipgi jo dukrą su vyru ir 
reikalauti, kad visos kapi- trimis vaikais. Žentas turi 
nės būtų užlaikytos kaip ! pasistatęs naują namą. Jis— 
kultūringoje 
būti užlaikytos: 
tos, papuoštos. Kas negei

tautoje turi traktorininkas.
prižiurę- Buvo šeštadienis. Po to, 

t-- kai mūsų susitikimas su 
bia mirusiųjų, negerbia sa- moksleiviais baigėsj, sporto 
vęs.)

Nerandu Povilo kapo.
Netcliese^ matome kolū- j L’ooią kartą teko

Pra-1 Pavažinėti po Dzūkijos kol- 
augo rašytojas Vincas šome, kad ji ateitų pas ūkius, pasiekti Makniūnus, 

Su- mus, kad padėtų atpažinti. .Savihonis, Ryliškius, Tanj- 
Ateina ir rodo- jcionis, Druskininkus, Mizo-
—Čia, va, tamstos brolis, j Nociesas ir kitus kai

tinus. Visur matėme stato
mus kolūkiečių naujus na-

I mus.
Po minutės susikaupimo! Ju žu™alist« V. Zuike

liai iekame kapines. ivicium buvome nuvykę į
—Kaip tamstos vardas ir : JUsL,.

pavardė? — klausiu gero
sios kolūkietės.

—Vladzia Rymašauskienė.
—Geros bulvės šiemet?
—Taip, geros. Užderėjo!; 
Jau keletas maišų stove-1

jo pilni bulvių. įšaltos va"|aiaus įr visokio maisto. Te- 
gos tik raudonavo. j ko ir mums jo paragauti,

raudo-;įjk gaįĮa> ka(Į buvo vėlus 
I laikas ir mes negalėjome 
pasisvečiuoti kartu su tal- 
_ . J. PaČkauskai 
džiaugėsi, kad šiemet labai 
gerai užderėjo bulvės. Tie- 

■są pasakius, visoje Dzūki
joje bulvių derlius šiemet

va-

ir as.
■ salėje vyko linksmus šokiai.

Statyba
Su- 

bartonių kaimą, kur gimė kietę bulvis kasant. 
: ir 
.Krėvė - Mickevičius. I 
bartonys jau nebe tie, ko
kius atsimenu: nėra tos 

j ūlyčios, kokia, atmenu, bu- žmona ir vaikai ilsisi, o ana i 
vo, iš abiejų pusių apgulta ten, tolėliau, ubagė, kurios 
klevų ir liepų. Kaimas jau aš nė pavardės nežinau, 
seniai išėjo į viensėdžius, 
išsiskirstė. Tokiame kaime 
rašytojas nebūtų galėjęs 
semti medžiagos savo 
“Skerdžiui.”

Pažymėtina tai: visi Dzū
kijos kaimai, kuriuos aš 
pažinojau, jau be ūlyčių, be 
sodelių, be darželių, visi 
dar buržuazijos laikais išė
jo “ant kolonijų.’'

Tarybų Lietuvos vyriau
sybės nutarimu, p i r k i a , 
kurioje rašytojas gimė ir 
augo, turi būti paversta 
muziejumi, bet pirkia —il
go amžiaus sukniubinta^. 
Ką daryit? Reikia ją at
statyti tokiame pat stovy-

gražioje vietoje stovintį 
Kasčiūnų kaimą, kur gyve
na mano giminaitis J. Pač- 
kauskas su savo šeima. Pas 
jį tą dieną buvo talka bul- 

> vėms kasti. Talkai buvo 
i pagaminta ir naminio

nas bulves, o ne baltas?? i
—Raudonos —drūtesnės, I 

nepūva, —- atsako maloni kininkais. 
moteriškė.

Merkinės mokykloje
Merkinės sporto salė, ku-| ’’‘ ‘ -

rioje įvyko susitikimas su. labaį geras, j 
mokytojais ir moksleiviais, 
buvo kupina* žmonių — 
moksleivių ir suaugusių, i

Mitingą atidarė mokyk-1 
los direktorius Kaz. Grin-'

tis Guinėjoje buvo plačiai Įe> toję pačioje vietoje, ant 
atžymėta.

Ką gi parodė vien-erių
metų patyrimas? Į šį klau-!

tų pačių pagrindų. Ir mes 
radome statytojus baigian
čius rašytojo gimtąją pir- 

Ikią atstatyti.
- Ti« nurodo kadi TaiP> man atrodo- viskas , •- JIS nuioae, Kaa111„n„žn : i.„ kadaise KGV1C1US-

tik vieneriu metu Datvri-1 Panasu I tai> ltą Kaaalse> 
mas iau pilnai patvirtino | Prieš artl 50 metų> maciau’ mas jau pilnai paiviiiinu . l n. virĄ/|no; 1011
Guinėjos žmonių nuospren-l

; clžio tei sing u m ą . Nors L v. .
j francūzai Guinėją ekono-; dziojo, mane,
I miniai' boikotuoja, šalis; Jokioje smulkmenas ir net 
ekonominiai gerai progre-jos tėveliai 
šuo ja. Ji gauna paramos Ų108®. Atmenu, kai ra- 

. Į iš sočialistinių kraštų. Gra-;sy^?, tėvas, seniūnas, pa-
meizikai į Washmgto n ą. v— VyStOsi tos jaunutės! sididziuodamas man pasa
lu im-Q i-on bnvn iv T.ntviJ J ■ ,.. šalies ir' kodavo apie savo budinkus,

Tik I dažnai primindamas, kad 
__  nepriklauso-1 SŪ>1US m°kytas> da to jis 

mo gyvenimo metus atsida- kaime jau neišgyvens!
1 - • • 1 ’ Br. Martišauskas, kaip

irai pamanys, kad jų vadas 'simą atsako žurnalas^ “New; 
■arba visiškai pablūdo, arba Times.’ T’* .....~/1''

Su jais ten buvę ii Latvi-. neprįkiausomOs šalies 
jos panašus ‘atstovai ir į kuįtūriniai reikaiai. 
liudiję pirsam e r i k i n e s ■ vienerius . 
veiklos komitetui. Lietu- j1 
vius “vaduotojus*” atstovą-1

Ką parode praėjusieji rinkimai?
PRAĖJUSI ANTRADIENI aštuoniolikoje valstijų i 

įvykę rinkimai nedavė nieko naujo. Nei demokratai, nei 
respublikonai negali jais labai džiaugtis. Vienur lai
mėjo vieni, kitur kiti. Kadangi tai buvo tik valstijiniai 
ir miestiniai rinkimai, tai juose didieji šalies ir pa
saulio reikalai nebuvo sprendžiamais vienos ar kitos 
partijos pasirodyme. Beveik viskas priklausė nuo asme
nų ir vietinių problemų.

- Paimkime New Yorko miestą. Miesto majoras la
bai karštai stojo už 4-tą pataisymą prie valstijos kon
stitucijos, kuris būtų leidęs išleisti pusės bilijono dole
rių vertės bondsus dėl taisymo senųjų ir statymo naujų 
mokyklų. Bet pataisymas nepraėjo.

Long Islande Suffolk apskrityje per keletą desėtkų 
metų viešpatavo respublikonai. Bet ten iškilo aikštėn 
viena iš nešvariausių korupcijų. Piliečiai pasipiktino 
respublikonais ir juos išmetė iš vietų.

Taigi apsigavo tie, kurie pranašavo, kad šiuose 
kad ir gana ribotuose rinkimuose bus aiškiai parodyta 
kryptis dėl 1960 metų prezidentinių rinkimų. Nieko 
įfonašaus neatsitiko.

Nieko nesurado
■ ' MŪSŲ VYRIAUSYBĖS UŽSISPYRIMU Jungtinių 

,Tautų Saugumo taryba pasiuntė į Laosą delegaciją.

. Svečiai ?
j Viėlfą* sekmadienį į Dr 
Įkininkus buvo atvykęs Lie-’* 
| tu vos prezidentas Justas 
i Paleckis su žmona ir dviem 
i s a v o vaikais — sūnumi 

Man pasakius sveikinimo' justu ir dukra Vita. Bu- I I'x 4-«>■ _ I t 1 «■ <« * • \Z < • -w~x «■ . • •
P° to j miškus pagrybauti. Prez. 

sekė pačių moksleivių_ pro-! paieckis žadėjo’ praleisti 
grama. Trys moksleivės -— ■ Druskininkuose savo at6- 
Bingelytė, ^Lučauskaitė ir stogas, o tai reiškia — ra- 
Radvilevičiūtė —- papasa-;mįaį padirbėti; turi pasa
kojo api-e tai, kaip jos pra-brėžęs nemaža parašyti ir 
leido atostogas — vasarą kartu, aišku, pailsėti.
buyo_ nuvykę net į Rygą ; j Praėjusiais metais ato- 
kalbėjo komjaunuoliai Mi-;sįOgų jįs neturėjo; šiemet 
liūte ir R a m a s k evicius; • vasara taipgi negalėjo ato- 
skaitė apie Merkine eilė-, ^togauti, buvo užimtas 

L u c k a u s k a i ye vajgtybiniais reikalais.
ūnaitė, abė-j Įdomių dalykų jis pasa

kojo apie tarpparlamentinę 
Į konferenciją, neseniai pasi
baigusią Varšuvoje, kur jis

į Atmenu, kai, rodosi, 1911 kalbą, trumpai kalbėjo re-jVome išvykę į Baltarusijos 
'metais rašytojo sesutė ve- daktorius Zimanas. 1-1 

rodinėdama

)rė visa eilė naujų mokyk-:
<j, apšvietos klubų, kultu-i šeimininkas, tariasi su sta- 
riniu namu.

Teisingai “New Times” |
Pasak kunigų1 pabrėžia: “Guinėjos žmo-

vęs amžinai prasimelavęs' 
ir sunkiai nusidėjęs prieš; ' 
lietuvių tautą Vaclovas Si
dzikauskas, o latvius — Vi-; 
lis Masonas, i
“Draugo” 
jie komitete parodę, 
“Raudonieji tik durtuvais 
išsilaiko Pabaltijo kraštuo
se.” Reiškia, tie pikti su- 

t tvėrimai dar kartą biauriai 
lapsimelavo, dar kartą vie
šai pademonstravo savo iš- 
davikiškumą, neprieteliškir 
mą savo tautoms.

Štai tik prieš mėnesį ki
tą Lietuvoje lankėsi net 
dvi Amerikos lietuvių eks
kursijos, apie keturiasde
šimt žmonių. Jie 
po visą Lietuvą, 
daugybėje įstaigų 
nių, kalbėjosi su 
žmonių, ir sugrįžę teigia, 
kad niekur jie nematė jo
kių durtuvų viešpatavimo. 
Jie tik matė Lietuvos žmo
nes paskendusius įvairiuo
se socialistinės statybos ir 
kūrybos darbuose, entuzias
tiškai statančius naują ir

(lapkričio 3 d.), 
kad

važinėjo 
lankėsi 

ir įmo- 
šimtais

nėš ir jų vadai energingai 
darbuojasi ne tik už savo 
šviesesnę ateitį, bet už at
eitį ir visos Afrikos. Jie 
taipgi stengiasi apšviest 
tuos baltuosius barbarus, 
kurie ir šiandien žmogų 
sprendžia pagal jo odos 
spalvą, o ne pagal jo būdą, 
užsilaikymą, gabumus.”

Viskas rodo, kad nepri
klausomai Guinėjos respub
likai lemta savo gyvenimo 
ir darbų pavyzdžiu nušvies
ti kelią visiems Afrikos 
žmonėms, kurie tebeneša 
francūzų, belgų, anglų im
perialistų jungą.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė kaltina Belgijos 
ambasados narę Mariją Gre- 
indi - Czerwertinską, kad 
ji diplomatijos paštu siun
čia į užsienį melagingas ko
respondencijas.

Girdi,, ten yra rankas prikišę šiaurinis Vietnamas ir 
Kinija. Bet delegacija jokių įsiveržėlių iš niekur ne
inate ir nesurado.

Laosoje sukilimus veda Laosoš darbo žmonės prieš re
akcinę mūsų ginklais palaikomą savo valdžią. ,

tytojais, apžiūri statybą, 
teiraujasi to ir kito.

H. Zimanas ragina- 
mane nusifotografuoti su 
statytojais, palei būsimą j į 
Krėvės muziejų.

Darbininkai - statytojai 
pasakoja man, kaip greit 
jie baigs, kaip viskas atro
dys. Dalijamės cigaretė
mis. Man rūpi vienas daly
kas ir aš klausiu^

—Kuris čia iš jūsų bo
sas?

—Pas mus bosu nėra! — 
nei piktai 
atkerta

Mano 
juokais, 
gautas.

“Pas

nei tai juokais 
man vienas jų.
bičiuliai leidžiasi 

Aš jaučiuosi it su

sa-

mus bosų nėra!..” 
Kiek visa tai pasako!..

Raitininkuose
Panorėjau aplankyti

vo brolio Povilo, kurį ban
ditai užmušė, kapą.

Povilas su šeima gyveno 
Navoplentų kaime. Suniek- 
šėję* buržuaziniai naciona
listai vieną naktį užpuolė, 
užmušė jį, jo žmoną, sūnų 
ir dukrą, taipgi ten. pat 
nakvojusią ubagę. Kadangi 
žmona buvo kilusi iš 'Rai
tininkų tai visus penkius

raščiūs 
ir B a 
jo pionierių atstovės: Ba-į 
kaitė, Ališauskaitė, Zinke-, 
vičiūtė; taipgi kalbėjo mo- 
kytojai Vitkus, Pilkauskie- ■ vadovavo tarybinei delega- 
nė, na, ir pats direktorius i cuak 
K. Grinkevičius. Mokslei- j 
viai pašoko, padeklamavoI 
ir suvaidino trumpą veika-i 
liuką. Viskas praėjo labai 
kultūriškai.

Po to patys mokytojai pa
vaišino mus skaniais pietu
mis.

Merkinėje, kuri kadaise 
buvo atsilikęs kampelis, 
šiandien daug inteligenti
jos. Pasitarus su direkto
rium K. Grinkevičium, su
žinojau, kad vidurinėje mo
kykloje šiuo metu mokosi 
330 moKsleivių. Mokytojų 
čia viso yra 22; yra trys 
gydytojai. Ligoninėje 25 
lovos. Neužilgo čia bus 5 
gydytojai. Ligoninės vy
riausias gydytojas, beje, 
yra daktaras Stančikas. 
Yra ir veterinarijos gydy
tojas — Cegelis.

Miestelyje yra mašinų 
remonto stotis, kur dir
ba 6 su aukštuoju mokslu 
inžinieriai.

Įkurtas čia nedidelis mu-

465 tony teleskopu
Tarybų Sąjunga įrengė 

didžiausią pasaulyje teles
kopą. Jis yra Pulkovo pb- 
servatorijoje, netoli nuo Le
ningrado. Teleskopo stik
las diametriškai yra 72-ejų 
pėdų. Jis sveria 65 tonas, 
o su įrengimu 380 tonų.

Tarybiniai astronomai 
per šį teleskopą seka įvy
kius ant Mėnulio. Dr. Ni
kolajus Kozyrevas sako, 
kad ant Mėnulio yra rūkų. 
Tas reikštų, kad ten dar 
yra rusianančių vulkanų. 
Sakoma, kad yra maži kie
kiai ir oro.

Dabartinis tarybinių 
mokslininkų paleistas Lu
nį kas III, kuris skrenda 
aplink Žemę ir Mėnulį, pa
gelbės plačiau apie Mėnulį 
sužinoti.

Kalbink užsirašyti ibiisvQ 
tuos, kurie jos dar neskaito.
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vieneriais metais pasigami-1 vo pastatytas .šis pamink- 
na apie 25,000,000 uncijų llas.

y aukso. Jungtinės Valsti” 
‘■turį $19,500,000,000 vei

nlonki 1’cfurK i malūnsparniui, biblioteka, aukso, 
jau pidCldl Ibiyie | ambulatorija, muzikos sa-.ą ~~--------- " ~
Antarktika J0"as-” Tačiau pag>-in<|iiiis tirpstamitai nunu Į ledlaužio pranašumas nei r

Antarktika arba Pietinis tas. Svarbiausia, kad ato-i Šveicarijoje — kalnu 
polius užima virš 5,000,000 j minis ledlaužis 
ketvirtainių mylių. Tai 
pusantro karto didesnis 
plotas už Jungtines Valsti
jas.

Iki 1925 metų pasauli
niai mokslininkai tik pa- 
krašius to ledais užkloto' 
ploto buvo ištyrę. Bet per 
dvejus pastaruosius metus 
padalytas didelis progre
sas, taip, kad jau tik apie 
ketvirtadalis liko, 
buvo, arba virš jo 
de žmogus. Žinoma, per 
skridimas arba pravažiavi 
mas dar 
ma. v

ĮVAIRUMAI jos Monumentas Plevnos be
tas rojams — unikalus koply

čios pavidalo pastatas. Jis 
I visas išlietas ųš ketaus, o jo

Lietuvos gyvenimo kronika

___~ _____...j gali metus 
i laiko plaukioti nepriartė- 
damas prie kranto. Tokiam 
ilgam laikui ledlaužis aprū
pinamas branduolinių de
galų atsargomis. Tuo tar
pu ankstesnieji ledlaužiai, 
varomi anglimi arba nafta, 
apsirūpindavo atsargomis 
tik vienam - dviem mėne
siams. Ir dar. Atominis'čių šalie; 
ledlaužis galės Įveikti 2.4 ledynuose 
metro storumo leda, I 
leis jam plaukti tiesiai i 
Šiaurės ašigalį.

(Metras turi 3 pėda sr 3 
nereiškia ištyri- j colius ilgio.)

lyj-e — jau daugiau kaip 
pusė šimtmečio veikia spe- ■ 
ciali k o m i s ija, teikianti ■ 
n u o d u g nius kasmetinius ; 
pranešimus apie šalies le-1

kur ne- 
neskrai-

tini komisijos pateiktą pra
nešimą, Šveicarijos Ledynai 
visuotinai ir gana greitai 

Iš 89 ledynų, esan- 
s teritorijoje, 83 

■ vyksta 
kas tirpimo procesas,

būdingiausius karo epizo
dus, lauro vainikus ir gir
liandas — iš lengvo meta
lo lydinio—špiatro.

Baigiami paskutinieji šio 
niūkaus pastato restaura

vimo darbai. Maskvos sri
ties dailės fondo meistrai- 

1 restauratoriai nuėmė nuo 
monumento kelis sluoks- 

■ nius senų dažų, išvalė jį 
anuo rūdžių ir korozijos, 
paskui padengė švinraude 

aktyvus nudažė patvariais alieji- 
ii

praneša
laikraštis IJrapo Kuz, per 

58 metus henri ras Šveicari
jos ledyną plotas sumažėjo 

BERNIUKAS GIMĘS TIK ,275 kvadratiniais kilomet- 
| rais, tai lygu vieno šveica- 
■ rijos kantono —HiugveldoTSRS pirmas atominis 

ledlaužis “Lenin”
Atominis ledlaužis, kuris stead, L. L, gimė berniu-1 

bv*vo pavadintas Tarybų kas tik vieno svaro ir 6 un-; 
valstybės įkūrėjo Lenino cijų. Net ir daktarui at ; 
vardu, dar kartą parodė tą'rodė, kad vargiai iš tokioj 
didžiule reikšmę ir naudą, • mažyčio užaugs žmogus, 
kurią duoda atominės ener- j Bet prabėgo penkeri me-1 
gijos panaudojimas ne kaitai ir berniukas jau yra 45 
rui, bet taikiems tikslams, svarų, 45 colių aukščio.! gi,

Prieš išplaukdamas į pir- • Jfkia’ jis auga‘normališ-[olfv; 
mąjį plaukiosima, ledlau- , 
zis “Leninas” tris dienas: 
stovėjo Nevoje. Tai iš tik-' 
ro pats galingiausias led-i 
laužis pasaulyje. Jo ilgisi

lį SVARO AUGA
Prieš penkerius metus' 

Magarie šeimoje, W. Hemp-i
1 t t, gįm§ berniu*

Bareljefams trūko kai 
kuriu detalių- Iš dalies bu
vo pažeisti ir ornamentai. 

, Dabar visa tai atkurta. Iš 
naujo paauksuoti užrašai.

šiam didingam monu
mentui suteikta pirmykštė

Moksliniai darbuotojai 
stengiasi parinkti respubli
kos sąlygoms tinkamiausias 
žemės ūkio mašinas, pato
bulinti naudojamas, surasti 
būdus, kaip automatizuoti 
šieno džiovinimą specialio
se džiovyklose elektros pa
galba. Technikos mokslų 
kandidatas inžinierius A. 
Indriūnas pateikė pasiūly
mus, kurie įgalina lengvai 
modernizuoti kuliamąsias. 
Mokslininkai daro palygini
mą užsieninių ir tarybinių 
mašinų dinamikos ir ekono
mikos analizę. Jau apiben
drinti tarybinio “S—4” ir 
švediškojo “Terhonijus” 
kombainų tyrimų pagal jų 
atliktus darbus rezultatai. 
Dabar tiriamas traktorius 
“DT—24” ir tokio pat ga

lo vos ir kitų rašytojų kny
gos.

Padidėjo tarybinės lietu
viškos knygos pareikalavi
mas ir užsienyje. Vien 
praeitais metais eksportuo
tos apie 400 pavadinimų 
knygos. Lietuviškos kny
gos pasiekia Lenkiją, Vo
kietiją, Suomiją, Švediją, 
Č e k o s 1 o v akiją, Angliją, 
JAV, Indiją, Italiją, Kini
ją, Pietų Amerikos valsty
bes, Japoniją, Australiją, 
Naująją Zelandiją ir kitas 
šalis. "

Knygų paroda

So. Boston, Mass.
Spalio 25 d. buvo sureng

ti pietūs atžymėjimui drau
gų M. K. Kazlauskų 40 me
tų vedybinio gyvenimo ir jų 
veikimo So. Bostone. Svečių 
atsilankė skaitlingai, buvo 
pilni visi stalai.

Kadangi tą pačią dieną 
įvyko LLD 7-os apskrities 

Į konferencija, tai ir visi de
legatai dalyvavo. Draugai s 
linkėjo K a z 1 a u skams ik 
giausių metų ir laimingam 
gyventi. Draugė Reinar- 
dienė ir draugas Niaura 
labai gražiai sudainavo ke
letą dainų. Jubiliatams 
įteikta labai gera dovana.

Draugai Kazlauskai nuo
širdžiai dėkojo rengėjams

Valstybiniame Dailės mu
ziejuje buvo surengta pirmo
ji respublikinė lietuviškosios . .
knygos paroda. Parodoje bu-!11? geroms gaspadinems ku- 
vo eksponuojama daugiau rios pagamino trek daug 
kaip 800 knygų, išleistų 1958 skanaus maisto, taipgi vi-

Maskvoje yra Įžymi vie 
ta, kuri brangi no tik tavy 

iams žmonėms, bet i

KAS TURI DAUGIAU 
AUKSO?

Šveicarijos

įkuriame stovi didingas n • 
minklas Plevnos herojam11 

i ...1877-1878 metų rus11 
' turkų kai'

PASAULYJE YRA VIRŠ
I 7,000 OBUOLIŲ RŪŠIŲ
Į ' Obuoliai yra svarbiausi
I vaisiai. Obuolių yra virš 7,- 
' 000 rūšių. Daug jų žmonės 
’išvystė iš senesnių, kitokių 
1 rūšių.
1 vManoma, kad obuolių tė- 
I viškė buvo pietrytinė Euro- 
; na ir pietvakarinė 
i Dabar obuoliai auga labai

muštuose u 
finansiniai broliu bulgaru išvadavim * < ' v

j Jau prieš 2,000
. Europos gyventojai 
obuolius ir turėjo jų

metu 
valgė 
keliu v

130 metrų, plotis — apie specialistai mano, kad Ta- iš turkų priespaudos rusu rusių.
28 metrai ir aukštis—dau-irybų Sąjunga turi dau-, kariai-grenadieriai apsivai’-,-----------------
giau kaip 16 metrų. Laive giausia aukso, būtent 89,- nikavo nevystančia šlove, i M ashingtonas. —Tarybų
įrengta 900 gyvenamųjų, ’000,000.000 vertės daugiau Herojiškai žuvusiu grena- Sąjunga ir Jungtinės Vals-
tarnvbiniu ir kultūriniu negu Jungtinės Valstijos, dieriu. užimant turku tvir- lijos eina prie susitarimo
patalpų, jų tarpe angaras Jie mano, kad TSRS kiek- tovę Plevną, garbei ir bu- Antarktikos reikalais.

lingumo angliškojo trakto
riaus “Ferguson” variklių 
darbas. Technikos mokslų 
kandidatai J. Filipavičius, 
J. Vitkauskas ir inžinierius 
A. Žvironas kuria naujus 
prietaisus,

Platus lietuviškosios 
knygos kelias

Vos iš spaudos išėjus į 
rusu kalba išverstiems A. 
Gudaičio - Guzevičiaus 
“Broliams,” tai knygai iš 
kitų respublikų buvo gauta 
45 tūkstančiai užsakymų. 
Lietuvos knygų prekybos 
valdyba gauna užsakymus 
iš Maskvos, Leningrado, 
Novosibirsko, Alma-Atos, 
Chabarovsko, Baku, Mins
ko, Rygos ir kitų miestų. 
Iš Lietuvos siunčiamos Do
nelaičio, Baranausko, Mai
ronio, Žemaitės, S. Nėries, 
Cvirkos, Mieželaičio, Venc-

metais.
Moderniška mokykla 

kaime

Kaišiadorių rajone Naujo
je Rumšiškių gyvenvietėje pa
statyta 480 vietų nauja vidu
rinė mokykla. Moky kloję 
įrengti biologijos, chemijos, fi
zikos ir kiti mokomieji ka
binetai, įsteigta mokinių val
gykla. Senąją Rumšiškių apy
lanką artimiausiu laiku už
lies Kauno jūra ir pro nau
josios mokyklos langus bus 
matomi melsvi Kauno jūros 
vandenys.

Simfoniniai koncertai 
kaimuose

Valstybinės filharmonijos 
simfoninis orkestras gastrolia
vo Alytaus, Panevėžio, Kupiš
kio, Naujosios Akmenės, Jo
niškio rajono Stalino vardo 
kolūkyje ir kt. Koncertų pro
gramoje buvo lietuvių, rusų 
bei užsienio kompozitorių kū
riniai. Drauge su simfoniniu 
orkestru koncertavo Operos ir 
baleto teatro solistai.

siems dalyviams už atsilan
kymą ir už visų suteiktą 
dovaną.

—Mes, pasitenkinę tuo, 
aukojame Laisvei 15 dole
rių, kad Laisvė gerai gy
vuotų dar ilgus metus nau
joje vietoje,—sakė jis.
IŠ LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO SUSIRINKIMO
Lapkričio 1 d. įvykęs su

sirinkimas buvo labai skait
lingas. Atsilankė ir 7 drau
gės, kas padarė susirinki
mą gyvu. Visos draugės 
ėmė balsą diskusijose, kas 
yra pagirtina. Draugės kal
ba gerai, j dalyką, kiekvie
name klausime.

Kanadiečių Liaudies Bal
so laišką priėmus, nutarta 
surengti pramogą. Išrink
ta komisija tam darbui, 

į Diena ir kitkas bus praneš
ta Laisvėje.

A. RUdzinskas

į Prie gintarines Baltijos gražiai klesti 
naujas, šviesus gyvenimas

Lietuvoje nepasikeitė, tur mų išvaizda, tiek ir gyve- 
būt, tik tai, kad ją, kaip ir nimas juose kaip diena nuo 
prieš tūkstančius metų, nakties skiriasi nuo to, kas 
skrodžia Nemunas, kad jos buvo anksčiau, 
krantus skalauja amžinai pavyzdžiui, vieną 
nerimstančios Baltijos ban-‘šių respublikos pramonės ir ris, negu jis pirmiau buvo.; 
gos. Bet nebe toks, koks kultūros centrų — Kauną, 
buvo, dabai’ ir Nemunas.! Apie tai, kaip jis išaugo, 
Neseniai jo vagą perkirto' vaizdžiai liudija kad ir to- 
užtvanka, baigiama statyti, kie faktai: miesto pramonė 
galinga hidroelektrinė, ku-1 dabar pagamina produkci- 
rios turbinos jau keturias- jos šešis kartus daugiau, 
dešimt antrųjų Didžiojo negu 1929 metais, ir 
Spalio metinių išvakarėse 
pradės duoti respublikai e- 
lektros srovę, o žemėlapiuo
se atsiras naujas geografi
nis pavadinimas — “Kauno 
jūra”.
Mūsų žuvininkyste

Kaip ir prieš daugelį 
♦Šimtmečių, Baltijos jūros 
b; ngos išmeta į krantą pa
slaptingą, poetų apdainuo
tą gintarą, bet gyvenimas 
jos krantuose visiškai nepa
našus į tą, kuris čia viešpa
tavo iš viso tik prieš dvide
šimt metų. Būrinėmis ir ir
klinėmis valtimis, kurias 
seniau turėjo žvejai, netoli 
tenuplauksi į jūrą, nedaug 
žuvies tesugausi. Dabar ga
lingam Lietuvos žvejybi
niam laivynui per ankšta 
Baltijoje: šiaurės Atlante 
jis gaudo silkes, prie Kana
dos krantų — jūrinius eše
rius. ties Afrikos žemynu— 
sardines. Palyginti su prieš
kariniais metais žuvies su
gavimas Lietuvoje padidėjo 
35 kartus.
Viskas kitaip

Lietuvos miestų ir kaimų 
pavadinimai irgi pasiliko 
tie^patys, kurie buvo prieš 
įvedant tarybinę santvarką.

Paimkime, 
, didžiau-

ris yra vienas seniausių Ta- ’ metų Lietuvos pramonės 
rybų Sąjungoje, vien tik produkcija didėjo keturis 
per keletą metų išleido žy- kartus greitesniais tempais, 

■ miai daugiau specialistų, negu Suomijoje ir Norvegi- 
negu visos Lietuvos aukšto- joje, ir beveik penkis kar
šios mokyklos išleido per tus greičiau, negu Danijo- 
20 buržuazijos viešpatavi-; je. Septynmečio programai 
mo metu. Yra mieste ir ki-' 
tų aukštųjų mokyklų, 
liasdešimt technikumų.
Lietuvos laukuose

Dabar Lietuvos kaime, 
nio” odų ir avalynes kom-; ^ur_ . bepažvelgtum,

sitraukdami viską sugriovė, 
bet praėjo visai nedaug me
tų, ir degėsių vietoje išau
go miuji Šiauliai— miestas, 
kuris ir didesnis, ir gražes-

Didžiausio respublikoje “EI- j

ke-
vykdyti Tarybų Lietuvai 
paskirta 12,500,000,000 rub
lių, tai yra dvigubai tiek, 
kiek buvo paskirta per pir- 
mesniuosius septynerius me
tus, ir pusantro karto tiek,

..................... ___  , _ # , visylr|kiek buvo asignuota respu- 
b'nato produkcija turi dide- i klūkiu laukai, kurie įdir-plikos ūkiui vystyti per vi
le paklausą toli už respub- į)amj traktoriais ir kitomis su- nokario metus.
likos ribų. Mieste veikia' zell}es ūkio mašinomis. Dau- ( 3 905 metais respublikoje
naujos didelės statybinių &ek° Tarybų Lietuvos dar- pas 20 dienų,bus pagamina- 
medž/.agų gamyklos, dvira-|k° valstiečių krutinę puo-lma tiek produkcijos, kiek 
čių fabrikas ir eilė kitų į_' šia vyriausybiniai apdova-. ^uvo pagaminta per visus 
monių. Įsteigtos naujos' nojimai. Kaime išnyko trak-11940 metus. Palyginus

i aukštosios ir vidurinės spe-

pus- 
antro karto daugiau, negu 
tais pačiais metais gamino 
visa Lietuvos pramonė!

Vietoje pusiau naminės daliosios mokyklos, yra; 
gamybos pobūdžio fabrikų, ■ naujų kultūros ir sveikatos | 
kurie, be to dar, beveik visi; apsaugos įstaigų.
priklausė Vokietijos Belgi-I Naujį miestai 
jos, Amerikos bei Švedijos 
kapitalistams, Kaune išau
go didelės šiuolaikinės įmo
nės, sukurtos naujos pra
monės šakos. “Pergalės” fa
brikas gamina garo turbi
nas, kurios siunčiamos ne

I tieriai — atsirado naujos 
' mokyklos, kultūros namai, 
ligoninės, liaudies teatrai.

Praėjo septyni mėnesiai, 
kai prasidėjo didysis sep
tynmetis. Kiekviena diena

; su 
tais pačiais 1940 metais, 
mašinų ir įrengimų gamy
bos apimtis padidės 150 
kartų. Per Septynmetį bus 
pastatyta tiek gyvenamųjų 
namų, kad jie sudarytų 350 
kilometrų ilgio gatvę, už

Gamtos apsaugos 
. įstatymas

Pirma karta Lietuvos isto
rijoje priimtas Gamtos apsau
gos įstatymas. Šiuo metu nau
jai apsodinta daugiau kaip 
200 tūkstančių hektarų miško. 
Respublikos miškuose veisia
mi briedžiai, stirnos ir kiti re
ti žvėrys ir paukščiai. Daug 
naujų žvėrių ir paukščių įvež
ta iš užsienio. 34 rajonuose 
suorganizuotos gamtos apsau
gos draugijos. Inventorizuoti 
ir paskelbti saugotini 194 par
kai, registruojami gamtos pa
minklai. Imtasi konkrečių 
priemonių vidaus vandenų 
sutvarkymui. Vilniaus mieste 

I bus įkurtas 125 hektarų plo
to botanikos sodas.

J. Clivickas

pavyzdžiui, Naujoji Akme
nė — cemento į
miestas. Buržuazinė Lietu- 

tik į broliškąsias tarybines i va importuodavo cementą 
respublikas, o ir j daugelį; iš užsienio, 
užsienio šalių.

Kaune gaminami elektro- 
motorai, žemės ūkio maši
nos.

Iki tarybinės santvarkos 
įvedimo Kaune buvo dau
giausia išvystyta tekstilės 
pramonė, bet ir ji neatpa
žįstamai pasikeitė. šiais me
tais miesto imonės duos šil
kinių ir vilnonių audinių 
keturis - penkis kartus dau
giau, negu 1939 metais.
Šiaulių prisikėlimas

Senovės graikų legenda 
pasakoja apie užkerėtą 
paukštį Feniksą, kuris at
gimdavo iš pelenų. Bet tai 
—mitas, o štai — faktas.

Bet tiek šių miestų ir kai- Šiauliuose hitlerininkai be-

Pokario metais Lietuvoje pagimdo naujus darbo did-i 
išaugo ir nauji miestai, di- j vyrius, kiekviena savaitė ir i statytą triaukščiais desim- 
deli pramonės centrai.^ Štai, kiekvienas mėnuo praturti-, ties butų namajs! Paskuti-

gamintojų mįs pergalėmis.
na Tarybų Lietuvą naujo- 

1 • Rytinėje
Lietuvos dalyje vykdomi 
parengiamieji darbai di
džiausiai Pabaltijyje šilumi
nei elektros centrinei pasta
tyti. Iki1 septynmečio pabai
gos elektros energijos išdir
bis respublikoje padidės 2.9 
karto. Vilniuje pagaminta 
ir surinkta pirmoji Lietu
vos perforatorinė mašina. 
Artimiausiais metais bus 
pradėtos gaminti skaičiavi
mo mašinos. Panevėžyje 
pastatytas kabelio fabrikas. 
Kapsuke statoma automo
bilių 1 ir traktorių atsargi
nių dalių gamykla. Iš Da- 
šavos per Baltarusiją Lie
tuvos link tiesiama dujotie
kio trasa...
Šviesioji ateitis

Septynmetis atskleidžia 
Lietuvos pramonei ir žemės

šiaurinėje Lietuvos dalyje 
tūnojo didžiulės atsargos 
žaliavų, tinkančių puikiam 
cementui gaminti. Tarybų 
Lietuva jau ne tik pati pil
nutinai apsirūpina cemen
tu, bet iš dalies siunčia ir 
kaimyninėms tarybinėms 
respublikoms.
Senasis Vilnius

Lietuvos gyvenimo per
mainos visų ryškiausiai pa
sireiškia jos sostinėje—Vil
niuje. Iki Tarybų valdžios 
įvedimo mieste nebuvo jo
kios pramonės, jeigu ne
skaitysime primityvių dirb
tuvių. Dabar Vilnius gami
na metalu andirbimo stak
les, elektrotechnikos dirbi
nius, įvairius prietaisus. ■ ūkiui plačias perspektyvas.

3 pu«L Laisve (Liberty). Antrad., lapkr. (Nov.) 10. 19591 Vilniaus universitetas, ku-iPer pastaruosius dešimt

1 niais septynmečio metais T. 
Lietuvos žemės ūkis duos 
2.3 milijono tomj pieno.

Tačiau šie skaičiai dar 
neatskleidžia viso to, ką T. 
Lietuvos darbo žmonėms 
reikės atlikti, kovojant už 
tolesnį savo respublikos kle
stėjimą broliškoje TSRS 
tautų šeimoje. Lietuvoje 
bus sukurta nauja pramo
nės šaka — chemijos pra
monė. Bus pilnutinai elek
trifikuoti visi respublikos 
kolūkiai ir tarybiniai ūkiai. 
Atsiras nauji mokslinio ty
rimo institutai. Miestuose 
ir kaimuose bus įsteigta 
mokyklų - internatų, smar
kiai padidės gydymo ir kul
tūros - švietimo įstaigų 
tinklas.

Albiainy, N. Y.—New Yor- 
ko valstijoje bus paruošta 
5,500,000 eglaičių Kalėdų 
šventėms.

ĮDOMIOS ŽINIOS APIE 
TARYBŲ LIETUVĄ
Tai jau tilpo “Vilnyje’’ ir 

“Laisvėje” eilė straipsnių su
grįžusių turistų iš mūsų seno
sios tėvynės — Tarybų Lietu
vos. Skaičiau įspūdžius K. 
Petrikienės, S. Penkausko, S. 
J. Jokubkos, d-ro Margerio ir 
kitų.

Daugelis iš mūs laukė tikrų 
žinių, kaip ten dabar po tiek 
daug metų mūsų nebuvimo 
žmonės gyvena.

Pasirodo iš turistų pasako
jimų labai daug pakaitų pa
daryta, kai kuriose vietovėse 
net atpažinti nebegalima, jog 
tai ta pati vietovė, kurią iš
vykdami prieš 40-50 metų pa
likome.

Vienas- mano pažįstamas, 
kuriam dažnai paskaitau ži
nių ir laiškų iš tėvynės, vis 
teiraujasi apie Žemaitiją. Ka
da paskaičiau jam porą-treje- 
tą turistų straipsnių, tai jis 
man sako: “Tai vis Dzūki
jos arba Suvalkijos. Kai ką 
ąors užtiksi apie Telšius, tai 
man paskaityk, ar ten, kažin, 
dabar yra kokia dirbtuvė? 
Esą, kada buvęs dar Lietuvoje 
prieš 50 metų, Telšiai buvę 
nedidukas miestelis.

štai pradžioj spalio tilpo S. 
Penkausko aprašymas, kur ijs 
sumini ir Telšius, kad ten yra 
audykla, kriaučių dirbtuvė, 
cemento fabrikas.

Atsiduso senelis invalidas ir 
sako: “Taigi skamba gražiai 
ir labai džiuginančiai, kad ten 
taip dabar yra. O' mano anks-

Nutarta suruošti žaidimų 
vakarą. Įvyks lapkričio 21 
d., 5 vai., 318 Broadway 
W. Kadangi klubas rengia
si pataisyti savo kamba
rius, todėl visi nariai ir vi
si progresyviai lietuviai 
privalome atsilankyti. Ge
riausioms žaidėjams duos 
dovanas. Jeigu kas turite 
kokį tinkama dov anoms 
daiktą, atneškite, priduoki- 
te komisijai, tai nereikės 
pirkti. ?

Tai matot, draugės ir 
draugai, ką reiškia skait
lingas susirinkimas, kokius 
^rąžius darbus atliksim. 
Tik gaila, kad neatvyko ko
misijos narys • iždininkas, 
kuris buvo išrinktas ^susi
žinoti su savininku dėl 
rendos; nebuvus raporto, 
darbas susitrukdė visam 
mėnesiui.

Nežinau, gal mano praė- 
jusis paraginimas paveikė 
narius atsilankyti į susirik 
kimą. Jeigu taip, tai aš 
dar sykį prašau visus 
draugus narius lankyti vi
sus susirinkimus, nes be 
susirinkimų negalima vei
kimo išplėsti. Jeigu mes 
visus tokius susirinkimus 
turėsim, tai So. Bostono 
veikimas pasitaisys.

Į klubą įsirašė 2 nariai.
J. Skliutas

tyvoje jaunatvėje to nebuvo. 
O kažin kaip, ten ar tebėra 
ežeras toje pačioje vietoje?” 
vėl klausia senelis. “Nieko 
apie ežerą Penkauskas nera
šo,” paaiškinau jam.

Tai taip ir dar kitaip ne 
Vienas iš mūs trokštame su
žinot iš savo gimtinio kaimo, 
bažnytkaimio ,miesto ar mies
telio, kur gimę, augę ir buvo
ję savo jaunystėje. Ypač įdo
mu žinoti, kaip dabar senoje 
tėviškėje kaimai ir žemė per
tvarkyta prie darbininkiškos 
valdžios, kaip ir ant kiek at- 
budavota po karo miestai, 
miesteliai. Tą sužinome iŠ 
pranešimų, kad daug senų 
kaimų ir šiaudiniais stogais 
grytelių dar nespėta perkeist. 
Tam reikia taikos, ryžto ir 
sunkaus darbo. PatvalUkia

I



Iš Argentinos lietuvių 
kolonijos judėjimo

Argentinos lietuvių orga
nizacinis judėjimas šlubuo
ja. Nėkurios priežastys yra 
tos:

Išvažiavimai mūsų pa
žangiųjų tautiečių į tėvynę, 
ir mirtingumas, ypač akty
vistų draugų; nekuriu pri
sirišimas prie privatybės, 
LTSR; daugelio senėjimas 
visai užmirštant visuome- 
ni kultūrinį darbą, žiūrint 
tik savęs- •

Jaunimas ne tik nutautė
ją, bet ir mažai rūpinasi 
progresyviu, kultūriniu ir 
meniniu darbu, skiriasi 
nuo senesnių veteranų ir 
net nuo savo te m organi
zacinių darbų.

Tėvai mažai tesistengia 
lavinti ir kreipti savo vai
kus į pažangų kultūrinį 
darbą. Kartais matai, gir
di, kaip tėvas ar motina 
džiaugiasi, didžiuojasi, kad 
jų berniukas’ ar mergaitė

Daukanta) ir visokių rūšių 
ponai, ponios, kurie yra iš
bėgę nuo tarybinės liaudies 
teismo. Atsimindami anuos 
riebius smetoninius laikus, 
tie ponai, ponios verkia, 
dūsauja ir šūkauja prieš 
Tarybų Lietuvą. Maitina
si iliuzijomis, lauk darni, 
kad grįžtų jiems tie laimin
gi laikai.

Laikraštis “TĖVYNĖ”— 
rimčiausias. Jį palaiko pa
žangioji, demokratinė Ar
gentinos lietuvių kolonija. 
Išeina 4 lapų, 8 pusi., sa
vaitinis. Jame telpa daug 
aprašymų iš viso pasaulio 
judėjimo, o ypač apie Ta
rybų Sąjungą ir Tarybų

vien* savišalpos' draugijos 
Neptūno judėjimas silpnas. 
Kaip girdėti, tai ir ten dva
siniai daktarai kunigai no
rį gydyti. Būtų gaila, jei 
Neptūnas duotųsi užka
riaujamas tų, kurie varg
šams vietas rodo1 tik dangu
je- ?:

Neptūniečiai, būkite at
sargūs, nepraraskite savo 
garbingo vardo! Būkite sa
vo vietoje taip, kaip kad 
buvote praeityje.

Ketvirta s k a i 11 i n gesnė 
už paminėtas, turį savo 
kuopas, yra Susivienijimas 
Lietuvių Argentinoje. Šiai 
draugijai yra tinkames
nės aplinkybės šiuo mo
mentu dėl dabartinės poli
tinės padėties; toj srity, t. 
y. Lanus oesti, daugiausia 
lietuvių apsigyvenę. Ji ri-

Baltimore, Md
MIRUS

ONAI DELTUVIENEI
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui 

Juozui Deltuvai ir giminėms.

Lieto™ i“r iš vietos lietu- <«vę-
c \ n» \/ z\ rninn ov»ir

Brockton, Mass.
Operetė “Sylvija”

Lapkričio 2-rą dieną pasi
leidau važiuoti į Montello, 
nes žinojau, jog tą dieną 
jie laikys Literatūros Drau
gijos susirinkimą, ir jame 
gausiu moterų, kurios pa
gamins operetės “Sylvia” 
vaidintojams užkandžių. 
Važiuojant per taip vadi
namą Blue Hills matėsi ne
išpasakytas gamtos grožis. 
Vieni medžiai jau pliki be 
lapų, tūli tik pageltę, osul- 
tingesnėje žemėje dar pil
nai tebežaliuoja. Tuoj min
tis pasikeičia ir kyla klau- 

, simas: Ar ne tas pat yra 
ir su žmonėmis? Ir ištiesu, 
kad taip.

žmonės, kurie buvo palie
sti ligų, vargingiau gyveno, 

' mažesnį supratimą turėjo 
I prisitaikyti prie gamtos, tai 
' anksčiau mirė už tuos, ku-; 
• rie geresnėse sąlygose gy- 
i veno ir daugiau pažino gam- 
' tos tezius. Juk, gamta sa
iko: Visko yra, tik mokėk 
i tomis gėrybėmis pasinaudo- 
i ti, šalčiams atėjus šilčiau 
į dėvėk, valgyk natūralį val- 
I gį, judėk, kad nesusting- 

Lapkričio (Nov.) 14 d.'turn, pamaitink sielą su 
įvyks parengimas, operetė daina ir muzika. Tik taip 
“Sylvija.” 
B r o o k 1 y no- Aido choras, i
Rengia Meno sąjungos vie-! Montello atvažiuos brook- 
tinis komitetas Lietuvių 
Tautiško Namo viršutinė
je salėje, 668 No. Main 
Montelloj.

dvasiniai ir dėkos jums tie, 
kuriuos , pakalbinote daly- „ 
vauti. 'T-

Vaidinimas pyks šešta
dienį, lapkričio 14 dieną, 
Lietuvių Tautiško namo 
salėje, pradžia 7 vai. vak.

Iki pasimatymo,
Jaunutis

Hartford, Conn.
Trumpai iš LLD 

konferencijos
Manyta, kad Hartfordo 

korespondentai parašys iš 
praėjusios LLD III Apskri
ties metinės konferencijos 
n u o t y kius bei įspūdžius. 
Bet jie tyli.

Reikia pažymėti, kad kon
ferencija buvo sėkminga. 
Iš kuopų veiklos išgirsta 
džiuginanti daviniai. Ten, 
kur LLD kuopa gyvuoja, 

i šis tas buvo veikiama. Ir 
, labiausiai veikla sukosi1* 
linkmėn stiprinti spaudą. 
Tiesa, bridgeport iečiai 
skundėsi, kad jie atsiliko, 
tuo pat kartu ir jie davė 
žodį pasitaisyti. Hartfojde 
veikia Moterų klubas. LLD 
kuopa nerodo gyvesnio ju
dėjimo. Kas kita su New 
Haveno ir Waterburio kuo
pomis—jos gyviausios šioje 
apskrityje.

Nemenkai padiskusuota 
apie tai, kokias Centras 
knygas turėtų leisti. Pla
čiau išsikalbėjus sutikta, 
kad LLD Centro Komitetas 
gana gerai numato, kokios 
knygos turi' būti leidžia
mos.. O apie anglų kalba 
knygų leidimą, rodos, ne
verta nė svajoti. :Jas lei
džia kelios leidyklos ir ga
na pažangias. Tokių kny
gų norintieji nariai gali 
lengvai gauti savo šei
moms.

Iš delegatų- buvo pagff’At 
dauta, kad ir ateityje 
pos stengtųsi dar b u o(t i s 
spaudos stiprinimo reikalu • 
ir kad nepraleistų progos, 
kur galima, gauti naujų / 
narių. \

Išrinktas naujas Apskri
ties komitetas, 
patys, gi Ona 
Jankeliūnienė 
žauskas nauji.

‘Nutarta pasveikinti 
“Laisvę” su penkine, kuH 
įsikūrė naujose patalpose, 
be to, dalyviai pridėjo po 
doleriuką kitą. Viso susi
darė $29. Varde “Laisvės” 
leiskite pasakyti dėkui.

Sekančiais metais konfe
rencija bus laikoma Water- 
buryj-e.

Pietų laiku LLD narys K. 
Krasnitskas aiškino įspū
džius, įgytus jam viešint 
Lietuvoje. Palietė įdomių^ 
žinučių, bet turėjo .nu
traukti kalbą, nes reiWbjo 
tęsti konferenciją. Paga
liau kuopos pasikvies vie- 

| šėjusius Lietuvoje į tam 
tskirtus vakarus, kur bus 
jų pranešimai išklausyti.

Konferencija baigėsi su 
entuziazmu 3:30 popiet, 
155 Hungerford St. salėje, 
spalio 18 dieną.

Štai tie, kurie norėjo iš
reikšti ‘Laisvės” štabui ge
ros sėkmės naujose patalpo* 
se su pageidavimu, kad 
“Laisvė” tuojau pradėtų er 
ti šešių puslapių:

Aukojo: P. Bokas, J. ir 
i H. šoliūnai, A. Latvėnas ir 
• G. ir O. Šilkai po $2.

A. šaliūnienė, A.» Bake- 
vičia, O. Visockienė, M. 
Švėgžda, J. J. Mockaitis, J. 
Strižauskas, V. J. Valley, 
J. Kazlauskas, J, Lukštas, 
J. K., Kuncas, M. Saba- ‘ 'j 
liauskienė, H. Buzienė^K. ' 
Stanislovaitienė, K. Janke
liūnienė, M. Dagilienė ir 
M. Valincienė po $1.

Vikutis

J. ir H. Antanaičiai
L. ir M. Antanaičiai
N. ir Z. Astle
J. ir H. Balsiai
J. ir F. Deltuvai
K. Lopatta
P. ir K. Kupriai
B. ir M. Petraičiai
J. ir U. Staniai
O. KuČiauskaitė
C. Vitkus
Anna Jacobs 
Edmond Bartas
A. ir O. Žemaičiai
F. ir J. Pivariūnai
V. ir A. Ekevičiai
P. Kučins

M. Seimis
V. Šulinskas
H. Cwon
M. McDonald

J. Kanišauskas
J. Januška (Phila.)
V. Januška (Phila.)
K. Januška

J. Matukaitis
Juozas Ramonas
M. Petrasky
M. Deltuvienė (Minersvill ?)

S. Raymond
C. Kučiauskas-Grebočius

žaneda) ir V. Alsina srit
inis.

Ši draugija nors ir vadi
nasi savišalpine, kultūrine, 
arba nekurie net sako “be- 

į partine,” bet šiais laikais 
valdiški kitJ“P y™ tog draugijoje.

Kuomet minėjo V. Kudir- 
• kos šimtmetį, išnaudojo to 

Tvietos reika- 'garbingo žmogaus 
__ * a ‘ (niiI/tti nnli rlniin'ion

. Pagerbti, pagirti, tai | 
valia, bet nekritikuok, ne
daryk pastabų.

APIE DRAUGIJAS
Yra kelios savišalpos, 

kultūrinės draugijos. Ne-I 
kurios jau arti pusamžį ! 
gyvuoja. Iš vyriausių bus I 
Aušros žvaigždė, Rozarijoj. I 
Jos pirmininkas veteranas; 
Jonas Rukšis, kuris jau j 
pralenkė 70 savo gyvenimo Į 
metų.

Prie Aušros žvaų 
taikosi kunigėliai ir 
aferistiški elementai, 
išstumti veteranus, o 
vieton ;
Mat, jaučia, kad tie varg
šai veteranai yra draugi- 
jon sukrovę sunkiai uždirbtų 
centų. Aušros žvaigždė vi
suomet buvo demokratiška 
draugija. Patartina Au;- 
ros žvaigždės draugijai ne
prarasti gero vardo.

Antroji iš senesnių bus 
eks-Vargdienis, dabar Ne
munas, įkurta 1911 metais. 
oJs dabartinis pirmininkas 
V. P. čečys. Rugp. 29 d. 
š. m. minėjo 50 metų su
kaktį. Nežinia dėl ko da- 
dėjo tuos dvejus metus, kad 
padarytų 50 metų, kuomet 
draugija įkurta 1911, o n-e 
1909. Stebėtina! Visi nori 
būti jaunnesniais, o atsi
rado norinčių būti senes
niais. Juk istorijos falsi
fikavimas negražus daly
kas*

Jeigu pasivelijo minėti 50 tu,
tai vertėjo tautiškas klerikalas, 
iniciatorius ; kaip Tamošius Žebrauskas.

. Iniciatoriais ! eina į bažnyčią, spaviedoja- 
buvo_Ignas Rimkūnas, Jo-1 bičiuliuojasi su kunigais

, ? . Pas ku- įr visokiais pabėgę 1 i a i s , 
r i uos Ensenado] įvyko pi r- smerkįa LTSR

n o TAnriii-n vivvl nn Ui

vių kolonijos judėjimo. Sto- 
kuoja smulkesnių žinių iš 
vietos gyvenimo, bet kores
pondentai aiškinasi, k a d 
apie krikštynas nenorį ra- ■ 
šyti, o apie politinį ir eko- i 

kraiposi, sukiojasi, šokinė- mominį judėjimą '---------
ja lyg musių, uodų ar'organai neleidžia. Yra sa- 
skruzdžių užpultas bei šoka:koma, būk ateiviai neturį 
tango, bugi vugi ar kito-i teisės _kištis į 
kius šokius, kurie kartais lūs. 
teikia prastą jaunuolio 
vaizdą. Bet pavadintas į 
rimtesnį kultūrinį veikimą 
tas jaunuolis kratosi lyg 
šalčio pagautas. O ką sako 
tėvai? Ogi tūli pasako: vai
kas turi būti laisvas, tegul 
daro, kaip jam patinka.

Daug tokių be naudingo 
gyvenime tikslo paliktų 
jaunuolių liekasi mergaičių 
užkabinėtojais gatvėse. O 
jei pasitaiko rodančių ga
bumus organizaciniame ju
dėjime, tai .kiti iš pavydo 
ar. ignoracijos tyči o j a s i, 
kartais ir išmislioja nebū
tus dalykus prieš veikles
niuosius.

Tai taip su mūsų jauną
ja karta, dauguma jos. 
Šiandien jiems knygų ne
trūksta, prasilavinimą šio
kį tokį turi, ne taip, kaip 
jų tėvukai kad buvo anal
fabetai arba pusiau beraš
čiai, nematė knygos.

Lietuvių kolonijos 
susirūpinti jaunimo 
mu.

Organizaciniam 
silpnėjant, silpnėja ir spau
da.

Argent i nūs lietuvių kolo
nijoje yra trys laikraščiai, 
bet materialiai silpni. Iš 
vyresnių (amžiumi) yra 
..A. L. Balsas,” teisingiau 
sakant: Ozinsko ir Norkazis 
Balsas. Balsas yra bizniš- 
kas ir privatus, iš jo Ožins- 
kis prigyveno nuosavybę, o 
Norkus irgi lengvą pragy
venimą pasidaro. Prie to 

‘ dar laiko kokį ten “Klubą,” 
kuris gaspadoriauti paves
tas ponui K. Norkui, kur p. 
Norkus gali su lankytojais 
įsigerti ir kortomis palošti, nas Baltušnikas, 

“Balse” pagiria vieną ki
tą (žinoma, už pezus, do
lerius), šmeižia LTSR ir 
Tarybų Sąjungą, ir parašo 
apie vestuves, krikštynas, 
vieną antrą išvažiavimą. 
Piktai puola Kompartiją.

Stebėtina, kad nėkurios 
draugijos jį dar laiko savo 
organu.

Klerikalinė draugija ma
žai rodo veiklos apart mi
šių, krikštynų, vienų kitų 
vestuvių ir šv. Cicilijos 
choro. Leidžia savaitraštį 
“Laiką,” kuris neina to
liau nuo bažnytinių apeigų 
ir parašymo šio to prieš 
Tarybų Lietuvą, Tarybų 
Sąjungą bei prieš Komu
nistų partiją ir kad darbi
ninkų organizarijos esan
čios vadovaujamos komu
nistų, rusų bolševikų ir t.t. 

Tą laikraštėlį valdo ir 
diriguoja kunigėliai, pa
gelbsti e k s g e n erolai (T.

turėtų 
klausi-

darbui

metų sukakt!, 
prisiminti ir 
ir pritarėjus.

> vardą 
sukviesti daugiau tautie
čių, kurie V. Kudirką ger
bia. Bet vieton pagerbti 
Kudirką ir tą tautą, kurią 
Kudirka taip mylėjo, ku
riai dirbo, ten radosi “pat
rijotų,’' kurie pagamino re
zoliuciją, už rankų traukė 
kitų organizacijų valdybas 
(ypač pirmininkus) pasi
rašyti, k u r i ą pasirašyti 
daugelis nesutiko. Kodėl 
nesutiko? Ogi todėl, kad 
ta rezoliucija buvo paga
minta prieš LTSR, prieš 

3 kiti j°s liaudį, prieš liaudies 
nori' pastatytus valdybose žmo- 

t jų i nes. Rezoliucija prirengta 
atsisėsti poniukai, siųsti į Jungtines Tautas.

Dabartiniu SLA sekreto
riumi yra Kazys Kliauga. 
O ką jis yra padaręs Ar
gentinos 
ir jos 
užpuolė 
rengimą, 
t uotą 311 žmonių, tarpe jų 
moterys su kūdikiais, ir dėl 
to daugelis neteko- darbo. 
O šiandien jis “geras” SLA 
draugijos sekretorius.

O kam nėra žinomas K. 
Norkus ir jo darbeliai Lie
tuvoje, Brazilijoje, Urug
vajuje, Argentinoje (taipgi 
ir JAV). Gi SLA jį laiko 
garbingu redaktoriumi. Na 
gi jis—* SLA tvėrėjas (jis 
kūrė SLA todėl, kad Diego 
draugija jo neįsileido dėl jo 
š e 1 m y s č i ų; SLA įkurta 
1914 m.-iš 5 asmenų). Yra 
buvęs socialistu, “komunis- 

” anarchistu, o dabar

New Hampshire
PAGERBĖ 

DRAUGUS GRICIUS
Spalio 24 dieną artimi 

Gricių draugai surengė 
jiems gražų pobūvį. Mat, 
tą dieną pripuolė Gricienės 
šešiasdešimt penkerių me
tų gimtadienis; palinksmi
no juos ir patys gražiai 
praleido laiką jų ūkyje. 
Ūkis didelis, gražioj vietoj, 
o trobesiai kukliai sutvar
kyti ir skendi gėlėse. Pa
tys Griciai gyvena Cam 
bridge, Mass., bet jie kas 
šeštadienis važiuoja į savo 
ūkį ir ten praleidžia laisva
laikį.

Brockton, Mass
operetė daina ir muzika. Tik taip 

Ją šuva i d i n s ‘ pailginsi savo gyvenimą!
Beje, lapkričio 14 dieną į

lietuvių kolonijai 
draugijoms? Ogi 
policija vieną pa- 
kur tapo suareš-

taip,

mas pasitarimas. O prita
rėjais buvo Juozas Šat
kauskas, Motiejus Grinius 
(pas kuriuos įvyko antras 
susirinkimas), Izidorius 
Skarauskas, .Vincas Mil- 
kintis, Juozas Žirnikis-Ru- 
dokas ( mažai besiranda 
tarpe gyvųjų). Rodosi, kad 
tais laikais nelengva buvo 
pradėti darbą, o vistiek 
drįso ir pradėjo. Tai ko
dėl neprisiminti tų vetera
nų, o daug duoti kredito 
kitiems?

Trečiąja bus Neptūnas 
Cordoboj — Neptūno drau
gija. Kadaise buvo veikli, 
joje yra buvę gabių, veiklių 
draugų ir draugių. Neptū
nas kartais lenktyniaudavo 
su Aušros žvaigžde. Rosa- 
ri joj yra buvusios dvi L. D. 
A. D. P. A. kuopos, Cordo
boj viena, buvo pradėjusios 
kurtis ir kitos. O dabar

Kuomet L. V. K. K. mi
nėjo pirmąja Argentinos 
b'etuvių kolonijoje draugiją 
“Lygybę,” pakvietė visas 
draugijas ir spaudą bend
rai prisiminti 50 m-etų to 
garbingo darbo. Vietoj pri
sidėti, nėkurios draugijos 
atskirai surengė “asadus” 
ir kortomis lošimus. Ar 
nekultūringi darbai? O rei
kia priminti, kad nekurtose 
draugijose yra buvusių 
Diego draugijos narių ir 
patrijotų.

Lietuvių visuomeniškas 
klubas Kultūra, nauja, jau
nutė organizacija, bet atsi
mena praeitį ir įvertina 
savo tautiečių gerus teisin
gus darbus. (Apie minėji
mą “Igvaldad” (Lygybės) 
50 m. žiūrėkite “Tėvynė
je.” ypač nr. 36.)

O “Laikas” ir Ožinskio- 
Norkaus “Balsas” nė že

lyniečiai su operete “Syl
via” ir palinksmins Naujo
sios Anglijos pažangiąją vi
suomenę. Reikia atminti, 
kad operetė labai dailus 

La-1 veikalas, vaizduojantis jau- 
mi- 
Na-

•>

Spalio 17 d. įvyko 
pinski-enės gimtadienio 
nėjimas Lietuvių Taut, 
mo kambariuose. Surengė 
jos geros draugės ir drau
gai, Publikos susirinko apie 
70. Gėrimų, kalakutienos 
ir kitokių skanėstų buvo 
pilni stalai. Dalyviai pa-

Tiesa, žiemos laiku ten j linkėjo jai ilgų laimingų 
šalta, bet ūkyje šeimįnin- 
kauja Sibiro gyventojas 
Čalis Dindelis. Jis sako: 
“Prieš Sibiro šalčius — čia 
Florida.” Žmogus pergyve
nęs daug, jis pažįsta Sibiro 
gamtą ir gėrisi ja. Šiemet 
Čalis švęs septyniasdešimt 
aštuntą gimtadienį. šių 
žodžių rašytojas linki da
liui ištvermės ir dar daug 
gimtadienių. Kartu linkiu 
ir draugams Griciams ilgų 
metų, nes tai buvo malonu 
pas juos svečiuotis, kaip 
pas idėjos draugus.

Jaunutis

Labai širdingai dėkojame 
už taip dideles pastangas 
Petronėlei Waškienei, kuri 
suruošė šį pobūvį. Taipgi 
ačiū visiems, kurie atsilan
kė ir apdovanojo mus.

Ona Gricienė

Londonas. —Anglija par
davė kruserį “Newfound
land” Peru respublikai. Kru- 
seris pastatytas 1943 mė- 
tais, jis yra 8,800 tonų įtal
pos.

džiu Lygybės nepriminė. O 
kam? Juk iš mirusiųjų ne
besulauks pezų ar dolerių. 
Iš tų senelių, kurie dar gy
vi, irgi negaus, tai kam 
minėti. Verčiau paburb- 
lenti prieš Tarybų Sąjun
gą, prieš komunizmą, už ką 
bus pezų ir dolerių.

Tai tokie pas mus patri- 
jotai ir mylėtojai savo tų 
tautiečių, kurie arė organi
zacinius dirvonus, pureno 
dirvą, bėrė kultūros, vieny
bės grūdus, kurie, žaliuoja, 
bujoja neatsižvelgiant į vi
sas pergyventas audras. 
Tegul būna gera atmintis 
tiems geriems patrijotams. 
O panieka tiems, kurie už
miršta savo brolius, sesu
tes ir jų darbus.

Gasparo sūnus

mėtų. Su linkėjimais gavo 
nemažai ir dovanų. <

Tą vakarą, spalio 17 d., 
Isabela Tenuk (Stripiny- 
tė), buvusi Maskvitienė, su 
Jaida Glodenis buvo atėju
si į minėtą gimtadienio po
būvį pirmiau kitų. Ji stai
giai krito ir mirė bevežant 
į ligoninę. Buvo pašarvota 
laisvai Jakavonio koplyčio
je. Palaidota Melrose ka
pinėse.

Velionė priklausė LLD 6 
kp. ir Biručių pašalpinei 
draugystei, skaitė Laisvę.

Paliko tris pusbrolius — 
Juozą, Praną ir Steponą 
Stripinius; pusseserę Julią 
Werner, gyv. Cleveland, O., 
ir mirusio vyro gimines.

Geo. Shimaitis

nystės siekius ir klasinį su
pratimą.

Šioje operetėje dalyvauja 
trisdešimt asmenų. Jie iš
pildys net dvidešimt dvi 
dainas. Nereikia aiškinti, 
nes brooklyniečiai, o gal 
geriau pasakius niujorkie
čiai, jau ne kartą pas mus 
vaidino ir mūsų sielose pa
liko apsčiai menininio peno. 
Tai, ne tik vietiniai, bet ir 
apylinkės lietuviai nepra
leiskite progos, atvažiuoki
te patys ir stengkitės kuo 
daugiausiai atsivežti savo 
draugų.

Draugės ir draugai, ka
dangi pažangių lietuvių ei
lės išretėjo ir veikėjų ma
žai beliko, tai iš širdies 
prašau jus, kuriems spėkos 
leidžia, dėkite visas savo 
pastangas , kad publika pri
pildytų svetainę. Turėkime 
omenyje, jog brangumas 
nesvietiškas, kuris labai 
apsunkina tokius didelius 
parengimus. Būkite taip 
geri, pasidarbuokite, o pa
matę operetę, (gfestiprėsite

Keli liko tie 
Šilkienė, K. 
ir J. Stri-

Detroit Michigan
OPERA

“ZAPOROŽIETIS 
UŽ DUNOJAUS”

Suvaidins
CHICAGOS-ROSELANDO AIDO CHORAS 

iš Chicago, Illinois
VADOVAUJAMAS JUOZO KENSTAVIČIAUS

Sekm., Lapkričio 22 Nov.
UKRAINIAN NATIONAL TEMPLE

- 4655 Martin Street, prie Michigan Avenue
Svetainė atdara 2 vai. po pietų 
Perstatymas 3:30 vai. po pietų

jžanga: Is Anksto $1.75 Prie Durų $2.00

Užkandžiai, Skanūs Gėrimai
Rengia DETROITO, LIETUVIŲ KLIUBAS

4 pusi. Laisve (Liberty) All.trad,, lapkl’. (NOV.) 10, 1959



Trumpa Jersey City, N. J 
lietuvių veikimo istorija

Jersey City randasi tarp, draustas. Išdiskusavus,

QOYlimi lt* dfiKav l jazminų žiedus perkeltų,i- elektra, mokslo šviesa 
nt I! soli .II tlclljcll dant mergelės jų žiedais dijas, televizija, kr 

merginos, kurios pasakiu- drąsą prisimintų, 
sios: “Medvi galim” (že- XT ... . v..

' i\ Inri o i iir’niz

Medvėgalis
.. .Vien tik, debesis 

praskleidus,
Šatrija aukščiausia 
Pasityčiodama kartais 
Savo draugo klausia: 
Pasakyk gi, meldžiamasis, 
Kas mudviejų gali 
Plačiau Žemaičių šalį 
Apveizėti?...

Maironis
(“Medvėgalio kalnas”) 

Važiuojant Žemaičių plen- 
; tu, ties Kaltinėnais išsuka
me iš pagrindinio kelio į 

i dešinę ir Kaltinėnų — Pae
žerės — Luokės vieškeliu 

Lais-juž 8 km nuo Kaltinėnų pa
turėjo žymiai daugiau' siekiame padavimais ir le

pora likusių gyvų tolimos 
praeities gerai nebeatsime
na.

Šios kolonijos lietuvių. 
.veikimas eina užmirštim į 

iš-1 Bažnyčia be kitataučių ne
New Yorko, Bayonnės Jr rinkta komisija, kuri krei- i pasilaikytų, bet kuomet ka- 
Newarko. Miestas turi virš peši į dirbtuvę ir į kitas talikų dvasiškąja yra tarp- 
trijų šimtų tūkstančių gy-; įstaigas. Paaiškėjo, kad bus tautinis trustas, tai ją čia vnnlnin I 1: ~ . ,1 — _ _ i j • t i • i. _ i ■ t*

Newarko. Miestas turi virš I peši į dirbtuvę

ventojų. įgalima gauti jo apdraudos
Pirmutinė lietuvių drau-1 $1,000. Iš draugijos išrink- 

gija D. L. K. Algirdo, jei-'tas administratorium B. 
gu neklystu, suorganizuota (dabar jau miręs) Slavic-1 kams užėmus Vilnių, su jo 
1892-ais metais. Buvo^ Šv.. ko pinigais globoti. | pritarimu buvo surengtas

i bendrai su Laisvės draugi-
jja masinis mitingas ir ja
me kalbėjo Mizara ir kuni
gas Stonis.

Praeityje buvo surengta 
nemažai prakalbų, “i

skaitytojų negu kuris kitas į gendomis apipintą au'kš- 
lietuvių laikraštis. Lietu- i čiausią Žemaitijos kalną — 
vių biznierių buvo nema-1 Medvėgalį. Kas nėra jo ma-

1, ra- 
... v . . ... . . knyga,

galveles puoštų ir karių spauda ir daug kitų dalykų 
[netolimoje ateityje prabils 

Netikėtai užėjo neregėta gaujomis legendomis apie 
audra, kuri išvaikė į visas | didvyriškus Žemaičių kraš- 
puses kryžiuočių arklius, iš- i suniI dukrų darbus, 
blaškė priešų eiles. Lietu-;statant Medvėgalio papėdė- 
viai, pasinaudoję sąmyšiu,' se šviesil komunizmo rūmą, 
staiga puolė ir sutnuskino j 
kryžiuočių kariuomenę. Pu
sę čia pat vietoje išguldė, o 
kita, bėgdama nuo lietuvių, 
Lukšto paežerės pelkėse pri
gėrė. žuvo net pats magis
tras. Legenda pasakoja, 
kad tik Joninių naktį jo vė
lė iškiša galvą iš ežero ir 
šaukia: “žeme, priimk ma
ne!” Tačiau žemė jo ne
klauso, ir jis vėl pasineria 
į gelmes.

Kalną žemaičiai pavadino 
Alkos vardu, — mat, lietu
viai jame alko.

Daug Žemaitijoje Alkos 
vardu pavadintų

maitiškai). Naktį jos slap
ta išvykusios iš pilies ir lai
mingai pasiekusios Medi
ninkus. Rytą atvykusi pa
galba. Kryžiuočiai buvo ap
supti ir sumušti. Jų vadas 
komtūras Markvaldas Ra
šau buvęs paimtas į nelais
vę ir gyvas sudegintas Per
kūno garbei.

Pilies gynėjai nuo to 
laiko pilį pavadino “Medvi 
galim” vardu. Vėliau gy
ventojai ėmę vadinti kalną 
Medvėgaliu.

Apie Alkos kalną pasa
kojama-tokia legenda. Se
niai seniai, kai žemaičiai 
dievu laikė Perkūną ir sa
ve vadino karaliaus Min
daugo sūnumis, ant kalno 
buvo garsi pilis. Kartą pilį 
apsupo kryžiuočiai.

bet pagaliau pritrūko mais-! gius. Tačiau jos nepralen 
kės kaimo, iškyla Medvėga- toj Gynėjų jėgos visiškai iš-............................................
lio aukštuma, kuria sudaro 1seko' AtroJle; kad Prala1™- 
kelios atskiros kalvos. O .K1?
Beržės - Buciškės jau. ran- 

nėjo kn pasiekiamas ir patsai 
Medvėgalis. Visa Medvėga-) 

. lio apylinkė, Beržės vardu) 
(dabar jau miręs) tuo- vadinama, senovėj priklau-i 
pajuto 'biznyj-a trūku- sė Medininkų pavietui (val- 

Lais-1 sčiui). Medvėgalio kalnas

palaiko tik kitataučiai. Iš 
kunigų b u v o sukalbamas 
Stonis (jau miręs). Len-

Jono krikštytojo, Šv. Jur
gio, SLA 71-a kuopa, Lite
ratūros draugijos 16-a kuo
pa, LSS 57-a kuopa, Lais
vės draugija ir LDS 133-a 
kuopa.

Reiškia, bėgiu 67 metų, 
pradedant 1892-aisiais m., 
gyvavo aštuonios lietuvių: 
draugijos. Teisybė, savo 
laiku buvo įsikūręs Demo
kratų klubas, bet kuomet: 
jame katalikai buvo d augu- i 
moję, o progresyviai į klu-1 
bp neprisidėjo, išskiriant 
porą, tai klubas neilgai gy
vavo, likosi likviduotas.

Daviniai sako, kad jau 
1898 metais Jersey City i 
gyveno 340 lietuvių. Taip-' 
gi ^ikoma. kad pakilo iki 
1,000. Tačiau abejotina, ; 
kad tiek lietuvių šiame 
mieste būtu buvę, kuomet į 
lietuviu parapija ir kitos ‘,nl’ <'*.c t. 1 . . v ti dvieju tukstanciu doleorganizacijos nariais nebu-1 J 
vo skaitlingos.

Šiuo tarpu gyvuoja tik kime ligos ar mirties, 
LDS 133-a kuopa, kurios,, likusių pinigų turėjo mo- 
kaip kiekvienoje lietuvių ; keti pašalpą ar pomirtinę, 
kolonijoje, lietuvių senajai; Atsirado keli, kurie neno-l 
kartai retėjant, nariai nė-įrėjo būti LDS nariais, ti, kad rašau tik prisime-| 
ra skaitlingi. Teisybė, baž-i Tiems centras sumokėjo po namus įvykius.
nytiniai turi sodali-ečių ir $75 ir jie pasitraukė. 'apsigyventi Jersey City

Tačiau administratorius, 
gavęs pinigus, padarė dide
lius savus kaštus, ko susi
rinkimas nepripažino ir jį 
suspendavo, kol draugija 
gyvuos, jis negali būti jo
kioje komisijoje ar komite
te. Likusius pinigus drau
gija pasiuntė Slavicko'gi
minėms į Lietuvą.

Neatvykstant daugiau [žai, bet daugumoje užeigų 1 tęs, kas nėra užkopęs ant 
i lietuvių iš Lietuvos, drau
gijos narių skaičius ėmė 
i mažėti ir turtas eiti žemyn, [ tik du lietuviai biznieriai, | to grožio.
Veikiantieji komitete ėmė turintieji užeigas, 

i ieškoti nacionalinės organi
zacijos, kurion galėtų pri- 

j sidėti, kol nariai dar nėra 
I visai seni* ir draugijos tur
ėtas gerame stovyje. 1938 
i metais draugija prisidėjo 
i prie LDS, įnešdama kelis 
; tūkstančius dolerių, ir dar 
j liko 133-os kuopos iždui ar-

savininkai, jų gera dalis jo viršūnės, tas negali pil- 
pažangūs. Dabar pasiliko nai suprasti Žemaičių kraš-

yra nedaug.
Primintinas toks nuoty

kis. Vienas plaukų kirpė
jas, buvęs “Laisvės” skai
tytojas, atsisakė skaityti 
“Laisvę.” Gi progresyviai, 
jam atsimokėdami, j

Pelkėtos lygumos juosia 
| Lukšto ežerą. Rytiniame 
krašte, už Beržės - Buciš-

vietų, 
Lietu- daug joje ir gražių legendų 

, viai narsiai ir ilgai gynėsi,; apie drąsius žemaičių žy-

kia tarybinio gyveninio tik
rovės, kuri kuria naujas to

KUBA GALI BŪTI 
PAVYZDŽIU
KITOMS ŠALIMS

Chicagos dienraštis “Vil
nis” labai teisingai pastebi:

Atrodo, Kuboje gali būti 
konfiskuoti JAV stambūs in
dėliai. / Tas reikalinga šalies 
ekonomikai, taipgi naikinimui 
veikimo iš vidaus prieš nau
ją valdžią.

Kuboje sentimentas prieš 
JAV kapitalą baugina ir tuos, 
kurie ten indėlių neturi, o tai 
dėl to, kad Kubai konfiska
vus, suvalstybinus JAV indė
lius, ir kitur Lotynų Ameri
koje žmonės pasidrąsintų tai 
daryti. O taip vadinama Unit
ed Fruit Co. turi milžiniškus 
turtus Lotynų Amerikos šaly
se. Rockefellerių Standard 
Oil kompanija taipgi turi

paskelbė boikotą, Žmo-
nu. Bet Laisves draugija ?

i per sesis menesius, atsiti-r , imusb is tų I „
pajuto biznyj-e

ir atsinaujino
o progresyviai vėl bu-i yni Varnių rajono Karuzi- 

vo jo kostumeriais.
Baigdamas turiu primin-į

Man toko
nytiniai turi sodali-ečių ir į 
vyrų kuopeles, bet jos nėra j 
pašalpinės.

Šv. Jono draugijos liki-| 
mas man nėra žinomas.

Veikliausia iš visų buvo 
Laisvės draugija. Prie jos 
prisidėjo Algirdo draugija.

A Laisvės draugija ne tik 
' ninosi pašalpa, bet pla-f 

.veikė visuomeniniame! 
judėjime. Ji dalyvaudavo 
progresyvių šauk i a m o s e ’ 
konferencijose bei seimuo
se; ji rėmė streikus bei po
litinius kalinius. Ji neat
siliko iškilusiais svarbiais j ja tik viena pašalpos orga-1 
klausimais Lietuvos darbo į nizacija, tai LDS 133-a 
liaudžiai pagelbėti, aukodaĄ kuopa, kurios nariai irgi 
ma iš iždo; ir jos nariai Į neskaitlingi, 
prisidėdavo savais centais. į T ‘ 
Šiai draugijai prik 1 a u s ė j kuopa gyvavo nuo organi- 
įvairių pažiūrų lietuviai, |zacijos įsikūrimo. Nariui 
bet jos vadovybė visada bu-1 turėdavo nedaug, bet ret- 
vo progresyvių rankose. karčiais suruošdavo paren- 

Laisvės draugijos inicia-i gimus svetainėse bei išva-j 
tyva Lietuvių dieną bend-jžiavimus. Ir štai viename! 
rai visi lietuviai gatvėse į išvažiavime Cliffsidės gi- 
rinko aukas nuo karo nu-'raitėje, traukiant virvę, 
kertėjusiems šelpti. Dėl i įvyko nelemtas nuotykis 
susidėjusių politinių ap-1muštynės. Kuopa nuo te 
linkybių aukos nebuvo tuo-į žymiai nukentėjo ir jau į 
jau Lietuvon pasiustos, bet; normalu veikimą ir narių!
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$75 ir jie pasitraukė.
Šv. Jurgio draugija, k u-i 

rią valdė klerikalai, pajuo
kė Laisvės draugijos narių [ 
pasielgimą. Jie sakė, kad; 
draugija gali gyvuoti ilgus 1 
metus, ir 
ką padarė Laisvės draugi
ja. Bet likimas nulėmė ki
taip: jie Šv. Jurgio draugi- 

i ją likvidavo. Draugijos iž
dą likusieji nariai pasida- 

ilino ir dalį paskyrė bažny
čiai.
Dabar Jersey City gyvu o-i

jškės kaimo —“Medvėgalio 
kolūkio ribose.

Medvėgalio kalnas apau-' 
I gęs berželiais, drebulėmis, 
[ąžuolais ir lazdynų krū- 

esu|mais. Statūs ir aukšti pilia- 
v-e_ į kalnio šlaitai pasibaigia di- 

' 'dele aikštele viršūnėje. Gie- 
[ drą dieną iš čia matyti net 

, 114 miestelių, blizgą veidro- 
' diniai ežerų paviršiai, nesu-!

vių palaiminti, pilies gynė
jai nutarė verčiau mirti 
laužo ugnyje, negu nuokry- 

! žiuočių kalavijo. Prieš mir- 
[ darni, visi susirinko pasi- 
| melsti Perkūnui, kad šis už 
nelaimes ir skriaudas kry
žiuočiams žiauriausią baus
mę atsiųstų, o gynėjų vėles

krašto legendas. Juk Med-1 staml?ius indslius ir labai pe‘- 
, .. , _ .. nosį ten.vėgalio kalno apylinkės iš

vydo dabar naujus karžy
gius, kurie išėjo į žmonijos 
laimės sukūrimo mūšį—mū
šį už komunizmo pastaty- šiol tokios 
mą. Pirmieji jo daigai jau 
matyti ir čia. Puikūs asfal
tuoti keliai, hidroelektrinės, | įkubnė Situacija 
naujos begalinės statybos, bos naudai.

Jei Kubos naujoji valdžia 
išsilaikys, kitur Lotynų Ame
rikos žmonės bus padrąsinti 
steigti liaudies valdžias. Lig 

valdžios būdavo 
nuverčiamos. Kuba ryžosi pa
rodyti, kad ji to nesileis, kad 
ji išlaikys savo valdžią. Pa- 

l veikia Ku

[1932 metais. T ač i a u
[ prisidėjęs veikimu prk 
tos veikėju nuo 1924-u me-!v v Į drą dieną is čia matyti net

į , v į 14 miestelių, blizga veidro-
Reikia pabrėžti, kad-

' jie nepadarys to, sklokos laikais š i a me ■’ skaičiuojamos mėlynų miš-į 
- - - - | mieste nebuvo jos pritarė-

jų, išskyrus vieną. Visi lai
kėsi su “Laisvės” užimta 
pozicija. A. Matulis

Detroit, Mich.
OPERA JAU NETOLI

".22 d. Daug žmonių žingei- 
,ųJ dauja, kokia bus opera, ir

Literatūros Draugijos 161 lne. T-j. įei,.au ja^i( k^k 
i aktorių atvažiuos iš Chica- 
gos? Šiuomi pranešame, 

I atvažiuos v i s a s Chicagos- 
iRoselando Aido Choras, su-[

50 ypatų; visi jie yra ope-i
ros dalyviai - aktoriai - dai
nininkai. Prie to, operoje 
dalvvaus ir ukrainiečiu šo- A •v v. kojų grupė. Kai kurie dai- 

- nininkai turi svarbesnes, 
1 roles, knin

drauguos vardu. Kuomet I muštynių kaltininkas — li- 
1^26-ais metais Lietuvoje į ko neišspręsta. Užėjus ma-1 
buvo/ išrinkta socialdemo- kartizmo siaubui, narių 
kraij, su Grinium priešą- skaičiui mažėjant, kuopa 
kyje, valdžia, Laisvės drau-[ likviduota. Dabartiniu lai- 
gija sušaukė visuotinį lie- ku draugijai priklauso tik, 

‘tuvių masinį susirinkimą, | du pavieniai.
kuriame tapo vienbalsiai■ Šioje kolonijoje niekad 
nutarta ir pinigai $500 su-i nebuvo žymaus veikimo.

La is- Nebuvo progresyvių choro, 
į Nebuvo iniciatyvos statyti 

nors

kų juostos ir auksiniai lau- . 
kų plotai. Už, 35 km iškyla1 
senelė Šatrija ir daugybė 

| kalnų bei piliakalnių.
; Buržuazijos valdymo me- 
j tais kalnas buvo dvarinin- 
|kų Bytautų -Bucevičių nuo- 
I savybė, kurie jį vertino tik 
I ūkiniu požiūriu. Ilgus me
tus Medvėgalis buvo žaloja-į 
mas: čia buvo imamas žvy- i 

11'ras, kertami jo papėdėse' 
! žaliuojantys miškai. Todėl 
nenuostabu, kad ir buržua- 

1 ziįos laikais išleistame “Va- 
dove po Lietuvą” apie Me
dvėgalį užsimenama vos ke-1 

iliomis eilutėmis.
Medvėgalio vietovė dau

gelį kartų yra minima vo
kiečiu dokumentuose. Čia 
kadaise.stovėjusi pilis Me- 
denwagen, Medwag var
dais. Sakoma, kad lietuviai 
šią pilį vadinę Medinės gal-, 
vos vardu. Medvėgalio pi- j 
Pakalnio kasinėjimų radi-' 
niai rodo, kad čia buvo žy
mus feodalinis centras. Pi
liakalnio papėdėje buvo di
delė sodybvietė.

Medvėgalio piliakalnio į-

//=-' ' ' " .............. ...........................................
s

Brockton Massachusetts

^CVI ITT A Dviejv Aktų
□ OPERETĘ

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

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SALeJE
668 N. Main Street, Brocktone

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

ELENA
SYLVIJA
BRAZAUSKIENĖ

BARONAS
ALEX VELIČKA

ELZĖ
NELLIE VENTIENĖ

moję pasiųsta per “ 
vės” įstaigą į Lietuvą.

Laisvės draugija ne tik į veikalus, nors velionis J. 
rūpinosi visuomeniniais Kačergius savu talentu 
reikalais, bet kreipė didelį j prisidėjo lietuvių liaudies 
dėmesį ir į savo narių ge-į teatrui kelti vaidindamas 
rovę. , su Brooklyn© teatrininkais.

Jonas Slavickas (jau se- Apie LSS 57-ą kuopą ži
niai miręs) buvo pašalintas nių neturiu. Tos kuopos 
iš darbo. Velionis keletą į veikėjai viepi mirė, kiti iš
metu dirbo odinėje Hobo-įvyko į kitas kolonijas. Ir1 
kene. Po to jis kelerius me
tus sirgo. Aišku, išsibaigė 
jo santaupos. Jam mirus, 
jo visas turtas — tai Lais
vės draugijoje jo pomirti
nė.

y Bet viename susirinkime 
į laaiškėjo, kad dirbtuvėje, 

kurioj jis dirbo, kiekvie
nas darbininkas buvo ap-

ry Mikužis ir Povilas Sto-| 
gis. Ogi scenos veikėjai- 
aktoriai Jonas Patackas. 
Frank Mikužis ir kiti! Vi
sus juos matysime ir girdė- 

;sime lapkričio (Nov.) 22 !
d., 1959, ukrainų svetainė-1 rengimai rodo, kad čia bu- 
je (Ukrainian National vusi didelė pilis. Už 150 m 
Temple), 4655 Martin į rytus nuo Medvėgalio yra 
Street, prie Michigan Ave-j sukastas Pilionių kalnas, o 
nue. Pradžia 3:30 vai. po [ iš pietų—Alkos kalnas. Ša- 

i lia Medvėgalio lyg palydo- 
I vai - sargybiniai stūkso, ža
liomis skaromis pasipuošę, 
Ąžuolų, Sąmonių ir Bevar
džio piliakalniai. |

: Kryžiuočių antplūdžių me- 
į tu į pilį, ieškodami prie- 
! globsčio, susirinkdavę gy-, 
ventojai iš tolimiausių apy-' 
linkių. 1389 metais pilį ap
supusios stiprios kryžiuo
čių jėgos. Piliai grėsė pa-: 

i vojus būti paimtai ir sude- 
I gintai. Padėtis buvo sunki, 
! tačiau niekas nesiryžęs iš-

nue.
pi-etų.

Net ir ukrainiečiai perka 
įžangos bilietus, nes jie žino 
tą gražią iš istorijos ope
rą “Zaporožietis Už Duno
jaus.”

Mikas Anykstietis KAIMIETIS
JONAS GRYBAS

CHORO DIRIGENTĖ
MILDRED STENSLER

PRINCAS
TADAS KAŠKIAUČIUS

AMŽIUS NEKALTAS '
Du seni kaimynai šnekasi 

ir skundžiasi sveikata. Vie
nas sako, kad jam jau se
nokai pradėjo sukti dešinę) 
koją. Kitas jam pastebi: |

“T. ai „veikiausia bus dėlse-L^į piiies ir vykti į Me- 
na^ves • j dininkus (dabar Varnius)

Pirmasis: “Nesąmonė, ma- pagalbos prašyti. Legenda 
no kairė koja irgi to paties pasakoja,

5 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., lapkr. (Nov.) 10, 1959 amžiaus, o ji neskauda”.

si! esančiais gyvais neturiu 
jokių susirašinėjimų.

Palm-erio ablavu 1 a i k u 
niekas nenukentėjo: žymes
ni laiku pasitraukė, ramiau 
užsilaikantieji nebuvo lie
čiami. Vardus tų draugų, 
kurie veikė, praleidžiu, ka
dangi iš pirmutinių orga
nizavimosi laikų išmirė, o kad sunkiausią 

valandą atsiradusios dvi

ConnecticutNew Haven
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 15 NOV.

LIETUVIŲ KLUBE
243 N. Front Street

Rengia LDS 5 Apskr.

J*
2 valandą dieną



Julia Šmitiene

Ir m a n o įspūdžiai iš 
apsilankymo Lietuvoje

(Pabaiga)

! IK TAI NE PASAKA
3,200 hektarų plotą ūži- nes 

ma Ukmergės rajono
i niuo keliu” kolūkio žemės.

Savo dešimtmeti, kuris .rų derlingumą.
. artelė pasi-irų plote įveisime

3. | vaismedžių sodą.
Už savo darbą

čiai gaus pusantro

- . v _ sius apie savo apsilankymą sueina šiemet, _____ t_
Būdama Lietuvoje aš ė- Lietuvoje. Mano tikslas bu- tinka savo jėgų klestėjime, 

jau kur tik norėjau, kalbė- vo nuVykti į Lietuvą, pama- _ __ ’__  h
jausi su kuo tik _ norėjau, mamytę, sesutę, brolius kai stiprus ūkis. Pastarai- 
niekas man nedarė kliūčių. jr kjtas gimines, kurių taip siais metais mes pastatėme

pievas ir ganyklas. 
Le-1 Pusantro karto padidinsi
ąs. .me grūdinių ir kitų kultū- 

20 hekta- 
n a u j ą

jau kur tik norėjau, kalbė- vo nuvykti į Lietuvą, pama- Tai stambus ir ekonomiš-;
, Pastarai-

Buvau krautuvėse, vaisti
nėse, sirupo fabrike Šiau
liuose, kur dirba mano švo- 
gėris, kalbėjausi su darbi-

kol ūk i e- 
karto 

negu gauna da-_ ... I—— ---- UaU'
ilgai nebuvau mačiusi. Ma- daug naujų ūkinių pastatų • 
mytė sulaukus senatvės ra-1—tipines karvides, arkli-1

...........................- .i -r sanc{elius, kiaulides,, Ir tai ne pasaka, ne tušti 
šutė rašė, .kad statosi nau- Igaražą ir remonto dirbtu-i s v a j o t ojų skaičiai, o pa- 

Sėkmingai pradėjome įprastas mūsų tikrovės reiš- 
’’ ' 11 11 '—, Savo laimę mūsų

savo ranko-

Išė, kad nori pasimatyti. Se-jdes ii i“ v — T 1 i > •

ninkais, darbininkėmis ir su jus namus> jje už|ves- '
mamytės kaimynais. Lais-jporos kus baigti ir į-'auginti veislinius gyvulius, jkinys. Savo 
vai vaikščiojau po miestą, įrengti. Ji norėjo, kad par-j^tes juos dabar parduoda-j žmones kuria 
lankiausi į įstaigas. Buvau Vykčia, kada namas bus į-!me daugeliui respublikos Imis. Jie susijungė į didelį 

paiųeg0 kolektyvinį 
darbą, kupini pasiryžimo I 
padaryti daugiau ir geriau jn<- 
savo ūkio, o, žinoma, ir sa
vo pačių,, labui.

v , kada namas bus į-lm^_ <1^ 
rengtas, bet pasitaikius pro-1 kolūkių 
gai vykau pereita vasarą, i . Ter pastaruosius ketve-

Nesižymėjau faktų, nesi1'*118 metus grūdinių kultu- 
imūsu grupėje buvo “Lais-Iri-J derlingumas padidėjo 
; vės” ‘ ir “Vilnies” redakto-1 Pe?_kis kartus* Tiek pat pa

turguje Šiauliuose ir Vilniu
je. Norėjau pamatyti, kaip 
Lietuvoje turgus atrodo. Jis 
tokis pat, kaip ir Philadel- i 
phijoje ant Christian St.'
Turguje visko yra, tik ark- iriai, buvo rašytojų ir dak-

„J maniau kiti para- 
Smetonos bū-|^yS> peį parVykus išgirdau'

;, kurie;
| leidžia begėdiškus prasima-|

Jeigu aš būčiau norėjus į nymus, būk manęs Lietuvoj | 
pas. mamytę ir gimines, taiI neleido pasimatyti su mano ' 
galėjau ilgiau pabūti, bet. mamyte ir giminėmis, tai ir 
atsiskyrus nuo turistų gru-'parašiau š - - \
pės aš nebūčiau galėjus Lie- ' džius. Aš negaliu suprasti

ji dė j o ir gyvulininkystės 
produktų gamyba.

Gerai, vystomas sėkliniu-1 
| kystės ūkis. Rūši n ė m i s ' 
i sėklomis mes aprūpiname 
'kitus Lietuvos kolūkius.

Kasmet didinami naudo
jamųjų žemių plotai. Nese- 

. , Iniai uždaru drenažu buvo siuos savo ispū-1 . . , t , ,v - - 'nusausinta 600 hektaru pel-, 
„ . _ . ! ’ ’ ‘ 1-------- M 1 ■ "

tuvoje išvažinėti 2,500 kilo- tokius begėdžius., kuiie gedi ^emes mes panaudojame 
metrų. Gi su grupe turėjau j Pamanyti tokius , melus!. kultūringms Į)icvoms if ga_ 

, nykioms įveisti, šienaujame1 
įjas per vasarą tris kartus.

Nemažas pajamas kolū-

lių su vežimais nėra, kaip ^aru 
seniau prie 8—— l,- L 
davo. Dabar viską suvežą pietkininkų kalbas 
sunkvežimiais (trokais).

LENKŲ BALETAS
New Yorko City Center 

teatre dabar duodama len-1 
kų vakaras, kuriame daly
vauja baletas, choras ir or
kestras. Visa grupė, su virš 
100 jaunuolių, atvažiavę iš 
Lenkijos. Jie važinės ir po I 
kitus Amerikos, miestus. N.; 
Yorke bus tik tris savaites.,

Jų tautiniai kostiumai, i 
daugiausia sileziečių sti
liaus, labai gražūs, spalvin
gi. Šoka jie mikliai ir įspū
dingai. Turi melodingų dai
nų, choras gerai išlavintas. ; 
Melodijų montažan įpinta ir į 
St. Šimkaus daina iš opere- ■ 
tės “Čigonai”: “Linksmai; 
kiekvieną praleidžiam dien-' 
ną”; skamba labai gražiai !i

Muzikos direktorius ir di- i 
rigentas yra kompozitorius | 
S. Hadyna.

I Verta pamatyti ir pasi- 
’ mėgau ti!

LAISVES REIKALAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) y,

Detroitiečiams pasidarbavo A. Wardo, prisiuntė naują 
prenumeratą. Brooklyniečiams pasidarbavo Lilija, pri
duodama naują prenumeratą, o atnaujinimų pridavė A. 
Balčiūnas.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: P. J. Martin, Wexword, Pa.; L. Tilwick, Easton, 
Pa.; L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; S. Puidokas, Rum
ford, Me.; B. Senkcvičienė, Chicago, Ill.; P. Beeis, Great 
Neck, N. Y.; J. K. Alvinas, San Francisco, Calif.; Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS
M. Šukaitienė, Woodhaven, N. Y.........
Ona Gricienė, Cambridge, Mass............
Čalis Dindulis, New Hampshire .... 
Ant. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y 
Jonas Steinis, Farmingdale, L. I. ... 
Nellie Rakickas, Kearny, N. J............
R. Sherelis, Rochester, N. Y. • •........
V. Daniel, Easton, Pa...........................

Po $1: P. Bechis, M. Smaudjas, Great Neck, N. Y.;
K. Krukonis, Marlboro, Mass.; F. Bepirštis, Brooklyn,

.. $10.00 
. . 10.00 
.... 5.00 
... 5.00 
...... 5.00 
...... 4.00 
.... 3.00 
...... 2.00

45
14

progą pamatyti Kauną, Vii-'Tas tik parodo, koki pikti 
nių, Trakus, Telšius, šiau-' priešai jie yra lietuvių tau- 
lius, Druskininkus, Dotnu- tos ir Lietuvos.
va, Kuršėnus, Šilutę, Tirkš
lius, Kapsuką (Marijampo
lę), Klaipėdą, Palangą, N. 
Akmenę ir aplankyti uni-

St. Petersburg Fla.
NEPRALEISKITE 

ŠIŲ ĮVYKIŲ
Įsitėmykite visi LLD 

kp. nariai, kad lapkričio
d., šeštadienį, 10:30 vai. 
ryte įvyks mūsų kp. susi- 

kių ir durpynų. Dabar šias rinkimas, 314—15 Avenue 
So.1 Malonėkite visi daly
vauti.

Mates ‘N- V.; S. Vaičiulienė ir M. Plečkaitienė, Chicago, Ill.;
I A. Drobus, Stevensville, Mich.; X. Miškinis, Cicero,Ill.; J. 

SU^TZFIDF Petrus, Jamaica Pain, Mass.; S. Petkus, Rumford, MĄ;
' John. Kanapesky, Industry, Pa.; A. Šlapikas, K. J. Aba-

Neseniai sužinota, kad|kan, Easton, Pa.; J. Matui, Dorchester, Mass.; P. Nor- 
|brooklvniet:s Petras Satkus • kus> San Francisco. Calif.; Brooklynietė F.; Mrs. E. 
susižeidė ranką darbe, spa- i zurba, Richmond Hill, N. Y.
lio menesi. Jam reikėjo ne- Į -------- — A
šioti ranką gipse, iki kau-, Dar yra daugiau rezultatų, kurie sutvarkius bus

pranešti. Prašome įsitėmyti, kad jūsų miesto vajininkai
gaus punktų ir už aukas, tie punktai bus paskelbti va-

Vadai ir valdininkai 
labai draugiški

Tenka pasakyti žodis, ki
tas apiee v į Vitu J- (.11 J UI

versitetus, muziejus, Devin- vajdininkus, vadus ir i 
tąjį fortą, žvejus, laivų sta
tybos fabrikus ir labai daug ‘ J
tąjį fortą, žvejus, laivų sta-

kitų miestelių, fabrikų ir 
svarbių įmonių.

Vienas asmuo jokiu būdu 
per taip trumpą laiką ne
galėtum tiek pamatyti, o 
antra, su grupe buvo daug 
linksmiau. Lietuvos žmonės 
visur mus pasitiko broliš
kai, draugiškai, su duona, 
druska ir gėlėmis.

Savo gyvenime nebuvau 
mačius ir valgius skilan
džio, apie kurį dažnai kal
bėjo mano velionis vyras 
Antanas Smitas - Šmulkš
tys. Tikrai, tai skanus val
gis. Gaila, kad nebuvo gali-

jas sugijo.
Petras Satkus dirba dau-

Igeli metų cukrmėie. Jis pla-ljaus pabaigoje.
Dėkojame už gražią paramą laikraščiui, ii- vaji- 

ninkams už pasidarbavimą.
Laisves Administracija

Tą pačią dieną ir ten patyčiai žinoma
bus dideli pie- ge tarp lietuvių, 

šokiai ir kitokį pasi- jam geriausios sėkmės 
--------- Bus jau ir sveikti tvirtai.

12:30 vai.,
Ikiui duoda vaisininkystė. tas šokiai i 
! Prieš kelis metus mes pa- linksminimai.
'sodinome 30 hektarų vais- j nauju draugų — turistų. 

Tarybų Lietuvos. medžių, kurie dabar duoda :jau ^teko susitikti su 
įvai-1 gerą derlių. 'draugais Blaškiais iš Chi-j

liūs paieigūnus. Nuo piezi-| Kolūkio pajamos dabar įeagos, kurie pirmu sykiui 
,____ > Justo Paleckio iki|vįr^ja įrįs
kolūkioi vedėjo visi jie yra metus. Tai įgalino. Tad nuoširdžiai kviečia_
papiasti, žmoniški ir labai mus nusipirkti iš valstybes i me vietiniu 
draugiški. Nerasite kitos traktorių, naujų markių | valios 
šalies, kurios - i - 
rastų laiko su paprastais tu-! 
ristais kalbėtis ir net pra
leisti ištisas dienas.

Aš tą jaučiau susitikusi 
su Paleckiu, Rotomskiu, 
Jurginių, Plučiene, Vaigau- 
sku, Zinkevičium, Laurina
vičium, Klaipėdos miesto 

j majoru ir kitais Lietuvos, 
valdininkais, profesoriais, 
mokytojais, svarbių įmonių 
vedėjais. Ir visur jauti gra-1 išimtis.

Williamsbur-
Linkime 

su-

SUSIŽEIDI SOFIA 
PETKIENĖ RANDA VOJIMUI

Išnuomojami du kambariai (nc-< 
fornišiuoti). Centr. šiluma. Ridge-j 

si. Dėl daugiau in- 
ištisą savaitę išbuvo ligonij formacijų kreipkitės bile laiku: 307 
nėję: jos ranka įdėta gipse.

Pereitą savaitę Sofija'
milijonus rub-' dalyvaus mūsų parengime į Petkienė susilaužė ranką ir, woodoTpyiinkej'

-■ prezidentas ' sunkvežimius ir dvi lengvas šiame
mašinas. Mechanizuojame 14 
daug darbo reikalaujančius 
procesus: fermose, malūne 
ir kitur veikia elektromo- . itorai.

Padidėjus kolūkio tur
tams, geriau gyvena ir pa
tys kolūkiečiai. Pavyzdžiui, į 
kiaulių šėrėją Zosė Ketver-

visus geros 
lietuvius, < 
parengime lapkričio 
šeštadienį.

Iki pasimatymo,
J. Vilkelis

dalyvauti'Kai.P n8ai laiky ^Pse> ne-.

Grand St., Brooklyne.

lių per mėnesį. Ir ji — ne 
. Ir kiti gyvulių au- 

žų ir nuoširdų draugišku- 'gintojai gauna nemažiau

AIDIEČTAM
Paskutinė (pirm vaidi

nimo Mass, ir Conn, valsti
jose) “Sylvijos” p a m o k a ! gi 

tienė gauna' po 1,800 r.ub-, įvyks lapkričio 12-tos vaka-
ro 7:30.

galima pasakyti. Dabar ji' 
lyra namie. Kokiu būdu 
j nelaimė Įvyko, neteko pa
tirti.

Šią žinią telefonu prane
šė Mrs. Lisajienė.

“reikalavimai
Reikalinga moteriškč-lictuvė, pa

gelbėti prie namų ruošos. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
bile vakarą po 9-os valandos. GLen-

i i i more 2-3379. Klauskite dėl Ann.Valdyba. (87.881

Help Wanted Female

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. metinis susirinkimas, 
su užkandžiais, jvyks lapkričio 14

! d., LDS Klubo salėje, 9305 St. Clair 
(87-88) ! Ave., 7 v. v. Kuopos nariai kvie- 
--------- čiami dalyvauti, išgirsite raportą 

nuo praėjusio parengimo, sužinosite 
pasekmes. Kom. (87-88)

Gy- 
mė-

REG. SLAUGĖS
ABELNAS DARBAS

Alga pradžiai $305 j mėnesj. 
venti slaugių namuose $40 j
nesj. 40 valandų savaitė, 6 šventės 
per metus. Viršininkės pradinė al
ga. $325 j mėnesj. Kreipkitės pas 
slaugių direktorę.

MEMORIAL HOSPITAL
RAWLINS, WYOMING

(183-186)

OAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. susirinkimas jvyks 

lapkričio 15 d., 2 vai. d., Liau- 
danskienės namuose, 806 Florence 
St. Draugai, nepamirškite susi
nešti pinigų, tai galėsite tuo , 
užsimokėti kuopos vajininkui 
Laisvės prenumeratą. At^iveskib 
ir savo pažįstamų, nes po susirin
kimo bus pasikalbėjimai. Kalbės 
turistai, kufie lankėsi Lietuvoje! 
paaiškins ką jie ten matė. Taipgi 

' bus delegato raportas iš VI Apskr. 
konferencijos. Valdyba. (87-88)

ma jo paisivezti į Ameriką. 0 ne kokį įen dirbtiną; kaip po pusantro tūkstan-
Help Wanted Female

Daug aplankiau kolūkiu. 
Iš ju man geriausiai pati
ko Karolio Požėlos kolūkis, 
ir gal būti Tirkšliuose. O 
jau tų žmonių draugišku
mas ir vaišingumas! Labai 
norėčiau. kad dar tektų 
proga vėl apsilankyti Lietu
voje. Amerikoje ir pažan
giųjų lietuvių nemažai iš
leidžia pinigų vakacijoms. 
Mano supratimu, būtų la
bai gerai, kad jie pasitau- i

nudavimą.
Nuo savęs linkiu jiems kininkai — po 

daug metų, sveikatos, pasi-1 rublių ir daugiau.
1 • • 1 1 • • • i « • 1*1 •

čio rublių per mėnesį, lau- 
tūkstantį 

Ir visa 
sekimo veikloje ir tariu sa-ltai neskaitant pajamų, ku- 
vo ši 
kad jie Septynerių 
planą praves į penkeris 
tu s.

--- ----— , - ---- -- -- ---  - - - A v v / 
irdingą ačiū! Pasitikiu, Irias jie gauna iš pa^odybL 

metų 'nio sklypo.
me-

PATAISA
Penktadienio laidoj buvo!

Kolūkinė elektrinė teikia 
energiją fermoms ir gyve
namiesiems namams. Už
miršti takeliai į šulinius — 

i veikia vandentiekis. Pasi
statėme klubą, ambulatori

. .. o---- , ---- r------- pranešta apie Juozo Narge- ja, vjdurinę mokyklą,
pytų ir vakacijas praleistų į°s Į^^’tį, bet nebuvo pa-

žymėta, kur jis gyveno. Ve
lionis gyveno 61-29 
St., Flushing, L. I.

Lietuvoje. Parvažiavę jie 
pamatytų labai didelių pa
kaitų, didelius Lietuvos at- 
siekimus industrijoje ir kul
tūroje. Jie galėtų pamatyti, 
kaip yra sveikas ir links
mas Lietuvos jaunimas. Ir 
su kokia vilčia jis žiūri į 
savo ateitį...
Žmonės, kurie ir 
gėdos neturi j

Kiti turistai jau daug pa- devynis 
rašė. Aš gal nebūčiau ra- $106,189,113 pelno.

Juk ar ne miestas pas 
mus? Ir žmonės mažai kuo

167th skįrjasį nuo miestiečių. Vi-

ILaisws koacerlas
Jau Tik už Trijų Savaičių

Įvyks Sekmadienio Popietę

Lapkričio 29 November
Įsitėmykite, kad koncertas bus

MERGINOS—MOTERYS
BROOKLYN, N. Y.

LDSC 46 kuopos mitingas jvyks 
trečiadieni, lapkričio 11 d., 7:30 vai. 
vak., 
Park, 
vauti.

KAMAROS 
VIRTUVES 

DARBININKĖS
SALAD-PRIRENGIMAI 

SANDVIČIAI, PRIESKONIAI

čia yra proga išsimokyti puikiau, 
sios profesijas, kuri visuomet 
apsimokės. Reikalinga kiek 
kalbos.

PRADINĖ MOKESTIS
$50 IlK.I $57

Proga greitam pakilimui vadovau
jamuose New Yorko miesto chain 
restoranuose.

DAUG KILNIŲ PAŠALPŲ 
DUODAMOS UNIFORMOS

Geri Valgiai Nemokamai 
Pasitarimai kasdien 

nuo 9 A. M. iki 3 P. M.
STOUFFER’S RESTAURANT

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

jums
nors

102-04 Liberty Avė., Ozone 
Visi nariai prašomi daly- 
Kp. valdyba. (86-87)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas 
lapkričio 13 d., 'Rusų klube, 
No. 4th St., 7:30 vai. vak. 
čiame narius dalyvauti.

jvyks
1150 

Kvie- 
Valdyba.

HELP WANTED MALE

BERNIUKAI—VYRAI 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

PRISTATYMUI VYRAI 
BUS BOYS

1 čia yra proga išsimokyti amato, 
kuris visada duos jums gerą.a 
pragyvenimą. Reikia kiek ’< 

nors anglų kalbos. V
PRADŽIAI GERA AL<ŽA

i Proga greitam pakilimui vadovau

Schwaben Salėje
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

sos merginos ir vaikinai 
mokosi aukštosiose ir vidu
rinėse mokyklose . Už gerą 
darbą daugelis kolūkiečių 
apdovanoti vyriausybiniais 
'ordinais ir medaliais. Kiau- 
ilių šėrėją Ona žižienė, lau
kininkystės brigados briga
dininkas Stasys Mitašiūnąs 

turėjo |ir aš apdovanoti Lenino or
dinais.

Kolūkio klube vakarais 
k u n k u 1 i uoja gyvenimas. 
Jaunimas užsiiminėja meno 
s a v i v e iklos rateliuose ir 

’ dažnai iškovoja pirmenybę 
savo rajone. Beveik kasdien 
demonstruojami kinofilmai.

Į septynmetį mes įžengė
me stiprūs ir turtingi. Bet 
norime būti dar stipresni, 
dar turtingesni. Įvykdyti 
septynmetį mes norime per 
5 metus.

Planas mūsų toks. Pus
trečio ir daugiau karto pa
didinsime karvių, kiaulių ir 

j paukščių skaičių, o vadina
isi ir gyvulininkystės pro
duktų gamybą. 300 hekta
rų plote išplėšime kultūri-

Prezi- 
vyks į

Washingtonas. — 
dentas Eisenhoweris 
Aziją, pirm jis važiuos į 
Vakarų viršūnių konferen
ciją Paryžiuje.

New Yorkas.—Standard 
Oil Co. paskelbė, kad per 

mėnesius

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

BLUEBIRD

flMMI

at the
BALLROOM

SUSIRINKIMAS
DEL TAIKOS IR DRAUGIŠKUMO

A O Minėjimas Lapkričio Mėnesio £
Lt Dviejų Sukakčių fa O

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

DR. NORMAN J. WHITLEY DR. CORLISS LAMONT
MR. ROCKWELL KENT MISS CAROL BUMR

KULTŪRINIS ATSTOVAS NUO USSR AMBASADOS
UKRAINŲ LIAUDIES ŠOKĖJAI 

Įžanga $1.00 — Užsisakykite bilietus dabar

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

jamuose New Yorko miesto 
chain restoranuose.

DAUG KILNIŲ PAŠALPŲ 
DUODAMOS UNIFORMOS

Geri Valgiai Nemokamai 
Pasitarimai kasdien 

nuo 9 A. M. iki 3 P. M.
STOUFFER’S RESTAURANT

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

• • • w*,ere y°u can danee wiJi any of the prettiest girls in 
■ 11 I town . . . watch some TV . . . play some shuffleboard .. . enjoy
fl// Peasant conversation ... or just sit and relax. Nicest way
f I /i / y°u’R I'nd to escape a lonely evening. Men of all ages ... 80
f //I/ to 18... have been enjoying the Bluebird’s friendly atmosphere
r J fl for 21 years. Why not come over tonight to the 
VOlA BLUEBIRD BALLROOM
Dancing daily 8 P.M.- 2 A. M. 838 BROAD STREET, NEWARK Clotod Monday

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4 pusi. Laisvi (Liberty) Antrad., lapkr. (Nov.) 10, 1959

: Newark 5, N. J,.
MArket 2-5172" ;

: 426 Lafayette St. ;
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