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METAI 48-ji

Dar daug kliūčių j 
taikų sugyvenimą

Londonas. —Gruodžio 19: Paul - Henry Spaak, NA- 
d. Paryžiuje prasidės kon-jTO sekretorius, atkaklus 
ferencija prezidento Eisen- “šaltojo karo” šalininkas, 
howerio, Anglijos premjero jau dabar stato “ultimatu- 

Francūzijos (mą”, kad Vakarų didieji va
dai “nepamirštų išklausyti 
visu NATO narių balso”. 

'Patsai Spaak kartoja seną 
pasaką, kad derybose su T. 

I Sąjunga “Vakarai turi būti 
i atsargūs”.

Indija ir Kinija rubežiuo- 
: jasi išilgai 2,500 mylių sie- 
! na, kuri, vietomis, eina virš 
114,000 pėdų aukščio kalnais. 
! Indijos ir Kini jos, siena nie
kados tikrai nebuvo nusta
tyta, nes nei viena, nei ant-

Kauno HES jėgainė i Kinija pasistatė 
jau duoda Šviesą į traktorių fabriką

. Pekinas. —Kinija su 
pakilo Lietuvos vyriausy-' galba Tarybų Sąjungos x 
bes, partijos ir visuomenės j sistatė ir jau paleido dar-1 Chen Mingas sako, kadVa- 
atstovai. Jų tarpe Sniečkus, | ban traktorių gaminimo fa- karų embargo—draudimas 
Šumauskas, Niunka, Preik-'briką. Fabrikas yra Loyan-. prekybos su Kinija visai.
šas, Ozarskis ir kiti. Mitin-1 go mieste. Per metus laiko susmuko. Per dešimts metų Macmillano

c-

Kaunas.—Lapkričio 5 die- 
Įna yra istorinė diena lietu- 
1 vių tautos gyvenime. Išsi- 
. pildė sena mūsų tautos sva- 

______________________________ i jone — Lietuvos upių tėvas 
Visašališkoji Ameriean-So-I Nemunas, tarybinių žmonių 

viet Friendship taryba išleido, rankomis, tapo pajungtas 
tris brošiūraites. EHzabethos; tarnauti liaudies gerovei. 
Moos parašyta Soviet Educa-i 
tior/: Today and Tomorrow; ( 
Dr. ° Harry F. Ward — The! 
Story of American-Soviet Re- Kauno hidroelektrines, 
lations; Chruščiovo ■ 
Disarmament in Four Years 
suteikia daug vertingų i n for-! 
macijų. Paskleistos tarp skai-: 
tančių angliškai knygelės pa
tarnautų taikai.

Gaunamos pas leidėjus. 
114 E. 32nd St., New Yorke, 
taipgi darbininkų knygynuo
se. i

!Sako: ‘ Susmuko jų 
prekybos embargo”

pa- Pekinas. —Kinijos preky- 
pa- bos ministro pagelbininkas

Kauno miesto] jis pagamins 15,000 trakto- j Vakarai, ypatingai Jungti- prezidento de Gaulle ir Va
irių po 54 arklių jėgos kiek-• nės Valstijos, darė viską, karų Vokietijos kanclerio 

kad Kinija negautų tam ti-1 Adenauerio. Tai bus Vaka- 
•” Irų konferencija suderinimui

Mingas sako, kad Vaka-iĖl taktikos viišūnių konfe-

gą atidarė 1
I komiteto pirmasis sekreto-1 
rius J. Mikalauskas. Į susi- vienas.

| i-inkusius kalba Lietuvos] 
; premjeras M. Šumauskas.1
(Tai]) pat žodis buvo suteik-1

— Jotai ; štai, lapkričio 5 d, jau iš-1 tas hidroelektrinės staty-1 bys^s reikalų ’ministrassa-1 Nors~kinai 
Vn /-YTyiii i— i n i 1 T y • • • ' i T i • 1 i

Dar prieš porą metų bu
vo pradėtas darbas prie

Žinoma, tai pirmas trak- krų prekių, 
torių fabrikas. Jų bus pa-i i 
statyta ir daugiau, žemdir-.rų elgesys pakenkė Kinijai.

i kantrūs, gali

kanclerio

Mes daug girdime 
džiaugsmus tų dipukų, 
čion atvyko bėgdami nuo liau-1 
diškos santvarkos, o kai ku-1 
rie ir nuo savo gimtojo k r aš-į 
to liaudies teismo. < 
apie laimingą gyvenimą 
kurių kelionės ir čia apgyven-1 
dinimo iškaščius a p m o k ėti! 
mes buvome priversti.

Taip, buvome priversti. Juk j 
iš mūsų uždarbio taksus at-i 
skaitė net nepaklausę mūsų, 
ky mes sutinkame savo sum 

ii uždirbtus centus skirti

.kilmingai buvo paleista pir-i bos viršininkui Luchnevui. p.lcĮ dabar Kinija per [pakelti, bet Vakarų embar- 
moji Kauno jėgainės turbi-j inžinieriams --- i .„v . _ • . •

'na. Nuo lapkričio 5 dienos i kams.
I Nemuno pirmoji elektrinė 
jėgainė jau duoda srovę!

Paleidžiant pirmąją tur
biną įvyko milžiniškas mi-

i tingas. Iš visos Lietuvos 
apie I kampelių prie Nemuno su- 

knric sirjnp0 daugiatūkstantinė
I minia. Sužibo daugybė elek-

. j tros lempučių^ iš kurių su- 
Girdime ; tvisko obalsiai partijos ir

tu, (liaudies garbei. Į tribūną

mechani- rnetus sunaudoja dar tik | go iššaukė pasipiktinimą ir 
2,500,000 tonų chemikališkų | pasiryžimą, šiandien jie tu- 

atidaryme I trąšų, bet už 10 metų jų bus Iri tokią industriją, kokios 
pagaminta septynis kartus prie laisvos prekybos gal 

nebūtų turėję.

Kauno HES 
dalyvavo ir svečias. išJung-i 
tinių Valstijų —- rašytojas Į daugiau. 
Rojus Mizara. Mitingo pa-; 
baigoje skambėjo TSRS ir- 
Lietuvos himnai. Ilgai šio: 
džiaugsmo ir istorinio mo
mento nepamirš visa lietu
viu tauta, c

A. Vaivutskas

Laoso karališka 
valdžia melavo

rencijoje su Tarybų Sąjun
ga ir kitomis socialistinė
mis šalimis.

Pirm Vakaru vadų kon-j 
fere^cijos prezidentas Ei-' 
senhoweris apsilankys de
vyniose Azijos ir Europos 
sostinėse. Jau dabar patir- pa ])us- nedaug k].eip- d-_ 

mesio kuriai šaliai priklau
so vienas ar kitas kalnas. 
Bet “šaltojo karo” šalinin- 

i savo nosi c.

ta, kad “šaltojo karo” šali
ninkai prezidento vizitą 
bandys panaudoti “sutvirti- 
n'mui Vakarų pozicijų” de- į'ai ir ten'įkišo 
rybose su socialistinėmis ša- ir žymiai pablogino abiejų 
limis. šalių santykius.

buvo Vietnamo pasienyje, 
apklausinė jo daugybę gy
ventojų, žiūrinėjo ginklus, 
kuriuos Laoso armija atė
mus. Komisija pareiškė, 
kad nėra jokių įrodymų, 
kad Vietnamo armijos dali
niai būtų į Laosą įsiveržę.

Komisija sako, kad Viet
namo Liaudies Respublika 
simpatizuoja Laoso darbo 
žmonėms, bet ji jokio puo
limo nedarė. Suimti ginklai 
yra daugelio valstybių ga-

New Yorkas.—Prieš kiek 
laiko Laoso karališka val
džia apsiskundė Jungti
nėms Tautoms, būk ją “už
puolė Vietnamo Liaudiška 
Respublika”. Laoso šiauri
nėse provincijose buvo su
kilę valstiečiai prieš nepa-

Kinija už taikų 
sienų išsprendimą

Pekinas.—Kinijos .prem
jeras Cho Ėn-lai pasiuntė 
Indijai pasiūlymą, kad abi
dvi šalys taikos keliu 
spręstų sienų reikalus.

Chu En-lai siūlo, kad Ki
nija ir Indija atitrauktų sa- pirm to negalės įvykti Ry- 
vo karines jėgas po 12 my-'tų ir Vakarų viršūnių kon- 
lių nuo taip vadinamos Me-1 ferencija. Atrodo, kad“šal- 
Mahono linijos. 1914 metais, tojo karo” 
Anglijos imperialistai
McMahonu užgrobė Kinijos. miau buvo numatoma, kad 
40,000 ketvirtainių mylių | viršūnių konferencija, jei- 
plotą. į gu neįvyks dar šiemet, tai

Kinija siūlo, kad pasi-lji bus tuojau po naujų me- 
trauktoje vietoje pasiliktų, tų. 
tiktai civilinė administraci
ja. Tuo kartu Indijos prem
jeras Nehru ir Kinijos — 
Chu En-lai turėtų susieiti ir 
išspręsti sienų reikalus.

Chruščiovas vyks j 
Prancūziją 1960 m..

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas de Gaulle pa
skelbė, kad Tarybų Sąjun-

iš- gos premjeras Chruščiovas 
atvyks 1960 m. kovo 15 d.

Dabar darosi aišku, kad

JAV vaSdžią^sulaikė 
spalgenų pardavimą

Washingtonas.—Food and
departamentas pa- penčiamas sąlygas, bet ka- 

. - - ■ ,a“ rališka vyriausybė tvirtino,
, savo žmonių, j būk Vietnamo armijos dali-
|way) St. Lawrence upe, ku-|kad prižiūrėtų, idant nebū- nįaį užpuolė.

j 6,600 laivų plaukė 
jūriniu keliu

Washingtonas.—Pereitais 
teistiniams dipukams atvežti, metais Jungtinės Valstijos 

ir Kanada bendrai baigė į- 
i rengti Jūrinį kelią (Sea-Lapkričio 9-tą New Yorko 

miesto tėvai (bendrai su orga
nizacijų atstovais, miesto sa
lėje) svarstė, ką daryti su 
Puerto Rico išvietintaisiais. 
Jie atbėgo iš mūsų valdomo 
krašto bėgdami nuo alkio ir 
skurdo, yra mūsų šalies pilie
čiai. Kaip jiems pas mus se
kasi ?

Praneši m u ose susirink im u i 
išgirdome, kad jiems sunku 
darbą gauti. Privatiniai sam
dytojai juos diskriminuoja 
dėl jų tamsios spalvos. Jei 
duodamas valdinis darbas, tai 
tik kokio patarnautojo ar 
gatvių šlavėjo. Dauguma 
skursta. Jų kūdikių mirtin
gumas yra 50 procentų di
desnis. Nors jų kilmės žmo
nės tesudaro 18 procentų 
miesto gyventojų, jie sudaro 
40 procentų visų žūva n čių 
gaisruose. Dukart daugiau 
serga džiova ir kitomis už
krečiamomis ligomis negu ge
riau uždirbantieji vietiniai.

Girdisi spėliojimai, kad Bel
gija' prašys Jungtinių Tautų 
kariuomenės apsaugoti jos in
teresus Afrikoje. Ką saugo
ti ? Nuo ko ?

Pranešimai iš Afrikos skel
bia, jog Bahutų liaudis, pa
vergtoji darbo liaudis sukilo 
prieš pavergėjus, karaliams ir 
jų valdininkams pataikaujan
čią Watusi poniją. Pavergė
jams darosi karšta.

Būtų nedora ir 
Jungtinėms Tautoms 
naudoti JT jėgą v e r g i j a i Į 
ginti.

ris jungia Didžiuosius eže
rus su didjūriu;

Iš priežasties žiemos, tai 
St. Lawrence upe laivai ga
li plaukioti nuo pabaigos 
balandžio iki pabaigos lap
kričio. Per septynis mėne
sius “Seaway” praplaukė 
virš 6,600 laivų, bendrai a- 
pie 20,000,000 tonų įtalpos. 
Tik keli iš jų buvo užkliu
vę ant seklumų.

Skandinavai nori 
Chruščiovo vizito

Stockholmas. —Skandina
vų premjerai: H. C. Hanse- 
nas—Danijos, E.. Gerhard- 
senas—Norvegijos ir T. Er- 
landeris—Švedijos pareiškė, 
kad jų pakvietimas Chruš
čiovui atsilankyti į šias ša
lis vis dar galioja. Jie sako, 
kad tarptautinė tokia padė
tis, kad Chruščiovo vizitas 
pageidaujamas.

Matyti, kad į Skandinavi
ją paveikė Chruščiovo apsi
lankymas Jungtinėse Vals-

pačiomsj tijose. Chruščiovas buvo 
žalinga'pasižadėjęs vykti į Skandi-

Lapkričio 9-os pranešimai 
iš New Delhi sako, jog iš va- 
kariniame Tibete esančio 
Tholing vienuolyno pabėgo 
Indijon 44 dvasiškiai (lamos).

Laimingas Tibetas tiek dy
kaduonių vienu kartu nusi
kratęs! Gaila indijiečių liau
dies, ant kurios jau ir be to 
prislėgto sprando užguls ši 
nauja penimių našta.

naviją pereitąjį rugpjūčio 
mėnesį, bet vėliau atsisakė. 
TSRS žinių agentūra TASS 
rašė, kad jis atsisakė todėl, 
kad skandinavų spauda bu
vo labai nedraugiška.

Drug i 
siuntė į įvairias šalies, da-

tų pardavinėjamos spalge
nos (“Cranberry”).

rališka vyriausybė tvirtino,

Jungtinės Tautos pasiun-
Pasirodė, kad jas augi- te komisiją to reikalo išty- mybos< 1 _ J 1    . - 1- * I - n » t m i-i-i m inim mi d n nei T <1 vlaistydavo chemiką- rimui. Komisiją sudarė Ja- 

I ponijos, Argentinos, Tunisi- 
jos ir Italijos atstovai, tai 
yra, visi Vakarų orientaci
jos.

Dabar komisija sugrįžo ir 
pateikė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai raportą 
iš 32 puslapių. Ji sako, kad

nant
lais, idant prie jų užmušus 
kitas žoles. Tyrimas paro
dė, kad nuo tų chemikalų 
pas kitus gyvūnus vystosi 
vėžys gerklėje. Numatoma, 
kad tie chemikalai gali tą 
ligą išvystyti ir pas žmo
nes.

Spalgenų augintojai sako, 
kad draudimas jiems pada
rys apie $50,000,000 nuosto
lių. Mat, ypatingai žmonės 
daug jų perka Thanksgiv-: 
ing švenčių metu.

Raportą išklausius Tary
bų Sąjungos delegatas Kuz
necovas pareiškė: “Išeina, 
kad Laoso karališkos val
džios skundas buvo be pa
mato. Jos kaltinimas prieš 
Vietnamo Liaudies Respub
liką sugriuvo, kaip iš kazy- 
rių pastatyta pilis”.

Vėliausios žinios

kurstytojai lai-
suįinėjo daugiau laiko. Pir-

Bandymai karinių 
lėktuvŲ-pavojingi I

Jaunas operacijų daktaras 
- P. Jphamsuddin, indijietis in- 

ternas New Yorko Knicker
bocker ligoninėje, paprašė jį; 
tuojau atleisti iš tarnybos.

(Tąsa 6-me pusi.)

BIJOSI, KAD KINIJA 
TURĖS A-BOMBAS

Londonas. —Anglų moks
lininkas Philip Noel-Baker, 
kuris 195i9. m. gavo Nobelio 
dovaną, mano, kad už poros 
metų Kinija jau galės ga
minti atomines bombas. Jei-

|gu tatai įvyks, tai Vakarai 
(negalės su ja nesiskaityti.

RAKETA PAKLYDO IR 
DĖŽUTĖ NEIŠKRITO

Washingtonas. —Karinis 
orlaivynas iš Vandenbergo 
stoties, California, iššovė 
satelitą “Discoverer VII”. 
Jame įtalpinta dėžutė žmo
gaus iškėlimui, šį kartą bu
vo tuščia. Buvo manyta, 
kad “Discoverer” paliuo- 
suos dėžutę Havajaus salų 
srityje, bet jis klaidžioja ir 
su savimi ją nešiojasi. Ma- 
norpa, kad patsai satelitas 
nukris, už poros savaičių.

PRAŽUVĘS KUNIGAS— 
SVEIKAS IR ŽENGTAS

Phoenix, Arizona.—Prieš 
8 mėnesius, kovo pradžioje, 
Havajaus salose, dingo ku
nigas D. P. Meyeris, klebo
nas Šv. Antano bažnyčios. 
Dabar surastas šiame mies
te ir dirba valdišką darbą. 
Jis yra 28 metų amžiaus. 
Apsivedė su buvusia para
pijos sekretore Rofina An
na Lynch, 35 metų, keturių 
vaikų motina, atsiskyrusia 
nuo savo vyro B. Lynch’o.

Washingtonas. — Prezi- 
I dentas Eisenhoweris prane
šė, kad jis besilankydamas 
Azijoje ir Europoje taipgi 
lankysis Tunisijoje ir Ispa
nijoje.

Bostonas. — šešių Bosto- 
I no laikraščių leidėjai pradė
jo derybas su streikuojan
čių spaustuvininkų unija.

Khartoumas, Sudanas.— 
Įvyko masinės demonstraci
jos prieš pragyvenimo bran
gumą. Policija ir kareiviai 
vieną demonstrantą nušovė, 
kelis desėtkus sužeidė ir 7 
vadus areštavo.

Washingtonas. — Spalio 
mėnesyje buvo 3,270,000 be
darbių jmančių nedarbo ap- 
draudą. Tikrumoje jų yra 
apie keturi milijonai.

Niagara Falls, N, Y. — 
Vandalai peiliais subadė 
virš 200 automobilių ir sun
kvežimių ratvalkių.

Londonas. —Anglijos val
džia pasitiki, kad bus susi
tarta Berlyno klausime.

Katmandu, Nepalis.—Lėk
tuvai pastebėjo Himalajų 
kalnuose, netoli Evereto, 
alpinistus. Pirmiau buvo 
manyta, kad 32 žmonės žu
vo.

Maskva.'—Tarybinė spau-1 
da pasmerkė Trumaną, kai
po karo kurstytoją. Nese
niai T r u m a n a s parašė 
straipsnį ir reikalavo, kad 
JAV panaujintų atominių 
bombų bandymus.

Highstown, N. J. —Susi
mušus busui ir sunkveži
miui buvo sužeisti 25 karei
viai.

Washingtonas. —Jungti
nių Valstijų valdžia labai 
nepatenkinta buvusiomis 
demonstracijomis PanaiUoj.

Kairas. — Graikų laibas 
“Nicolas Michalos” aplam
dė Jungtinių Valstijų sub- 
mariną “Threadfiną”.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ragina 
melstis už taiką Thanksgi- 
ving’o dienoje.

APIE T. SĄJUNGOS 
ATOMINES JĖGAINES

Washingtonas. —Kol kas 
tikrai nežinia kiek elektros 
pagamina Tarybų Sąjungo
je atominės jėgainės. Pir
mesnis planas nusakė, kad 
jos iki pradžiai 1960 metų 
turėtų būti 2,500,000 kilova- 
tų-valandų. jėgos. Vorone- 
žyje ir Belojarske baigia
mos įrengti.

Jungtinės Valstijos, kol 
kas, turi tik vieną atomi
nės energijos, jėgainę 60,000 
kilovatu - valandų. Ji ran
dasi Shippingport, Pa.

Detroitas. —General Mo
tors Corp, sulaikė automo
bilių gamybą, nes “neturi 
plieno”. Ji paleido iš darbo 
215,000 darbininkų.

Londonas. —Mirė anglų 
artistas Lupino Lane.

Great Falls, Man. — Aud
roje susimušė trys kariniai 
lėktuvai. Žuvo 4 lakūnai.

Washingtonas.—Sulaukęs 
73 metų amžiaus mirė se
natorius William Langer.

Muroc, Calif. — Įvairių 
naujos rūšies karinių lėktu
vų bandymai sudaro pavo
jų ne vien lakūnams, bet ir 
civiliniams žmonėms. Štai 
buvo bandomas raketinis 
“X—15” lėktuvas pagamim 
tas North American Avia
tion fabrike.

■ Kada bombinis “B—25” 
lėktuvas iškėlė raketinį “X 
—15” į 45,000 pėdų aukštį 
ir paleido ji patį skristi, tai 
ant 
mas.

—15” įvyko sprogi- 
Sprogimas nulaužė 

50 pėdų užpakalinę dalį. 
Pirmoje dalyje buvo lakū
nas ir 18,000 svarų kuro. 
Lakūnas besigelbėdamas ku
rą išleido žemyn nepaisyda
mas kur jis pateks ir kas 
atsitiks.
TSRS “SPUTNIKAS IIP’ 
IR “LUNIKAS” SKRAIDO 

Maskva. — Laboratorija, 
kuri skraido aplinkui Žemę 
ir Mėnulį kiek pakeitė ke
lionės krvpti. Dabar vėl bu
vo antroje Mėnulio pusėie. 
Numatoma,, kad ji skraidys 
iki balandžio mėnesio.

“Sputnikas III”, kuris bu
vo i erdve iššautas sausio 
2 d., iau padarė beveik 500,- 
000,000 mylių.
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Didžiojo streiko “pabaiga”
GALIMA SAKYTI, kad viskas baigta. Plieno dar

bininkai grįžta į darbą. Grįžta, žinoma, ne geruoju. 
Grįžta priversti. Streiko sulaužymui vyriausybė panau
dojo Taft-Hartley įstatymą.

Tarė žodį ir Aukščiausias teismas. Jis patvarkė, 
kad streiklaužiškas- Taft-Hartley įstatymas nesulaužė 
šalies Konstitucijos. Didžioji plieno darbininkų unija 
nutarė pasiduoti ir baigti streiką.

Betgi suvarymas darbininkų į darbą nieko neiš
sprendžia. Visas reikalas, dėl ko streikas kilo ir tęsėsi 
per 116 dienų,, pasilieka kaip buvo. Nenusileido nei! 
plieno kompanijos, nei darbininkų unija. Plieno trus- 
tas nori sulaužyti unijos nugarkaulį, laimėdamas teisę 
pertvarkyti darbą fabrikuose kaip jam patinka, visiš
kai neatsižvelgiant į darbininkų interesus. Jis tai ne
gali padaryti pagal dabartinį kontraktą. Unija gi, pre
zidento McDonaldo tvirtinimu, niekados nesutiks plieno 
trustui pasiduoti, niekados nesutiks, taip pasakius, pa
pildyti savižudystę.

Taigi, po 80 dienų vėl įvyks susikirtimas, jeigu 
plieno trustas laikysis savo užsispyrimo. Laimė, kad 
plieno darbininkai tvirtai, gerai organizuoti. Per visą 
ilgą streiką plieno kompanijos nė nebandė panaudoti 
skebus. Streikas buvo visu šimtu procentų efektingas. 
Visa darbininkų klasė didžiuojasi plieno darbininkų 
solidarumu.

Kai tais “naujais vėjais” 
džiaugiasi visas pasaulis, 
tai mūsų smetonininkai ne
riasi iš kailo. Kiekvieną 
pagerėjimą santykių tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos, kiekvieną taikos su
stiprėjimą jie laiko nelai
me-

yra

tiems

Sudie gražiesiems 
Druskininkams!

6-as ir paskutinis laiškas iš Druskininkų

Skaitytas laiškas nuo “Liau
dies Balso”, dėkoja už' au- 

1 ką. Skaitytas laisvas 
•limos Dietų Amerikos nuo 
• “Darbo” administracijos-re- 
dakcijos. Laiške rašo, kad 
Pietų Amerikos kontinente

Na, mano buvimo laikas, vienas įžymiausių lietuvių;jaučia. reakcija, ypač sun- 
nužymėtas kelialapy, bai- literatūros kritikų, auklėto-1ve*ktl t*?*’
giasi su spalio 5 d. Arti jas jaunų rašytojų. , Jis— ....... ....... . .......... .
mėnuo čia išbūtas man ro- j vyriausias redaktorius Lie- 
dėsi kaip viena diena. Į tuvių literatūros istorijos,

Geras pavyzdys
vienas kaip ir naujas dalykas. Už tai tenka pasveikinti 
United Steelworkers Union vadovybę. Paaiški, kad per 
visą streiką visi unijos viršininkai, nuo žemiausio iki 
aukščiausio, net devyni šimtai jų, negavo jokio atly
ginimo, neėmė jokių algų.

Geras pavyzdys kitoms darbo unijoms. Reikia ži
noti, kad daugelyje darbo unijų tokios sistemos nėra. 
Streiko metu viršininkai ima algas. Algų negauna tik 
eiliniai darbininkai, kurie streikuoja.

Tegu mokslininkai susirenka!

nizacijoms ir spaudai. Laiš- 
1 kas priimtas ir nutarta su
teikti paramos dėl “Darbo”. 
Skirta $25 ir delegatai su
dėjo $16. Aukavo: Skliutas, 
Jusius, Jaskevičius, Damb
rauskas, Trokimas, Bosto- 
nietis, Niaurienė, Uždavi
nys, Bernardas, Žitkus, Gry-

dėsi kaip viena diena.
Noriu pabrėžti: kurie A- kurio du tomai jau išėjo iš 

merikos lietuvių kada nors spaudos, o du dar išeis, ruo- 
atvyks į Lietuvą, būtinai 
turėtų pamatyti (ir jei ga- 
galima pagyventi) Druski
ninkus.

Artimai susipažinau čia 
su geru skaičiumi malonių 
žmonių: darbininkų, tar
nautojų, profesionalų. Pa
starieji beveik visi mokslus 
baigė jau tarybiniais me
tais. Tai tarybinė darbo 
inteligentija pilna to žodžio 
prasme: mandagūs, paslau
gūs, apsišvietę žmonės!

Spalio 5 d. užpuolė šal
na, gan aštri šalna, pakir
tusi gyvybę gėlėms ir me
džių lapams. Jautresnių 
medžių lapai tuojau pradė
jo kristi, o tvirtesnių dari
laikosi, bet daugelio lapai i
j?u rvaus^ Tai metinė konferencija įvyko
čiau žmonės sako, kad dar I spalio 25 d. 1959 m. Konfe-
bus šiltų dienų dar ateis i rencjją atidarė apskr. org.

bobų yasaia, dar bus, §įmaįtis. Mandatų komi- 
daugiau ir grybų. Isijon paskyrė Reinardą ir

Prieš mano išvykimą, at-1 Oereškienę. Komisija rapor- 
vyko poilsiui prezidentas i įavo }cacĮ konf. atstovauja- T Po Innlzi o • nfoixTAr/A ne’

, mos 6-sios kuopos su 21-nu, 
i delegatu.

Suvažiavimo pirmininku 
! išrinkta J, Šimaitis, sekr.— I e 7
J. Jaskevičius. Skaityta pro
tokolai iš praeitos konf. ir 
apskrities komitetų posė
džių. Protokolai priimti 
kaip skaityti.

šiami. Be to, K. Korsakas 
ir poetas.

Tai pilnas energijos, jau
natviškos ugnies vyras!

Žinau, kartu su manim; i bienė, Tamošauskienė, Kal- 
visa pažangioji lietuvių vi- velienė, Šimaitis ir Šukienė, 
suomenė šia proga linki, viso susidarė $41.00. 
prof. K. Korsakui geriau
sios sveikatos ir ilgiausių 
metų!

RAKETAS SU 
ARTRITO AUKOMIS

Artritas (arthritis) 
savo rūšies sąnarių liga,
savo rūšies reumatizmas. 
Biauri, įkyri, skaudi liga. 
Kol kas mokslas nėra išra
dęs nei būdų, nei vaistų jos 
pašalinimui. Daugelį žmo
nių ji padaro amžinais pa
liegėliais. Apskaitoma, kad 
artritu, serga daugiau kaip 
11,000,000 amerikiečių.

Kadangi, sakoma, žmogus 
skęsdamas ir už šiaudo 
griebiasi, tai ir išsigydy- 
mui nuo artrito bent jau 
sumažinimui skausmų, li
gonis griebiasi už bile pa
tarimų, už bile “vaistų.” 
Ta žmonių nelaime naudo
jasi apgavikai ir raketie- 
riai. Jie pasiskelbia sura-

PASIPŪTIMAS 
AR VAIKIŠKUMAS?

Kai kurie pabgėliai 
siškai dar ir šiandien 
supranta savo padėties, 
tebesilaiko to klaidingo
pratimo, kurį išsinešė bėg
dami iš Lietuvos, jog lietu
vių tauta be jų negalėsian
ti apsieiti, jog Lietuvos 
žmonės be pabėgėlių “sme
genų” nė žingsnio pirmyn 
nepažengsią

Labai vietoje kanadiškio 
“Liaudies balso”
žmonėms pastaba. Savait
raštis rašo:

Jungtinių Valstijų valdantie
ji sluoksniai jau gerokas lai
kas atgal pripažino, kad 
Jungtines Valstijos nėra tas 
galiūnas, kurio klausytų visas 
pasaulis. Visiems veiksniams 
reiktų dar labiau įsitikinti, 

Ikad jie yra tiktai bėgliai ir 
tautai mažai ką bereiškia. 
Lietuva gali lengvai apsieiti 
be jų. Jei ji pasiruošus ką 
nors veikti, tai tik atjausda- 
ma savo tautiečius. Tik su
pratus savo padėtį ir reikšmę 
gyvenime galima blaiviau pa
galvoti ir apie išeivių santy
kius su tauta, 
mas prie nieko gera neprives.

Gal čia bus daugiau vai- ję arba pagaminę vaistus 
kiškumo, negu pasipūtimo- kurie tave nuo artrito iš- 
Jie vaikiškai užsimerkia gydys, 
prieš tikrovę. Jie atsisako blofina! 
prisipažinti klydę, kad juos 
gyvenimas jau paliko už 
daugelio mylių.

Toks pasipūti-

Ir garsinasi, ir

Šitą raketą per šešis mė
nesius tyrinėjo Arthritis 

T 7 . . v. . v 'and Rheumatism Founda-
Lietuva labai graziay uz- ^on įr suracĮ0 tikrai biau- 

sigyde karo^padai’ytas^zaiz-,rį^ padėtį. Įstaiga sako, 
1.......................   J? kad reikia ką nors daryti

_-a to rakė to pašalinimui. Vi-

ydas be jų “smegenų/
žygiuoja pirmyn. Ji labai .. ...........
gražiai apsieina be jų. Jų sokįais apgavingais garsi-
visos pastangos jai pastoti 
kelią nuėjo vėjais.

metais,

PAIEŠKOME
“PRANAŠYSTĖS”

Ki-ekvieneriais
sulaukęs šio sezono, Chica
gos menševikų orakulas iš
stodavo su pranašyste, kad 
iš tarybinės sant v a r k o s

nimais ir “išradimais” ra- 
ketieriai kasmet iš artrito 
aukų išplėšia po apie $250,- 
000,000!

Visa bėda, žinoma, yra 
tame, kad medicininis žmo
nių aptarnavimas, taip pat 
vaistai, randasi privatiško- 
se rankose. Kas nors iš to 
viso darosi pelną. Kol taip

a o * t* t - t t t- x x i i niekas neišeis, kad jai lem- yra, raketieriams rugia- 
JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJOJE ant stalo išnykti, kad visa Tarybų piūtė. Kas jau kas, bet me- 

guh labai išmintingas ir praktiškas Tarybų Sąjungos Sąjunga yra “milžinas ant dicininis žmonių ap.tarna-
1 _ *-*^x ,x T - X- « « . ~ X. « <1 XX-. X, « «« z-v* A « « -v ▼ z-M z-x A rx rfx vvi lx I XX _ * - .pasiūlymas. Jį turėtų priimti ir užgirti visa Ąsamblė

ja vienbalsiai. _ v i Mes manėme, kad ir šie-
Tai pasiūlymas, kad Jungtines _ Tautos sušauktų met k,8tul.iasdešimt antį- 

viso pasaulio mokslininkų konferenciją aptarimui erd-lruoju kartu toji liūdna ir 
vių užkariavimo reikalų. Tegu mokslininkai, toje srityje i pranašystė bus pakar- 
specialistai, susirenka ir patiekia savo nuomonę, kaip Į įota. Skaudžiai apsiriko- 
turėtų būti bendromis pastangomis visos žmonijos šie- ime. ’ Lapkričio 7 d. “Nau- 
kiama užkariavimo erdvių. ijienų” redaktorius,’ smar-

Deja, kaip atrodo, kai kurios valstybės dar abe-; kįaį jar kartą nusispiovęs 
joja apie tokios konferencijos naudų ir praktiškumą. | ant Spalio revoliucijos ir 
Mums rūpi, kad mūsų šalis būtų pirmutinė paremti šįį Lenino, jau pripažįsta, kad 
gerą Sovietų sumahymą. Jau jeigu kurioje mokslo sri- visgi tiek bolševikai padarė 
tyje turėtų ir galėtų sklandžiai kooperuoti visos šalys, | didelį progresą, bent jau 
tai žmogaus kovoje už erdves neturėtų būti jokių dvie- tiek, kad' “Sovietų Rusija 
jų nuomonių. Tais laimėjimais lygiai pasinaudotų vi- per savo 40 suviršum gyve- 
sa žmonija. nimo metų pasikeitė iš že-

molinių kojų.” Ivimas turėtų būti nemoka
mas, valstybės, šalies kaš
tais. Bet, žinoma, minėta 
organizacija, kuri tyrinėja 
raketą su artrito aukomis, 
tokio pasiūlymo neduoda. 
Ji tik nori aštresnių įsta
tymų sukontroliavimui ap- ■ • • -r~x •

Na, ir aš atsisveikinu su 
mielais!:. * Druskininkais. 
Grįžtu atgal į Vilnių gero-j 
kai sutvirtėjęs ir pailsėjęs. | 

1956 -m. spalio 6 d.

Puiki pradžia
JAU EINA TARPE Columbijos universiteto ir 

Maskvos universiteto apsikeitimas studentais. Tiesa, jų 
grupė nedidelė, bet svarbu, kad toks studentais apsi
keitimas jau vykdomas praktikoje. Dabar pranešta, kad 
tas pats universitetas veda derybas su Maskvos uni
versitetu dėl apsikeitimo profesoriais.

Mes karštai sveikiname šios aukštos mokslo įstai
gos pastangas išplėsti mokslinį ir kultūrinį bendradar
biavimą.

nimo metų pasikeitė iš že
mės ūkio krašto į pramo
nės kraštą.”

Kad Grigaitis dar kartą 
visos tos Sovietų Rusijos 
nenubraukė nuo žemės pa
viršiaus, mes skaitome di
deliu progresu.

Už taikę ir socializmą!
DŽIUGU SKAITYTI PRANEŠIMUS apie tai, kaip 

visa Tarybų Sąjungos šalis šiemet atžymėjo didžiosios 
Spalio revoliucijos 42-ją sukaktį. Viena, atžymėjimas 
praėjo didžiausiame ūpo pakilime. Aukščiausiai iškeltas 
šūkis buvo: Už TAIKĄ IR SOCIALIZMĄ!

Maskvos Raudonojoje aikštėje įvykęs paradas šie
met pabrėžė/ne tik šalies puikų apsiginklavimą, kiek 
didžiulius laimėjimus moksle, ekonomijoje ir kultūroje. 
Visų iškabų ir kalbų turinyje vyravo visam pasauliui 
užtikrinimas, kad didžioji socialistinė šalis pasiryžusi 
aukoti viską išlaikymui taikos ir netrukdomam staty
mui naujo, šviesaus, laisvo gyvenimo.

Tiek naminėje, tiek užsieninėje Tarybų žemės po
litikoje pasiektieji laimėjimai yra milžiniški. Tai visi 
mato ir pripažįsta. Tiktai tokia šalis, kuri turi pilną 
pasitikėjimą savimi, galėjo Jungtinių Tautų Asamblė
jai pasiūlyti visoms šalims pilno ir visiško nusiginkla
vimo planą. Kas svarbu, tai kad šį kartą planą visos 
šalys priėmė rimčiausiam apsvarstymui. Nė viena ša
lis nebeišdrįso numoti ranka. Tai didelis žingsnys pir-

BIJO “NAUJŲ VĖJŲ”
Clevelando smetonininkų 

“Dirva” labai susirūpinusi 
Amerikos politikos naująja 
kryptimi. Chruščiovo vizi
tas, prezidento Eisenhowe- 
rio vizitas ateinančiais me
tais, iš Valstybės departa
mento pasitraukimas buvu
sio sekretoriaus D u 11 e s o 
dešiniosios rankos Murphy, 
reiškią “naujus vėjus.” Jie 
galį smarkiai pakenkti 
“Lietuvos vaduotojų” ra
ketų i.

Mes irgi taip manome.

Buvo įnešta ir paremta, 
kad apskritis įsigytų gerą 

i prodžektorių dėl filmų ro
dymo. Apkalbėjus šį klausi
mą pasiliko be pasekmių. 

/Buvo įnešta ir paremta, 
j kad būtų surengtas mar»> 
1 rūtas dėl R. Mizaros, kai 
j tik grįš iš Lietuvos.

Raportavo apskrities iž
! kili.1 HllVUC) XYCAVC X lAllkAUUA

$61.73. Naujo apskr. lįom. 
rinkimas dėl 1960 metų: iš
rinkta sena valdyba—J. Ši
maitis, S. Penkauskas, J. 
Lukas, J. Blažonis, S. Rei- . 
nardas, H. Thomas ir J. 
Jaskevičius.

Konferencija baigėsi 4:30
J. Shimaitis, pirm., 
J. Jaskevičius, sekr.

Aini n nriPAI AI 1 naponavo apsKiiues iz ALDLu KtlKALAI odininkas, kad ižde randasi
So. Boston, Mass.

■ ALDLD 7-tos apskrities

J. Paleckis; atsivežė jis! 
didelį krepšį popieriaus, ■ 
mašinėlę ir nemaža knygų, j

—Bandysiu ramiai pa- i • 
dirbėti, — raminasi jis,— i 
ir pailsėti.

Bet kai kurie man sako: 
ramybės prezidentas mažai 
turės, nes kai tik poilsiau
tojai sužinos, kad jis čia, 
suras visokių reikaliukų ir 
jį aplankys. J. Paleckis 
priskirtas tai pačiai “Dai
navos” sanatorijai, kurioje 
aš buvau.

Šypsodamasis jis sakė:
—> Ar žinote, kad šian

dien iš Vilniaus kaž kur 
dingo profesorius-akademi-Ista kas mėnesis, nariai lan
kas Kostas Korsakas?

—Nu, nu?!
Šiandien gi jo gimta- legatų raportai. Konf. ra

miems.; šiandien jam suka- ginta kuopas laikyti regu- 
; mėnesinius susirin-

‘Iki Kaledy jau bus
Castro nuverstas”

Havana. — “Kuboje kas 
nors didelio turi įvykti. Ca
stro ilgiau neišsilaikys, kaip 
iki Kalėdų”, rašo J. Win-

Sek-a kuopų delegatų ra-j Chester. New Yorko “Mir- 
portai kas buvo nuveikta iror” Jau nustatė nuvertimo 
per metus laiko. Nekurios! dienas, tai lapkričio 22—27. 
kuopos raportavo, kad re-1 Washingtone taip pat uit- 
guliariai susirinkimai neį- ■ statyta “D-Day”. Reišk 
vyksta, tai ir veikimas silp-! Jungtinėse Valstijose' yhų 
nesnis. Kitos kuopos rapor- - veikiama nuvertimui dabar- 
tavo, kad jų mitingai įvyk- tinės Kubos valdžios.

James Winchester rašo/ 
ko susirinkimus ir daug kad Kuboje ir Jungtinėse 
veikia. Apkalbėta kuopų de- j Valstijose veikia keturioli

ka grupių ir organizacijų 
Castro valdžios nuvertimui. 
Castro valdžios vienatinė 
atspara, tai tos šalies dar
bo žmonės.

ko 50 metų. Nenorėdamas, jiarius 
kad jam ten, Vilniuje,. kįmus ir tada atsiras dau- 
r u oš tų paminėjimą, jis giau veikimo.

Sekė apsKr. komiteto ra
portai. Komitetas raporta
vo, kad apskrities ribose SAVO DIEVU 
buvo surengia 3 piknikai: | Pasirodo, kad premjeras 
Montelioje ir Worcesteryje Chruščiovas, lankydamasis 
spaudos piknikai; abu pa-;Amerikoje, papildė dar 
vyko gerai ir davė gražaus vieną didžiulį nusidėjimą 
pelno. Apskrities pavasari-i prieš mūsų klerikalus. Vie- 
ms piknikas, Lawrence, ta- noje savo prakalboje jis, 
po sulytas, tai mažai pelno ; mat, p a j u o k i ančiai pa
davė. Apskr. komitetas ra-; sakė “Dievas stovi mūsų 
portavo, kad buvo sureng- puseje.” Išgirdo apie tai 
tas iš Lietuvos filmų rody- ikazionas Amerikos katalikų 
mui maršrutas, buvo daug bažnyčios piktaburnis pr^ 
darbo įdėta, bet naudos ma
žai ir filmų lankytojai ne
užganėdinti filmais. Filmos: 
gal būtų geros, patraukiau-i 
cios, tik visa bėda su tais | A 
rodymo prodžektoriais.

So. Bostono kuopos mote
rų skyrius prašė, kad būtų .. T .x i - Y r? z. • isitikejimą savo dievu. Jei- pertraukta konfer., nes jos, n rotestuoja
turi specialiai surengusios kokįa tci įs.
pietus Jų prašymą išpildė-ituotį įk sheen ir Leo_ , 
me, ir kuomet delegatai su-1 
sirinko į viršutinę svetainę,, 
tai jau rado pilnai stalus!
apsėstus svečiais. Mat, pie-! gav0 jįev^ protestantai sa- 
tūs buvo surengti specialiai; vo 
gimtadienio pagerbimui mų-1 naį

ruoštų paminėjimą, ;
kukliai pasitraukė iš Vil-

l jis bus čiagayingų garsinimų. Bet jo-jniaus. Spėju, ji., L 
kiais panašiais įstatymais kur nors; ieškokime.
nebus pašalintas apgavys
tės pagrindas.

PRANEŠIMAS 
APIE PAVOJŲ

Užkrečiamųjų ligų cent
ro vedėjas Dr. Brown muša 
trivogą. Jis teigia, kad 
mūsų jaunime pavojingų 
v -e n e r inių (lytinių) ligų 
plėtojimasis kasmet didėja. 
Ypač, girdi, susirgimai ly
tinėmis ligomis pakilo po 
1954 metų. Daugiausia už
sikrečia vaikinai ir mergi
nos tarpe 15 ir 19 metų 
amžiaus.

Dr. Brown praneša, kad 
per metus venerinėmis li
gomis miršta keturi tūks
tančiai amerikiečių. Be to, 
gydymas jaunų susirgėlių 
kraštui kaštuoja 48 milijo
nus dolerių. '

Lawton, Okla.—Susprogo 
didžiulis bombinis lėktuvas 
“B—58”, kurio pagamini
mui išleista $8,000,000. Žu
vo vienas lakūnas.

Pasirodo, kad daugelis iI 
Lietuvos intelektualų savo 

i jubiliejinius gimtadienius 
i—50 ar 60 metų sukaktis— 
panašiai bando atžymėti. 
Nenori, kad jiems rengtų 
kokius vakarus, juos girtų, 
garbintų, tą dieną jie pa
bėga iš Vilniaus.
Pavyko K. Korsaką surasti 

—jis taipgi atvyko mėnesio 
poilsiui ir apsistojo “Drus
kininkų” . sanatorijoje. Dė
jome pastangas jį “sugau
ti.” Pasisekė! Įdomiai pa
sikalbėjome ir palinkėjome 
jubiliatui ilgiausių metų.

Tą dieną, kai prof. Kor
sakas buvo Druskininkuo
se, Vilniun plaukė telegra
mos ir laiškai su sveikini
mais ir linkėjimais. Ant 
rytojaus į Druskin inkus 
atvyko rašytojai Venclova, 
Mieželaitis, Bieliauskas ir 
Reimeris, na, ir su savim 
atsivežė Latvijos Rašytojų 
sąjungos atstovą, atvykusį 
pasveikinti K. Korsaką.

Pasirodo, '

NEBEPASITIKI

p ag a n d istas v y s k u j,^a s 
Sheen ir suriko: “šitoks 

i niekšiškas Dievo vardo var- 
į to j imas ... yra šėtoniškas?' 
j Tos pačios nuomonės laiko- 
Įsi ir Chicagos kunigų 

‘Draugas.”
Bet tai juk reiškia nepa-

’nardas Šimutis?
Be to, dievų yra labai, la

bai daug. Katalikai turi

žydai savo, mahometo- 
savo, budistai savo ir

myn. linkui sudarymo sąlygų pasauliniu mastu dėl už
tikrinimo pastovios taikos. Kai šalys ir valstybės ne
beturės būdų ir priemonių vedimui karo, karo nebebus! 
Tai tokia tarybinio plano esmė. Ir karštai sveikina jį 
visi taikos šalininkai.

Kaip 1917 metais socialistinė revoliucija nušvietė 
visiems darbo žmonėms kelią į laisvę iš išnaudojimo 
ir tironijos, taip 1959 metais tos revoliucijos pagim
dyta santvarka šviečia visai žmonijai kelią į taiką ir 
ramybę, į pasaulį be karų, be masinių skerdynių.

Pasirodo, pasaulis per seno veikėjo, southbosto-j įL -Ką “Draugas' žino, kad 
mažas, pasislėpti šiandien aiškio M. Kazlausko. .. į~’

]<ajp darė J. Šimaitis, 
matome, dar labai jaunas laiškai bei sveikinimai kon-’ 
vyras — pačiame amžiuje, ferencijai. So. Bostono kuo- j

sunku.
Kostas Korsakas,

bet jis jau labai aukštai 
stovi. Jis — akademikas, 
profesorius, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Lietu
vių kalbos ir literatūros 
instituto direktorius. Jis—

į Chruščiovas turėjo mintyje 
Antrą popietinę sesiją ati- Į katalikų dievą, o ne žydų 

. Skaityta!arba protestantų?

Havana. —Kubos darbo 
pos moterų skyrius sveiki-j unijų suvažiavimas prasi- 
no konf. su 15 dolerių, Mon- dės lapkričio 18 d. Dalyvaus, i 
tello ir Worcesterio kuopos virš 3,000 delegatų ir aisto- 
po $5. Viso įplaukė 25 dol. vaus 1,000,000 darbininkų.

2 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., lapkr. (Nov.) 13, 1959



ĮVAIRUMAI I Šilkaverpiai, angliškai !
i “Silkworms” I

Iš mokyklos—j gamybą

Rimtas TSRS planas 
kovai prieš šaltį

Jau nebepirmą kartą Ta
rybų Sąjungos mokslininkai 
kelia klausimą apie pasta
tymą užtvankos skersai Be
ringo sąsiaurį. Dabar tą 
planą nuosekliai išdėstė in
žinierius Piotr Michailovič 
Borisovas laikraštyje “Lite- 
raturnaja Gazeta”.

Ką siūlo Borisovas? Jis 
siūlo, kad Tarybų Sąjunga 
ir Jungtinės Valstijos ben
drai pastatytų užtvanką 
skersai Beringo sąsiaurį. 
Beringo sąsiauris turi 46 
mylias pločio. Tai ten Ame
rika ir Azija yra taip arti 
sausumoje, kad beveik ma
tomos. Viduryje Beringo 
sąsiaurio yra dvi salos, ku
rių viena priklauso Tarybų 
Sąjungai, o antra—Jungti-! 
nėnjs Valstijoms.

Wringo sąsiauris yra ne-

pa-

t’k 150 pėdų. Borisovas įro
dinėja, kad tokiame gylyje 
nėra didelio keblumo 
statyti užtvanką.

Užtvankos pastatymas at
sieitų apie $17,500,000,000, 
tai per pus mažiau, 
Jungtinės Valstijos viene- 
riais metais išleidžia karo 
reikalams. TSRS ir JAV to-

kaip

kia suma nebūtų sunku su-j 
kelti, jeigu jų tarpe tik bū-; 
tų draugiškesnis sugyveni-! keic 
mas.

Virš užtvankos būtų gali
ma įrengti didėlis vieškelis! 
automobiliams ir traukinių 
kelias, taip tai ir susijung
tu sausu susisiekimu Ame
rika su Senuoju pasauliu.

Bet Borisovas įrodinėja, 
kad svarbiausias atsiek imas 
būtų, tai pakeitimas van
dens tekėjimo srovių Šiau
riniame didjūryje. Būtų su
laikyta šaltoji srovė nuo 
Labradoro, o Gulf strymo 
šiltoji srovė plauktų per 
Šiaurinį didjūrį linkui Be
ringo. To sekinėje šimtai 
milijonų ketvirtainiškų my
lių Alaskoie ir Sibire atšil
tu, būtų tinkama vieta žmo
nėms gvventi ir net Šiauri- 
nčie Europoje oras būtų 
daug šiltesnis. Tatai ne tik 
suteiktų žmonėms šimtus 
milijonu myliu nauių nlohi 
gyvenimui, bet sutaunmtų 
milžiniškas išlaidas, kurios 
dabar pasidaro apsišildant.

Borisovas įrodinėja, kad 
susitarus statyti užtvanką 
reikėtų darbą varyti iš abie
jų pusių, tai yra, iš vienos 
statytų Tarybų Sąjunga, o 
iš antros—Jungtinės Vals
tijos.

5

Lekia paukščiai
Lekia, lekia margi paukščiai 
į šiltesnį kraštą, 
Mūs nameliai vienaaukščiai: 
Jausim žiemos naštą.
Lapai gelsta, žolės vysta: 
šaltis atžygiuoja, 
Jisai niekad nesuklysta, 
Tik vingiais vingiuoja.
Lėkčia, lėkčia su paukšteliais, 
Kad palikt žiėmutę, 
Ir dausomis ir takeliais— 
Surasti laimutę...
Neturėdamas sparnelių 
Negalėsiu lėkti, 
Nepavyti man garnelių, 
Paskui juos nubėgti.
Tik saulytė tėviškėlės
Man laimutę rastų,
Ką iš vargo gilaus kėlęs: 
Ji mane suprastų.
Bet takelis man užtvertas,
Kad link jos daeiti, 
Gausiai skerspainiais suner- 
Kaip man juos apeiti ? ! [tas,
Kol kas reikia atsidėjus 
Gerai pagalvoti, 
Kaip sutikti šaltį, vėjus, 
Kaip jų neatboti.

Algio bendraklasiui A. Užu- 
kukiui. Jis atėjo į karaimo 
cechą ir vis dar “tęsia moks
lus.” Kaip norėtų vaikinas 
kuo greičiau pradėti dirbti sa
varankiškai. Tačiau karsimas 
—atsakingos pareigos ir daug 
tenka išklausyti įvairių pata
rimų, kol išmoksti specialybės. 
Ypatingai daug Užukukiui 
pataria pernai atėjęs į ga
myklą, o dabar geriausias ce
cho aparatininkas M. .šerep- 
ka ir cecho Yneistraš Pranas. 
Kanopa.

Laboratorija — fabriko šir
dis. Čia susirinko abiturien
tai iš Obelių, Rokiškio, Biržų 
vidurinių mokyklų. Darbas at
sakingas. Tačiau tam ir mo
kaisi vienuolika metų, kad 
nusimanytum chemijoje.

Po darbo jaunuoliai neišsi- 
vaikšto kas kur. Negalima 
jiems likti nuošalyje, kai fab
rike, pavyzdžiui, nėra stadi
ono. Jaunimas pats nuspren
dė jį pastatyti. Iniciatoriai bu
vo atėję iš mokyklų, šiandien 
jie pirmieji talkininkai.

I

Darbo daug. Saviveikla, 
sportas, neakivaizdininkams— 
knygos. Bet nesuspėti nega
lima.

K. Musnickas
Juodupė, "Nemuno’' fabrikas

"Komjaunimo tiesa,” nr. 181 
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—Mama norėjo, kad aš iš 
vidurinės mokyklos stočiau į 
aukštąją mokyklą. Vis sakė: 
“Kur tu, tokia mažytė, į fab
riką...“ Tačiau vos peržen
gus septyniolika, sunku nu
spręsti, kur mokytis. Viskas 

(vilioja, štai ir atėjau į gamy- 
i -...... ~
liu darbu įsijungti į didžiųjų 

Valė Baloboskinai- septynmečio uždavinių vykdy-

Cechuose daug žmonių. Be- 
v . įveik prie kiekvienų staklių po 

Dabar Amerikoje mažai !(pb
;ikro Šilko. Jį pa-. —Tai vis mokiniai, — sako 
rayon” ir “nylon” seniausias cecho darbininkas 
“šilkai” Bet jie Antanas Mulevičius, — štai 

,.o -m.m ėu.-A.^ ?.mž^ i šiandien vėl atėjo grupe. Vi
si. iš rajono vidurinių. ------ ----------  __ t - ----

Vakar atėjusieji į fabriką | bą, drauge sukitais savo kuk- 
dar nedrąsiai čiupinėja gami 

šilkas jau gilioje nius. Ir --------- --- —
buvo gaminamasStasė čypaitė, ir Onutė

la 
aiški

minkštos
Tikra* 

senovėje

gražesnis ii

mą. Manau, kad tai dabar 
Nepamirštu ir 

Ruošiuosi studijuoti 
i neakivaizdiniu būdu.

Su panašiais ketinimais į

G apskaitė su Vince MeironaL svarbiausia, 
te dar norėtų būti kartu. Ta-(mokslo, 
čiau pamainų meistrai jau iš
skirstė jas po verpimo, audė Į

1 cechus atėjo ir Genės draugės 
priėmė lijevdokija Baravykova, 

.savo būrį buvusios mokyklos | 
bai saugojo. Už išvežimą į,draugės.
kitas šalis šilkaverpių kir-1 
įnėlaičiu, ; v f _

bausdavo net mirčia.
Sllkavei pe kumelaite (pa- vyresnių jų d a r b i n i n k ų i 

tele) pavasarį padeda iki

šalyse juomi puošėsi tikka 
raliai ir dideli turčiai. irio ir taurinimo cechus, 

naujokes sutiko ir

s šilkaverpių kir- Praėjusių motų abiturientai 
arba, jų kiaušinių | jau tapo pilnateisiais cechų 

" i šeimininkais. Savo sumanu- 
— reiklumu jie nusipelnė 

ir 
meistrų pasitikėjimą, pagar
bą. Audimo ceche nuo 1958 
metų dirba Genė Stakėnaitė. 
Per trumna laiką ji išmoko

iŠ jų kirmėlaites išsiperi tik 
kitą pavasarį. Išsiperėjęs

Ikaverpis (druge-l 
sau lizdelį iš savo,’ 

gaminamu šilko siūlu. Vie-! 
na

Ana 
(Smirnovą, Jevdkija šlionina 
! ir dešimtys kitų komjaunuo
lių.

Algis Deksnys j mechaninį 
cechą iš Juodupės vidurinės 
mokyklos atėjo tik Šiemet. Jis 
iškart pareikalavo:

—Duokit man tekinimo 
stakles!

Jam buvo pasiūlyta dirbti 
karšė ju, aparatininku arba

na u jau

nio siūlo.

, atlikti sudėtingas audimo ope-į c}ar kuo nors, tačiau Algis ne- 
i racijas prie dvejų staklių, i atlyžo, 
.šiandien ii —■ viena geriausių .
cecho audėiu. Jeigu reikia, ji fr ne mokiniu, 

gali iš-; visuomet pataria ir padeda kai dirbsiu. 
Ill šilki-1 '!11,nesnems savo darbo drau- 

‘ k erėms.
Genė gerai žino, kad norint

pirma laiko įvykdyti septyn-

—Duokit tekinimo stakles, 
o savarankiš-

Tada m.echanikiniame ce
che gūžčiojo pečiais ir juokė
si, tačiau Algis savo pasiekė. 
Šiandien nuo jo staklių tik 
drožlės lekia, o ceche girdėti:

—Deksny, padaryk veleną, 
Deksny, detalę nutekink.

Nuo žiemutės lekia paukščiai^ 
Kad pasikavoti,
Namai mano vienaaukščiai: 
čia teks žiemavoti . . .

A. Dagilis

AFGANISTANE NUŽUDEI mėtį, ne tik jos, bet ir kiek- 
100 MANGALIEČUT į vienos staklės turi dirbti be 

prastovėjimo. Ji pirmoji krei
pėsi į visus mokslo draugus, 
ragindama cechuose įvesti ir O Algis Deksnys, neatitrauk- 

n’ I zl rt ri c« nlrln iMin MnrrLlVA onl/AJ 
me- i —Abiturientui galima pati- 

į keti, nes dabar ir mokykloje 

j žai.
apie save?! šiek tiek kitaip susiklojo

—Afganistano kareiviai nu
žudė virš 100 mangaliečių palaikyti pavyzdingą švarą ir’damas akių nuo rėžtuvo, sako: 

\ tvarką, gerai prižiūrėti — ' * ’ " ' ’ ’•
chanizmus.

Taip apie Genę kalba fab-'apie techniką sužinome nema-
tautos žmonių, daugumoj, 
moterų ir vaiku. Afganie- 
čiai nuo seniai persekioja 
m anga lieči ų tau te lę.

INDIJA NENORI TARTIS
New Delhi.—Indijos prem

jeras Nehru pareiškė, kad 
jis nesitars su Kinija sienų 
reikalais, kol kinų kareivių 
“bus ant Indijos teritori
jos”. Tokis pareiškimas ve
da prie tolimesnių nesutiki
mų.

Hilo, Havajai. —11 metų 
mergaitė pagimdė 8-ių sva
rų berniuką. Abu yra svei
ki.

Maskva. —Jaku tų respu
blikoje aukso ir deimantų 
pagaminimas padidėjo 12% 
nuo 1956 metų.

ŽUDIKUS LYBI PRAKEIKIMASH-

i nacionalistų šulas, uniformuo- 
: tas gestapininkas Deveikis.— 
^Apygardos saugumo viršinin- 
| ko Braziukaičio nurodymu, 
įišduok man 10 0 kalinių, į 
į sargybą atrink patikimiausius , fašistas, 
(žmones ir nę minkštaširdžius. | 
[Darbas sunkus ir atsakingas. 

Zamauską Povilą, Juozo s., Naujas, ypatingas metodas, 
pripažinti kaltu... ir nubausti sugalvojau jiems d v i g u b ą 
aukščiausiąja bausme — su- mirtį., 
šaudyti, konfiskuojant visą nį-antrąjį. 
jam priklausantį turtą. (mažiau 

turtą pasidalysime... Aišku?
—Čia pat reikia atrinkti ir 

sargybą, — įsakomu tonu iš-
i drožė policijos virsiu i n k a s 
Paškevičius.

—Dešimt mes duosime, — 
nervingai trindamas kaulėtas 

(rankas, pridūrė Ukm erge s 
miesto rajono saugumo virši
ninkas Zamauskas. — Liku
sius dešimt—jūs.

Ir Kuzmickas pradėjo kvies
ti savo pavaldinius.

—Man atėjus į viršininko 
kabinetą, ten buvo Paškevi
čius, Zamauskas, Deveikis, o 
taip pat kalėjimo darbuotojai 
Kuzmickas, Butvilą ir šopis.-- 
pasakojo teismui kalėjimo pri
žiūrėtojas Povilas Medišaus
kas. — Deveikis pažvelgė Į 
mane ir, padavęs man prira
šytą popieriaus lapą, pasakė: 
“Pasirašyk.” Ir aš pasirašiau. 
Jame p a s i ž a dėjau laikvti 
griežtoj paslapty tai, kasi 
įvyks Antakalnyje-antrajame.

Popietė... Iš Ukmergės ka
lėjimo vartų išslinko žmonių 

Seniai, vyrai, moterys, 
bildėjo Vaclovas Deveikis,' paaugliai... Jų tarpe buvo 
Mečys Paškevičius ir Povilas viena moteriškė su kūdikiu 
Zamauskas. I ant rankų, žmonės ėjo tylė-

—Šią naktį bus darbelio, — dam.i, nuleidę galvas. Iš ša- 
kreipėsi į kalėjimo viršininką lių kas trys žingsniai — iki 
Praną Kuzmicką buržuazinių dantų apsiginklavęs sargybi-

Iš TEISMO SALĖS
“Lietuvos Tarybų Socialis- i 

tinės Respublikos vardu 1959, 
m. liepos m.ėn. 30 d.... Lietu-' 
^os TSR Aukščiausiojo Teis-

*• baudžiamųjų bylų teismi-1 
ne kolegija... nusprendė:

Medišauska Povilą, Prano. 
s., pripažinti kaltu... nubausti 
aukščiausiąja bausme — su
šaudyti, konfiskuojant visą 
jam priklausantį turtą... Nuo
sprendis galutinis, kasacine 
tvarka neskundžiamas,” — | 
paskelbė pirmininkauj antis 
Leonas Miežėnas.

Nuteistieji iš karto prikan
do lūpas. Zamausko rankos 
virpėjo. Medišauskas drebėjo, 
kaip epušės lapas...

Dalyvavusieji teismo salėje 
karštai pritarė LTSR Aukš
čiausiojo Teismo Nuospren
džiui.

Nugrūsime į Antakal- 
Aplinkiniu keliu.

žmonių matys... O

Tai buvo 1941 m. liepos mė
nesį. Saulės spinduliai gaivi
no gamtą, bet Ukmergės ka
lėjimo sienų jie nepasiekė. 
Čia jbuvo tamsu ir niauru — 
buržuaziniai nacionalistai 
kankino suimtus tarybinius 
aktyvistus, taikius gyvento-; 
jus — lietuvius, rusus, žydus, 
lenkus.

Vieną rytą į kalėjimą at- vora.
Deveikis,! paaugliai...

Lawrence, Mass
Maple Parko bendrovė rengia šio sezono pas

kutinį banketą. Parko uždarymas žiemai įvyks 
sekmadienį, lapkričio (Nov-) 22 d.

Kaip visuomet, taip ir šiemet banketas bus la
bai smagus, bus ypatingai geri, valgiai ir kiti malo
nūs pasilinksminimai. Tad nepraleiskite progos, 
atsilankykite.

Banketas prasidės lygiai 2-rą valandą popiet, 
pašome nesivėlinti, anksti atsilankę turėsite dau
giau malonių įspūdžių.

RengiTYto komisija

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., lapkr. (Nov.) 13, 1959

uis. “Kur jūs mus varote ? 
išdrįso paklausti vienas i-; 
lonos. “Dirbti, dirbti, į 
galbinį ūkį daržų ravėti,“ 
su ironija atsakė greta <

čiau, nors laikote mus patam
sy, — sušuko jis. — Ne, aš 
eisiu į kartuves atmerktomis 

j akimis.
aš matau! Seni 
Ir gydytojas

ir mokytoja (Irvinai- į
— te, ir sovietinis darbuotojas j 

Goldbergas, ir dargi kriaučius' 
Kaganas. O, u,kokia linksma 

“kompanija! Ta proga aš pa- 
įsiaukoju. Parodysiu pavyzdį. 
’Pradedu.
1 Ir žmogtis-žveris u ž n ė r ė 

i kilpą.

—O,

Ir, iš tiesų, siaura dulkėta 
Kalėjimo gatvele žmones bu
vo varomi elektrinės link. 
Tilteliu perėję šventąją, jie 
nužingsniavo palei stadioną (ir i Goldbergui ant kaklo 
atsidūrė Antakalnio - pirmojo p a t s atstūmė tiltelį, ir pa
kaime. O is ten—į pagalbinį į smerktasis pakibo ore... 
ūkį, kuris buvo 
antrajame.

Kolona priėjo 
svirno, 
vičius.

— Stot!—sukomandavo De- ’ 
veikis.

Tuo tarpu Kuzmickas dar 
k a r t ą suskaičiavo žmones.;

prie mūrinio
čia jau

svirną,—nurodė Pa

suimtieji b u v o su-

ne noo'al 
bot užtat De- 

policinin

Ir visi 
grūsti į ankštą svirną. Jį žie
du apsupo ginkluota sargyba.

A rtė i o v a k a r a s. K u z m i c- 
kas sukvietė visus savo navai 
dinius ir įsakė klausyti Devei- 
kio.

Suimtu iu niekas 
voio maitinti,
veikio nurodymu 
k am s ir gestapininkams buvr 
išduota po puslitrį išmest’ 
“ant drąsos.”

Netrukus nusileido s°ul? 
Tomo. Deveikis paskirstė s°r 
gybinins. nujodę, kur ir k^>- 
ka veiks. Medišauskas s‘o4 
sarfvhon.

Kuzmickas ir
SU keturia'S nnlioininkoic. 
j svirną.. T<alėiiir,n vh,Šjniv'V'' 
atskleidė pnswprkt.iiju s-’i'nV 
ir pradėjo skaityti pavarde0

—Froidas! Orvinaite! Kr 
į prie

Jūs, žudikai, patys 
užsiriškite akis, kad nematy
tumėt liaudies neapykantos ir 
laukiančio jūsų atpildo. •

Kreipdamasis į nelaimin
guosius, advokatas tarė: 
“Mums nėra ko bijoti. Tegu 
jie, mūsų žudikai, dreba. Ra
miai sutikime mirtį, 
atkerš...”

žmogus nespėjo 
žodžio, 
buože 
galvą...

Štai ką apie Paškevičiaus 
“žygdarbius“ pasakojo teisme 
pats 'Zamauskas.

—Paškevičius tuomet buvo 
įkaušęs, jo rankovės užraity
tos, veidas ir drabužiai aptaš
kyti krauju, rankos kruvinos... 
Jis ne tik vadovavo žudy
nėms, bet ir pats badė dur
tuvu nuo kilpų nuimtus lavo
nus. Jis tada jautė didžiausią 

negalvo- malonumfL ^ai buvo matyti 
tiesiog į'iš J0 švytinčio veido...
apsipylė —Išaušus, — parodė teis--i- I_  • t -i • • i t-.

už mus

Paškevičius 
smogė Golumbui

už baigti 
šautuvo 

per
1 —Visus kilpoje laikysime
i dešimt minučių, o šiam, užteks 
ir penkių...—įsakė Deveikis.

Fplčeris Giedraitis pažiūrė
jo į laikrodį. Išėmė auką iš 
kilpos ir numetė ant žemės.

žmogus buvo dar pusgyvis.
—-Na, Zaniauskai, pragręžk 

jam širdelę, tu juk moki nu
rašyti į išlaidas, — 
jau čia darbavęsis 
čius.

Zamauskas, ilgai 
jęs, įsmeigė durtuvą 
kankinio širdį, šis 
krauju. O žudikas, tik ištrau-1 mui liudininkas Pranas Var- 
kęs iš kūno durtuvą, jį įsmei- nas, — mane kažkas, nebepri- 
gė į mokytojos širdį... Įsimenu dabar, kas būtent, pa-

Pagaliau Zamauskas pavar- šaukė į daržinę. Priėjęs prie 
go. Kaip ir visada, vienuo-ljos, pamačiau duobę, kimšte 
liškai nudelbęs akis, iškišo prikimštą lavonų. Kiek pri- 

i pro kluono duriš savo netai-1 simenu, daug£liš\ iš jų buvo 
qyklingos formos galvą išsi- j kruvini, o tarp jil buvo ir gy- 
draikiusiais retais plaukais. Į Vų. čia pat — krūva drabu- 
nąmatęs sargyboje Praną žiu. šalia duobės stpvėjo Za- 

 

Varną. pratarė : I mauskas, Paškevičius\ Devei-

—Aš daug dirbau. Labai kis ir kiti policijos bersaugu- 
"'avarges. Turiu pailsėti. Aš mo darbuotojai. Policijos vir
sią pastovėsiu.. Eik tu dabar šininkas Paškevičius man įsa- 

| : klojimą “padirbėti.” 1— __

kreipėsi
Paškevi-

—Tuoj pasakysiu... Suskai
čiuosiu... 34. Daugiausia 
moterų.

—Velniai griebtų, — nusi
keikė Deveikis. — Kokie ne
rangūs... Gerai, surikiuoti li
kusius į Pivoniją...

Kaliniai buvo suskirstyti į 
tris grupes. Juos varė Devei
kis, Paškevičius, Kuzmickas, 
šopis, Valeika, Medišauskas 
ir kiti. Jie atgabeno pasmerk
tuosius prie apkasų. Du mėgi
no bėgti. Bet Deveikis juos 
pasivijo ir vietoje nušovė.

Medišauskas stengėsi pasi
reikšti, kiek įmanydamas įtik
ti vyresnybei. Mėsinguose bu
delio s k r u s t uose išsiraįzgė 
ryškios kraujagyslių virvelės. 
Klaiki pykčio bedugnė juoda
vo nuo gėrimo užgriuvusiose 
akyse. Jis pylė ir pylė iš pis
toleto į pasmerktuosius.

Štai atvarė paskutinę—tre
čiąją grupę, čia buvo moteris 
su savo kūdikiu. Vaikutis

stipriai apglėbė rankutėmis 
motinos kaklą, šūvis... Mo
teriškė parpuolė kartu su be
rėkiančiu vaiku. Vaikas ver
kia, vadinasi, jis gyvas. Ne, 
šito budelis šopis nepakęs. Ir 
į “nusikaltėlį” — metukų am
žiaus kūdikį paleidžia seriją 
šūvių.

—-Pasibaigus korimui ir šau
dymui, — rašo savo parody
muose buvęs kalėjimo virši
ninkas Pranas Kuzmickas, — 
Deveikis man išdavė raštelį, 
kad gavo 117 kalinių.

Taip pasibaigė ši baisi tra
gedija Antakalnyje.

O rytą budeliai puotavo. Į 
kalėjimo raštinę atvežė už
kandą ir bidoną, kuriame bu
vo apie 30-40 litrų naminės, 
čia susirinko visi žudynių da
lyviai-, jų tarpe Zamauskas ir 
Medišauskas. Po girtų Devei
kio ir Paškevičiaus kalbų bu
vo pradėta dalyti premijas.

M. Chienas
(Bus daugiau)

i kė užkasti duobę. Man pa- 
Gi įsi- siJar® bloga, kada pamačiau 
j kak- sukruvintus pusgyvius žmones 

mels- ir lavonus. Tada Paškevičius
- , liepė man eiti į daržinę. Už- 
i- ėjęs daržinėn, pamačiau dar

■ - ’ - - ' haiaoani uaitf/l a • Irilnn

- ganas! Goldbergas!
- . marš!

Tuoj , pat šalia stovėjusiej 
budeliai užrišo tiems žmonėm: 
akis ir išvarė iš svirno. Nors 
iki klojimo teko eiti netoli— 
tik apie 180 metrų, bet iškan
kinti ir išalkę žmonės vos be
paėjo. — “Greičiau, greičiau, 
— ragino juos sargybiniai.— 
Jeigu vieni nepajėgiate eiti, 
susikabinkite po du.“ Ir ėmė 
spardyti merginą.

I Viena žibalinė lemputė te- 
apšvietė visą klojimą. Prie 
balkių buvo pakabintos ketu
rios kilpos. Prie kiekvienos 
įtaisytas dviejų metrų aukščio 
medinis tiltelis. O šalia—vėl 
stovėjo budeliai.

Kai buvo įvesta pirmoji 
grupė, sužvėrėjusio Deveikio 
akys <čmė žėrėti.

Varnas atsisakė. Gi įsi- 
•autėjusio žmogžudžio 1 
oje jau virpėjo ryški, 
a gysla. Gilios raukšlės rai-1 
ė liesą, kraujo ištroškusį vei 
'ą. Zamauskas vėl grįžo klo- 
iman. , 

Medišauskas jau ne sargy
boje. Jis su pamėgimu dir
bo budelio darbą klojime. 
Nuiminėjo nuo kartuvių dar 
pusgyvius žmones ir visiškai 
ramiai, nuvilkęs jų drabužius, 
užkasinėjo duobėje.

O iš svirno vis vedė naujus 
žmones.

...Dabar jau Paškevičius 
siunčia į mirtį. Jis pasirausė 
kišenėje, norėjo išimti sąrašą. 
Ir netyčia kartu su sukruvin
tu sąrašu iškrito trys nukirsti 
žmonių pirštai su žiedais, su
skambėjo į mūrinę sieną atsi
mušę auksiniai dantys. Tą 
akimirką vienas iš žudikų no-jną po kitos blykštančias 
rėjo užrišti advokatui Golum- žvaigždes. Ėmė brėkšti.

i bui akis.
Į —Neužriškite man akių ! I į svirną, pasiteiravo Deveikis 
Aš viską girdėjau, viską ma- | Kuzmicko,

baisesnį vaizdą: ant kilpų 
kabojo žmonės, šalia telkšo
jo kraujo klanas... Nespėjau 
visko apžiūrėti, nes man vėl 
pasidarė bloga, ir aš tuojau 
pasišalinau. Tik girdėjau tur
tuolių sūnaus Vaclovo Devei- 
kio pašaipos žodžius mano 
adresu: “Senas policininkas 
ir kaip boba.”

Liepos iraktis trumpa. De
veikis tikėjosi užbaigti egze
kuciją iki aušros. Bet liko dar 
nemaža žmonių. Tada jis da
vė nurodymą: ant kartuvių 
visus laikyti ne 10, o tik 5 mi
nutes !

Bet ir tai nepadėjo. Nesu
spėjo... Aušra jau gesino vie-

—Kiek dar liko? — užėjęs

ATSISVEIKINIMAS
Šias eilutes skiriu atsisveikinimui su Lietuvių Tau

tiško namo parku Brockton-Montello, Mass. Jas skai
čiau paskutiniame (atsisveikinimo) piknike.

Nesu poetė. Tik draugių paraginimas mane padrą
sino šį rašinėlį pasiųsti spaudai.

Sudie, žaliąsis pušynėli!
Daugiau tavęs nebelankysim,
Tiktai savo atsiminimuos
Gražų paminklą tau statysim.

Kiek buvo čia įdėta darbo
Mūs darbščiųjų draugių ir draugų!
Kiek paskleista apšvietos žodžio!
Kiek skambėjo čia dainų gražių!

Kiek praleidom čia linksmų dienų,
Tų smagiųjų sueigų šaunių!
Tu mums padėjai remti spaudą, 
Apšvietą skleisti tarpe žmonių.

Sugrįš skaisčioji vasarėlė, 
Bet tu daugiau nebežaliuosi 
Ir mūs visų savo našlaičių 
Savo pavėsiu nebeguosi.

Visa tai šiandien prisiminus
Sunku su tavim atsiskirti:
Palikt tave liūdnam likimui
Ir mums be tavo grožio likti.

Ir mes daugiau čia nesugrįšim
Tavęs lankyti niekados,
Todėl šiandien tau gailiai tariam: 
Sudie, sudie ant visados!

Apleidę tave, pušynėli,
Mes neisime rankų sudėti,
Bet dirbsime labui žmonijos,
Kad pasauly taika žydėtų.

Tad, į darbą, draugai, draugutės, 
Nors skausmas mūsų širdis liečia! 
Juk nėra laiko mums liūdėti, 
Nes rytuose saulė jau šviečia. '

H. Tamašauskienė



JONAS JUįKA

IŠ ĮSPŪDŽIŲ IŠ KELIONES PO MŪSŲ 
SENĄJĄ TĖVYNĘ-TARYBŲ LIETUVĄ

’ LIETUVOS GAMTA
Mūsų gimtinė Lietuva yra labai graži 

gamtiškai. Kiekvienas jos miestas ir 
kaimas randasi tarp gražių pušynėlių, 
gojelių bei beržynėlių. Žalios pušaitės, 
eglaitės, berželiai ir žolynai puošia visą 
hiūsų tėvynę Lietuvą. Vanduo upėse ir 
mariose taipgi švarus, permatomas, lyg 
koks kristalas. Smiltys taipgi smulkios, 
švarios, švelnutės. Miestuose parkai ir
gi švarūs ir prisodinti visokių medelių 
ir žolynų. Pavyzdžiui, Vilniuje yra par
kas Lenino aikštė. Jis yra taip švarus, 
kad nematyt nė mažiausio cigaretės ga
liuko numesto. Taigi Lietuvoj kur tik 
žiūri, visur matosi gojai, krūmai, žoly
nai ir iš to gi pasidaro gražūs Lietuvos 
vaizdai.

Ir štai kaip ją prisieina apdainuoti:
Lietuva, gimtine mūsų, 
Kaip tu gamtiškai graži! 
Ir kurie tave pamato, 
Džiaugias, gėrisi visi.

Tavo miestai ir miesteliai
Randas tarp parkų gražių, 
Laukai, kalnai ir kaimeliai 
Tarp gojelių, tarp gėlių;

Vanduo upėse, mariose
Lyg kad kristalas skaidrus; 
Smėlžemis gi pakraščiuose 
Taipgi švelnus ir švarus.

Kur tik žiūri, visur matos 
Gojai, krūmai bei miškai— 
Ir iš to gi pasidaro 
Gražūs Lietuvos vaizdai.

Prie to, Povilas Rotomskis, 
Gėlininkas mūs gabus, 
Vis sodina ir augina 
Naujaspalvius jurginus.

Jo jurginų pilni sodai, 
Ne vien tiktai Lietuvoj, 
Bet jau daug jų auga, žydi 
Ir garsiojoj gi Maskvoj.

Taigi Lietuvos šalelė, 
Kaip ir sodas, taip graži! 
Ir ją nuolat glosto, šildo 
Saulė iš rytų skaisti.

SENOVĖS IR DABARTINIS MENAS
Lietuvoje yra daug senovės ir dabar

tinio meno. Vilniuje yra namai bei pa
veikslų galerija, kurioje labai daug se
novės paveikslų ir gana įdomių. Kitoj 
vietoj Petro ir Povilo bažnyčia. Čia ir
gi yra daug paveikslų ir visokių skulp
tūrų. Nors jie, žinoma, religiški, bet ge
rų artistų nupiešti, ir gana gražus me
nas. O štai krašte Vilniaus stovi Gedi
mino bokštas, į kurį gali įlipti ir matyti 
visą apylinkę. Irgi labai įdomūs, žo
džiu sakant, Lietuvoj yra daug miestų 
ir vietovių, kur randasi senoviško, is
toriško meno, o ypač muziejuose.

O jau paėmus dabartinį meną, tai pri
sieina tik džiaugtis, nes, mat, didesniuo
se miestuose, kaip tai: Vilniuj, Kaune, 
Klaipėdoj, Šiauliuose ir kituose yra 
įrengti dideli teatrai, kur vaidina viso
kias operas, dramas ir t. Mažesniuose 
miesteliuose irgi jau yra pristatytų sve
tainių, kur vaidina teatrus, dar daug ir 
tebestato.

Teatras yra dvejopas: valstybinis ir 
saviveiklos. Valstybiniame teatre akto
riai profesionalai, išėję mokslus, o sa
viveiklos—tai mėgėjai aktoriai. Bet vi
si jie yra gana aukštai gerbiami. Be to, 
daugumoj miestelių jau yra pastatyti 
kultūros namai, kuriuose yra įrengta ne 
tik svetainės, bet ir revoliucijos bei ki
tokie muziejai. Paminklų taipgi visur 
pilna. Ir, kiek matyt, Lietuvos žmonės 
labai interesuojasi menu, ir štai kaip jie 
dainuoja:

Šiandien mes čia, Lietuvoje, 
.Džiugiai dainuojam visi, 
Nes mes matom, kad jau aušta 
Diena maloni, skaisti.

Mes jau žinom, kad ateina 
Gadynė šviesi, nauja 
Ir kad reik ją pasitikti 
Su liaudies linksma daina.
FABRIKAI IR STATYBA

Lietuvoj dabar jau yra daug didelių 
fabrikų, kurie jau smarkiai dirba. Ir 
čia nekurtuos jų suminėsiu • Netoli Kau
no yra fabrikas “Drobė,” kur išdirba 
kostiumams materijas ir kur per vieną 
dieną padaro tris ir pusę tonus materi
jų. Namas 5-kių aukštų, dirba 1,600 
darbininkų. __ _________ __  ___

Klaipėdoj randasi Pabaltijo Laivų 
statyba, kuri stato ne tik mažus laivu- 
kus, bet jau ir didelius. Ji turi jau ir 
savo mokyklą, kurioje išmokina 155 
technikus į metus.

Telšiuose yra šilko audinių fabrikas, 
kuris daro apyvartos 75 milijonus rub
lių per metus.

Petrašiūnuose yra didelis popieriaus 
fabrikas Juliaus Janonio vardu, kur iš
dirba visokį popierių.

Naujojoje Akmenėje yra labai didelis 
cemento fabrikas. Miestelio visi namai 
cementiniai. Dabar stato kultūros na
mą, kuris kainuos vieną milijoną ir sep
tyniasdešimt tūkstančių rublių. Jie ga
mina cementą ne tik savo miesteliui, bet 
ir visiems.

Kauno priemiestyje ant Nemuno 
kranto yra statoma didelė hidroelektri
nė. Ir jos jėgos varymui yra net Ne
muno plaukimas atsuktas. Ir, ot, labai 
džiugu, kad čia ir kituose fabrikuose jau 
dirba lietuviai inžinieriai ir kitokie 
technikai.

Yra ir daugiau panašių fabrikų, bet 
argi juos visus čia aprašyti, žodžiu sa
kant, tai Lietuvoj statyba eina visu 
smarkumu. Jie dabar stato miesteliuo
se kultūros namus, ir neužilgo ateis ir 
į kaimus ir pastatys moderniškus gyve
namus namus kaimiečiams. Ir jie galės 
taip padaryti, nes Tarybų Sąjunga su
teikia reikalingų mašinerijų tam dar
bui. Dabar gi kaimiečiai dar daugumoj 
tebegyvena senose gryčiose, šiaudais 
dengtose ir be patogumų. Bet jie visi 
nuoširdžiai dirba,ir tiki, kad artimoje 
ateityje jiems bus,geresnis gyvenimas. 
Ir štai jų mintys eilėraštyje:

Mes dirbam su noru fabrikuose
Ir statom dar daug jų naujų,
Nes norim krautuvių gi languose
Turėti prekių, reikmenų.

Mes žinom, kad mūsų darbo vaisiais 
Turtuoliai jau nesinaudos;

. Mes tikim pilnai vadais savaisiais 
Ir dirbam dėl liaudies visos.

Malonės iš niekur nebeprašom, 
Nemanom laimėt su malda,
Tad naują pasaulį mes jau statom
Su darbo galinga jėga-

VALSTYBINIAI IR 
KOLEKTYVINIAI ŪKIAI

Valstybiniais ūkiais vadinasi tie, ku
rie yra suvalstybinti ir kuriuose darbi
ninkams algas moka valstybė. Juos su
valstybino tada, kai paėmė nuo dvarpo
nių žemes. Šitie visi ūkiai gyvena labai 
gerai. Vieni iš jų užsiima pienininkys
te, kiti žvejyba ir taip toliau. Pavyz
džiui, žvejybos ūkis turi net savo žuvims 
prezervavimo (kenavimo) fabriką, iš 
kurio žuvų skardinukės, rodos, skriste 
skrenda. O kolektyviniai ūkiai (kolū
kiai) tai yra tie, kur patys valstiečiai 
suvieniję savas žemes dirba išvien ir pa
tys tvarkosi. Iš šitokių gi kolūkių yra 
ir gerai gyvuojančių ir yra prastų, ku
rie dar nepajėgia išsimokėt savo darbi
ninkams priderančių algų. Priežasčių 
gali būt visokių. Vieni gal nemoka ūkį 
vest, o kiti gal ir tingi dirbt. Kaip ten 
bebūtų, bet berneliai visi linksmi, ir štai 
kaip jie dainuoja:

Mes valstiečiai artojėliai,
Vaikai brangios Lietuvos,
Esam linksmi, kad sulaukėm 
Šios puikios, šviesios dienos.

Šiandien mums jau nebereikia 
Art dirvonus su žagre 
Ir vis nuolat arklius šerti— 
Pabaliuos ganyt nakčia.

Jau dabar ir mūs seselės
Gali liuoslaikįus turėt,
Nes ir joms jau nebereikia,
Prie ratelio vis sėdėt.

Taigi mes dabar jau matom, 
Kad mes žengiam vis pirmyn, 
Ir kad mūsų visų būvis 
Daros, eina vis geryn.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 
IR LIGŲ GYDYMAS

Mūsų gimtinėj Lietuvoj žmonių svei
kata yra labai rūpestingai saugojama. 
Visuose fabrikuose įtaisyti apsaugoji
mai nuo susižeidimo, įsteigta visokios 
poilsiui vietos kurortuose—miškuose ir 
pamarėse.

Gydymo tinklas taipgi geras. Ot tik 
patelefonavai, ir jau neužilgo daktaras 

čia. Ir ne tik kad mieste, bet ir kaime 
taip yra. .Mat, ir kaimuose yra telefo
nai, gali pašaukt rajono daktarą, ir jis 
neužilgo pribus su automobiliu. Ir, ži
noma, jei jis matys, kad tau reikia spe
cialisto, tai jis tave ir nuveš pas jį arba 
į ligoninę. Ir dar tas geriausia, kad nie
kas tavęs neklaus, ar tu turi pinigų, nes, 
mat, čia gydymas nemokamas ir teisin
gas visiems. Ir taipgi daktarai sako, 
kad jiems Lietuvoj jokių vaistų netrūks
ta, ir prašo nesiuntinėt iš kitų šalių. Ir 
štai kaip Lietuvos žmonės tuo džiaugia
si:

Čia gyvent mums yr’ patogu 
Sveikas oras ir gamta.
Ir prie to gi vyriausybė 
Rūpinas mūs sveikata.

Jei apsergam, ji mus gydo 
Ir visuomet dovanai.
Taigi, mums n-ereik taupyti 
Juodai dienai pinigai.
MAISTAS IR DRAPANOS

Šiandien žmonės Lietuvoje privalgę ir 
sotūs. Jie turi užtektinai duonos, mė
sos, pieno, kiaušinių, bulvių ir kitokių- 
daržovių, ir dar kartais vyno ir vodkos 
išsigerta. Taigi apie jų badavimą ne
neik nė kalbėt. Apsirengę taipgi neblo
gai. Vyrai visi kostiumais ir batais, ir 
dar nesuplyšusiais. Moterys taipgi gra
žiomis suknelėmis, ir dar turi po keletą 
jų. O pramogose nešioja tautiškus dra
bužius. Ir taipgi veik visi turi laikro
dėlius. Reiškia, kad žmonės Lietuvoje 
iš savo uždarbio jau gali pavalgyt ir ne
blogiausiai apsirengt. Ir štai ką jie sa
ko:

Šiandien mes jau turim maisto,
Nebereikia mums badant,

IZRAELIO TIKROVE
“Šiandien Izraelyje 110 

tūkstančių žydų — vyrų, 
moterų ir vaikų. — tebegy
vena iš lūšnų sudarytose 
gyvenvietėse imigrantams 
—maaborot. Kai kurie gy
vena jau septynerius me
tus tose skurdžiose lūšnose 
ir drėgną šaltą žiemą, ir 
karštą vasarą, kai oras įkai
tęs kaip krosnis.

Tėvo širdis čia alpsta iš 
skausmo. Jo vaikai žai
džia purve, žmona nuvar
gusi eina už 100 jardų prie 
vandentiekio krano. K ą 
reiškia jo naujas gyveni
mas? Kuriamąjį darbą ir 
svajonės įgyvendinimą ar 
tiesiog tuščią vegetavimą?”

Šio kreipimosi autorius— 
Anglijos žydų organizacijų 
vadovus—sunku įtarti pri- 
jaučiant tūkstančiams imi
grantų, patekusių į nesve
tingą Izraelio šalį. Jie yra 
uolūs valdančiųjų Izraelio 
sluoksnių šalininkai ir vi
siškai nėra suinteresuoti 
vaizduoti faktus tokius, ko
kie jie yra. Juos privertė 
tai pripažinti Izraelyje ne
seniai įvykę rimti neramu
mai, kuriuose dalyvavo 
įvairių gyventojų sluoksnių 
atstovai. Niekam’ ne pa
slaptis, kad šias riaušes, 
Haifoj-e ir Jeruzalėje, pa
virtusias galingomis pro
testo demonstracijomis, su
kėlė daugiausia sunk i o s 
sąlygos, kuriomis gyvena 
Izraelio darbo žmonės ir 

jos savaitraštis ‘ ‘ W o r 1 d 
News,” jūs rasite šeimų su 
10 ir net 12 vaikų, kurios 
gyvena viename kambary
je, ir vaikai miega po lovo
mis, o daugelis šeimų visai 
neturi pastogės. “Vadi Sa- 
libas, — praneša savaitraš
tis “Jewish Observer and 
Middle East Review,” — 
blogesnis už tankia u s i a i 
gyvenamą Londono darbi
ninkų rajono White Chape- 
lio—dalį. Čia vienas prie 
kito prilipusių namelių, ur
vų ir plyšių labirinte gyve
na 15 tūkstančių

Baisus vaizdas.
O kaip gyvena 

arabu mažuma? 
atėmė iš arabų
teises ir kilnojimosi laisvę. 
Pasak savaitraščio “World 
News,” Izraelio kariuome
nė ir policija, veikiančios 
a r a b ų sektoriuje, elgiasi 
žiauriai ir savivali a u j a . 
“Mes dar atsimename, — 
rašo savaitraštis, — baisią 
kruviną pirtį, į kurią pa
teko praėjusiais metais 
Kafr Kasime grįžę iš dar
bo arabai — vyrai, moterys 
ir vaikai.”

Be karinių organų leidi
mo nė vienas arabas nega
li palikti savo kaimo. Tas, 
kas pažeis nustatytą tvar
ką, sodinamas trejiems me
tams j kalėjimą ir baudžia
mas 5 tūkstančiais Izraelio 
svarų pabauda.

visų pirma imigrantai, čia 
atvykę iš įvairių pasaulio 
šalių.

Juos čia atvedė įvairus 
likimas. Vieni tikėjosi rasti 
čia naują tėvynę, kiti ieš
kojo lengvo gyvenimo, tre
ti atsidūrė sionistų propa
gandos pinklėse.

Nedarbas ir “viešieji dar
bai,” neleidžią nė pusba
džiu gyventi, štai daugelio 
imigrantų likimas/ Tokio
mis sąlygomis, rašo laik
raštis “Jewish Observer 
and Middle East Review”, 
gyvena didesnė . dalis at
vykstančių į Izraelį. J i e 
neturi darbo, butų, negali 
apsirūpinti net elementa
riausiais daiktais.

Vadi Salibe, seniausioje 
Haifos dalyje, rašo Angli-

Ir nereikia laukt nuo ponų, 
Kad gaut sūrio paragaut.

Dabar mes jau kasdien valgom 
Mėsą, sūrius, kiaušinius, 
O ne taip, kaip kada valgėm 
Be Smetonos batvinius.

Apsirengti taipgi turim 
Kostiumus ir sukneles, 
Bet dabar dar neužtenka, 
Kad nešiot vis šilkines.

Bet jau štai mūsų audyklos 
Dirba audžia ir šilkus 
Ir trumpoje ateityje 
Iki valiai šilko bus.

Spalio 21, 1959
Richmond Hill, N. Y.

SVEIKINIMAS IR PADĖKA KELIONĖ PO VILNIŲ
Iš LIETUVOS

Lietuvos Draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis draugijos pirmi
ninkas Povilas Rotomskis ir jo pavaduo
tojas Vytautas Pečiura ir taipgi kiti 
viršininkai, išlydėdami mus iš Lietuvos, 
prašė pasveikinti Amerikos lietuvius:

“Draugės ir draugai, Jungtinių Ame
rikos Valstijų turistai! Prašom par
vežti Amerikos žmonėms mūsų sveikini
mus ir padėką. Pasakykit, kad mes svei
kinam visus pažangius darbininkiško ju
dėjimo veikėjus ir kad mes jiems širdin
gai dėkojam, nes jie yra nusipelnę vete
ranai mūsų veikloje. Ir taipgi pasaky
kit, kad jie atvažiuotų pasisvečiuoti į 
Tarybų Lietuvą ir kad mes juos priim
sim kaip brolius ir seseris.”

Ir taipgi mums visiems buvo suteik
ta dovanėlių: albumai, nuotraukos, ka
pos, stovykliukės ir kiti daiktai.

Taigi, mes, antrosios grupės ekskur
santai, širdingai dėkojam už tai.

žmonių.” v

Kuris iš turistų, atvykęs į 
Vilnių, nepanoręs užkopti j 
legendarinę Gedimino pilį? 
Svečiai iš tolimosios Argen
tinos tatai pirmiausia pa
darė. Kalno papėdėje mato
me (iš kairės) Tadą Ada- 
monj, reemigrantą Juoz<į 
Balčiūną, Julijoną Ilgūną, 
Balį šnioką, reemigrantą 
Joną Dijoką ir du Lietuvos 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos atstojus.

Izraelyje
Valdžia 

pilietines

Lawrence. Mass.✓
LAIŠKAI Iš LIETUVOS
Antanui Liliui parvežiau 

jo giminių Vaičiuliu laišką 
ir fotografiją iš tLietuvos. 
Siunčiau 164 W. 6th St., S. 
Boston, adresu, bet laiškai; 
sugrįžo. Jeigu kurie pažįs
tat jį, malonėkit jam pra
nešti.

Felusei Utirienei, Bosto
ne, turiu laišką nuo jos se
sers dukters Repečkutės.

VILNIAUS SENAMIESTY
Argentinos lietuviai turis? 

tai T. Adamonis, B. šnioka 
ir J. Ilgūnas susipažino 
senojo Vilniaus architeŲv*.j 
ros paminklais. Fone tnato- 
me šv. Onos bažnyčios bok
štus. .

Cicilija Jakuboskienė (po 
tėvu Žemaitytė) nori susi
rašinėti su giminėmis. Ad
resas: Širvintų rajonas, 
Čiobiškiu paštas, Burniškių 
kaimas, Lietuva, USSR.

Vaclovas Stungis, sūnus 
Antano, ieško tetos Amilės 
Stungytės - Bareiki e n ė s . 
Antrašas: Vaclovas Stun
gis, Širvintų rajonas, Čio
biškiu paštas, Burniškių 
kaimas, Lithuania, USSR.

Man rašyti šiuo antra
šu : S. P e n k a U s kas, 33 
Chestnut St., L a w r e nce, 
Mass.

AR ŽINAI, KAD?.,
...Pirmosios paša u 1 y j e 

abėcėlės raidės buvo sukur
tos Sirijoje, o iš ten papli
to po kitas šalis. Šios rai
dės — tai degintos moli
nės plokštelės, kurias gali
ma pamatyti ir šiandien 
D a m a s ko nacionaliniame 
muziejuje-

...Pirmosios mokyklos bu
vo įsteigtos Senovės Rytų 
šalyse —- Kinijoje, Babilo
ne, Egipte.

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

Detroit Michigan

Žurnalas rašo, kad kari
nės valdžios įvesti arabų 
rajonuose kilnojimosi ap
ribojimai kliudo likviduoti 
nedarbą. Nė vienas meni
ninkas nenori pasikliauti 
darbo jėga, priklausančia 
nuo kariškių užgaidų...

Koks klaidingas šūkis 
“Padėkite jiems atvažiuo
ti,” sutinkąs atvykstančius 
Tel-Avivo aerouoste! “Pa
dėkite mums išvažiuoti” — 
šie žodžiai dabar žymiai 
populiaresni Izraelyje.

New Yorfcas. -TSRS at
stovas Jungtinėse Tautose 
kviečia Jungtines Valstijas, 
kad jos paremtų sušaukimą 
tarptautinės konf erenci j os 
erdvių reikalais.

OPERA 
“ZAPOROŽIETIS 
UŽ DI NOJ AI S' j

Suvaidins \
CHICAGOS-ROSELANDO AIDO [CHORAS 

iš Chicago, Illinois
VADOVAUJAMAS JUOŽO KĘNSTAVIČIAUS

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 
įžanga: IŠ Anksto $1.75 Prie Dury $2.00

' . , A i

Užkandžiai, Skanūs Gėrimai
Rengia DETROITO, LIETUVIŲ RIAUBAS 
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Philadelphia, Pa i •Kulkiniams praėjus
Per daugelį metų Respu- j Argentinos lietuvių 

blikonų partija veda rau- kolonijoje 
donbaubizmo propagandą, o! 1____ Lc ___ _
ypatingai rinkiminėse kam-' bas “Kultūra” savo patai-1 Lietuvių Namo Bendrovės 
panijose. Gąsdina piliečius pose minėjo 50-tį metų pir- į šerininkams, kurių adresai 
raudonuoju baubu. Perdau-į mos lietuvių organizacijos centre randasi. Bet pora de-! Kaip žinote, suvažiavimas 
gelį metų raudonbaubiams' įsikūrimą Argentinoje. 1909 sėtkų laiškų grįžo atgal, nes įvyks šeštadienį 
tie jų šmeižtai ėjo naudom •metais liepos 3 d. Palermo tų šėrininkų laiškanešiai ne-

Bet šių metų rinkimų lai-'rajone, B. Aires mieste, bu- 0,1 
ku jie apsiriko. Į šio miesto vo įkurta pirma lietuvių sa- 
majoro vietą respublikonai: višalpos draugija “Lygy- 
statė H. Stasseną prieš bu- bė”. Vėliau pasivadino “Die- 
vusį demokratų majorą R.! gas”. “Diegas” seniai nuvy- 
Dihvorthą. Stassenas vedė. to, bet jo šaknys giliai že- 
piktą raudonbaubišką pro- mėse išliko ir davė naujus 
pagandą. Gi Dilworth laikė- vaisius lietuviams emigran- 
si pažangios pozicijos, kaip tams. Laikui bėgant gyvė
tai už Kinijos pripažinimą, nimo sąlygos keitėsi ir or- 
už jos priėmimą į Jungti- ganizacijos persiorganizuo- 
nes Tautas. Ir laike rinki-idavo prisitaikindamos vis 
mų, lapkr. 3 dieną Dilworth prie naujų aplinkybių ir e- 
laimėjo, jis vėl išrinktas į pochos. 
miesto mero vietą. Jis gavo] Į draugijos “Lygybė” 

f ik '230,377.
433,488 balsus, o Stassenas kakties iškilmes atvyko net kvietimų dalyvauti suvažia-1 Park 17, N. Y.

Rinkiminėje kampanijoje 
Stassenas nelogiškai vedė į 
kampaniją. Jis žadėjo nu- į 
mu Ati taksus, bet tuo pat Į 
laiku pakelti algas polici
ninkams, ugniagesiams ir1 
kitiems miesto darbiniu-' 
kams, kuomet tas negali bū
ti suderinama su numuši-' 
mu taksų, nes tie pakėlimai i 
algų sudarytų dešimtis mi-: 
lijonų dolerių priedinių iš-! 
laidu.

Tuo kartu Dilworth laikė
si tarptautiniais klausimais 
pažangios politikos ir tei
singai aiškino naminius rei
kalus, dažnai ir Eisenho-1 
werio politiką pakritikuo
damas. Tokis rinkimų re
zultatas rodo, kad jau su 
raudonbaubizmo programa' 
negalima žmones įbauginti.„ -°- . I

Kai kur musų politiniai 
■<adai padaro pažangos, bet 

dladelphia mieste teisėjai 
laikosi r a u d o n b a u bizmo. 
1954 m. laike Antiameriki- 
nio komiteto apklausinėji-. 
mų desėtkai mokytojų atsi
sakė liudyti. Jie panaudojo 
Konstitucijos Penktąjį pa
taisymą. Dėl to 31 mokyto
jas neteko darbo.

Keli iš tų mokytojų, ku
rie būdami be darbo, buvo 
padavę teismui skundą, kad 
jie neteisingai prašalinti iš 
darbo ir nori atgauti savo 
darbą. Bet teisėjai mokyto
jų skundą atmetė. Reiškia, 
patvirtino jų išmetimą.

Demokratas I
New Britam, Conn.

“Syįvija” ir Naunčikas
New Britain’o meno my

lėtojai pakėlę sparnus lėkti 
į New Haveną lapkr. 15 d. 
Lietuvių salėj prie N. Front 
Stt Aido choras iš Niujorko 
atvykęs statys įdomią ope
retę “Sylviją”.

Aidas turi gerų daininin
kų, solistų, tad bus didelis 
šiai apylinkei įnašas meniš
kam grožyje. Kurie tik ga
li turėtų ten dalyvauti.

Jau galima lankyti sun
kiai apsideginusį P. Naun- 
čiką. Mudu su d. Yurkūnu 
nuvykome į New Britaino 
Generalinę ligoninę, slaugė 
mudviem įteikė po ilgą pal
tą ir ant burnos užkabino 
apinasrį, kad kvėpuodomi 
nepaliktume ligoniui bakte
rijų, tada kalbėjomės su li
goniu.

Būta baisiai apdegusio. 
Ta nelemta nelaimė atsiti
ko jam kuomet dirbtuvėje 
užsidegė chemikalai. Laimė, 
kad/išliko gyvas. Mano, jog 
po savaitės kitos grįš į na
mus, kurių esąs pasiilgęs.

Linkėtina susveikti ir il
gai gyventi. Vikutis

I IŠ ARGENTINOS LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAISSvarbi istorinė sukaktis

kolonijoje
Lietuvių visuomenės klu- 

“Kultūra” :

devyni pionieriai (septyni
vyrai ir dvi moterys): Pra
nas Ivaškevičius, Pranas; 
Pilkauskas, Paulina Kitrie- j 
nė, Ona Undraitienė, Kazys 
Undraitis, Jonas Baltušnin- 
kas, Benediktas Braziulis, 
Povilas Jurgelionis ir Juo
zas Deveikis. Dėl sveikatos j 
priežasčių ir dėl tolumos ne- Į 
atvyko: Kazys Juozokas, ! 
Ignas Padvolskis, Pranas' 
Krapavickas. Pranas Viliu- J 
nas, gyvenąs Almafuerte, ! 
prisiuntė sveikinimo tele-1 
gramą. j

Pirmosios draugijos uo- i 
lūs veikėjai, pirmūnai, mi
rę: Antanas Šmulkštys — 
miręs Š. Amerikoje, Jurgis 
Didžioms — Lietuvoje, Juo
zas Ūselis — Brazilijoje.

Prisiuntė sveikinimo tele-1 
gramas: “Aušros žvaigždė” i 
iš Rozarijo, nuo “Laisvės”; 
ir “Vilnies” pasirašė R. Mi-I 
žara ir J. Jokubka.

Seni veikėjai, tardami žo~! 
dį, dėkojo už “Lygybės” pa-! 
minėjimo surengimą ir už| 
jų pagerbimą. Kalbėjo K.t 
Undraitis, O. Undraitienė ir 
J. Baltušninkas. Kalbėjo a- 
pie tuometines nepavydėti
no gyvenimo sąlygas, ku
riose atsidūrė mūsų tautos 
vaikai nublokšti toli nuo tė
vynės. Jie čia vargo, triū
sė be paliovos visuomenės 
labui, ir štai: likimas leido 
sulaukti penkiasdešimt me
tų jų darbo sukakties; su
laukti pagarbos nuo savo 
vaikų, anūkų ir visos pa
žangiosios kolonijos. Aktą 
uždarė J. Baltušninkas, jau 
einantis 71 metus, bet dar 
stiprus visuomenininkas.

Šis, klubo “Kultūra” mo
terų vaišingas kultūrinio 
darbo paminėjimas, yra pir
mas toks aktas P. Ameri
kos lietuvių istorijoje.

B. J. V. Buenos Aires

Detroit, Mich.
I

Įdomi prelekcija apie Af
riką ir tenykščių įvykių 
reikšmę mums, amerikie- 

įčiams, įvyks lapkričio 24 d. 
į vakaro 8-tą vai. McGregor 
; Memorial Center kambary 
|B (prie Ferry ir Second).

Programos tema “Africa 
j on the March”. Kalbės žymi 
autorė ir prakalbininkė 
Shirley Graham, neseniai 
sugrįžusi iš plataus marš
ruto po Afriką, kur ji ke
liavo su paskubusiuoju is
toriku savo vyru D r. W. E.

į B DuBois.
Rengėjai — Global Books 

Forums—kviečia visus. N.

New Yorkas. —Jungtiniį 
Tautų Asamblėjoje Indijos 
delegatas kritikavo Fran- 
cūziją, kuri nenori atsisa
kyti nuo atominių bombų 
bandymo.

Lapkričio 2 d. buvo išsių
sti laiškai - kvietimai tiems greitai savo adresus prisių-

t, lapkričio 
28, Liet. Kultūriniame Cen- 

surado. Tai reiškia, kad tų tre, 102-04 Liberty Avė., O- 
šėrininkų adresai pas mus zone Park, N. Y. Pradžia 
negeri, kad tie .šėrininkai. 2-trą vai. po pietų. Prašo- 

Ijau gyvena kitose vietose, me visus šėrininkus tai įsi- 
1 bet Bendrovės raštinei jie tėmyti ir suvažiavime daly- 
nepranešė, kad jie išsikelia! vauti. O tie, kurie negalė- 
gyventi naujon vieton. | site suvažiavime dalyvauti, 

Taipgi pas mus randasi1 prisiųskite savo įgaliojimus 
■nemažai tokių šėrininkų, i (proxy), kad kas nors ga- 
' kurių gerų adresų šiuo me-! lėtų jus suvažiavime atsto- 
| tu neturime. Todėl jie laiš-į vauti.
■ kų - kvietimų dalyvauti su-! Lietuvių Namo Bendrovės 
! važiavime negali gauti. i reikalais reikia adresuoti 

Tad norime priminti tai,■ sekamai: Li th. Bldg. Corp., 
Su-1 kad tie šėrininkai, kurie ! 102-04 Liberty Avė., Ozone

negeri,

Lietuvos gyvenimo kronika

PAS LIETUVOS STUDENTUS

PANERIUOSE...

J. Ilgūnas, T. Adamonis ir B. šnioka Vilniuje ap
lanke universiteto studentų bendrabučių miestelį, 
čia jie nusifotografavo su trimis lietuvaitėmis. Pir
moji iš kairės—Kretingos tarnautojo duktė Brone 
Macelytė, vidurinė—Valė Toleikytė iš Šilutės rajo
no Sakučių kaimo “Uostadvario” tarybinio ūkio, 
trečioji—kolūkiečio duktė Aldona Venclovaite.

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

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SALEJE
668 N. Main Street, Brocktone

Įžanga $1.25 —Rengia LMS II Apskritis7:30 vai. vakare

Argentinos lietuviai turistai apžiūri duobes Pa
nerių šile, kur fašistiniai budeliai nužudė šimtus 
tūkstančių įvairių tautybių žmonių. Dar ir šian
dien čia turistai lengvai suranda nužudytųjų 
žmonių kaulų gabalėlių, kulkų, šovinių.

Nauja šaudykla ' Seniausi Lietuvos
Kairiajame, busimosios' gyventojai

Kauno jūros krante, prie į Vilnius. —Paprastai ma- 
Vaišvydavos kelio, neseniai i noma, kad daugiau kaip 
nuaidėjo šūviai. Čia naujai,šimtą metų gyvena tiktai 
įrengtoje medžiotojo drau- tuose rajonuose, kur klima- 
gijos stendinio šaudymo to sąlygos palankios ilgam 
sporto bazėje, įvyko pirmo- gyvenimui. Tokiais rajo-
sios varžybos.

Naujoji šaudykla, kurią 
suprojektavo sporto meis
tras Lietuvos rekordinin
kas inžinierius Juozas Žė- 
kas, yra pirmoji stendinio 
šaudymo bazė mūsų respu
blikoje, pastatyta iš gelžbe
tonio konstrukcijų. Bazė 
pilnai tinka bet kokioms vi
sasąjunginio masto varžy
boms. Naujoje šaudykloje 
yra pritaikyti du sporto 
meistro Juozo Žėko naujai 
sukonstruoti prietaisai, žy
miai palengvinantys taiki
nių reguliuotpjų darbą bei 
sklandesnį pratimų atliki
mą.

Netrukus šioje šaudyklo
je įvyks pirmosios stambios 
varžybos — Lietuvos me
džiotojų draugijų pirmeny
bės.
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vime negavote, malonėkite 

sti. Tada prisiusime jums 
kvietimus.

nais laikomi Kaukazas ir 
Užkaukazė. Bet tik nedau
gelis žino, kad Lietuvoj y- 
ra žmonių, gyvenančių jau 
antrą šimtmetį.

Tiesa, neseniai spaudoje 
buvo skelbiama, kad šimto 
metų sulaukė Fedosija Fe
dotova, gyvenanti Vilniuje. 
Bet ji turi bendraamžių. 
Tarybų Lietuvos sostinėje 
gyvena taip pat šimtametė 
Aleksandra Bulanova. 103* 
uosius metus eina Marija 
Beletyč, o Marija Lavruse- 
vič turi 107 metus.

Daugiau kaip šimto metų 
amžiaus gyventojų yra ir 
Kaune, Panevėžyje, Šiau
liuose ir kituose respubli
kos rajonuose. Seniausia y- 
ra Jane Naruševičienė, gy
venanti Kaune. Ji turi 108 
metus. (Elta)

SUSITINKA BIČIULĮ SENĄ IR GERĄ
Lentvaryje prie “Kaitros” gamyklos vartų, šioje 
įmonėje meistru dirba iš Argentinos sugrįžęs senas 
ir geras Buenos Aires lietuvių turistų bičiulis Ig
nas Nudas. Nuotraukoje: iš kaires—J. Ilgūnas, L 
Nudas, T. Adamonis ir B. šnioka.

ro neakivaizdinį skyrių, ku-! 
iriame bus ruošiami aukš-i 
tos kvalifikacijos farmaci-j 
ninkai.

Kadangi Lietuvoje atsira
do naujos pramonės šakos,’ 
plečiamas taip pat techni
nių kadrų su aukštuoju, 
mokslu paruošimo profilis. | 
Antai, nuo šių metų grupė 
Kauno politechnikos insti
tuto mechanikos fakulteto 
studentų mokysis matema-j 
tinio skaičiavimo prietaisų 
bei mašinų inžinierių spe-! 
cialybės. Technologijos fa-1 
kultete bus pradėti ruošti I 
dirbtinio pluošto technolo-; 
gijos inžinieriai.

Kauno politechnikos ins-i

Naujos specialybes 
-Lietuvos aukštosiose 
mokyklose

Vilnius, apie 3,000 vaiki
nų ir merginų pradėjo mo
kytis respublikos aukštųjų 
mokyklų pirmuosiuose kur
suose. Tačiau šis skaičius 
nepilnai apibūdina Tarybų! 
Lietuvos aukštųjų mokyklų! 
šių metų papildymą. Dau-i 
giau kaip du tūkstančiai 
studentų bus priimta į ne
akivaizdinius bei vakari- j 
nius skyrius, kurių tinklas"i 
šiemet plečiamas. Nuo šių 
metų savo filialus Klaipėdo
je ir Šiauliuose turės Kau
no Politechnikos institutas. [ 
Medicinos institutas atida-1

Brockton

■5;’.
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titulo neakivaizdiniame 
skyriuje bus ruošiami mai
sto prekių technologijos, 
durpynų, mašinų gamybos 
technologijos specialistai. 
Naujų specialybių inžinie
riai bus taip pat ruašiami 
šio instituto vakariniame 
skyriuje.

(Elta)

Nuaidėjus skambučiui...
Šiauliai. —Prasidėjus nau

jiesiems mokslo metams, į 
gatves pasipylė daugiau 
kaip 11 tūkstančių viduri
nių, specialiųjų ir aukštųjų 
mokyklų mokinių. J. Jano
nio vardo vidurinės mokyk
los aikštėje pilna žmonių. 
Janoniečiu sukurto maršo 
garsams aidint, susitinka 
pirmaklasiai ir 109 laidos 
abiturientai, mokytojai, mo
kyklos vadovai. Perėmę į 
savo globą mažuosius, jie 
įteikė jiems su mokyklos 
nuotrauka sąsiuvinius bei 
gėles. Mažieji šefus apdo
vanoja gėlėmis.

F. Žemaičio vardo viduri
nė mokykla savo auklėti
nius sutinka taip pat gerai 
pasiruošus.

New Delhi. —Indijoje pa
kilo Jungtinių Valstijų var
das.

Taipei, Form ozą. —Susi
mušė JAV karinis lėktuvas 
“G—47” ir žuvo 15 žmonių.

Massachusetts

Connecticut
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KRISLAI
(Tąsa 6-me pusi.)

Daktaras sako, kad pašauk- 
tame gelbėti-nelaimėje sužeis-i 
tą aktorių Martin Green am- 
bulanse i 
džio, nebuvo kraujo plazmo 
anestetikų, nebuvo netgi ope-1 
racijų peiliuko. Jis turėjo ri- j 
zikuoti operaciją atlikti pąsi-1 
skolintu paprastu lenktiniu j 
peiliu. O po to viso ligoninės: 
operacijų direktorius jį “ru-; 
piai, nemandagiai” išbarė už! 
tai, kad jis viešai pasakė apie! 
tuos nedateklius.

I VISUS NAUJOSIOS 
ANGLIJOS LIETUVIUS 
šeštadienį, lapkričio 14-1 shire ar Maine. Aido cho- 

nebuvo kraujui stab- Brockton, Mass., įvyks ras atvažiuoja iš už 250 my- 
! didelė damų., ir vaidybos lių tolumos. Todėl būkim 
švente. Bus suvaidinta 2-jų visi 7:30 vakaro Lietuvių 
aktų operete “Sylvija”, pil- Tautiško Namo salėje, 668; 

St., Brockton,na juokų ir žavejančiosnui-į N. Main 
zikos. Vaidins seniausias Mass.
Amerikos Ųetuvių choras
Aidas iš New Yorko ir jo

Sunkiai serga 
Stefanija Cedronienė

Šią savaitę teko aplanky
ti maspethiečius Cedronus.

Kaip jau buvo rašyta, 
malonioji draugė Stefanija 

' Cedronienė prieš keletą mė
nesių buvo antrą kartą 
(po metų laiko) operuota 

i ant kepenų. Iš ligoninės 
sugrįžo greitai, bet sveika
ta geryn nėjo; ją dažnokai

Kviečia į mitingą 
taikai paremti

Amerikos su Tarybų Są
junga draugingumui orga
nizacija savo šiemetiniame 
masiniame mitinge vyriau
siu kalbėtoju pakvietė Qua- 
kerių taikos judėjimo vadą 
Dr. Norman J. Whitney iš 
Philadelphijos.

Mitingo tikslas tas pats 
kaip ir (vykusiųjų per 17-ką

o jį sek- metų—stiprinti draugingu- 
davo karštis. Valgyt veik mą tarp Jungtinių Valstijų

.\e kartą esame girdėję, 
kaip uoliai kai kurie praeities: 
daktarai 
dien u 
rikos. 
mūsų 
kitko,

PAIEŠKOJIMAI
Vilnius, 22-10'^0 

Gerbiamieji! -
Labai prašau, kad man padėtumė

te surasti dėdes, mamos brolius. 
Pavardės: Matuiza Petras ir Matui- 
za Juozas, išvykę 1920 metais. Iki 
1939 m. susirašinėjome, gyveno Lis- 
berte ir Filadelfijoje. Dabar jokios 
žinios neturime. Prašau. juos atsi
liepti arba juos žinančius man pra
nešti.

Vilnius
Komjaunimo 35-4 
Verbaitytė Marytė 
ĮJthuania, USSR

Nuospauda redakcijai
Ieškau savo vyriausios sesers 

Rudevičiūtės Stanislovos. Mano tė
vo brolis (dėdė) Feliksas Rudzevi
čius prieš 1 pasaulini karų paėmė 
jų j Amerika, j Brooklyno miestą. 
Vėliau mano tėvams rašiusi, kad 
ištekėjo už vyro lenko Jan Ziolek, 
kilusio iš Lenkijos, Lomžinskos gu
bernijos, ir persikėlė gyventi j Cle- 
velando miestą, Ohio valstijoj. Ra- 

i šiuši tėvams, kad turinti vaikų.. Vi
sa tai buvo senokai. Vaikai gali 
būti gyvi, o ji-?nežinia. Susirašinė
ti negalėjau, nes neturėjau adreso.

Ji pati lenkų tautybės kilusi iš 
Alytaus apskrities (dabartinio Aly
taus rajono), Navickų kaimo.

Taipgi ieškau savo dėdžių (tėvo 
brolių) Rudzevičių — Felikso ir 
Adomo. (Jų tėvo vardas Karoliu) 
Jie išvykp caro laikais. Kilp dš 
Prienų miestelio, lenkų tautybės. 
Anksčiau gyveno Brooklyno mieste. 
Tėvams gyviems būnant rašė, kad 
vienas kuris (atrodo, Adomas Ru
dzevičius) turėjo avikų. Feliksas 
buvo bevaikis, rodos buvo bevaikis. 
Labai būtų malonu susirašinėti su 
jų vaikais, nes aš jiems esu pus
seserė. Jie gali būti dar gyvi.

Prašau rašyti:
Alytus II
Simno g-vė, Nr. 29
Marijona Rudzevičiūtė
Lithuania, USSR

Diskriminacija ir čia I 
dar nepašalinta (

New Yorko valstijos Ko-j 
misijos prieš diskriminaci
ją pirmininkas komisijonie- 
rius Elmer A. Carter pra
neša spaudai, kad jo komi
sija gąvo 753 skundus pir
mais devyniais šių mętų mė
nesiais. Pernai tuo pat lai-1 
ku buvo gauti 688 skundai.

Dauguma skundų lietė ne
priėmimą į darbą dėl as
mens rasės, spalvos, tiky
bos ar tautinės kilmės. Se
kė atsisakymai samdyti dėl 
amžiaus.

—-o— 
Sekmadienį, lapkričio 15

P> linkės, vadovybėje Mil- d 2-rą valandą po Pietų s“k^a'TO‘^itis 
! Aidas vaidins Lietuvių Klu
bo saleje 243 N. Front St., ieko neužleisdavo. Džiūvo jr ‘Tarybų Sąjungos ir tuo 

N uo i. •• n tz •O saltis-karstis j būdu prisidėti išsaugojimuiI lys Sylv.ja . Kviečiame dažnėdavo, | taikos? Kasmet ]aBpl<sio j
mėnesį masiniu mitingu at-1 
žymimos dvi svarbios su
kaktys: įkūrimo Tarybų 
valstybės li917 metais ir įs
teigimo tarp JAV ir Tary
bų Sąjungos diplomatinių! 
santykių 1933 metais.

Taipgi kalbės Dr. Corliss' 
i Lamont ir dailininkas Rock- 

Pats Cedronas irgi labai į well Kent. Jie kai ką papa- 
nelaimingas: viena akimi!sakos iš savo įspūdžių, įgy- •• , • , . • i . , 1 i • m 1 C'. •

d red Stensler.
%

Tokia proga retai pasitai
ko. Dėlto turim būti visi, 
iš arti ar toli, ar mes gy-i 1

valstijoje ' susirinkti.
taupei {{ho:le Island, New Hamp- Operečių Mylėtojas

Lietuvoje gydo šit 
žmones vaistais iš Ame 
Juk ne v i e n a m ir iš1 ventlime Mass, 
pažįstamų teko, 
ir Carter’s Little

New Haven, Conn., pasta-L. džiūvo
1 4  _ Ji-.I TZ-- • _ V!_________ I J '

Per 
ral 
muose parodinėje, kad tos pi-1 
liukės nieko gero nedaro ke
penims, tik vidurius liuosuo-, 
ja. Per tiek pat metų teismai i 
sprendimą delsė iki 
Aukščiausiąjį Teismą ir jo 
dabartinį lapkričio 9-os nuo
sprendį, kad firma iš skelbi
mų turi pašalinti žodį “liver.” 
O firma visu tuo laiku piliu- 
kes tebegamino ir jomis “gy
dė,” “gydė”...

16 metų valdinė 
Trade Commission T's-j Merginos gražiai 

pasivažinėjo, bet.
i Aidiečiai ir “Sylvija” 
važiuoja į Montello

Dvi jaunos merginos, po ■ ir New Haveną 
pnejo 13 metų, Mary Jackson iri

Ann I'a imer, iš Tuckahoe, I Po poros savaičių pailsė-
N. J., gražiai pasivažinėjo, I jimo ir keleto rimtų repeti-

__ _ . - I _ • • i— 11 y • •

Dabar ligonė jau tik 
svarbiau šiam reikalui ir 
tik paskutinėmis pastango
mis teįstengia išeiti iš lo
vos.

Ją prižiūri geraširdė jos 
sesutė ir daug paslaugų 
teikia geroji namo savinin- 

| kė Virbalienė ir jos sūnus.

bet New Yorke buvo suim-Įcijų po operetės “Sylvija” 
tos. Jos sakosi, kad susipa-; suvaidinimo Brooklyne, mil
žino Philadelphijos mieste' sų Aidas, išvažiuoja į Mon- 
su R. Taylor ir W. Feller 
vyrais ii' sutiko su jais va
žiuoti.

Kada atvyko į New Yor- 
ką, tai policija visus ketu
ris suėmė, nes Feller vaira
vo vogtą automobilių.

M a sk v aTa i y bu S ą j u il
ga smerkia Prancūzijos po
litiką, kuri dar neturėdama 
atominių bombų, o jau 
sisako nuo jų bandymų.

Waterbury, Conn.

at-

Hartford, Conn.
Parengimas ir aukos

Lapkričio 1 d. Lietuvių 
Moterų Klubas turėjo ban
ketą. Pavyko gerai. Turėjo
me svečių vietinių ir iš to
liau. Geras būrys atvyko iš 
New Haveno nuolatinių rė
mėjų. Visi gražiai laiką lei
dome. Pavalgius prasidėjo 
kalbos.

Pirmiausiai kalbėjo A.!
Šilks ir pranešė, kad ji ga
vo laišką nuo Dr. Kaškiau- Lietuva paveiksluose! 
čiaus, kuris dabar gyvena 
Lietuvoje. Jis siunčia vi
siems ir visoms geriausius 
linkėjimus.

Trumpai pakalbėjo apie! 
bėgamus reikalus V. Vai-; p 
ley. Po jo sekė P. Žilinskas)1.' 
iš Rocky Hill. 1 tėvynę Lietuvą paveiksluo-

ir paragino svečius ir vieš
nias prisidėti su auka “Lai
svės” paramai, kuriai susi
darė naujų išlaidų su per
sikraustymu. Susirinkę nuo
širdžiai atsiliepė. Aukavo 
sekamai: B. Vikšrienė ir J. 
Naktinienė po $5. Po $2 au
kavo: F. 
Žilinskai, 
Žemaitis, 
Vasill.

Po $1 aukojo: J. Soliunas, 
Laisvės Skaitytojas, O. Vi- 
sockienė, Eva Valley, A. 
Latvėnas, A. Arigaliunas, J. 
Valavičienė, J. Kazlauskas, 
J. Barnett, S. Yurkunas. M’ 
Johnson, J. Lukštas, J. Ka
zlai! ir G. Šilkas, o senas 
Antanas aukojo 50 centų. 
Viso $36.50.

Didelis ačiū P. Žilinskui 
už priminimą mūsų myli-! 
mos “Laisvės” ir dėkui vi-, 
siems aukojusiems!

Banketo naudai daiktais • 
aukojo sekamos: M. Rauli- 
naitienė —pyragą ir agur
kų, J. Naktinienė—sūri; L. 
Žemaitienė ir V. Kazlau— 
įvairių daiktų, V. Vasill — 
daržovių “salad”, Yurkevi- 
čienė—kopūstų. Didelis a- 
čiū už aukas! Be auku ir 
nuoširdaus darbo negalima 
padaryti pasekmingi ban
ketai.

—o—
L. Bulkevičienč (Monkie- 

nė) buvo susirgus. Ligoni- 
nėie jai padarė operaciją. 
Dabar jos sveikata gerėja. 
Ji išvyko į Florida sveika
tos pataisymui. Linkiu jai 
laimingai ten pasilsėti ir 
sveikatą pataisyti. V. K.

Lapkričio 8 diena buvo Į<aį 
nepaprasta diena Waterbu-, 

j rio lietuvių gyvenime. Lie-1 
1 tuvių salė ant Green Street 
prisipildė gražios,- linksmos 
lietuviškos publikos. Ji su
siėjo pamatyti savo senąją 

apie moterų veiklos svarbą Jona“s'
Stanislovaitis, o Kristina 
Stanislovaitienė aiškino.

visai nemato, o kita — tik 
kaip per tirštą miglą. Jį 
dargi kankina cukrinė.

Nors ir sunkios ligos pri
slėgta, ligonė nepamiršo ir 
besiartinančio Lietuvių na
mo b-vės suvažiavimo—jam 
pasveikinti įteikė $5.

Gaila gerų žmonių!
Jų gyvenimo vieta — 59- 

68—58th Avė., Maspeth.

! tello, Mass., ir į New Ha- 
! ven, Conn. Vaidinimas įvyks
j šeštadienį (Montelloje) ir 
(sekmadienį (New Havene).
Netenka nė kalbėti, jog ir 
tenai mūsų aidiečiai gerai 
pasirodys. Massachusetts ir 
Connecticut lietuviai turės 
kuo pasigrožėti. Mūsų Ai
das jų nesuvils.

Aidiečių kelionė žada bū
ti įspūdinga; Ir tai jau bus 
nebe pirmas jų susitikimas 
su tų apylinkių lietuviais. 
Jie žino juos kaipo svetin
gus ir draugiškus žmones,

I kurie keletą sykių pirmiau 
! mūsų aidiečius yra draugiš- 
..„i priėmę.

1 Tik svarbu, kad i Montellą . _ . _ . .
ir New Haveną suplauktų ^ir^ai .^ar. ni^° neJauc1^ 

■ “Sylviją” pamatyti ir mūsų i Gydytojas įspėjo, jog gali 
aidiečių vaidinimu pasigg. j praeib keletas. menesnj iki 
rėti lietuviai iš visu miestų *bea;į?^aa?;. i .... t ... i . .n__ _ I Sofna del

tų lankantis Tarybų Sąjun
goje praėjusią vasarą.

Mitingas įvyks lapkričio 
15-tos vakarą Carnegie 
Hall, 57th St. prie 7th Ave., 
New Yorke. Kviečia visus 
draugingumo ir taikos 
ninkus.

RENGIASI KELTI 
VAŽIUOTĖS KAINAS

New Yorko Transit Au
thority “tėvai” paskelbė, 
kad per tris mėnesius buvę 
$2,472,161 nuostolių. Jie sa
ko, jeigu važiuotės darbi
ninkai dar nereikalaus al
gų pakėlimo, tai “fėrai” ne
bus keliami virš 15 centu 
iki liepos, 1960 metų.

Bet važiuotės darbininkų 
unijos viršininkai jau yra 
pareiškę, kad jie reikalaus 
algų pakėlimo.

sali-

Sveiksta

Streiko nebus, bet 
pienas pabrangs

Long Island ir New

kad 
rankoje 

skausmai po biskį mažėja. 
O tai ženklas, kad ji sveiks
ta ir yra vilties sugyti. Ji
nai tuo džiaugiasi, nors vi
siško pasveikimo ir galėji
mo dirbti diena toli. Keli

Sophie Petkus sako, 
jos sužeistojoje

Jer-1 I 
sey valstijos apie 800 pieno 
kompanijų ir 13,500 pieno 
išvežiotojų pasirašė kont
raktą. Pieniai gauna po 
$7.50 algos pakėlimą per sa
vaitę ir kitų pagerinimų.I

Tokiu būdu streiko iš
vengta. Bet ant pieno kvor
tos bus pakelta kaina po 2 
centus, o vietomis ir 
giau.

YRA NET 140,000 
ŠALPOS SURAŠĖ

New Yorko Welfare de
partamentas paskelbė, kad 
kiekvieną mėnesį išsiunčia 
virš 280,000 čekių. Pašalpą 
moka du kartus per mėnesį, 
tai yra, kad ant šalpos lis- 
to randasi 140,000 žmonių.’ c

dau-

ir kaimų. Jų gi ten daug. 
Ypač, atrodo, bostoniečiai 
turėtų gerai, skaitlingai pa
sirodyti. Juk jiems" Montel- 

I lo pasiekti labai lengva. Na, 
Apie šį nepaprastai pavy- o jie turi senas geras mu

kusį parengimą bus parašy-' zikines tradicijas dar nuo 
ta plačiau. Beje, prie salės Miko Petrausko laikų. Jie 
iš kažin kur atsibaladojus myli gerą muziką. Jie ger- 
saujelė fašistų pikietavo, j bia meno veikėjus ir mėgę-? po »pD. i o $£au- ....... —- ------J— . °.;

Roman, P. ir O. bot niekas jų nepaisė. Už j jus. Todėl, man atrodo, jie
M. Bernett, J. tai Waterburio ir apylinkės

M. Nixon ir J. 1---------  ------  ----- --------lietuvius tenka nuoširdžiai 
pasveikinti. Keista, kad yra

I žmonių, kurie ne tik patys 
nenori tiesos sužinoti apie 
savo senąją tėvynę, bet ban
do ir kitiems neleisti.

Dr. Stanislovaičio nutrauk
ti paveikslai labai įdomūs 
ir įvairūs. Jų yra daug. Jie 
apima beveik visus Lietu
vos kampus. Labai daug 
darbo jis į juos įdėjo. Gar- 

. bė jam!
I Iš vietinio angliško laik- 
! raščio teko sužinoti, kad 
I tuos pačius paveikslus Sta- 
nislovaičiai rodys lapkričio 
21 d. Prospect Congrega
tional Church. Aišku, kad 
daug lietuvių ir ten galės 
dalyvauti.

turėtų nepatingėti atvykti 
“Sylvija” pamatyti.

Kaip ten būtu mes, išly
dėdami Aido Chorą į gast
roles, linkime jam laimin
gos kelionės. Lai jų šis žy
gis apsivainikuos geriausia 
sėkme!

Aidiečių Draugas

Rep. !

NEW YORKE AUTO JAU 
UŽMUŠĖ 380 ŽMONIŲ

New Yorko policija pa
skelbė, kad automobiliai 
1959 metais jau užmušė 380 
žmonių vien einančių sker
sai gatves. Į šią skaitlinę 
neįskaitomi tie, kurie žuvo 
automobilių susidūrimuose.

Tik pereitą savaitę New 
Yorke buvo 2,006 auto ne
laimės ir jose sužeista 1,179 
žmonės.

Sofija dėkinga kaimynei 
M. Zengelis, kuri pirmoji 
pajuto jos nelaimę ir*pa
šaukė pirmąją pagalbą, 
taipgi Verai įisajus ir Ire
nai Levanienei už priežiū
rą jos po sugrįžimo iš ligo
ninės. Ji gyvena 393 South 
3rd St., butas 32.

Nelaimė ją ištiko lapkri
čio 1-mą, jai triūsiant nau
jai išdažytame bute tvarką 
atsteigti. Ji nusprūdo nuo 
kopęčiukių pirmojo laipto. 
Kritimu sužeista ranka taip 
nukaito, kad iš karto jokio 
skausmo nepajuto, tik pa
matė, kad ranka nesivaldo.

Sofija gailisi, kad dėl ne
laimės Aido choro “Sylvija” 
liko nepamatyta. O jinai 
Aido veiksmų niekuomet 
neapleisdavo. D—ė

Jau plačiai rūpinas 
1964 m. paroda

1964 metais New Yorke, 
Flushing Meadow - Parke, 
įvyks Pasaulinė paroda. JL 
bus daug didesnė, negu bu-! 
vo 1939-1940 metais. Numa-1 
tomą, kad įrengimai atsieis 
apie $350.000,000.

T. J. Deegan, kuris pas
kirtas Pasaulinės parodos 
pirmininku sako, kad jau 
gavęs nuo 75-ių šalių parei
škimus, kad jos dalyvaus 
parodoje.

Per vieną savaitę miesto 
policija areštavo 171 gemb- 
lerį. Dauguma jų suimta 
Bronx ir Harlem miesto da- 
lyse.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

SUSIRINKIMAS
DEL TAIKOS IR DRAUGIŠKUMO 

/Į Q Minėjimas Lapkričio Mėnesio O O 
Hr da Dviejų Sukakčių £ V 
SEKMAD., LAPKRIČIO 15-7:30 v. v.

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

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

4 pusi. Laisve (Liberty) Peilktad., lapkl’. (NOV.) 13, 1959

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškč-lietuvė, pa

gelbėti prie namų ruošos. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
bile vakarų po 9-os valandos. GLen- 
more 2-3379. Klauskite dėl Ann.

(87-88)

JOHN KRAUSS, Inc. j
117-09 Liberty Avė. |

Richmond Hill, N. Y. Į 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) | 

MĖSOS IR WURSTWAREN !

Laisvės koncertas
Jau Tik už Trijų Savaičių

Įvyks Sekmadienio Popietę

Lapkričio 29 November
Įsitėmykite, kad koncertas bus

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

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

International Paper Co. 
per tris mėnesius laiko tu
rėjo $20,252,000 pelno, ant 
kiekvieno Šero priaugo po 
$1.53.

RANDAVOJIMUI
Išnuomojami du kambariai (ne- 

fornišiuoti).!, Centr; šiluma:’ Ridge- 
woodo apylinkėj. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės bile laiku: 307 
Grand St., Brooklyne. 
__________________________ (87-88) 

• Help Wanted—Female

Moterys. Išskirstymui vilnonių 
nupjiovimų nuo megstinių. Paty
rimas nesvarbus. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės: J. EISENBERG, 
INC., 173 Hudson St., New York 
City. ' (88-90)

IŠPARDAVIMAS
20% Nuolaida ant Visų 
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

599 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.)
IRT 191st St.

Help Wanted Female

“LAISVĖS" REDAKCIJAI
Prašau patalpinti šj skelbimą 

“Paieškojimuose. ’
“Apie 1928-1929 m. iš Lietuvos 

Šiaulių miesto j JAV išvyko Leonas 
Žičkus. oj ar žinančių apie jj pra
šo atsiliepti Žičkaus sesuo Petronė
lė Rakauskienė, gyvenanti—

Šiaulių rajonas
aKlniškių kaimas.’'
Lithuania, USSR

Senutės paprašytas:
Alt. Šidlauskas, žurnalistas 

1959. IX. 29

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. metinis susirinkimas, 
i su užkandžiais, jvyks lapkričio 14 
d., LDS Klubo salėje, 9305 St. Clair 
Ave., 7 v. v. Kuopos nariai kv(p- 
čiami dalyvauti, išgirsite rap
nuo praėjusio parengimo, sužibusioje 
pasekmes. Kom. ^(87-88)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. susirinkimas jvyk§( 

lapkričio 15 d., 2 vai. d., Liaut- 
danskienės namuose, 806 Florence 
St. Draugai, nepamirškite atsi
nešti pinigų, tai galėsite tuo laiku 
užsimokėti kuopos vajininkui už 
Laisvės prenumeratą. Atsiveskite 
ir savo pažįstamų, nes po susirin
kimo bus pasikalbėjimai. Kalbės 

j turistai, kurie lankėsi Lietuvoje, 
i paaiškins ką jie ten matė. Taipgi 
bus delegato raportas iš VI Apskr. 
konferencijos. Valdyba. (87-88)

REG. SLAUGĖS
ABELNAS DARBAS

Alga pradžiai $305 į mėnesį. Gy
venti slaugių namuose $40 į mė
nesį. 40 valandų savaitė, 6 šventės 
per metus. Viršininkės pradinė al
ga. $325 į mėnesį. Kreipkitės pas 
slaugių direktorę.

MEMORIAL HOSPITAL
RAWLINS, WYOMING

(183-186)

Help Wanted Female

MERGINOS—MOTERYS 
KAMAROS 
VIRTUVĖS 

DARBININKĖS
SALAD-PRIRENGIMAI 

SANDVIČIAI, PRIESKONIAI

Čia yra proga išsimokyti puikiau
sios profesijos, kuri visuomet jums 
apsimokės. Reikalinga kiek nors 
kalbos.

PRADINĖ MOKESTIS 
$50 IKI $57

Proga greitam pakilimui vadovau
jamuose New Yorko miesto chain 
restoranuose.

j 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 Stų NtY-Ci—-PL. 3-1989

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas jvyks 
lapkričio 13 d., Rusų klube, 1150 
No. 4th St., 7:30 vai. vak. Kvie
čiame narius dalyvauti. Valdyba.

HELP WANTED MALE

BERNIUKAI—VYRAI 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

PRISTATYMUI VYRAI 
BUS BOYS

Čia yra proga išsimokyti amato,, 
kuris visada duos jums gerą 't 
pragyvenimą. Reikia kiepx 

nors anglų kalbos.
PRADŽIAI GERA ALGA

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

! MATTHEW A. !
BUYUS ii

;; (buyauskas) ;:
:; LAIDOTUVIŲ ! į
: i DIREKTORIUS !!
«> i»

į ! ; •

IĮ Newark 5, N. J. A i; 
i; MArket 2-5172 ii 

: • 426 Lafayette St. :
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