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KRISLAI
Kvailystė laimi! 
Tiesiai j tašką. 
Pasaulio balsas.

Sujudo ginkluotės 
ir karo šalininkai

Vistiek provokuoja. 
“Lietuviškosios aktualijos.”

Rašo A. Bimba

* Šiemet Amerikos žmonės 
jau surūkė 420,000,000,000 
cigarečių. Tai 10,000,000,000 
daugiau negu pernai!

O visi žino, kad rūkymas 
kenkia sveikatai. Vadinasi, 
k va'Aly st ė laimi.

žinoma, faktinai laimi ta
bako trustas. Apgavimui rūko
rių jis išgalvojo cigaretėms 
“filterius.” Rūkoriai įsivaiz
duoja, kad tie filteriai niko
tiną iškošia ir rūkymą padaro 
dar geru ir naudingu nelai
mingai jų sveikatai!

Washiftgtonas. —Karinio 
orlaivyno vadai įspėjo vy
riausybę, kad jeigu bent 
kiek bus “mažinamas lėktu
vų skaičius, tai tas sudarys 
Atlante pavojų”. Taipgi jie 
stoja už pasiuntimą dides
nio kiekio bombinių lėktu
vų į Anglijos, Vakarų Vo
kietijos, Ispanijos, Italijos 
ir Turkijos bazes. Jie rei
kalauja, kad kodaugiausiai 
būtų gaminama tokių lėktu
vų, kurie skiriami atominių 
bombų metimui.

1959 metais gynybai pa
skirta $41,000,000,000. įs tos

koja, kad Tarybų Sąjunga 
turi 450 submarinų, gali
mas daiktas ir atominės, jė
gos, nes ji pasistatė pirmą
jį pasaulyje atominės jėgos 
ledlaužį, tai galėjo pasiga
minti ir submarinu.

Pentagono karinių jėgų 
vadai kalba už didesnį ap
siginklavimą, už dar dides
nes pinigų sumas gynybai. 
Jie kalba apie “pavojų Jung- 
tinėms Valstijoms”, apie 
“didelį Tarybų Sąjungos 
apsiginklavimą”, tarytum 
mūsų šalyje viešėdamas N. 
Chruščiovas nebūtų patei-

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

,.Va> SU 1-ma,.clieM spali0 ir bai«sis 8U Castro valdžia griežtai ei-: kad Castro valdžia perka
siu me ų - a .ena gino zio. na prje§ Jungtinių Valstijų karinius lėktuvus iš Tarybų

liaudies valdžia?
Washingtonas. —“Kuboje- Washingtone eina girdai,

« ■■ w . a • I — - — •— - —

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: i politiką ir reikalus”, rašo (Sąjungos ir Čekoslovakijos, 
pnnkfai1 korespondentas E. W. Ken-'rašo R. Montgomery. Čia 

i worthy. Dar jokia kita Pie-1 buvo tokių girdų ii’ apie 
2^521 tų įr Centrinės Amerikos re- ( Guatemala, pirm nuverti- 
1832 ! spublika nebuvo užėmus mo jos liaudies valdžios. 
I5‘°jtaip griežtos, “antiameriki-1 Kubos valstybė yra tik a- 
1378 ( nės pozicijos”. Nebuvo to pie 100 mylių į pietus nuo 

^48 i nei Meksikoje, Guatemalo- Floridos. Floridoje veikia 
644 je? Venezueloje nei Argen-' Castro priešai organizuoda- 

j tinoje. ' mi savo jėgas, siųsdami į
Castro valdžia atima nuo'Kubą suokalbininkus irgin-

468 Jungtinių Valstijų kapita- klus.
324 : listų žemę, kur buvo cuk-' Kubos valstybė užima 44,- 
252 raus plantacijos, galvijų 206 ketvirtaines mylias ir 

I auginimo farmos, kavos, ta- j turi apie 6,000,000 gyvento- 
bako ir medvilnės laukai, ir; jų. Jungtinių Valstijų ka-

72 ją atiduoda valstiečiams.; pitalistai ten valdė apie 3,- 
Į2 Tik šiomis dienomis ji atė- 000.000 akrų žemės. Kiek- 
54, mė mio United Fruit Co.1 vieneriais metais iš Kubos 

į 50,000 akrų galvijų farmą,' Jungtinės Valstijos gauda- 
36 Oriente provincijoje, ir per- vo apie 40 procentų cuk- 
36 davė valstiečiams. ‘ raus.

Wat žiburio vajininkai .. 
R-Ka, Los Angeles, Calif

Brcoklyno vajininkai ................
P. J. Martin, Pittsburgh. Pa. .. 
Philaifelphijos vajininkai .........
S. Penkauskas—J. Blazon’s, 

Lawrence-Lowell, Mass. ...
Rochesterio vajininkai .............
V. J. Valley, New Britain, Conn. 
L. Tilwick, Easton, Pa.............. .
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Sakau savo gydytojui: Jū-1 
su raštinėje pasiėmiau vieną I 
žurnalą ir perskaičiau straips- j 
nį apie tai, kad A m e r i k o s j 
žmonės nebegali panešti sveK| 
katos saugojimo naštos. Gy-į 
dymasis pasidarė taip bran-' 
gus, jog daugeliui mūsų daro- , 
si nebeprieinamas. Ligoninės, i 
vaistų trustas ir gydytojai! 
kasmet iš mūsų kišenės pa-' 
siima po 17 bilijonų dolerių.’

Gydytojas pasižiūrėjo i| 
mane ir “šovė”: Nustokime j 
gaminti atomines bombas, pa-Į 
leiskime armijas, sunaikin- 

„ time ginklus, ir pinigų užteks 
^y^įems žmonių reikalams.

„ I

Jungtinių Tautų Asamblė-' 
jos politinio komiteto daugu
ma, didelė dauguma, nutarė 

■reikalauti, kad Francūzija ne
pradėtų bandyti savo atomi
nes bombas.

Keista štai kas: Prieš re
zoliuciją balsavo Jungtinės 
Valstijos. Ko nori mūsų ša
lis? Nejaugi ji nori, kad ato
minė bomba prapūstų po vi
są pasaulį ?

Dar keisčiau laikosi mažy
tis Israelis. Ir jis balsavo už 
atominę bombą. Gal jam at
leistina: jis šoka pagal Dėdės 
Šamo valstybės departamento 
muziką.

Tokia pat liūdna istorija su 
visa eile kitų mažyčių šale
lių, kaip, va, Panama, Peru, 
Urugvajus.

Vakarinės Vokietijos val
džios ’pasimojimas steigti Va
kariniame Berlyne radijo sto
tį dvokia pikta provokacija.

Niekas niekados Vakarinio 
’liferlyno neatidavė Vakarinei 
Vokietijai. Jisai randasi Ry- 
tin&š<Vokietijos teritorijoje.

Bonnos valdžios savinimasis 
Vakarinio Berlyno gali iš
šaukti naujus konfliktus. Tai 
daroma, aišku, su tikslu pa
kenkti viršūnių konferencijai, 
kuri įvyks ateinantį pavasarį.

Jungtinės Valstijos, Anglija 
ir Francūzija, kurios laiko V. 
Berlyną okupavusios, turi tei
sę Bonną suvaldyti. Bet ar 
jos panorės šiai naujai provo
kacijai pastoti kelią?!

Vincas Rastenis, tarpe kitų 
“lietuviškųjų aktualijų,” su
randa seną Vilniaus klausimą. 
Jis sako, kad vieni “vaduoto
jai” nori susikalbėti su lenk
ais pabėgėliais ir išleisti ben
drą proklamaciją, jog tarpe 
jų viešpatauja taika ir ramy
bė. Bet jis ir jo kolegos tam 
priešinasi.

Jis mano, kad kai jie “iš
laisvins Lietuvą,” lenkai vėl 
ją užpuls ir Vilnių pasiims. Iš 
anksto pasižadėjimas nesi- 

.^riebtr prieš lenkus ginklo, 
čWįfrdirf/.prarastų mums Vilnių.

Tuo tarpu, žinoma, tam mū
sų Vilniui dėlei tų ginčų nei 
šilta, nei šalta; Nuo dabar jis 
bus Lietuvos sostinė ant visa
dos. Tarybinės Lietuvos sau

sumos arti pusę gavo kari
nis orlaivynas, bet jo vadai 
sako, kad to negana.

Nuo orlaivyno neatsilieka 
ir karo laivynas. Admirolas 
J. Wright, NATO karo lai
vynų komandierius, reika
lauja dar daugiau statyti 
naujų karo laivų. Jis pasa

JAV nerems Indijos 
sienų ginče su Kinija

Washingtonas. —Spaudos 
konferencijoje Valstybes se
kretorius S. A. Herteris pa
reiškė, kad Jungtinės Vals
tijos neužima griežtos pa- 
zicijos Indijos ir Kinijos 
ginče dėl sienų reikalų.

Herteris, kaip ir patai
kaudamas Indijai, smerkė 
Kiniją “už ginklo vartoji
mą sienų nustatyme”. Bet 
gi, visiems yra žinoma, kad 
Kinija kviečia Indiją taikos 
keliu išspręsti sienų reika
lus.

Sakoma, kad Indijos at
stovams nepatiko Herterio 
pareiškimas. Koresponden
tai numato, kad jis jį pada
rė išvakarėse prezidento vi
zito į Indiją, duodamas jai 
suprasti, kad sienų reikalą 
reikia taikos keliu išrišti.

“SUMAŽĖJO PASAULIS”
New Yorkas. Pan-Ameri

can lėktuvų kompanija at
gabeno iš Dayton, Ohio, 
lėktuviuką “New Orleans” 
ir pastatė greta šių dienų 
milžino “B-707.” Mat, 1924 
metais lėktuviuko “New Or
leans” buvo apskrista ap
linkui pasaulį per 175 die
nas. Dabar “B—707” tą ke
lionę atlieka per dvi ir pu
sę paros.

tykiai su socialistine Lenkija 
geri. Tarybų Sąjunga yra ga
rantija, kad Vilniaus niekas iš 
Lietuvos nebeatims.

Kaip reikėtų pavadinti tuos 
sutvėrimus, kurie lapkričio 8 
dieną Waterburyje pikietavo 
Stanislovaičių iš Lietuvos par
vežtų paveikslų (“slides”) ro
dymą? Kas juos pasamdė? 
Iš kur jie? Waterburieciai 
sako, kad jie jų nepažįsta.

Tai sugedę žmonės. Jie bi
jo šviesos ir tiesos apie Lietu
vą.

Gerai, kad waterburieciai 
jų nepaisė ir skaitlingai su
sirinko paveikslų pamatyti. 
Tai didelis lietuviškas kultū
ros ir lietuvybės laimėjimas.

kęs plano nusiginklavimui 
ir visu atominiu ir hidro
geninių ginklų sunaikini
mui.

Naujų ginklų ir išradimų 
skyrius reikalauja virš bili
jono dolerių įrengimui prie
taisų klausai atominių spro
gimų.

Išžudė savo šeimą 
ir pats nusišovė

• ■ ♦ J r

Pebble Beach, Calif.—Be
darbis L. Gardner, 38 metų 
amžiaus, negaudamas dar
bo ir patekęs į skolas, įpuo
lė desperacijon; išžudęs šei
mą ir pats nusišovė.

Lovoje rasta su perskel
tomis galvomis jo žmona ir 
dvi dukros, viena 8, o ant
ra 12 metų. Prie lovos gu
lėjo nusišovęs vyras.

Policija surado nuo jo 
brolio laišką, kuriame buvo 
raminimas skolų reikale ant 
$25,000 namo. Kiti popieriai 
parodė, kad L. Gardner no
rėjęs gauti mokytojo darbą, 
ne vien mūsų šalyje, bet ir 
kitose, vienok negavo.

pyko Azijos šalių 
konferencija

Jakarta.—Čionai susirin
ko 21-nos Azijos šalies at
stovai į konferenciją. Daly
vauja tos šalys, kurios 1951 
m. laikė panašią konferen
ciją Colombo mieste ir iš
dirbo planą kovai už Azijos 
žmonių laisvę.

Konferenciją atidarant il
gai kalbėjo Sukamo, Indo
nezijos prezidentas. Jis 
smerkė kolonializmo politi
ką.

Konferencija priėmė re
zoliuciją, kurioje pasisako 
už reikalą Azijos šalims už
sienio pagalbos, bet, kad to
ji pagalba nebūtų surišta 
su pastangomis diktuoti A- 
zijos tautoms politiką ir jų 
gyvenimą.

LENKIJA IŠVARĖ 
KORESPONDENTĄ

Varšuva. —Lenkijos vy
riausybė pareikalavo, kad 
“The New York Times” ko
respondentas A. M. Rosen
thal tuojau išvažiuotų. Jį 
kaltina melagingų žinių 
siuntinėjimu iš Lenkijos.

s. Puidokas, Rumford, Me.
Great Necko vajininkai
Baltimores vajininkai ..............
So. Bostono vajininkai ............
Vera Smalstis, Detroit, Mich.
J. Patkus, New Maven, Conn.
B. Scnkevičienė, Chicago. Ill.
Scranton, Pa...............................
Geo. Žcbrys, Cleveland, Ohio
C. K. Urban, Hudson. Mass.

316
288
240
240
216
216
216
144
108
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A. P. Dambrauskas
Haverhill, Mass....................

Bridgeport, Conn.........................
Valinchus, Pittston, Pa........
Apšegiene, Auburn, Me. 
Kasulis, Worcester, Mass. 
Kuzmickas, Girardville, Pa. 

LLD Mot. kp., Binghamton, N. Y. 
V. Žilinskas, Plymouth, Pa. .....
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 
.1 K. Alvinas,

San Francisco, Calif......... 36

A.
A.
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(Tąsa 6-1 am pusi.)

Jau ruošia dirvą priimti 
Ispaniją į NATO sąjungą

Washingtonas. —Baltojo, 
namo pareiškimas, kad, po | 
Vakarų vadų konferencijos 
Paryžiuje, prezidentas Ei- 
senhoweris vyks į Ispaniją 
yra suprastas, kaipo ruoši
mas dirvos jos priėmimui į 
NATO.

Eisenhoweris vyks į Ispa
niją gruodžio 21 dieną. Jis 
lėktuvu atskris į Torrejono 
Jungtinių Valstijų karinę 
bazę, apie 10 mylių nuo Ma
drido, kurios įrengimui JAV 
įdėjo $100,000,000. Madride 
jam ruošia dideles iškilmes, 
nes tai pirmas bus “demo
kratinio pasaulio atstovas” 
Ispanijoje po fašistų įsiga
lėjimo.

Šis prezidento žygis iš
šaukė diskusijų. Visiems 
yra žinoma, kad Ispanijoje 
viešpatauja fašistinė dikta
tūra, kad Ispanija visaip 
gelbėjo Hitleriui ir Musso-- 
linini laike Antrojo pasau
linio karo, kad įsikuriant 
Jungtinėms Tautoms Jung
tinės Valstijos buvo prieš 
Ispanijos priėmimą į tą or
ganizaciją.

Bet Pentagono militari- 
nės politikos dėstytojai nu
rodo, kad Jungtinėms Vals
tijoms reikalingas artėji
mas su Ispanija. Iš Prancū
zijos turėjo pasitraukti JAV 
atominių jėgų lėktuvai, iš 
Maroko taip pat JAV karo 
orlaivynas kraustosi. Gi tuo 
kartu Ispanijoje JAV įsi
rengė keturias milžiniškas 
orlaivyno bazes, taipgi prie
plaukose karo laivyno sto
vyklas, o giliai kalnų ur
vuose ginklų ir amunicijos 
sandėlius. Ispanijos fašistai 
yra griežti socialistinio pa
saulio priešai. Jie gatavi pa
versti Ispaniją į NATO ka
rinę bazę.

Washingtone kalba m,a, 
kad Eisenhoweris susitars 
su generolu Franco ir tuo
jau Ispanijon bus pasiųsta 
atominių ginklų raketos. 
Tuo pat kartu eina mūsų 
šalies žmonių paruošimas. 
“The New York Times’o” 
korespondentas Russell Ba
ker Franco režimą jau va
dina “Ispanijos demokrati
ja”.

ĮVAIRlOŠllNIOS
Havana. —Kubos vyriau

sybė paskyrė karinio orlai
vyno viršininku majorą Ju- 
aną Almeidą.

Havana. —Kubos vyriau
sybė atmetė Jungtinių Val
stijų protestą. Ji pareiškė, 
kad jokios propagandos 
prieš JAV neveda.

New Delhi. —Sukako 70 
metų Indijos premjerui J. 
Nehru.

Roma. —Italijos Komuni
stų partijos vadas Togliatti 
sako: gerai, kad Eisenho
weris lankysis Romoje.

Maskva.—Tarybiniai mok
slininkai sako, kad yra gy
vybė ir ant kitų planetų 
apart Žemės.

Kansas City, Mo. —Sako, 
kad 15,000 suvažiavo j Na
tional Catholic Youth kon
venciją.

Washingtonas. — JAV ir 
Pakistanas pasirašė preky
bos sutartį.

Maskva.—TSRS ir JAV 
veda derybas kultūriniais 
reikalais.

Peiliu nupiovė savo 
sužeistą ranką

i ’ ;
Alma, Ga. — Farmerys 

Henry Ahl, 47 metų am
žiaus, vale traktorių moto- 

' rui veikiant. Traktorius pa
gavo jo ranką ir sulaužė. 
Greitos pagalbos jis iš ša
lies. negalėjo gauti, tai at
silenkė peilį ir pradėjo ją 
pi auti.

Jis sakosi, kad nuo plo
vimo skausmo nejautė, nes 
ji skaudėjo dėl sulaužymo. 
Jis nupiovė savo sužeistą 
ranką tarpe riešo ir alkū
nės.

Dabar randasi Bacon ap
skrities ligoninėje. Dakta
rai sako, kad jis galės pa
sveikti.

Propagandos banga 
už karo lėktuvus

Washingtonas. —IKuomet 
Jungtinėse Tautose kalba
ma apie mažinimą apsigin
klavimo, kuomet tuo reika
lu Chruščiovas pateikė aiš
kų planą ir, kuomet yra 
ruošiamasi prie viršūnių 
konferencijos, tai Washing
tone prasidėjo didelė propa
ganda už karinius lėktuvus 
ir atomines raketas.

Prieš kiek laiko Karo or
laivyno komanda paskelbė, 
kad visa eilė lėktuvų, jų 
tarpe “B—47”, yra -pasenę 
ir netinkami. Bet dabar jau 
vėl The Strategic Air Com
mand pasisakė už jų gami
nimą, kaipo “geriausių”.

Darbo sekretorius 
“suvalgė kepurę”

Washingtonas.Darbo 
sekretorius James P. Mit
chell suvaidino komediją. 
Priešaky departamento rū
mų, ant gražaus stalo bu
vo padėta “kepurė-skrybe- 
lė”. Jis išsipiovė iš jos ka
vai ką ir suvalgė.

Mat, prieš kiek laiko Mit
chell sakė, kad jeigu spalio 
mėnesyje dar bus 3,000,000 
bedarbių, tai jis “suvalgys 
savo kepurę”. Dabar pasi
rodė, kad spalio mėnesyje 
buvo net 3,272,000 bedarbių, 
imančių nedarbo apdraudą, 
o su tais, kurie jau išėmę, 
tai bus virš 4,000,000.

Mitchell suvaidino kome
diją, nes “kepurė” buvo pa
gaminta iš šokolado ir an- 
dabinta cukraus ir grieti
nės mišiniu.

COSTA RICA PARDUOS 
JAV GINKLŲ

San Jose. — Costa Rica 
vyriausybė pranešė, kad ji 
turi “perdaug ginklų”, tai 
jų parduos Jungtinėms Val
stijoms už farmų trakto
rius.

Costa Rica valstybėlė ran
dasi Centrinėje Amerikoje. 

:Ji turi tik apie milijoną gy
ventojų. Savo industrijos 
ginklų gamybai neturi. Ma
tyti, kad tie ginklai yra 
Jungtinėse Valstijose ga-? 
minti.

Sydney, N. S. —Povande
ninis telefonų kabelis nu
trūko apie 200 . mylių nuo 
Newfounlando salos. “Cy
rus Field” laivas išplaukėjo 
pataisyti.

Bostonas. —Spaustuvinin
kai sugrįžo į darbą. Jų rei
kalavimus spręsti pavedė 
arbitracijos komitetui, 
“Globe”, “Herald” ir eilė 
kitų laikraščių tuojau išėjo.

ARABAI GRASINA 
IZRAELIUI KARU

New Yorkas. —Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje Saudi 
Arabijos delegatas sakė, 
kad jeigu Izraelis nepriims 
atgal apie 50,000 arabų ir 
neatiduos’ jiems jų valdytų 
žemių, tai bus karas. Jis 
sakė, kad išvietinti arabai 
apsiginkluos ir grįš į savo 
senas vietas, o 80,000,000 
arabų, esančių kitose vals
tybėse, juos rems.
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SUBSCRIPTION RATES

Kas ką rašo ir sako
BET JUK TAI YRA 
KRUVINA TIESA

pės, nėra vieno ar dviejų žmo
nių reikalas, šiuo reikalu tu
rėtų susirūpinti platesnės 

Apie tai tu-

Rojus Mizara

Per Dzūkiją, Aukštaiti ją
Labai, matyt, mūsų sme- žmonių masės.

tonininkams nepatiko Lie- pradėti kalbėti organiza- 
tuvos. Kompartijos sekreto- C1J°S; laikrasčiai ir pan.

United States, per year ......  $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Qo................. $10.00 per year
Queens Co........  $5 50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Prezidento klaida
GERAI, KAD MŪSŲ prezidentas pasileidžia ilgon 

kelionėn, kaip jis sako, “taikos jėgas pasaulyje stiprin
ti”, tarpe tautų ir valstybių* “susipratimą” paskleisti. i 
Bet jo pasimojimas vizituoti ir fašistinę Ispaniją, svei
kintis ir tartis su kruvinuoju gen. Franco, nieko ben
dro neturi su jokia demokratija, su jokia taika, su 
jokių tautų ir šalių draugiškumu.

Prezidento Eisenhowerio suteikimas tam diktato
riui visos Amerikos vardu tokios pagarbos tiktai su
stiprins Franco diktatūrą Ispanijoje, tik sukels pasi
piktinimą žmonėse, kurie myli ir gerbia demokratiją, 
kurie kovoja už taiką ir žmoniškumą.

Amerikos žmoniti valia
KALBOS EINA, kad mūsų vyriausybė planuoja ati

dėti naujus atominių ginklų bandymus iki viršūnių kon
ferencijos. Visi žino, kad šitoje konjuktūroje atnauji
nimas bandymų reikštų didžiausią smūgį bile kokiems 
susitarimams dėl nusiginklavimo.

Milžiniška Amerikos žmonių dauguma, kaip ir dau
guma viso pasaulio žmonijos, yra priešinga bandymų 
atnaujinimui. Apie tai nereikia abejoti. Tą puikiai žino

Gerai būtų, kad vyriausybė aiškiai ir atvirai pa
sakytų visam pasauliui išgirsti, jog ji atominių ginklų 
bandymų nebeatnaujins, jog ji dės visas pastangas pri
eiti prie susitarimo dėl visokių atominių ginklų už
draudimo ir sunaikinimo.

Tarybų Sąjunga yra pasakius, kad ji bandymų ne
beatnaujins, jeigu kitos šalys nebebandys. Šio nusista
tymo reikia laikytis, ir Jungtinėms Valstijoms.

Gub. Rockefellerio “planas”
NEW YORKO VALSTIJOS gubernatorius Rocke- 

felleris, matyt, ne juokais ruošiasi laimėti respublikonų 
nominacijas į prezidentus. Jis jau paskelbė ir šavo pro
gramą. Joje jis* išdėsto savo nuomonę apie Amerikos 
ateitį, ir kaip jis vairuotų, jeigu Amerikos žmonės jį 
išrinktų prezidentu. Tos programos “išryškinimui” jis 
leidžiasi net į Californiją.

Tai kogi šis multimilijonierius nori?
Jo programos širdis susideda iš reikalavimo, kad 

Amerikos darbininkai dar sunkiau dirbtų, nereikalautų 
nei algų pakėlimo, nei darbo valandų sutrumpinimo. 
Tiktai vis keldami ir keldami produkciją, darbininkų 
kaštais, žinoma, mūsų šalis susikursianti naują ir ne
girdėtą pralobimą.

Kad jau dabar turime apie keturis milijonus be
darbių, kad kilimas mechanizacijos ir automatizacijos 
stumia iš gamybos kitus milijonus darbininkų, tai gu
bernatoriui neapeina. Jam rūpi jo paties ir kitų milijo
nierių saujelės pelnai. Jam nesvarbu, kas atsitiks su 
darbo žmonėmis.

Amerikos organizuotų darbininkų reikalavimas 
trumpesnių darbo valandų yra geras ir teisingas rei
kalavimas. Jis pilnai atitinka visiems Amerikos atei
ties interesams. Jis nereiškia, kad prie šių dienų tech
nikos, susimažintų šalies gamyba.

Jau dabar, dar nė nominacijų nelaimėjęs, mūsų 
gubernatorius jau pasisakė prieš svarbiausią Amerikos 
darbo žmnių reikalavimą.

Atsikvietus ansamblį be 
viešo apdi'skusavimo, ar nesi
skaitant su vienos ar kitos pu
ses žmonių pritarimu,.. išeis 
tik piš. Jau ir taip aukšta 
siena, skirianti' doruosius di
pukus ir pažangiečius, pa
aukštėtų dar labiau.

O ypatingai ko reikėtų sau
gotis, kad atsikvietimas iš 
Lietuvos meninės grupės ne
būtų monopolizuotas vienos 
ar kitos grupės žmonių. Jis 
turėtų būti visų Amerikos lie
tuvių pastangų vaisius. Vai
sius ne politiniam kapitalui, 
bet sustiprinimui Amerikoje 
lietuvybės.

Ką sakote apie tai ?

Mes, žinoma, šiai 
karštai pritariame, 
kia nė sakyti, jog 
grupės pasirodymas Ame
rikoje būtų didžiausias lie- 

. j tuvybės laimėjimas.
Tačiau labai abejotina, 

__________ _______ kad visos mūsų grupės ir 
kad tik galėtų vėl išnaudoti srovės galėtų tokiam žygiui 
Lietuvos darbo žmones.”

Bet visa tai yra tiesa, 
į Argi tie patys smetoninin- 
kai savo “Dirvoje” ir 
nybėje” ne 
atominį karą, kad išlais-' p a k r y p imo už kultūrinį 
vinti Lietuvą . Gerai, kad į benc|radarbiavimą su Lie- 
Smečkus apie tai primine | tuva> Joj,8 tebėra liejamos 
Lietuvos inteligentijai. Ge-|ant Lietuvos bjauriausios 
rai, kad jie patarė Lietuvos; sutrQS> Nesimato nė įna
gėly tojams šalintis nuo | žiausio ženklelio> kad tasai 
naujo karo kurstytojų, kaip i perdgm antagonistinis nu- 
nuo ugnies, nes naujas ka-I sistatymas būtų keičiamas 

i ras nes . atominis karas pikuojamas pakeisti, 
reikštų visišką Liet u v o s' r - - - - -

nušlavimą nuo žemės 
muolio.

riaus A. Sniečkaus kalba, 
pasakyta Lietuvos gydyto
jų suvažiavimui. Labai ne
patiko, kad Sniečkus kalbė
jo už draugiškus santykius 
tarpe gydytojo ir ligonio, 
kad jis mokė “ugdyti medi
cinos darbuotojų tarpe in
ternacionalinius jausmus” 
kad jis patarė “nuolat rū
pintis, kad Lietuvos inteli
gentija būtų idėjiškai at
spari, ištikima kil n i e m s 
proletarinio internaciona
lizmo, tautų draugystės ir 
tarybinio patriotizmo prin
cipams.” O ypač jiems ne
patiko Sniečkaus kalbos to- 

i ji vieta, kurioje jis pasmer
kė buržuazinius nacionalis- 
Įtus, kurie, anot, jo, “pabė- 
1 gę po karo į užsienį... šian-1 
di-en pasiruošę vėl užlieti J 
visą mūsų kraštą darbo 
žmonių krauju ir ašaromis,

idėjai
Nerei- 
tokios

■ susitelkti, •
I artimoje ateityje, 
pavyzdžiui, paimsime sme-

ir Žemaitiją
(Laiškas iš Vilniaus)

užmušti žmonės.
—Kuriais metais 

tai juos užmušė?
—1945 metais. Tūli bu- 

vo geri parapijiečiai.
I —Galite įvardyti?

—Stasys Moliejus, 
, Viktoras

Ankstų saulėtą rytą J. 
Rugienis ir aš sėdame į po
biedą ir leidžiamės “pa- 
v a n d r avoti” po Lietuvą. 
Man reikėjo, be kitko, at-1 
likti kai kuriuos reikalus! 
Kaune ir Telšiuose. Ka-' 
dangi ir pats Rugienis tu- takevičius, 
rėjo reikalų Kaune, tai mu- ka ir kt. 
du ir keliavome kartu. ► •

Pro senuosius Trakus mes i tėjo? 
pirmiausia vykome į Dus-! —Taip, siautėjo . . - 
menų kaimą Daugų rajo-1 LINK JIEZNO 
ne. Žinojau, ten palaido-: Važiuojame link Aukšta-1 . 
tas kompozitorius Mikas Į dvario, link Jiezno. Susto-L" 
Petrauskas, ir aš būtinai ! jame Lelionių tarybiniame 
norėjau aplankyti jo kapą.! ūkyje.

Miko ir Kipro Petrauskų j Noriu 
tėvas Jonas Dusmenys-e ka- redaktore 
daise vargonininkavo. Kai sesutę^ B. Tamulionienę, gy-i 
jis 1913 metais mirė, tai ir veliančią Gripiškių kaime, 
buvo palaidotas šventoriaus 
kapinėse. -.0 1924 metais nudžiugo, sužinojusi,
buvo palaidotas šventoriaus

mirus jo našlei Juozapatai 
Rastenytei, Miko ir Kipro

— bent jau ne motinai, ją taip pat ten pa- 
' " ' ■ Jeigu, iaidojo.

Kai 1937 metais mirė
tonininkų, katalikų ir men- kompozitorius Mikas Pet- 

■ šęvikų spaudą, tai joje, kol j rauskas,“Vie-
teb^gieda užįk'as, nesįmat0 nė mažiausio Į įaį kunigams pavyko ir jo

ateistas-bedievis

bandi-

apie tai, kas paskatino ma
ne rašyti, kodėl ir kaip ra-<, 
šau. . r P

Tuomet kyla iš publikos 
pasisakyto jai. Kalba Kau
ne viešėjusi Daugų biblio
tekininkė Ona česnavičiū- 
tė, su kuria teko susiraši
nėti anksčiau literatūros 

j reikalais.
Kalba Respublikinės bib- 

Iliotekos darbuotoja: ši aiš- 
ikina, kaip žmonės, domisi 
Įmano knygomis.

Po jos išstoja Karolis 
Jis prideda tai, ko

Kan- 
Glin- Vairas.

! aš n c d a s akiau, kalbėda
mas apie sunkumus Ameri- 

i kos lietuviams rašytojams.
■ Duoda pavyzdžių iš savo li- 
■teratūrinės veiklos JAV.

Pasipila iš publikos klau
psimai. Jų buvo daug ir 
P įvairiausių. Jie įdomūs. Jei 
įmano laikas nebūtų buvęs 

aplankyti Vilnies'aprėžtas, būtų buvę galima 
' V. Andiulio ti, aiškintis> kalbėtis. Bet 

■laikas vertė baigti susitiki
mą. Bibliotekos vadovybė 
įteikia vertingų dovanų, o 
mergaitės prisegdinėja man 
įdomias sagutes. Atsisvei
kinu. Skubu. f

Teko susitikti ir pasikal- 
1 bėti su torontiškės Bronės 
Janauskienės motina Liuda 

, Kavaliūniene, 73 metų am- 
—Puikus kumelvs7 ,žiaus -senute, taipgi su Ja- 
-O, geras! Maniškis 'Juškienės sesute St An-

—Daug banditų'čia siau-

Radau ją namie. Labai 
kas 

aš ir kokia mano misija; 
moteriškė a p s i v e r k ė iš 
džiaugsmo.

—Kur gi tamstos vyras? 
—klausiu.

—Jis 'dirba tarybiniame

1 j * i < * j "'žino "šerti 7r *kain ^riu^ene> Kaune mokyto-doti greta tėvų. Na, ir tuo-_KaiP JI seitl 11 RajP 
met Amerikos lietuvių kle-' pi’iziūreti. 
rikalų spauda bliovė: I PQmlino

—-Žiūrėkit, prieš mirtį C;-.-----
Mikas Petrauskas “atsiver-■ --
te prie* dvasios šventos, su-1 . .
sitaikė su dievu...”

i Pačiuose Lelionyse gyve-1 
;na kitos V. Andrulio sesers' 
dukra su savo šeima,—A-

I nelė Vaičiūnienė. Vaičių- 
Inai turi dešimt vaiku; duv 7

kaJ Gerai, kad Chicagoje jau įaį praeitis, 
įkas nors veikiama. Ir jei- j ’ ’ ’

i gu čikagiečiaį surastų ke- jos politika!

SllcllJtW bu. dievu... 1 _ _ .
I Taip, žinoma, nebuvo, bct;^?n}!s Jau atitarnavo Įary-

Argi tai buvo klaida?
TRUMPAS PRANEŠIMAS, tilpęs komercinėj spau

doj praėjusį ketvirtadienį, kalba apie Francūzijos Ko
munistų partijos vado Thorez pareiškimą. Jis pasakęs, 
kad komunistai padarę klaidą Alžyro klausimu. Klaida 
buvusi tame, kad jie priešinosi de Gaulle pasiūlymui 
alžyriečiams apsisprendimo teisės. Komunistai, kaip 
žinia, reikalavo Alžyrui tuojau suteikti pilną nepri
klausomybę.

• Pasak pranešimo, Thorez pridėjęs, kad ta klaida 
tapusi atitaisyta. Jei taip, tai Francūzijos komunistai 
pakeitė savo nusistatymą.

Ne mums juos mokyti. Galimas daiktas, kad 
.bartinis jų nusistatymas yra geresnis.

I liūs ir būdus parodymui iš- 
ieiti-es, mes tik nuoširdžiau- 
i šiai juos pasveikintume.

Jau seniai Amerikos lietu-1 
viuose skrajoja mintis apie 
atsikvietimą iš Lietuvos 
kokios nors didesnės meni
nės grupės. Deja, kol kasi 
beveik ' nieko nebuvo pada
lyta, jokių konkrečių žy
gių nebuvo imtasi.

Šia labai įdomia tema da
bar Chicagos dienr a š č i o 
“Vilnies” kolumnistas S. J. 
Jokubka rašo:

Kilus sumanymui, kad į 
Ameriką reikėtų atsikviesti 
kokią nors meninę grupę iš 
Lietuvos, pritarimas sumany
mui nuaidėjo Chicagoje, kaip 
senųjų ateivių, taip ir tarp di
pukų.

Bet kadangi nei vieni nei 
kiti atskirai nepajėgūs kiek 
nors didesnį ansamblį atsi
kviesti, buvo pradėta ieškoti 
būdų jėgas sujungti. Ir štai, 
tarp ininkaujant P. š., atsi
klausta dipukų atsakomingų 
lyderių, ką jie apie tai mano.

Pasekmės neblogos. Jie ža
da apie tai pagalvoti.
' Atsikvietimas iš Lietuvos an
samblio, ar šiaip meninės gru-

KĄ MES SAKOME 
APIE TAI?

Orangutangas arba 
“Miškų žmogus”

Orangutangas beždžionių 
rūšis veisiasi Borneo, Su
matra salose ir kitose tos 
geografinės srities. Dauge
lis jas vadina “Miškų žmo
nėmis”.

Šios beždžionės yra arti
miausios prie žmogaus kau
lų sudėtyje. Medikai tik tą 
skirtumą suranda, kad jos 
turi po 13 porų šonkaulių, 
o žmonės po 12.

Sakoma, kad patinėlis ir 
patelė gyvena poroje. Jos 
turi net savo kalbą. Tyri
nėtojai sako, kad orangu
tangai turi apie 20 žodžių, 
tai yra, garsų, kurių pagal
ba jos susikalba.

Vėlesniu laiku jos pradė
jo sirgti ir žmonių ligomis, 
kaip tai vėžio ir džiovos.

da-

Galimas daiktas, kad konferencijos nukėlimas pa
dės jos paruošimui. Bet pavojus yra tame, kad šitą 
laikotarpį uoliai išnaudos konferencijos priešai ir šal
tojo karo šalininkai. Vietoje sudaryti konferencijos 
pasisekimui geresnę atmosferą, gali išeiti kaip tik 
priešingai.

Beje, už atidėjimą konferencijos kalbėdamas, de 
Gaulle nurodė, kad pirma jis-būtinai nori pasimatyti ir 
pasitarti su Tarybų Sąjungos premjeru Nikita Chruš
čiovu. Jis teigia, kad toks susitikimas būtinai reika
lingas konferencijos pasisekimui.

npo-raži ’Minėje armijoje, o vienas
- - - -’ stoja į armiją šį rudenį.

I Vaičiūnų dukra jau ištekė- 
Kapinės apleistos, apaugę IJ us\’ berniuką,!

visokiom žolėm, kurias da- ^U11.s Pas bobulę šeiminin

, tai 
juoda katalikų dvasininki-.

bar dengė pageltę medžių 
lapai . Ieškom, ieškom ir 
vis Miko < nerandam. Ten 
pat, kapinėse, yra medinė 
'trobelė. Beldžiamės į jos 
duris.

Išeina kun. Stasys Smo- 
linskis, 70 metų amžiaus 
kresnas žmogelis, su veidu,V-- — ;x- 
reikalingu skustuvo. Per j miestelio 
30 metų jis čia klebonavo,! čia 
bet neseniai vyskupas pri
siuntė jaunesnį' k u n i g ą ; 
Smolinskis jau be darbo ir 
ruošiasi baigti savo amžių 
Vilniuje.

—Kur Miko Petrausko

jau jaučia.
Į ŽEMAITIJĄ

Mudu su Rugieniu ir vėl 
traukiame tolyn, link pla
čiosios Žemaitijos, link Tel
šių, Oras nebuvo dėkingas: 
dažnai lijo, keliai .šlapi. 
Mūsų šoferis atsargiai val
do pobiedą. ■_

Pravažiavę lygumas, pa
siekiame Žemaitiją — Ra
seinius. Miestas karo metu 
buvo labai apgriautas, bet-

Skaitosi su francūzii norais
DABAR JAU BEVEIK TIKRA, kad jau seniai 

kusuojama “viršūnių konferencija” įvyks tiktai atei
nantį pavasarį. Kalbama, kad ji įvyks tik po Chruščio
vo vizito Francūzijoje. Gi Chruščiovas Francūziją at
lankys tiktai ateinančių metų kovo mėnesį.

Kaip žinia, Tarybų Sąjunga ir Anglija norėjo vir
šūnių konferencijos anksčiau. Mūsų vyriausybė iš karto 
visai tos konferencijos nenorėjo, paskui pasisakė už 
konferenciją, bet ragino nesiskubinti. Bet Francūzija 
griežtai pasisakė prieš konferencijos skubinimą. Prezi
dentas de Gaulle reikalavo daugiau laiko prisirengimui. 
Na, ir jis laimėjo. Tarybų Sąjunga ir Anglija, matyt, 
padarė nusileidimą.

t ' •* ' ■* ' ' • » t •• * *

Sveikiname!
dis- VILNIAUS “Literatūra ir menas praneša:

“Keletą mėnesių Kaune vyko pirmojo Lietuvoje liau
dies simfoninio orkestro repeticijos/ šiam naujam ko
lektyvui, kurį be muzikantų profesionalų sudaro mu
zikos technikumo dėstytojai, moksleiviai, mėgėjai, va
dovauja komp. J. Indra.

Prieš keletą dienų įvyko pirmasis .šio orkestro kon
certas. Jo programą sudarė Bethoveno, Listo simfoni
niai kūriniai, o taip pat Čaikovskio pirmas fortapijoni- 
nis koncertas, kurio solo partiją atliko muzikos techni
kumo dėstytoja R. Kisieliūtė - Kaminskienė.

Liaudies simfoninio orkestro gimimas—puikus mū
sų kultūrinio gyvenimo reiškinys”.

—Ten, ana, palei tvorą, 
kampe, — rodo senis.

Prieiname. 1
Ant Petrauskų tėvų ka

po stovi nedidukas antka
pinis akmuo, o gale Miko 
kapo -— tik vargingas kry
želis su užrašu: “Ilsėkis 
ramybėje.” Tolėliau pažy
mėta jo gimimo ir mirties 
datos.

Kapas apleistas, skurdus, 
vargingas. Netinka jis žy
miajam kompozitoriui, lie
tuviškos operos tėvui, di
džiam kultūros darbuoto
jui.

(Anksčiau aš kalbėjausi 
su artistu Kipru Petraus
ku, kuris sakė statysiąs 
Mikui paminklą.)

Netinka tokiam vyrui i L 
sėtis po piktžolėmis apau
gusia žeme. Mano nuomo- 

; ne, reikia ką nors dalyti.!
Bažnyčia medinė, staty- 

Įta 1828 metais, bet atrodo 
dar gerai. Klausiu kun. 
Smolenskį:

—Ar galima būtų pama
tyti bažnyčią iš vidaus?

—Neturiu rakto; pas 
kleboną jis, o klebonas gy
vena nuo čia toliau.

—Kas šiose kapinėse lai
dojami — ar tik “geresnie
ji” parapijiečiai.

— Visokie. Dažniausiai 
laidojami jau besiilsinčiųjų 
artimieji. Čia, va, — rodo 
ranka, — palaidoti banditų

kauja.
Čia kadaise buvo didelis j dabar jau Vjsur baltuoja 

Lehonių dvaras. Pakajai i naujgražūs pastatai. 1M1’/
L.* * — 1 * dabar yra ta- gįamį statyti Kultūroj na- 

lybinio ūkio rastines, ir tt- maį — atrodo, jie bus vie
la pat yia gražus kultu-inį gražiausių Lietuvoje, 

los namai. _ . • ,v Sustojame ties skulptoriau^
Dabar tik sužinojau, is į Grybo (kurį naciai nu- 

kur kilęs Aukštadvario' -■ 
_______i vardas: gamta

. labai įdomi, aukšti 
kalnai, gilūs kloniai. Tai 
vienas gražiausių Dzūkijos 
kampelių. Bet žmonės čia 
mažiau dzūkuoja negu ap
link Alytų bei Varėną.

Miela dairytis: vienur 
želmuo vešliai žaliuoja, ki- 

;tur arimai laukia pavasa
rio sėjos. Vienur žemė pri
klauso kolūkiams, kitur — 
tarybiniams ūkiams. Mato-1 tų amžiauS. 
si nemaža naujų valstiečių Tryškiai taipgi karo me- 
gyvennamių. tu buvo skaudžiai nukentė-

Ties Prienais puikiu til-iję.
tu pervažiuojame’ Nemu-j Kadaise Zobleckai gyve
ną, ir mes jau Suvalkijoje. n0 JAV, New Britain, 
Kelias geras, asfaltuotas, Conn.
ir nė nbpajutome, kaip pa- saulinį karą grįžo atealf'į

! gimtąją Žemaitiją, ir ą gnė
I dabar -tebegyvena su sū-
. num Jonu ir jo šeima. Gra-

Kauno Respublikinės bib-|žį šeima! Jonas dirba ta- 
liotekos salėje įvyko, kaip! rybiniame ūkyje. Turi ke- 
Lietuvoje priprasta sakyti, turis vaikus—sūnų ir tris 
susitikimas — susitikimas 
su mano knygų skaityto
jais.

Erdvi salė kupina žino-j Birutė, su kuria teko šne- 
nių, jaunimo ir senimo. Užikėtis, lanko vidurinę mo-

siekėme auną.
BIBLIOTEKOJE

kankino) kūriniu, “Žemai
čiu,” stovinčiu miesto aikš
tėje. Žemaitis žiūri kur tai ' 
toli, toli, ir tarytum sako: 
Nebijokite, daugiau niekad 
netįiis to, kas buvo!

Pasiekę Telšius, atlikę, 
ką reikėjo atlikti, užkandę 
restorane, vykstame į Tryš
kius. Čia aš turiu aplanky
ti laisviečio Pr. Buknio se
sutę Agnę Zobleckienę, ku
riai šiemet sukako 80 me-

Prieš pirmąjį pa

dukras. Trys didesnieji 
.vaikai mokosi aukštosiose 

’ mokyklose, o jauniausioji,

kyklą,—jau devintoje kla
sėje.

Zobleckai turi nuosavą 
namą. Viduje butas, gra
žiai įruoštas. Visur švaru, 
malonu.

—Pabarki t mano brolį ir 
sesutes už tai, kad jie man

stalo sėdi, be kitų, žymusis 
dailiuinkūs A. Žmuidzina
vičius, rašytojas K a r u.lis 
Vairas - Račkauskas, poe
tas Adomas Lastas. Pir
mininkaują bibliotekos di
rektoriaus pavaduotojas S. 
Elsbergas. Jis pirmiausia
pakviečia žurnalistą ir Ii- laiško neparašo, — prašo 
teratūros kritiką drg. Tu- sesutė. — Būtų gerai gau

sti ir'Laisvę, kurioje Pranas 
per ilgus metus dirba.

Pažadėjau “pabarti.” At
sisveikiname. 4

—Kodėl jūs ašarojJbjte?A’ 
klausiu Zobleckienę.

(Tąsa 5-tame pusi.)

monį papasakoti apie mano 
knygas ir apie mane.
jo kalbos—mano eilė.
gi tokiai audiencijai saky
ti? Kalbu apie tai, kaip 
ir kokiomis sąlygomis man 
ir kitiems tenka rašyti;

Po

2 p»-Laisve (Liberty)—An trad., lapkr. (Nov.) 17, 1959



ĮVAIRUMAI
jis yra ant abiejų Elbos li
pęs pusių. Senasis miestas 
istorinis, vienoje upės pusė
je, o naujasis industrinis—

Kiek Lietuvoje 
yra Kazlauskų?

Daug žmonių turi vieno- antroje, 
das pavardes. Tai sudaro! F ~ _ _
daug keblumų įvairioms įs-; sėjo savo istoriniais namais 
taigoms: milicijai, taupo-1 muziejais, Zwingerio pieši
mosioms kasoms, paštams, nių galerijomis ir kitais kul- 
teismams, kariniams komi-jtūros centrais. Ir štai a—_ 
šariatams, statistikos dar- ’ rikietis S. Gruson 
buotojams ir t.t. ; “Dresdeno miestas,

... . ,z , 'skaudi pasaulyje amerikie-;Pavyzdžiui, vien Kazlaus-;.. • t J
kų musų respublikoje, uzre-i 
gistruota pusseptinto tūks- Kodėl?
tančio, iš šio skaičiaus vy- giantis Antrajam 
resnių kaip 16 metų vyrų— niui karui, būtent 
2,200? Kaip sakoma, kad vasario 13 dieną, 
visi susirinktų—žemė link- Jungtinių Valstijų 
tu. v

LMS VEIKLABinghamton, N. Y.
Ligoniai

Susižeidė Tillie Bagdonie
nė, maisto krautuvėje nu
puolė laiptais į skiepą. Susi- 
piaustė veidą. Nuvežus į 
Wilson Memorial Hospital, 

sutvirtintu akmenų pasta-!Johnson City, jos veidą tu- 
~ “ * rejo susiūti daugeliu “sti-

įdomus radinys. Jį galima1 • ^au parvežta namo,

' kasinėjimų metu atrasti ba
stionai su šaudymo ango
mis.

Bet pati pirmoji mūrinė 
pilis, toje, vietoj stovėjo dar 
anksčiau. Darant perkasą

Į kuris neturėjo karinės svar- 
įbos? Kodėl jie nebombarda- 
I vo industrinę Dresdeno da

li ir karinius fabrikus Dre
sdeno srityje, kurie pri
klauso Amerikos kapitalis
tams?

Ar tai buvo klaida? Ka- Neries link, trijų metrų gi- 
! rinio orlaivyno komanda to lamoje aptikta iš kalkėmis 

Senasis Dresdenas pagar-1 nesakė. Tarybų Sąjungos < .
armijos k o m a n d i o 1 • i a i, 
rie jau buvo netoli nuo Dre
sdeno, kaltino amerikiečius 

ame- nž tą bombardavimą, kad 
rašo: jie “pakenkė TSRS-armijos.

tai į dygiui, nes sugriovė tiltus”.' niausiu mūrinės
. Gruson rašo, kad Dresde- 
nas jau atsistatė. Jam mies- 

Todėl, kad bai-ito meras sakė, 
pasauli-' montavo iPO.OOO 
1945 m.įvimo sugadintų 

šimtai 
bombi- ’ 

nių lėktuvų sugriovė seną: 
Bet Kazlauskams nenusi-1 istorinį Dresdeną ir užmu- 

leidžia ir Stankevičiai. Šių 
^priskaitoma apie 4,300. O 
juk pasitaiko, kad sutampa 
pavardė, vardas, tėvo var
das ir gimimo metai. Tad 
atskirk, jei gudrus, kuris 
čid\ Kazlauskas ar Stanke
vičius kaltas. Yra ir atvirk-' j’ena, nes ten nebuvo fabiį- 
čiai. Trumpiausią ir vienin-, 'n. karmiu įrengimų ir na- 

hi armijos dalinių.
Ir štai kokis buvo nusi

minimas civiliniu žmonių, 
kada Jungtinių Valstijų 
bomblniai lėktuvai trimis 
galingomis bangomis pers
krido per Dresdeną ir bom
bardavo ne naujaią dalį, 
1zur buvo industrijos, bet 
"enąją, kuri neturėjo jokios 
karinės svarbos.

Senasis Dresdenas buvo 
sugriautas. Ir S. Gruson ra- 
?o, kad “mažiausiai 32 000 
civiliniu žmonių užmušta”, 
sunaikmta daugybė kultū
rinių centrų.

Kodėl JAV lėktuvai bom
bardavo senąjį Dresdeną,

še iki 100,000 civilinių žmo-; 
nių. Žuvusių tikros skaitlį-; 
nes niekas nežino, nes į se
nąjį Dresdeną buvo labai 
daug subėgę civilinių žmo
nių. Jie tikėjosi, kad niekas 
"ebombarduos senąjį Dres-

ku- tyta siena. Tai nepaprastai j

kad atre- 
bombarda- 

namu ir k-

n. m. s.

datuoti 13 amžiumi. Vadi-!378 Prospect St, Bingham-

tele pavardę Lietuvoje turi 
korėjietis Aleksandras Y, 
gyvenantis Klaipėdoje.

Algirdas Lukauskas

Seniausias mūras i
Lietuvoje ;

Jau daugiau įaip ketveri 
metai vyksta kasinėjimai 
Kauno pilvje, ir ji atsklei-, 
džia amžių Uodais uždeng- 

s9vo uaslantis.
PoA'^do. i.-af| f();e v’etoie, 

’„Km. o •nil’.cic’

naši, jau tada Kaune stovė
jo mūrinė pilis! Iki šiol se- 

” ' niausiu mūrinės architek- 
' fūros paminklu Lietuvoje 
I buvo laikoma Medininkų pi- 
I lis, ir mūrinės architektū- 
i ros pradžia Lietuvoje buvo 
i datuojama 14-15 amžiais.

Statybos ir architektūros 
komitetas kasinėjimus vyk
do toliau. Jiems vadovauja 

( Mokslinių - gamybinių res- 
i tauracijos dirbtuvių dar
buotojas K. Mekas.

' manyti, kad Kauno pilyje 
bus rastas dar ne vienas į-

ton, N. Y. Ji yra LDS 6-os 
kuopos narė.

Serga Mr. Jekševičius, 
Juozas Blinkevičius ir Mrs. 
Bubienė. Jie visi randasi 
Wilson Memorial Hospital, 
Johnson City, N. Y.

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti.

Josephine

Philadelphia, Pa.
Širdingai dėkoju visiems

MENAS LIETUVOJE
Pereitą vasarą man te-1 

ko garbė keliauti po Lie
tuva su pirmąja Amerikos 
lietuvių turistų grupe. Ta 
proga man buvo labai įdo
mi ir svarbi meno-kultūros 
atžvilgiu. Žinojau, kad 
turėdama asmenišką su
sisiekimą su meno darbuo
tojais Lietuvoje, su visuo
meniniais menininkais, aš 
turėsiu daug ką pranešti 
Meno sąjungos Komitetui 
ir vienetams.

Išvažiuoti atostogų, o 
ypatingai tokiai ilgai misi
jai, labai įdomu, bet daž
nai, kai sugrįžti namo ran
di dvigubai tiek sukrauto 
darbo negu palikai ir ima 
laiko kol išsikasi iš to už- 
griuvimo. Gerai, kad šią 
problemą greičiau išrišo ki
ti mano sankeleiviai ir ne
patingėjo sparčiau į spau- i

R. Būdvietis

draugams, draugėms ir prie- ’
j teliams, kurie taip skaitlin
gai atsilankė atiduoti Pasodą parašyti apie mūsų veik- 
kutinę pagarbą mirusiai j Lietuvoje. Bandysiu ne

’’e e o d'r dvi nilvs. v

Kodėl amerikiečiai 
nesilanko į Drezdeną?

“The Npw York Time°’o” 
korespondentas Sydney Gru 
son apsilankė Rvtų Vokieti
jos Dresdeno mieste. Dres
deno miestas yra senas, 753 
metu istoriškas miestas. 
Antroio pasaulinio karo iš
vakarėse jis turėjo 700,000 
gyventojų. Dresdeno mies
tas dalinasi į dvi dalis, nes

i-,

i u-

i r
i

.4-

’ i n- 

i:___

i

ir

r^’kalavi- i 
vodo dabartiniu '

| DAINŲ SLĖNYJE
Senajame, gražia jame 

Kauno “Dainų slėnyje” sė
dėjom aplinkui kalną lauke 
po aukštais medžiais ir gė-> 
rėjomės menine programa, , 
kuri buvo suruošta Kauno 
miesto išlaisvinimo 15-o- 
sioms metinėms atžymėti. 
Koncertą sudarė įvairios 
grupės ir solistai. Didžiu
lis Kauno “Audinių” cho
ras atidarė programą tin
kama daina — Dvariono 
“Aušra prie Nemuno.” 
Smarkiai grojo keli dūdų 
orkestrai, įvairios šokių 
grupės šoko liaudies Jon
kelį, Lenciūgėlį ir grupę 
ukrainų ir kitų tautų šo
kių. Gale puikus estradi
nis orkestras įdomiai in
terpretavo mode miškus 
jazz šokių kavalkus. JeL 
gu nebūtų pradėję lyti, 
mes, amerikiečiai, būtume 

1 smarkiai pasišokę fox-trot 
ir tango istoriškame “Dai
nų slėnyje.”

Lietuvos jaunimas, taip 
kaip ir jaunimas Ameriko
je ir Europoje, mėgsta ir 
moka visus populiarius šo
kius. Ne vien tik miestuo
se, bet kiekviename kaime, 
Dzūkijoje ir Žemaitijoje, 
šokių orkestrai improvizuo
ja džiazmo melodijas iš 
Amerikos ir Anglijos. Net 
ir lietuviškos liaudies dai
nos papuola į šokimo taktą, 
į fox-trot ar valso tempą. 
Pastebėjau, kad senas su 
nauju gražiai sugyvena, 
nes ne vien tik jaunuoliai 
sparčiai šoka tuos šokius, 
bet neatsilieka ir žilagal
viai. Tai ryškiai pastebė
jom visur Šiuo atbujojimo 
laiku.
,, NAUJASIS MIESTAS

Kontrastas tarp seno ir 
naujo atspindėjo aiškiai ir 
maloniai, kai atkeliavom į N. 
Akmenę — tai visai nau
jas, pokario laiku įkurtas 
miestas. Moderniški, ce
mentuoti apartmentai pa
statyti prieš plačias gatves. 
Centre stovi gražus, didelis 
Kultūros namas, viduje 
moder niškai įrengtas su 
kambariais repetici joms, 
šokių ir teatro svetainėmis, 
valgykla ir sporto rūmais. 
Mus sutiko kultūros klubo 
direktorius ir veikėjai, vėl 
su gražia programa. Vie
noj salėj merginos šoka Se
ną nuotakos šokį “Sadutė-,” 
auditorijoje “benas” groja 
klasikinius ir populiarius 
kavalkus.

Mildred Stensler
(Bus daugiau)

mano mylimai moteriai, už 
gėles, ir draugui Pranaičiui 
už pasakytą kalbą laidotu
vių koplyčioje ir ant kapi
nių. Rodos, lengviau pergy- 
vent tas liūdesio valandas, 
kuomet turi draugų, kurie

Stiko, kad pervaža 
kavoja prieš vėžį

Washingtonas..—visa
žymių daktarų ir sveikatos' prijaučia ir paguodžia. Ačiū 
ištaigu pareiškė nepasiten-i vis:ems. O aš visuomet bū- 
-bv’mn. kad permanai yra siu su jumis.

prieš vėžio ligą.
Dv. D. Kav'nofsky, iš Slo-

- ve^iering Institute, sa-. 
y), kad kova prieš vėžio Ii-' 
vn v’^ tik remiama “vilti-1 
^s”. Permažai valdžia ski-! 
•’n įam reikalui pinigų.

daktarų sako, kad 
Amnrikos v’suomenė sup-!
’a'Va pavojų nuo vėžio, bet 
los aukų tam reikalui ne- 
•'‘^’^nka.

eilė,

K. Misikonis

| Maskva. —TSRS pagami- 
į no fantazinį filmą “Erdvės 
; šaukia”, kuriame vaizduoja 
amerikiečiu ir TSRS raketų 
lenktynes į Marsą.

Vilnius.-—LTSR preziden
tas J. Paleckis ragina jau
nuolius sudaryti liuosnorių 
grupes, kurios užsiimtų pa
laikymu švaros.

ŽUDIKUS LUO! PM8WIKIMAS
(Pabaiga) , vau atleistas

—še, Medišauskai, šimtu- skaičiaus! 
ką, — pasakė Deveikis.—šau- mas 
niai padirbėjai, malačius...

Išbrinkus, storapirštė ranka i ro dirbau slaptai aktyvistini 
godžiai 
grabiai 
figūra, 
žinę.

iš tarnybos ir 
bedarbiu, gauda- 

i ne visada tik padienį 
| darbą. Prieš karą ir laike ka- 

pačiupo pinigus, ne- i darbą prieš bolševikus. \ro- 
linktelėjo pakumpusi kiečiams atėjus į Lietuvą, iki 
Dėkojo pardavus są- šiam laikui dirbau Ukmergės 

Krimin. Policijos 
Miesto Ra j. Vir-KAS JIE?

toks Povilas Zamaus- 
Tam,

Saugumo ir 
Apygardoje 
šininku.

panosėje
Bet, kiek pagalvojęs, Zamaus
kas abejingai ir šaltai atsake: 

to. 
teismo

ii* I'o

Kas 
kas ? 
būtų visiškai aišku, mes išti-i 
sai pateikiame paties Zamaus-į 
ko rašytą autobiografiją hit-, . ,,
, . , ij*. iHiJ nuopelnus surase.lerines valdžios organams. “ 1

“Aš, Povilas Zamauskas, 
sūnus Juozo, gimiau 1905 m. 
V. 15 d. Rusijoj, Petrapilio 
m. 1919 metais baigiau 6 
klases gimnazijos. Tais pat 
metais kartu su tėvais grįžau 
į Lietuvą ir apsigyvenau tėvų 

(gimtinėje Paberžinės km. Vy- 
zuoryi valsč., Utenos apskr. 
ARp'^ęs karinę prievolę, 1937. 
V. 1 d. pasiliuosavau iš ka
riuomenės 1 pešt, pulko lik
tinio viršilos laipsnyje. Pa- 
siliuosavęs iš kariuomenės, Sugalvoja sau 
buvau priimtas ir tarnavau iki; “muzikos 
1940. X. 2 d. pasienio polici
joje rajono viršininko parei
gose. 1938 metais baigiau po
licijos mokyklos viešosios po
licijos valdininkų kursus. So
vietų santvarkos laikais bu-

—Tai priklauso nuo 
kam rašau! (Juokas 
salėje.)

Toks trumpai vieno 
veidas.

Pakeitė savo kailį
las Modišauskas, Jo gyveni
mas susiklostė visiškai nesu
dėtingai. Nuo 1922 metų iki 
Tarybų valdžios atkūrimo Lie
tuvoje, o taip pat ir.vokiečiu 
okupacijos metais jis dirbo 
Ukmergės sunkiųjų darbų ka
lėjimo prižiūrėtoju ir sandėli
ninku. O fašistų kalėjimo sar
gas jis buvo pavyzdingas. Ne 
kartą jis daužė kalinius 
raktais, lazda, kuo pakliuvo. 
Ir ypač šis hitlerininkų paka
likas pasižvmėjo 
metais. Tuo jis 

į “prisipažino” :
“Kartą alkani

kartoti abelnų įvykių, bet 
apsistoti vien tik ant me
no veiklos ir pasidalinti 
įspūdžiais.

AMERIKIETĖS 
ŽVILGSNIU

Kadangi aš Amerikoje 
gimusi, neturiu teisės ban
dyti daryti p a lyginimus 
meno ir kultūros buities 
Lietuvoje praeityje, bet da
bar mačiau, kad Lietuva iš 
tikro priklauso lietuviams. 
Istoriški liaudies p a p ro- 
čiai, dainos, šokiai yra sau
gojami, o graži tobula lie
tuvių kalba yra vartojama 
visur.

O tas nereiškia, kad 
Lietuvoje menas nedaro 
žingsnių į priekį. Visai ki
taip. Menas, besiremdamas 
ant savo nacionalinės kul
tūros ir papročių, bujoja į 
šviesų aktyvų meną, kuris 
tiesioginiai atspindi naują 
gyvenimą.

SUKLESTĖJA 
ANSAMBLIAI

Kur tik svečiavomės 
vo praplėstoje kelionėje 
Lietuvą, ten mus sutikdavo 
grupės jaunuolių, pasirėdę 
tautiniais rūbais. Jie daž
niausiai prigulėdavo ko
kiam liaudies dainų ar šo
ki ų ansambliui. Kiekvie
na mokykla, kiekvienas 
fabrikas, miestas, kolūkis 
ar klubas turi savo atski
rus liaudies šokių ir dainų 
ansamblius. Su daugeliu 
jų aktyvistų mes įgijome 
pažintį, kalbėjomės, vaiši
nomės ir sykiu dainavom ir 
šokom.

Mes aplankėme Lietuvą 
vasaros metu, kai daugelis 
menininkų buvo pasiskirs
tę, atostogavo. Eilė atsižy
mėjusių ansamblių vasaros 
atostogų proga iškeliauja 
koncertuoti ir kitose res
publikose Europoje. Bet 
visvien turėjom laimę gana 
gerai susipažinti su dabar
tinės meninės veiklos rū
šimi ir stiliumi.

Šilutėje sutikome .Kau
no Politechnikos instituto 
liaudies ansamblį, kuris 
paskutinį koncertą davė 
specialiai mums pirm marš
ruto po Lenkiją. Grupę su
daro 30 dainininkų, liau
dies instrumentų orkestrė
lis ir 12 šokėjų; vadovavo 
Vytautą Blušia. Į jų re
pertuarą įeina daug mums 
pažįstamų ir mylimų dai
nų: “Kur bakūžė samano
ta,” “Tykiai Nemunėlis te
ka,” ir ukrainų “Susietka”; 
iš naujesnių kompozitorių 
— “Pasveikinimo choras,,” 
“Broliškas pasveikinimas,” 
“Ateina, ateina” ir tt. Gru
pė gyvai, jausmingai įvyk
dė savo užduotį.

gausiai jis apšlakstė gimtąją 
žemelę nekaltų žmonių krau
ju! Gi nusidanginęs į užjūrį, 
jis pakeitė savo pavardę. Kaž- 

zatoriai ir vykdytojai Valovas neramu Paškevičium va- 
Deveikis ir Mečys Paškevičius Į 
kol kas dar išvengė .teisiamų-1 
jų suolo. Jie susirado prie
globstį Vakaruose.

Trumpai apie Vaclovą De- 
! veiki. Savo artimųjų kompa-i 
' nijoje jis mėgo girtis, kad> “su Į 
mano seniu pats tautos vadas 
konjaką maukia.” O jo tėvas 
buvo turtingiausias Ukmergė
je: turėjo savo elektrinę, ma
lūną, ir gyvenamuosius na
mus. Didžiavosi jaunas De
veikis ir savo seserimi, kuri' 
buvo Klaipėdos krašto guber
natoriaus Jono Navako žmo^ 
na. O pats Vaclovas buržua
zijos valdymo metais buvo 
karininkas. 1940 metais jis 
su savo tėvu išbėgo į Vokie-' 
tiją. Karui prasidėjus, vėl 
sugrįžo į Ukmergę ir tapo 
aukštu gestapo valdininku,

1 organizavo tarybinių 
žudynes. Tai jis, 
Deveikis, atsakingas 
tūkstančių tarybinių 
nužudymą Pivonijos šile. Ir 
kur jis dabar bebūtų, visur jį 
lydi žmonių prakeikimas.

Aukščiausiajame teisme vi
siškai buvo įrodyta ir Mečio 
Paškevičiaus kaltė. Išsamios 
jo biografijos taip pat nepa
pasakosima. Jis,, buvęs sme
toninės pasienio policijos po
licininkas, greit parsi davė 
okupantams ir tapo net Uk
mergės miesto rajono polici
jos viršininku. Gobšus Paške
vičius troško karjeros ir tur
to. Jo troškimas išsipildė. Sa
vo darbo kabinete jis slėpė 
auksa, sidabrą ir kitas bran
genybes, pagrobtas iš suimtų 
ir nužudytų žmonių. Paške
vičius daug prisiplėšė, tačiau 
norėjo dar daugiau. To pa
ties siekė' ir šio žudiko sesers 
vyras Adomas Treideris, dir
bęs Pabaisko valsčiuje seniū
nu. Bet Paškevičius pasirodė 
klastingesnis — jis Treiderį 
nušovę.

Mečys Paškevičius vos iš
nešė sveiką kailį iš Lietuvos. 
Ir jis, kaip Deveikis, paspru
ko į užjūrį, 
nė neturėjo:

&
)

P. Zamauskas 
kad skaitytojui 1941 m. rugpiūčio 20 d., Ukmergė.” 

šioje savo autobiografijoje 
jis toli gražu, ne visus savo 

Jis užmir
šo pasigirti, kad smetoninėje 
armijoje jis buvo karo teismo 
narys, jog pirmomis karo die
nomis jis suiminėjo tarybinius 
aktyvistus, juos tardė, kanki
no, tyčiojosi iš jų. Užmiršo 
jis ir savo “žygdarbius” An
takalny j e-antraj ame.

Bet kaip diena nuo nakties ! 
skiriasi jo autobiografija, pa
rašyta jau pokario metais, čia 
jis vaizduoja save nekaltu 
avinėliu, tiesiog balandėliu, 

ir profesiją: 
mokytojas^ Bet 

teismas demaskavo ir šį n^o 
klastingumą. Pirmininkaujan
čio paklaustas, kaip galima 
paaiškinti šias dvi skirtingas 
autobiografijas, vaškinis- vei
das su juodu ūsiukų kuokštu I 8’as moteris.

! Atvarius į1 kalėjimą tarybi- 
' | nius aktyvistus, sadistas pik

tai priekaištaudavo: — “Ko 
čia terlioi’amasi su t”is komu
nistais ir knmiaunnnb'ais. juos 
vietele reikia su^au^vti.”

Tarybinei Ar^ii^i išvada
vus Ukmnrge, Medišauskas 
dingo. Biiodnmas pelnvtos 
bausmes iis apgaulingu būKi 
iš Anvkščiu valsčiaus Bikūnu 
apylinkės pirmininko gavo na- 
žvm.ėjimą Moduso Povilo. Po
vilo sūnaus vardu. Apsigyve
no iisai A n v k š č i 11 rajono 
“Bolševiko” knb“k”’ir>. ir ?ic 
vilkns. an'smmtps avinnp'n 
PO kolūkio ninrnnniil. Pnl 
ir kai n i:s mėgino nuslėpti sa
vo tikraia pavarde, savo kru
vinus darbus, žmones jį atpa
žino, ir jisai pateko į kalti
namųjų suolą.

3 puti. Laisve (Liberty). Antrad., lapkr. (Nov.) 17, 1959, Antakalnio žudynių organi-.nos buvo jo

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 
r Pašome nesivėlinti, anksti atsilankę turėsite dau

giau malonių įspūdžių.
Rengimo komisija

okupacijos 
pats teisme

tarybiniai 
karo belaisviai kalėjimo kie
me norėjo paimti nuo kopūs
tų lanus ir juos valgyti. . Tuo
met belaisvius 
pastūmiau...”

O liudininkė 
rilova teisme
kaip Modišauskas. 
diržą, 
ir kruvinai sumušė dvi nuo-

vieną kitą tik

Anastazija Ki- 
papas a k o i o , 

nusiėmęs 
įbėgo i kalėjimo pirtį

i dintis... Bet jam nepavyko 
I pasislėpti. Tegu žemė dega 
po žudiko Mečio Paškevičiaus 

i kojomis, tegu visi žino jo 
■naują vardą ir pavardę, jo 
j gyvenamąją vietą.

Štai kaip Mečys Paškevičius 
dabar persikrikštijo: Mikas 
Povilionis.

Kuzmickas, Giedraitis ir ki
ti Antakalnio žudynių daly
viai jau seniai gavo pelnytą 
bausmę. Jos dabar susilaukė 
ir Zamauskas bei Medišaus
kas. Neturi aplenkti teisim 
gurno ranka Deveikio ir Paš
kevičiaus. To šaukiasi jų au
kos Pivonijoje ir Antakalny
je!

“Tiesa,” 1959 m.’rugp. 30 d.

ša
po

žmonių 
Vaclovas i

už 12 I
žmonių

Kitos išeities jis 
pernelyg kruvi- 

rankos, pernelyg

Svečiui išvykus
Jau išvyko buvęs svečias 

Kiek pasiviešėjęs,
Šilima draugystės1 plečias, 

Nors jis ir išėjęs.
Karo* pavojai atslūgsta 

Liaudžiai taip grėsmingi,
Ir krankliai jau ne taip dūks- 

Giedruliai prasmingi [ta:
Lengviau, lengviau atsikvėpti, 

Viltis padidėjus,
Džiaugsmo negali paslėpti: 

Ji nestos aidėjus.
Tik, būtybės išnaktinės

Kiek sualasoja, 
žūsta progos jų auksinės:

Draugystė nesustoja.
Jie pagiežos prisipildę,

. Karo laukte laukia,
Šalys, skirtumus išdūdę, 

Jų norus nutraukia.
Už tai visa liaudis geidžia,

Kad jie susitartų,
Jos polėkių neįžeidžia 

Prie santaikos vartų.
Kaip būtų gera, kad įvyktų 

Tie užmojai svečio,
Jeigu dėlei jų išnyktų 

Grėsmė karo trečio.
V. Žilvitis

-CENTRO REIKALAIS
Kadangi Lietuviu Kultū

ros Centras persikėlė i nau
ją vietą, tai sykiu eina ir 
mūsų Meno Sąjungos cent
ras ir archyvas. Dabar 
LMS reikalais rašykite:

LMS Center
102-04 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.

Beje, ačiū mūsų priete- 
liams, fondas Balevičiaus 
paminklui pasiekė $139, 
kvota išpildyta. Per pas- 
kutinį laikotarpį stojo tal
kon sekami:

LKM choras $10.
Aido choras (Worcester) 

$10.
Aido choro nariai $12.
Roselando Aido choras 

$10.
Clevelando Kultūros klu

bas $10.
Miami klubas $10.
LDS 13 kp. $5.
Anelė Dočkienė $2.

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

Berlynas. — Rytų Vokie
tija ir Rumunija pasirašė 
prekybos sutartį.



Rochester, NL Yo
Girdėjau apie Lietuvą

Spalio 30-31 dienomis įvy
ko spaudos reikalams pra-' 
kalbos ir vakarienė, kurios' 
labai gerai pavyko. Kalbė
toja buvo draugė K. Petri- 
kienė, tik ką sugrįžusi iš 
Lietuvos. Labai gera kalbė
toja, ji įdomiai papasakojo 
apie Lietuvą, jos miestus, 
kaimus, kolūkius, dirbtuves 
ir darbininkus. Ji sako:

Lietuva dabar ne tokia, | 
kokia buvo
Smetonos. Visi dirba. Nėra; s. Vaivada, B. R. Černaus-i 
nedarbo. Darbininkai gra-|kai, S. Valiulis, 'A. Gužaus-I 

kienė, O. Balzai*, B. Miką-:

G. Mockevičius — $5.
F. J. Konteniai — $4.
S. O. Gendrėnai ir K. Že- 

į maitienė po $3.50.
E. Duobienė — $3.
P. E. Čereškai, A. Duo-į 

bienė ir A. Bekešiai poI 
$2.50.

J. L. Totoriai, P. O. Ma- į 
linauskai, R. Barauskas, J. 
Savarinas, J. P. Barzdai- j 
čiai, A. Gricienė po $2.

F. Gricius — $1.50.
N. Baltakienė, J. V. Grei-: 

prie caro ar Ibiai, J. Labeika, J. Vaivada

Apie shtrumpintą darbo
«« > n i a 'r ® ... *

it

žiai apsirėdę, pavalgę, ge
rai gyvena, naujus nąmus 
statosi, dirbtuves naujas 
stato, kelius taiso. Bet—sa
ko ji — yra ir tinginių ir 
girtuoklių, kurie nenori 
dirbti ir peikia valdžią, kad 
keptų karvelių neatneša į 
stubą. Turi žemės, bet ne
dirba. O darbininkų labai 
daug trūksta.

Drg. Petrikienė ne tik | 
gražiai apie Lietuvą papa-' 
šakojo, bet atvežė iš Lietu-j 
vos visokių audinių, knygų! 
ir paveikslų; taipgi išdroš- 
tų iš medžio dailės kūrinių 
parodyti, ką lietuviai gali: T. .
padirbti. Publika buvo di-l /ie gYvena juroje, bet tai 
džiai sudominta prakalba ir n?lav.zlYyYs.’ r 
labai gražiais dirbiniais iš | P^nzmdziai. 
mūsų brangios tėvynės Lie
tuvos. Ji taipgi atvežė ci
garečių ir degtukų iš Lie
tuvos, kuriais pavaišino vi
sus rūkorius. Visi jai dė
kingi.

Prakalba įvyko penkta-^ ; ; --------
dienį, o šeštadienį—banke- j žinierius Aleksandras 
tas. Po vakarienės d. Petri-' pigorevas.
kienė vėl kalbėjo apie Lie
tuvą ir buvo duoti klausi
mai, kuriuos visiems drau
giškai atsakė. Baigdama, d. 
kalbėjo apie Amerikos spau
dą, kad. dabar vykdomas lie
tuvių liaudies laikraščių va
jus. Prašė visus prisidėti t 
darbu ir aukomis. i

Visi buvo labai patenkin-! 
ti d. Petrikienės kalba ir, 
draugiškumu, visi širdingai | 
dėkojame, kad mus aplankė 
ir daug apie Lietuvą nau
jo pasakė. I —o—

Parengime dirbo šie: (vi
rėjos ir jų talkininkai) B. 
Shopienė, G. Labcikiene, V. 
Bullienė, K. Žemaitienė, A. 
Usevičienė, P. Malinauskas, i

Del su i m m pini d utL. i i
tarnautojams įvedimo ir ju d 

siifv.irkvmo u r4

Ta rybu Są i u ngos Kum u ’ 
nistų partijos 21 suvažiavi
mas patvirtino programą vi
soms ekonomikos šakoms 
toliau galingai vystyti ir 
darbo žmonių gyvenimo ly-

Igiui nuolat kelti, —didingą 
i išplėstinio komunistinės vi- 
I suomenės kūrimo Tarybų 
Sąjungoje programą.

Vadovaudamiesi TSKP 21 
I suvažiavimo nutarimais ir 
: atsižvelgdami į sėkmingą 

mas po $1. | valstybinio plano TSRSliau-
Smulkių aukų $2.52. I dies ūkiui vystyti 1959 me- 
Rengėjai dėkingi visiems 

už atsilankymą ir gražią 
paramą.

t>.Į"Se <m m u1 -os* 
nunse 196^ jnetv; TH • 
ketvirčiuose,

Statyboje ir geologijos 
žvalgymo darbuose šiaurės, 
Tolimųjų Rytų, Sibiro, U- 
rato rajonuose, Tarybų Ka
zachijoje —- 1960 metų II 
ketvirtyje, o kituose ekono
miniuose rajonuose — 1960 
metų IV ketvirtyje;

n

bo dieną ir naujas darbo’ 
apmokėjimo sąlygas, priva
lo plačiai diegti techniškai 

i pagrįstas išdirbio normas, 
' atitinkančias šiuolaikinį te- 
1 chnikos lygį bei gamybos 
■ organizavimo lygį ir pažan- 
I gų gamybinį darmninkų pa
tyrimą; paruošti ir įdiegti 
aptarnavimo normas pagal
biniams darbininkams laiki- 
ninkams; naudoti ekonomi
škai efektyvias darbininkų 
darbo apmokėjimo sistemas 
ir darbininkų premijavimą 
už darbo barų, cechų ir iš
tisai įmonių kokybinių ro
diklių bei darbo rezultatų 
gerinimą; 'padidinti apmo
kėjimo pagal tarifą lygina-

Detroit Michigan
OPERA

“ZAPOROŽIETIS
I Ž DUNOJAUS”

Suvaidins 
CHICAGOS-ROSELANDO AIDO CHORAS 

iš Chicago, Illinois 
VADOVAUJAMAS JUOZO KENSTAVIČIAUS

Transporte ir ryšiuose— mąjį svorį darbininkų dar- 
1959 metų IV ketvirtyje — bo užmokestyje; tarifikuoti
1960 metų IV ketvirtyje; darbus ir nustatyti katego-

Sekm., Lapkričio 22 Nov.
UKRAINIAN NATIONAL TEMPLE

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

Jžanga: Iš Anksto $1.75 Prie Durų $2,00

Užkandžiai, Skanūs Gėrimai (
Rengia DETROITO, LIETUVIŲ KLIUBAS

Valstybinėse žemės ūkio rijas darbininkams pagal 
_______  • kvalifikacinius i 
žinynus, patvirtintus nusta-'

Mokslinio tyrimo įstaigo-1 tyta tvarka. n
lr se ir projektavimo lorgani-

1 ’ • • -4 i T- T

— pirmaisiais septyn-: įmonėse — per 1960 metų tarifinius - 
--------A — įvykdymą, jy ketvirtį;mečio metais ■ 

,TSKP Centro Komitetas, 
Į TSRS Ministrų Taryba i 
j V PSCT . priėmė nutarimą1 zacijose — 1960 metų II— 
dėl darbininkų ir tarnauto- jy ketvirčiuose;

i jų pervedimo sutrumpintai | 
i darbo dienai ir jų darbo už
mokesčio sutvarkymo už- terialinio - 1 
baigimo terminų pagalliau- pįnjmo įmonėse ir organi- 
dies ūkio šakas ir ekono- zacijiose, švietime, sveika- 
minius rajonus. £os apsaugK>je> kultūros ir

Nutarime pažymima, kad meno įstaigose, valstybinia- 
pastaraisiais metais nuveik- me aparate ir kitose nega- 
tas žymus darbas įvedant mybinėse įmonėse, organi- 
darbininkams ir tarnauto- ’ nacijose ir įstaigose —1960 
jams sutrumpintą darbo metų III ir IV ketvirčiuose, 
dieną ir tvarkant darbo už
mokestį. Po anglies pra
monės ir juodosios metalur
gijos darbininkų ir tarnau
toju 1958 — .1959 metais 7 V U
valandų darbo diena (o pa
grindimų profesijų darbi
ninkams, dirbantiems pože
minius darbus, —šešių va

landų darbo diena), ir nau
jos darbo apmokėjimo 
lygos įvestos : 
metalurgijos, chemijos pra-: 
monės, < 
gelžbetonio dirbinių bei kon
strukcijų gamybos, druskos 
ir ozokerito gavybos įmo
nių darbininkams ir tarnau
tojams. Vyksta paruošia- 

, masis darbas, ir 1959 me- į 
i tais bus pradėta įvesti su- 
| trumpinta darbo diena, kar- 
| tu sutvarkant darbo užmo- 
I kęsti, mašinų gamybos ir 
I metalo apdirbimo, naftos ir 
dujų pramonės darbinin
kam bei tarnautojams.

Darbo dienos sutrumpini- 
Imas ir kartu darbo užmo-l 

, Urugvajaus lietuviai tu- kesčio sutvarkymas, visų!
J. Stančikas, J. Labeika, A. ristai lankėsi ir Šiaulių ra-Įpįrma pagrindinėse sunkio-! 
Gužauskienė daugiausia ti-'i°n° “Raudonosios Vėlia- 
kietų pardavė. |vos” kolūkyje. Svečius čia

L. liekis

BANGINIAI, TAI YRA 
DIDŽIAUSI GYVŪNAI

Dabartiniais laikais pa
saulyje didžiausi gyvūnai, 
tai banginiai (Whales). Mė
lynasis banginys yra apie 
100 pėdų ilgio ir sveria ar
ti 150 tonu, v

, nes banginiai 
pienžindžiai.

, TACOMA, Wash. — Su
sidaužė karinio laivyno 
«TV2” lėktuvas ir žuvo 3 
lakūnai.

Maskva.—Mirė žymus in- 
; Ter-

PUTOJANTIS ALUTIS

Konkrečius terminus su-' 
trumpintai darbo dienai ir, 

; naujoms darbininkų bei tar- 
Prėkybos, visuomeninio jfautojų darbo, apmokėji- 

maitinimo, paruošų ir sąlygoms įvesti pagal
J --------- • techninio aprū- atskiras įmones, statybas ir

organizacijas suteikta teisė 
nustatyti sąjunginių respu
blikų Ministrų Taryboms, 
TSRS ministerijoms ir ži
nyboms, liaudies ūkio tary
boms, sričių (kraštų) vyk
domiesiems komitetams, su
derinus su atitinkamais 

Sutrumpinta darbo diena profsąjungų organais nuta- 
pramonės ir statybos dar- rimo numatytų bendrų ter- 
bininkams, inžinerijos-tech- minų ribose, 
nikos darbuotojams bei tar
nautojams bus įvedama kar- bose ir atskirų rūšių dar- 
tu sutvarkant darbo užmo- buose, kur darbo pamainos 
kestį. Į sutrumpinti neįmanoma,'

darbininkams ir tarnauto- 
duodamos 

dienos 
viršum

Nenutrūkstamose garny-

RADOME GRAŽIAI ĮSIKŪRUSIUS .
KLAIPĖDOS ŽVEJUS , U

ši fotonuotrauka parodo momentą, kai svečiai is 
Montevideo prieš tris metus atvyko aplankyti naująžve- 
jų gyvenvietę. Tai “Baltijos ^vdjo” kolūkis netoli KląL 
pėdos.

Transporto ir ryšių įmo
nėse bei organizacijose, ta- jams turi būti 
rybiniuose ūkiuose, remon- papildomos poilsio 

^l^to - technikos stotyse, pa- už laiką, atidirbtą 
spalvotosios galbinese žemės ukįo įmo- nustatytos darbo dienos, 

cemento nramonZVgSe’ °Pat .moksHnj° I TSKP Centro Komitetas, 
nk istalSose u’ Projek- TSRS Ministru Taryba ir

“ tavimo organizacijose nau- VPSCT atkreipė partinių, 
jos darbo apmokėjimo .sąly- tarybinių, ūkinių ir profsą- į 
gos darbininkams, inžineri- -jungu organizacijų dėmesį l 
jos-technikos darbuotojams • tai; kad reikia laiku ir 
ir tarnautojams bus įveda-, kruopščiai paruošti įmones 

darbui sutrumpintos darbo 
dienos sąlygomis ir nuolat 
kontroliuoti, kaip praktiš
kai vykdomas šis darbas 
vietose, turint galvoje, kad 
turi būti besąlygiškai įvyk
domi gamybos planai ir to
lesnio darbo našumo didini
mo užduotys. Kiekviena į- 
monė turi turėti paruoštas 
ir įgyvendintas technines, 
ūkines ir organizacines 
priemones. Ypač turi būti 
rūpinamasi diegti į gamybą 
naują techniką ir pažangią 
technologiją, mechanizuoti 
gamybinius procesus, spe
cializuoti ir kooperuoti ga
mybą, užtikrinti ritmingą 
įmonių darbą, mažiau nau
doti darbininkų laiko są
naudų ir gerinti darbo or
ganizavimą.

TSKP Centro Komitetas, 
TSRS Ministrų Taryba ir 
VPSCT įpareigojo partines, 
tarybines, profsąjungų ir 
komjauninio organizacijas, 
ministerijų, žinybų, įmonių, 
statybų ir organizacijų va-: 

I dovus. išplėsti ; aiškinamąjį! 
darbą ir plačiai įtraukti į jį 
darbininkus, inžinerijos - 
technikoms darbuotojus ir, 
tarnautojus pasiruošti prie
monėms, ; susijusioms su,dar
bo dienoj sutrumpinimu 
liaudies ūly.yje ir naujų dar
bo apmokė jimo sąlygų įve
dimu. Tos priemonės bus 
svarbus etapas žengiant f 
tai; kad TSįR Sąjungoje bū
tų įgyvendi'nta trumpiausia 
pasaulyje 'darbo diena ir] 
trumpiausia darbo savaitė.

TSKP Centro Komitetas, 
, |TSRS Ministrų Taryba ir

žmonių ■ deputatų^ .tarybų VPSCT paragino darbiniu- 
-1 . k_ 1 j kus, inžinerijos - technikos

ybinių, ūkinių ir profsą- į

! mos 1960—1961 metais. i 
Prekybos, visuomeninio 

maitinimo, paruošų, mate
rialinio - techninio aprūpi
nimo įmonių bei organiza
cijų, švietimo, sveikatos ap
saugos, kultūros ir meno 
organizacijų ir įstaigų, val
stybinio aparato ir kitųne- 

i gamybinių šakų darbinin- 
I kams, inžinerijos- technikos 

_ ' darbuotojams ir tarnauto
sios pramonės šakose, buvo | jams naujos darbo apmokė- 
svarbūs šaltiniai, padedą to-i jimo sąlygos bus įvestos 

1962 metais.
Priimtame nutarime pa

tvirtinti nauji padidinti ta- 
rifiniai atlygiai ir naujos 
tarifinės lentelėxS darbinin
kų darbui apmokėti ir pą- 
reigybinės algos inžinerijos 
-technikos darbuotojams bei 
tarnautojams.

Tvarkant darbo užmokes
tį, kartu bus ' peržiūrėtas 
minimalus darbo užmokes
čio dydis ir pagal TSKP 21 
suvaži avimo nutarimą padi
dintas iki 400—450 rublių.

TSRS Ministrų Tarybos 
Valstybiniam darbo ir dar- 

I bo užmokesčio klausimų ko
mitetui pavesta kartu su 
VPSCT patvirtinti tipinius 
vienetinio -premijinio įr lai
kinio - premijinio darbinin
kų darbo apmokėjimo siste
mų nuostatus; tipinį sąrašą 
darbininkų profesijų, apmo
kamų pagal tarifinius atly
gius, nustatytus darhinin- 
kąmą; įii^bąnti^iis- ^ai’štuo-

ČIA GAMINAMAS LIETUVIŠKAS CUKRUS
Tarybų valdžios metais žymiai išplėstoje Panevėžio 

cukraus įmonėje lankėsi 1956 m. Urugvajaus lietuviai 
turistai. Nuotraukoje juos matome susipažįstant su 
šiuo fabriku.

i vos
Maisto dovanojo G. La- pavaišino skaniu lietuvišku paLl vystyti socialistinę eko- 

beikienė, V. Bullienė, L. Be- alučiu. Kad jis skanus, ga- nomika ir kelti darbininkų
D. įima spręsti iš J. Trinskio bei tarnautojųke.šienė, K. Žemaitienė, 

Valtienė, O. Malinauskienė 
(Ji iškepė lietuviškos juo- • 
dos duonos didelį kepalą). 
Vyrai aukojo gėrimus; jų 
ir aukojusių vakarienei mo
terų vardai sudėti į aukų 
skyrių. O kurių vardai bū
tų praleisti, malonėkite man 
pranešti, klaidą atitaisysiu.

Parengimo pelnas pada
lytas sekamai: Vilniai $10, 
Liaudies Balsui $10, Laisvei 
$60 ir aukos, kurių buvo 
skirtos Laisvei, visi pinigai 
jau išsiųsti.
Mūsų ligoniai

M. Vaidila randasi ligo
ninėje.

Serga D. Naujalienė.
Dar vis serga Manelienė, 

F. Manelio žmona.
Mirė Jonas Šaltis. Velio

nis buvo pavienis, Roches- 
tery giminių neturėjo. Bal
timore je turėtų; ^serį įr 2. 
sesers dukteris? ’ ’šerinėnys 
buvo pas graborių G. Sava- 
gę. Velionio palaikus palai
doti išvežė į Baltimorę.
Aukos spaudai:

J. D. Vaitai — $12.
V. Bullienė — $6.50.
G. Daukas — $6«

materialini
i ir kultu r m į gyvenimo lygį. 
; Padidėjo materialinis dar- 
! buotojų suinteresuotumas 
1 gamylios plėtimu ir darbo 
našumo didinimu, įmonės ė- 

| mė geriau vykdyti liaudies 
I ūkio planus ir, sutrumpinus 
darbo dieną, darbininkų ir 

; tarnautojų darbo užmokes- 
į tis ne tik nesumažėjo, bet 
ir, įvedus naujus, didesnius 
tarifus bei algas, žymiai pa
kilo, ypač mažai apmoka
miems darbininkams ir tar
nautojams.

TSKP Centro Komitetas, 
TSRS Ministrų Taryba ir 
VPSCT pripažino, kad būti
na įvesti visiems liaudies ri
kio darbininkams ir tar
nautojams 7 valandų darbo 

kėmės Tarybų Lietuvoje. I dieną, o pagrindinių profe- 
Daug naujo mes ten matė-1 sijų darbininkams, dirbau- 
me, susitikome su kuo tik 
panorėjome. Pabuvojome ne 
tik’^miestuose ir kolūki
niuose kaimuose, het ir 
mokslo įstaigose. Nuvyko
me ir į Gyvulininkystes in
stitutą. Nuotraukoje: toin-

ir V. Navikausko šypsenų

PAS MOKSLININKUS
Prieš tris metus mes—tu

ristai iš Urugvajaus —lan-

tiems požeminius darbus, 6 
valandų dįii’bo dieną 
termitu " K ’ v

šiaurėj
Sibiro, Uralo rajonų; wa2a-’ 
chijos TSR, Maskvos/m les V 
to ir srities, Leningrado 

stituto laboratorijoj B.Mor , miesto ir srities, Ivanovo 
kevičius ir R. Diktatoraitė. srities pramonėje — 1959 
prie tiriamųjų mokslinių a-! metų IV ketvirtyje— I960 
paratų. I metų IV ketvirtyje, o ki-

nistbrijo^ h^hybbS, < >da sz • * T ' ii w
vykdomieji komitetai įr 
monių vadovai, įvedant dar- -—------- -----
buotojams sutrumpintų dar- 4 pusi. Laisvė (Luberty)

T. TILVYTĮ JŪS, BE ABEJO, PAŽĮSTATE
šis įžymus lietuvių tautos poetas draugiškai kalbė

josi su svečiais iš Urugvajaus, kai jie 1956 m. lankėsi 
Tarybų Lietuvoje, čia mes Teofilį Tilvytį matome be
sišnekučiuojantį su J. Stanuliu Lietuvos Rašytojų są
jungos rūmuose. Dešiniau—J. Trinskis.

darbuotojus ir tarnautojus 
dar aktyviau dirbti ir dar 
labiau padidinti savo kūry
binę iniciatyva siekiant at
skleisti ir visokeriopai nau
doti gamybos vidaus rezer
vus, kad, perėjus į' sutrum
pintą darbo dieną, kiekvie
noje įmonėje bei statyboje 
dar labiau pakiltų gamyba, 
darbo našumas ir šiuo pa
grindu toliau kiltų mate
rialinė darbo, žmonių gero
vė ir kultūrinis lygis.

LENKIJA TVIRTINA
SAUGOS JĖGAS

Varšuva. —Lenkijos vy
riausybė pastatė saugos jė
gų priešakyje generolą Ka- 
zimiež Witaszewskį, kurįs 
nuo 1956 metų buvo atašė 
prie Lenkijos ambasados 
Čekoslovakijoje. Kadangi 
šis generolas skaitomas kar
štu Stalino pasekėju, tai iri 
buvo “ištrėmime”, A ''

Antracl, lapkr. (Nov.) 17, 1959 gerai;

Maskva.—Ledlaužio “Le
nin* mechanizmai -veikia



Per Dzūkiją,
Allkstaitiją Antalieptės hidroelektrinė 

ir Žemaitiją stoja ,ikill0t5n
l Antalieptė. —Rugsėjo 30 

(Iš antro pusi.) cp pradėjo suktis. Antaliep- 
—Iš džiaugsmo, — atsa- i tės hidroelektrines turbi- 

ko ji. — Jūs man atrodote nos. Hidroelektrinė kol kas 
kaip mano brolis.

PANEVĖŽYJE

Lietuvos gyveninio kronika
veiklą, apie savo kūrybinius 
planus.
Vertingas radinys

Ignalina. — Ardydamas 
seną avilį, Ignalinos rajono

nušovusiam žvalgybos agen-i tais” ir daugelis kitų—viso 
tą - provokatorių Jokūbą!61 piešinys.
Strelčiuką.
Tūkstantmetis ąžuolas

Nemenčinė.
tarybinio ūkio parke, netoli
buvusių dvaro rūmų, stovi 
tūkstantmetis ąžuolas. Jo

Paroda veiks mėnesį lai
ko. Po .to ji bus eksponuo- 

įjama kituose Šalies mies- 
Gliutiškių

V/ y v | UU.IYOVCUA U1AAV CįZjLlVlClO. UV

Dysnos apylinkės vykdomo- kamieno apskritimas—maž-1 pramoninės srovės neduo- 'y, lub‘V i \ ‘ kamieno apskntimas-maz-
jda: ji paleista bandymui. ]f° kom‘teto sekretorius Pe- daug 7 metrat Ąžuolas vi- 

Hidroelektrinės statytojai ? „„{E, ?ai ,sve?kas‘ Ant vienos ą-
kruopščiai paslėptų nuo lai- žUolo šakos gandras įsikū-Važiuojame į .Aukštaiti- dabar stebi visų įrengimų 

Vyks- darbą. Žiūri, ar nėra kokių 
1 Pro defektu. Jie tuoj bus paša- 

šitiedu linti

Artimiausiu laiku Anta- [ spaustuvėje 1936 metais, ke- 
lieptės hidroelektrinė stos! turi numeriai ir keletas Ko- 
rikiuotėn. Didžiosios Spalio' munistų partijos atsišauki- 
socialistinės Revoliucijos 42- mų. 
ųjų metinių išvakarėse elek
tros šviesą gaus Dusetų ir1 platintojai, dabar komunis- 
kitų aplinkinių rajonų kol-i tai Jalkinas ir B. Sėliukas 
ūkiai. | pasakoja, kad šio laikraščio

i spaustuvė 1936 metais buvo 
i pergabenta iš Vil- 

—Mokyklos !niaus i Ignalinos rajono Er-1

ją, link Panevėžio, 
tame pro Kuršėnus, 
Šiaulius. Abudu f 
miestai karo metu buvo la
bai apgriauti, bet tarybi
niai žmonės greit juos at
statė. Ypatingai Šiauliai 
daro gražaus įspūdžio, — 
panašūs į didmiestį.

Panevėžį pasiekėme tik | 
vakare, tamsoje. Man rei
kia aplankyti Laisvės bend
radarbį Juozą Slėnį. Bet 
kur jį surasti? Pamiršau 

*jo adresą. Užklausti žmo
nės mums sako: J. Slėnys 
moko vidurinėje mokykloje, 
ruošia dainininkus ir busi
muosius muzikus.

ko pageltusių popierių 
pluoštą, čia buvo komunis
tinio laikraščio “Valstiečių 
balso”, išleisto pogrindinėje

Buvę nelegalios spaudos

ręs savo lizdą.
Senesni vietiniai gyvento

jai pasakoja, kad gandras 
šiame ąžuole pradėjęs gy
venti šio šimtmečio pradžio
je. Taip pat pasakoja, kad 
nepaklusniems baudžiaunin
kams buvęs ponas Jelenskis 
liepdavęs įlipti į šį milžiną 
ąžuolą, o pats pro dvaro rū
mų langą į juos šaudyda
vęs. Dabar buvusiuose dva
ro rūmuose yra pradinė mo

tuose.
Įdomus gamtos paminklas

Kaunas.—Valstybinė gam
tos apsaugos inspekcija pa
ėmė savo globon įdomų 
gamtos paminklą — dau
giau kaip 200 metų obelį. 
Ji stovi netoli Kauno, ties 
vieškeliu į Kaziliškių kai
mą. Tai obelis — milžinas, 
kurios net du vyrai negali 
apkabinti. Jos aukštis sie
kia 18 metrų. Net seniausi 
apylinkės gyventojai nuo 
pat savo vaikystės atsime
na šią obelį tokią, kokia ji 
yra dabar. Nors jos kamie
no vidus jau išpuvęs, ' ta
čiau obelis šiemet, kaip ir 
kasmet, yra apkibusi vai
siais.R. Mizara pas moksleivius [ slaptai

Druskininkai. ■ ___ v____ . . . . ,
—internato aktų salė pilnu- • ka™ąTJik , gamtos paminklų į Gamtos žemės ūkio akademijoje
tėlė. Susitikti su R. Mizara I - iaus 11 Juliaus čioghų 
atėjo literatų būrelio na-' namuose.
riai, mokytojai. Svečiui įtei-1

Mūsų respublikoje tokių | Nauja specialybe Lietuvos
1 • 1 1 • Z--« I

Susitikimas su V. Montvila
Vieną 1931 metų vidur

dienį prasivėrė durys ir į 
kamerą virste įvirto kres
nas, vidutinio ūgio vyru
kas. Jis nešėsi po pažasti
mi pasikišęs dvilinkai su
lenktą čiužinį. Čiužinį nu
metė į kampą. Dulkės ir 
pelėsių kvapas užpildė ka
merą. Iš paskos sekė kalė
jimo prižiūrėtojas. Jis ne
šė aliuminį bliūdą ir pajuo- 
dusį, sudilusį medinį 
šaukštą. Iš to supratome, 
kad naujas kalinys ne bol
ševikas. Bolševikas pats 
neštųsi visus daiktus. Sar
gas, įleidęs vyruką, nesku
bėjo užtrenkti kameros du
rų. Jis stovėjo tarpduryje 
ir stebėjo, kaip seni kali
niai priima naujoką. Ka- 

Imeros “šeimininkė,” šveis- 
I damas vandens bakelį, 
mandagiai paklausė naujo
ko pavardės. — Vytautas

me kalbos. Lakesnės fan
tazijos draugai ima kurti 
nebūtus, nepergyventus ir 
negirdėtus dalykus. Mont
vilos pasirodymas kamero
je mums buvo tikrai neti
kėta dovana. Jis pasakoja, 
kaip fašistų viršūnes susi- 
piovė lyg šunys prie dvėse
lienos. Jo kalba vaizdinga, 
atvira, tiesi ir gana stačio
kiška.

Kuri laika aš susirašinė
jau su vienu pašto tarnau
toju, su kuriuo kartu au
gau iš mažų dienų. Tas 
tarnautojas pasiūlė man 
paduoti malonės prašymą. 
Aš atsakiau, kad tokio nu
sižeminimo nesiruošiu da
ryti. Tada jis parašė trum
pą laiškutį: “Gailėsiesi ma
nęs nepaklausęs. Prašau 
daugiau laiškų man nera- 
šinėti, nes jie gali pakenk
ti mano vardui.” Ta laiška 

, Jis
apsaugos komiteto sąrašus 

_ J . įtraukta apie 200. Galutinai i
Rastuose, numeriuose yra, papildžius ir patikslinus da-;

Kaunas. — Lietuvos Že- 
' mės ūkio akademijos agro- 

, vinius apie tokius saugo-; noaiBos fakultete pradėjo 
i mus paminklus, jų sąrašas įmoksią namų ūkio specialy- 
bus paskelbtas visuomenei, i kurso studentės. Į šią, 

; naujai įsteigtą grupę prnm- 
Iškilmes universitete itos 25 merSinos» kurios be 

i pagrindines agronomijos pasirodė man toks artimas 
Vilnius. —Rugsėjo 1 die- į specialybės išmoks namų! ir draugiškas, tarsi iš vie

ną, Vilniaus Valstybinio V.[ruošos, kulinarijos m pan. no mokyklos suolo būtume 
! barikadose prieš fašistinius [ Kapsuko vardo universiteto 
budelius. j Aktų salėje įvyko iškilmin-

xv. Jaudinančiai skamba eilu-'?as minėjimas, skirtas nau-
—Kad tamsta, žinotume-1 Mizara para§ytu apie JAV tės, raginančios visus* rei- jų mokslo metų atidarymui. komnaniias ir li

te, kiek dabar jaunų zmo- vaikų gyvenima; • įkalanti panaikinti mirties! Universiteto rektonus.fi- ™,PSjpSTervbas 
mų pas mus mokosi 1 —i n ‘ 1 . J nuosprendį SergiejuiPritic-'zikos - matematikos mokslui™^
aiškina jis man. — Niekad | R- Mizara padėkojo už [ ]<ini , wptn nm-1 daktaras J. Kubilius nuo- rtel KonnaRto. [
Lietuvos istorijoje to nėra šiltą sutikimą, 
buvę!

Užeiname į “Palangos”' 
restoraną užkandžių. Ne
didelė vieta, bet jauki; gro-[ 
ja keturių muzikantų or- j 
kestras.

—Tai mano kompozicija, 
-^primena man J. Slėnys. 
, "Jis gaivus vyras, ener
gingas.

—Noriu dirbti, noriu ra- 1 
šyti. Jūsų laikrašiui para- j 
šyti apie muzikus ir muzi
ką — man didžiausias sma
gumas. Jokių honorarų 
nesivaikau; užtenka man, 
ką gaunu už mokytojavi
mą.

Jis kviečia užeiti į jo bu
tą.

Užsukame.

Kandu jį studijoje, sėdin- [ kiamos gyvų gėlių puokš-! įdomios medžiagos is ^-
.į prie piano, o prie jo — tės. Susitikimą atidarė bū-:mb^ šalies ir užsienio dar-į m 
nedidukė mergaitė, būsimo- relio vadovė mokytoja Gi-i bininkų gyvenimo. Komuni- 
ji soliste. j na Vaičiūniene. ________

—Sveiki’ [Zosė šikšnelytė, Bronė Ku-!
—Sveiki!! ! kauskaitė, Nijolė Švėgždai-i
Jaunas mokytojas nu- į i

traukia pamoką, paleidžia tė Vailionytė ir Mizarosgi- 
studentę. Mes kalbamės;; ' ~ '
džiaugiamės, kad teko pro- ■ 
ga susitikti.

tį prie piano, o pi

Moksleivė!Pal’tija ragino visus ko- 
! voti prieš karo grėsmę. Lai- 

Į_[kraštyje su gilia meile kal
tė, Danutė Juknaitė, Danu-^bama a^e didvyriškos Is- 

! panijos liaudį, kovojančią
minaitė Aldona Pačkaus- i 
kaitė papasakojo apie Mi- 
zaros knygas, prašė, kad R.1

Washing tonas. — Prezi- 
i dentas Eisenhoweris ragi

j kalanti panaikinti mirties'

padėkojo už , Į<įuj<jaunam 21 metų am-, .
papasakojo žiaus Balstogės darbiniu-1 širdžiai pasveikino šiemet 

apie JAV lietuvių kultūrinę kui, teismo posėdžių metu! įstojusius į universitetą ir

PAVEIKSLŲ PARODOJE
Urugvajaus lietuviai turistai gėrėjosi dailininko

palinkėjo jiems tolesnės 
— sėkmės. Po to studentų va

saros stovyklų atstovai įtei
kė rektoriui raportus apie 
nuveiktus darbus.

Universiteto ■ studentus 
mokslo metų atidarymo 
proga pasveikino partijos 
Vilniaus miesto Lenino ra
jono komiteto sekretorius 
A. Burkauskas.

Karštomis ovacijomis sa
lė sutiko Lietuvoje viešin
čio pažangaus Amerikos 

I lietuvių rašytojo R. Miza- 
ros kalbą.

Po to iš eilės respublikos 
kolūkių ir aukštų mokyklų 
gautas sveikinimo telegra-

Albany, N. Y. —Spalio 
mėnesį New Yorko valsti
joje auto nelaimėse žuvo 
231 žmogus.

v . . . Žmuidzinavičiaus paveikslais, eksponuojamais parodoje, mas perskaitė universiteto 
Linksmute seimininke Is kaires: A. Zokas, V. Navikauskas, J. Stanulis ir pats komjaunimo komiteto sek- n oi miio nnoitinl/n iv iad Z 1__ A • i • •v* -mielai mus pasitinka ir pa- autorius dailininkas A. Žmuidzinavičius.

vaišina. Slėniai turi sūne
lį Sigitą ir dukrelę Silvą.

—Sūnus labai gerai mo
kosi, — džiaugiasi tėvas.

-—Silvutė taipgi nebus 
paskutinė, — prideda moti-! 
na, mergaitę glostydama-1 
—Ji jau pradėjo mokyklą j 
lankyti.

Panevėžys smarkiai ple
čiasi, kyla. Be kitų, veikia [ 
aidęįs cukraus fabrikas, 
augU nauji fabrikai. Sta
toma dar viena vidurinė 
mokykla.

Kelyje pralenkėme nema
ža sunkvežimių, kupinų 
cukrinių runkelių. Vis tai 
į fabriką.

retoriaus pavaduotojas R. 
Čaika.

Įstojusiųjų vardu šnekėjo 
'būsimas žurnalistas J. Sta- 
sinas.

Po oficialiosios dalies su
sirinkusieji žiūrėjo univer
siteto dramos būrelio pa
statytą Sebastijano pjesę 
“Bevardė žvaigždė” E.

KAUNO “DROBĖJE”

TRAKŲ PILYJE
Mes nuvykome į Trakus, 

nuplaukėme Galvės ežeru į 
salą, ant kurios pastatyta 
viduramžių pilis. Pilį mes 
radome jau bevelk rekons
truotą. Nuotraukoje mato
me (iš kaires) B. Markevi
čių, S. Rasiką, L. Revuckai- 
tę, P. Abračinską, R. Dik- 
toraitę, P. Revucką, J. 
Trinskį ir V. Navikauską 
prie vieno Trakiį*' pilies 
bokštų.

Montvila,-—storu balsu at-' perskaičiau Montvilai, 
sakė svečias. Išgirdęs poe-|paraš§ poetišką, jautru, bet 
to pavardę, ėmiau garsiai aštru ątsakymą, 
deklamuoti jo poemą: “Vi- smerkė karjerisi 
duramžių orkestrai groja, vusį savo širdį ii 
klebonai šėtoniškai ploja,” • • ...................
kurią dar mokytojų semi
narijoje mokėjau mintinai. 
Jau iš pirmo žvilgsnio jis \ 1 ~ J 1 1 •

, kuriame 
smerkė karjeristą, parda- 

l’ sąžinę 
tiems, kurie ji lakina...

Montvila, prieš išsiųsda- 
• mas laišką draugui ir gi

minėms, duodavo man per
skaityti. Jo laiškai būdavo 
turiningi, mokėdavo pa
rašyti taip, kad ir po ka
lėjimo cenzūros dar daug 
kas slėpdavosi tarp eilučių.

Dvilinkai susirietęs ant 
narų, Montvila parašė pui
kų vaizdelį iš samdinių gy
venimo — “Stagarų ' mai
šas.” Rašė pieštuku ant 
mažų popieriaus lapelių vi
są pusdienį. Pirmas vari
antas buvo kitoks negu iš- 

i spausdintas knygoje. Ten 
IDumblienė išliko gyva. Pa- 
[ gimdžiusi miške, ji pati dar 
bandė tempti stagarų mai
šią. Be to, ten buvo be ve- 

nešė pati

atėję į šiuos kazematus. 
Nežinau, kas mane taip ar
timai su juo sieja. Gal būt, 
mus jungia vienoks sieki
mas, bet nespėta pasiekti, 
— mokytojo profesija. Aš 
mokiausi reakcingiausioje 
klerikalinė j e Panevėžio 
mokytojų seminarijoje, o 
jis — Kėdainių, Marijam
polės. Aš pasakoju apie 
senus pažįstamus, mokyto-! 
jų seminarijos kurso drau
gus.

Prieš mano akis iškyla, 
kaip priešginybė, aukštas,' žirnelio, o maišą 
liesas, išbalusiu veidu,, su-1 ard savo pečių.

Šiemet Lietuvoje runke-' 
lių derlius geras, bus daug 
cukraus.

Mes rengiamės mielus 
šeimininkus palikti. Jinai 
—Anelė Niauraitė — pra
šo perduoti nuo jos ir nuo 
visos šeimos sveikinimus 
dėdei Niaurai, gyvenan
čiam palei Bostoną.

Nors vėlyva naktis, nors 
lietus pila, bet mes nusi
tariame grįžti į Vilnių. Šo
feris Vladas Kasperavičius 
kelius puikiai žino, patyręs 
vairuotojas, ir mes juo pil
nai pasitikime.

Majio galva kupina tirštų 
’įspūdžių. Ne visa, beje, ką 
šioje kelionėje patyriau, 
paminėjau. Svarbes n i u s 
dalykus palieku kitam ra
šiniui.

Rumunijos vaikų piešinių 
paroda

Vilnius.—Vilniaus Pionie
rių rūmuose atidaryta Ru- 

i munijos Liaudies Respubli-
Tarp A. Kurkliečio ir jaunųjų Kauno “Drobės” dar- kos pradinių ir vidurinių 

bininkių greit užsimezgė įdomus pokalbis. Svečiui iš mokyklų moksleivių pieši? 
Urugvajaus (1956 m.) merginos papasakojo apie 
įmones atstatymą ir išplėtimą pokario metais.

šios

1
LIETUVIŠKAJAME UOSTAMIESTYJE

Prieš tris metus Urugvajaus lietuviams ekskursan
tams lankantis Tarybų Lietuvoje, juos fotokoresponden
tas nufotografavo Klaipėdos prekybos uosto krantinė
je. Matome (iš kaires) A. Kurklietį, R. Diktoraitę, J. 
Čapliką, A. AbraČinskienę, J. šiugždą ir P. Revucką.

nių paroda. Parodą suren
gė Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsieniu 
šalimis draugija kartu su 
Pionierių rūmais

Rumunijos vaikų ekspo
nuojamų piešinių tematika 
įvairi ir įdomi. Moksleiviai 
gyvai domisi savo šalies gy
venimu, draugyste, socializ
mo statyba šalyje ir kt. 
Čia Botošani miesto moky
klos Nr. 6 VI kl. mokinio 
A bade j IJžižina piešinys 
“Kolektyvinio ūkio darbo 
vaisiai”, Bukarešto viduri
nės mokyklos Nr. 12 V kl. 
mokinio lone Diakonesku 
“Pionieriai renka metalo 
laužą”, čiahovos miesto 
pradinės mokyklos VII kl. 
mokinio Kristei lon “Vals
tiečių sukilimas 1907 me-

LEDO'• ANT
P. Garbačiauskas ir 

Diktoraitė bematant Lietu
voje išmoko ant ledo čiuož
ti. čia juos patenkintus ma
tome čiuožiant Vilniaus 
“Spartako” stadione.

R.

linkęs kurso draugas Visoc
kis. Mokytojas jį barą, kad 
apspuręs ateina į klasę. 
Vėliau pašalino jį iš moky
tojų seminarijos už komu
nistinę agitaciją ir perdavė 
teismui. Visi žinojo, kad 
jis amžinai tyli ir sunku iš 
jo išgauti žodį. Teisme Vi
sockis pravirko balsu, žiū
riu į šį tvirtą vyruką ir 
galvoju: “Ne, jis neverks.” 
Man lyg gėda pasidaro, kad 
kai kurie mano mokslo 
draugai suklupo. Aš, kalbė
damas apie pažįstamus, ne
miniu buvusio kurso drau
go Savicko pavardės, kuris 
per tardymą, po kelių elek
tros šokų ir šompolo smū
gių į padus, išdavė kom
jaunuolių pavardes-

Didelės, apvalios, drąsios 
jo akys žiūri tiesiai į mūsų 
išbalusius veidus ir kažką 
galvoja. Jis čiupinėja gran
dinę, kuria pritv i r t i n t i 
prie sienos geležiniai gul- 

į tai, ir ilgai žiūri į grindis. 
“Po jomis karceris,”—kaž
kas iš kameros pajuokauja. 

, Montvila nusišypso. Žydras 
savo akis įsmeigia į gro
tas ir ima niūniuoti: “Vie
nas langas ir tie narai, ant 
kurių guliu.”

—Ar galiu žinoti, į kokių 
nusikaltėlių kamerą pate
kau?

—Nusikaltėlių nėra. Čia 
bolševikai, — atsakiau. 
Montvila tylėjo.

—Ar knygas skaityti lei
džia? Rašyti galima?

—-Maldaknyges ir šven
tų j ų gyvenimą visuomet 
galima, — kažkas atsakė.

Mūsų kamera — seni ka
liniai. Buvę jaunuoliai jau 
barzdas augina, kiti praži
lo. Seniai vieni kitiems vis
ką išpasakojome. Pritrūko-

Montvila 
Kalėjimo 
po poros

Neilgai gyveno 
mūsų kameroje, 
admin istracija, 
mėnesių susig r i e b ė , kad 
bolševikų kameroje jį laiky
ti nedera. Prižiurę t o j a s 
pranešė, kad kalinys Mont
vila susirinktų daiktus, o 
vėliau atėjo tas pats pri
žiūrėtojas, kuris atlydėjo, 
pervesti į kita kamerą.

— Dar pasivaikščiosi po 
visokias kameras, — pasa
kė prižiūrėtojas-

—Klumpė perskilo. Ne
galiu paeiti, — rodė Mont
vila į koją.

—Ne į balių atėjai. La- 
kierkų negausi. Susi risk 
virve ir eik.

—Virvės nesiūlyk, gali 
patiems prireikti, — atsa
kė Montvila, p a m o j a v o 
mums ranka ir, garsiai 
klapsė d amas klumpėmis, 
nuėjo j kitą koridoriaus

Adoma.s Cyplys 
Vilnius.

TSRS už sulaikymą

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga pasiuntė notą Anglijos, 
Francūzijos ir Jungtinių 
Valstijų valdžioms. Ji rei
kalauja sulaikyti vakarinia
me Berlyne karo propagan
dą.

Nepaisant to, kad Eisen- 
howeris ir Chruščiovas 
draugiškai susitarė, kad 
tapo prašalintas karo pavo
jus dėl Berlyno, vakarinia
me Berlyne karo propagan
da vedama sena vaga.

Maskva. — TSRS ir Ho- 
landija pasirašė prekybos 
sutartį.
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Phiadelphia, Pa.

Onai Masikonienei (Mason)

LAISVĖS REIKALAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Brooklyniečiams pagelbėjo P. Buknys ir Senas Juo- 
Pirmutinis pridavė dvi naujas prenumeratas, pa- 
• « » t • 1 — • J • • •

Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui 
Kazimierui, jo sūnui ir marčiai, taipgi 

anūkei ir visiems giminėms 
liūdesio valandoje.

U. Šapranauskienė
H. Tureikięnė
T. Jaskevičius
A. Pauliukaitis
A. Pranaitis
A. ir R. Merkiai
P. Baranauskas
J. Vaitkus

F. P. Walantai 
V. Paliepienė

B. Kovalčuk
J. Masko
J. ir B. Ramanauskai
M. Tuleikis

So. Boston, Mass.
LLD 2 KP. MOTERYS 
RUOŠIASI VEIKIMUI
Po Amerikos lietuvių pi

liečiu klubo susiri n k i m o 
lapkričio 1 d. moterys at
laikė ir savąjį susirinkimą, j ■ ■ 7 ■
kuriame išsirinko n a u j ą ■ na tapo nuvežta į ligoninę, 
valdybą ateinantiems 1960 
metams. Ir pasiruošė žie
minio sezono veikimui.

Nutarė gelbėti draugams 
klubiečiams suruošti žaidi
mų parengimėlius per žie
mos sezoną. Taipgi nutarė 
pagelbėti komitetui suruoš
ti parengimėlį para m a i 
Liaudies Balso.

Apsvarsčius Laisvės va
jaus reikalus gavimui nau- cpes antpuoliu, 
jų skaitytojų ir atnaujini- į kas šiuos lodžius ra-! 
mui .senųjų .prenumeratų, Šančiam neteko sužinoti, ar 
H. Tamašauskienė apsiėmė (]iąCninė sugražino kiek pi-1 
pagelbėti So. Bostono vaji-, njgų drg. 
ninkams. I ne>

Pirmas didelis moterų1 
ruošiamas parengimas—tai ' 
tradicinis Laisvės banketas, 
kuris įvyks 1960 m. sausio ; 
24, 1 vai. dieną, 318 South 
Broadway. Prašome visus 
įsitėmyti ir ta dieną nieko 
nerengti, bet dalyvauti mū-: 
su rengiamame bankete ir 
pasveikinti Laisve, įsikūru-1 
šią naujoje vietoje, jos da
lininkų suvažiavimo proga

H. T.

! mokėjimui ligoninėms są
skaitų.

Velionės O. Misikonienės 
liga buvo trumpa. Vieną 
dieną parėjusi iš krautu
vių su pirkiniais pasiskun
dė vyrui, kad jinai nesijau
čia gerai... Sako: aš dabar 
jau mirsiu. . . Sekamą die-

zas. Firmųtims pridavė avi naujas prenumeraias, pa
starasis vieną. Abu pridavė ir atnaujinimų.

New Jersey vajininkams gražiai pasidarbavo Ch. 
Anuškis, su nauja prenumerata ir atnaujinimais, taipgi 

‘ir T. Kaškiaučius, su nauja prenumerata. Abu newar- 
I kiečiai.

Sekanti vajininkai pridavė atnaujinimų: N. J. va- 
ijininkams—A. Matulis, Jersey City, N. J.; T. Kaškiau- 
i kiančius, Newark,. N. 1 J.; S. J. Liutkus, Elizabeth, 
! N. J., ir F. Šimkienė, Arlington, N. J. Šimkienė šiais 
!metais dirba vajuje Seno Jono vietoje, kurio sveikata 
neleidžia jam darbuotis. Linkime jam sustiprėti, o Šim
kienei sėkmės šiame darbe.

M. Strižauskienė pasidarbavo Waterburiui; Ona 
! Remeikienė, Pittsburghui; J. Shapran ir R. Merkis, 
‘ Philadelphijai; L. Bekešienė, Rochesteriui; Apšegienė, 
iauburnietė, pasidarbavo Rumfordo labui; Great Neckui 
į F. Klaston ir P. Beeis; Chicagai L. Prūseika ir E. Sen- 
Įkevičienė; John Patkus, New Haven, Conn.; Geo. Žeb- 
■rys, Cleveland, Ohio, ir A. Valinčius, Pittston, Pa.

Ch. Keras, Detroit, Mich., rašo sekamai:
j damas Laisvę savo giminėms į Lietuvą kaip dovaną Ka
lėdoms, aš manau, kad bus jie labai linksmi, kuomet«ridentas*1 
gaus laikraštį Kalėdų dienoj, o Laisvė turės naują skai- į----- :
tytoją...”

Ligoninės pareigūnai atsi
sakė 1 i g o n ę priimti, kol 
jiems nebus sumokėta iš 
anksto šimtas doleriu. Ve
lionės vyras Kazimieras 
ant greitųjų šiaip taip su
krapštęs šimtinę padavė li
goninės iždininkui, tuomet 
ligonei davė kambarį ir lo
vą. Ligonė išbuvo vos 4i 
valandas gyva ir mirė šir-'

Misikoniui, ar 
La i do 11 tvvų d a lyv is

Worcester. Mass.
Lapkričio 3 d. įvyko L. S. 

ir D. draugijos mėnesinis 
' susirinkimas. Valdyba ir 
i biznio komisijos davė j*a- 
i pertus iš praėjusio mėnesio 
veiklos. Paaiškėjo, kad biz
nis nelabai pasekmingas.

i Pagerinimui yra progų ir
Į vietos.

Olvmpia parko uždarymo 
: banketas pavyko, nors per 
| ištisą dieną lietus smarkiai 
i lijo. Jau penkta valanda' 
’ baigėsi, o lietus tebepylė, gi 
svečiu gal kokie pora tuzi-

Philadelphia, Pa.
VĖL NAUJAS KAPAS

Šio lapkričio 4 d. mirė I 
Ona Misikonienė (Mason), i 
73 metų amžiaus. Liūdesy-1 
je paliko savo ’
mierą ir sūnų Edvardą su Į jį svetainė prisipildė .svečių, 
žmona ir dukrele Tapo pa- Į simpatiku.
laidota laisvai Fernwood j.‘ s ir D drau£fiia nu0. 
kapinėse šeštadieni, lapkri- |širdžiai dčkoja valdybai ir 

' direktoriams, mūsų gaspa- 
. dinėms ir darbininkams už 

i gera patarnavimą laike va
karienės, muzikantams, ir 
musu mylimiems svečiams 
už taip skaitlingą atsilan
kymą.

jai 
nu,

PRANEŠIMAI
Moterų apšvietos klutk)

I Saugokitės apgaviką, ! Dar reikia talkos
Nors jau persikraustėme

i į naujas patalpas, bet jose susirinkimas įvyks lapkri- 
“įsitvirtinimas” dar toli čio 18 d. Laisvės salėje, 
gražu nebaigtas. Kaip ži-1102-02 Liberty Avė., Ozone 

jau išsikraustė iš mū- Park, N. Y. Pradžia 7:30 
sų pastogės krautuvininkas, vai. vakaro. Visos narės 
Ten bus vieta “Laisvės” Ad- malonėkite susirinkti, 
ministracijai ir Redakcijai.; K. Petrikienė
Nors keletas draugų dar-' ---------------

Vagystės mėsos krautu- kaVosi praėjusia savaitę, bet 
vėse atliekamos dviemis bū- darbo dar yra daug 
dais. Vienas —krautuvmin- Labai prašome .... ,. _
kas pasidaro pelno neda- j talkos. Ateikite ir padėkite, j tūriniame Centre,

kai perkate mėsą!
New Yorke tapo susektas 

didelis raketas. Jis liečia 
mūsų mėsą. Ypač šis bjau
rus raketas paplitęs darbo 
žmonių apgyventuose mies
to kvartaluose.

dais. Vienas — krautuvinin-

nia,

sverdamas. Mat, ne kiek
vienas pirkėjas stebi skalę, 
pasitiki patarnautoju. Arba 
padavėjas., tau nepastebint, 
skalę paspaudžia pirštu. 
Antras būdas — ima kainą 
už aukštos rūšies mėsą, o 
tau pakiša koprasčiausią.

Jau areštuoti du raketie- 
v v riai. Tarpe jų randasi ir

Salesmen and Poultry Wor
kers unijos lokalo 662 pre- 
_______ Jie 
$50,000 kaucijos.

rp . v .... . .. . kad į raketą yra įvelta daug 1
lai gražus pavyzdys, kurj galėtų ir kiti skaityto- daugjausukčių. Valdžiosty-1 kartu su dukteria Julia, at- 

a >4,-naci čvaniSs vUna is o.0.aan=i.. d»va. rin-jimo komisijonierius'vyko pasisvečiuoti pas gi-
Kaplan sako, kad susekta,lmines ,Vinc% ir Konstanci- 
jog apgavystės praktikuo-' Karlonus. pas Eitutienės 
jamos nuo 400 iki 500 krau-1 “ešerį A. Baiallis,, maspeth- 
tuvių.

Galimas daiktas, kad kai 
tyrinėjimas ir _____  __ _
pabaigti, tai šis raketas su1 
mėsa pasirodys vienas iš

dar-! ------------------
LLD 1-os kuopos susirin- 

| kimas įvyks lapkričio 20-ą 
Labai prašome daugiau dieną, 7:30 v. vakaro, Kul- 

~ 102-02
Iš anksto ačiū. ’ i Liberty Avė., Ozone Park. 
“Laisvės” Administracija | Turime keletą svarbių 

_______ Į klausimų svarstyti. Visi S v • • i nariai prašomi ateiti laiku.
V e C 1 a 1 į Valdyba

Penktadienį Laisvės įstai
goj lankėsi Jonas Eitutis iš 
Cleveland, Ohio. Su juo 
kartu buvo ir jo giminai
tis Vincas Kartonas iš Mas- kininkų data turėjo būti:* 
peth, L. I.

Svečias apžiūrėjo naują

PATAISA
4

Lapkričio 13 d. Laisvėje
R. Mižaros laiško iš Drus-

pasekti. Artinasi šventės, viena iš geriausių dova- 
tai užrašyti Laisvę' savo giminėms JAV ir Lietuvoje.

Ona Petraitienė, Brooklyn, N. Y., užsimokėjo $25 į 
Prieielių Klubą.

- BIUDŽETAS
Nuo Waterburio žmonių, per M. Svinkūnienę $211.00 
Nuo spaudos pikniko, per Žebrį, Cleveland, Ohio 
A. Purvėnas, Philadelphia, Pa.............................
M. ir K. .'Kazlauskai, So. Boston, Mass............
Joe Staniulis, Torrington, Conn...........................
J. K. Šarkiūnas, Chicago, Ill................................
J. ir S.' Vinikaičiai, Woodhaven, N. Y...............
W. Shapran, Philadelphia, Pa. _________ ___
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y..................
Labor Lyceum, Kearny, N. J. (per Šimkienę) 
Ig. Urbonas, Cutchogue, L. I.______________
J. ir O. Eitučiai, Cleveland, Ohio ......................
H. Williamson, Huntington, L. I.........................
J, Tumosa, New Haven, Conn.............................
S. Rainard, Dorchester, Mass........... .................
A. Rudzinskas, Medford,, Mass....................
V. Macy, Voluntown, Conn.................... ............
I. Lisajus, Seymour, Conn..................................
M. Nargelienė, Flushing, L. I...........................
Mary Rainys, Philadelphia, Pa.........................
Fr. Mergiūnas, New York City___________
A. Slegus, Newark N. J.......................................
P. Tamašauskas, Newark, N. J. ----------------
Mrs. M. Walsky, Merchantville, N. J................
J. Mikna, Longueuil, Canada. ... .•....... • •......... 3.00
A. Gerbut, Hartford, Conn.______________ __ 3.00
Ch. Keras, Detroit, Mich................................... • •. 3.00
B. Yuškai, Jersey City, N. J................................  2.00
L. Bartkienė, Linden, N. J................................... 2.00
Vincas Kazakevičius, Hillside, N. J. .. .............. 2.00
L.D.P. Klubas, Elizabeth, N. J................ • •..........  2.00
Po $1: Anskis, Julia Kripaitis, Ona Petraitienė, O.

Walmus, brockly"iečiai; Ch. Anuškis, Livingston, N. J.; 
N. Anglis, ir F. Klaston, Huntington, L. L; M. Ado
monis, Great Neck, N.

16.00
15.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10:00
10.00
10.00
6.00!
6.00 i
6.00

. — --------- X -.1 ---- V C

padėti po vietą ir persikėlimo reika- 
Manomajlams davė $10.

Ona ir Jonas Eitučiai,

ietę, ir pas brolį Antaną
- - - į Marcinonis, Island Park, 

• areštai busl-^-J; v. .
i Abu Eitučiai yra laikras- 
čio Laisvės skaitytojai,

didžiausių skandalų ]^ew ypač Eitutienei labai patin-
ka skaityti Mizaros laiškus 
iš Lietuvos, nes. sakosi esą 
biskį giminės ir iš tos pa
čios vietos Lietuvoje, tad 
Eitutienė, perskaičius, daž
nai apsiverkia.

Policija suėmė keturis' Linkime Eitučiams links- 
mai praleisti laiką New vaikezus. Du jų po 14, o v ,1[r x i • , Yorke ir laimingai parvyk-vienas 15 metų, kurių var- ,. 1 r, i n- A .ti namo. L.j dų neskelbia. Vyriausias y-

• ra T. R. Mittel, 16-kos me
tų, iš Long Island City. Nuo

Yorko miesto istorijoje.

Keturi vaikėzai 
atliko 85 vagystes

Help Wanted Female
6 bt) belgiška auto-

matinį ginklą.
Jis sakė, kad jie atlikę 85 

vagystes ir tris ginkluotus 
užpuolimus. Pereitą savai- 

i tę jie ginklu grasindami at-1 
o ' ėmė $140 iš gėralų parda- 
o'nn I vyklos, 28-18 Jackson Ave.', 
300 j Long Island City.

5.00
5.00
5.00
5.00

Gy- 
mė*

; A. Zavišius, K. Mažeikienė,

Jie įsiverždavo į fabrikus 
ir krautuves ir apkrausty- 
davo pinigų taupas. Dau
giausiai “uždirbo” Long Is
land City vieno fabriko ra
štinėje,- kur pačiupo $500.

Plėšimus ir vagystes pra
dėjo rugpjūčio 3 dieną. Da
bar pakliuvo, kada bandė 
apiplėšti vieną įstaigą Long 
Island City.

19519 m. spalio 6 d. 
Atsiprašome.

Miestas planuoja įrengti 
iškeltą automobiliams kelią 
—Lover Manhattan Ex
pressway. Darbą pradės 
1960, o baigs 1966 mejfcais. 
Jo pastatymas atsieis $83,- 
000,000.

Jungtinių Tautų Asamb
lėja 46 balsais prieš 26 su
silaikiusių, ragina Francū- 
ziją, kad ji nedarytų atomi
nių bandymų Saharoje.

Help Wanted—Female

Išskirstymui vilnonių 
Paty- 

Nuolatinis dar- 
J. EISENBERG, 
St, New York 

(88-90)

Moterys.
nupjiovimų nuo megstinių.
rimas nesvarbus.
bas. ■ Kreipkitės:
INC., 17.8 Hudson
City.

HELP WANTED MALE

nų. Rengėjai manė, kad bus jersey city, N. J.; A. Gabalis, Lynbrook, L. L; J. Kup- 
is. wuuesy-i”""L"mvlėtoiun?^tusy^siia čin,skas' Great Neck- N- Y'; John Webra- cleveland> 
vvra Kazi- H^I- my Vetus n^su“! Ohio,; Mary Gaddis, Benton Ill.;vyia ivdzi ;]aike — per koki nusvalan- T -^;

čio 7 d. Laidotuvių direk- Į 
torius K. Ramanauskas.

Prieš išvežiant kūną į 
kapus, A. J. Pranaitis iš 
Camden, N. J., pasakė 
trumpą prakalbėlę apibū
dindamas velionės gyveni
mą ir staigią mirtį. Prie 
kapo A. Pranaitis irgi ta
rė kelis žodžius, nes ilgiau 
negalima buvo kalbėti dėl 
smarkaus lietaus.

Palydovų buvo 16 auto
mobilių. Visi tapo užkvies
ti užkandžiams į Rama
nausko šermeninės salę.

Šiais laikais mirtis, o dar 
labiau ilgesni susirgimai 
atneša darbininkų šeimoms 
didžiausias nelaimes. Nes 
kuriam šeimos nariui tenka 
kiek ilgėliau pabūti ligoni
nėje, tai juos subankrūti- 
ja . . .

Ligoniniu kainos nežmo
niškai aukštos. Daugeliui 
darbininkų, p 
nėję, draugai ir pažįstami i algas tuo pat laiku nepake- 
net praveda rinkliavas ap- '■ liant “foro” kainą.

; P. Kazakevičius, Joe 
Lipsi, newarkieciai; M. Paugus, Beacon Falls, Conn.; 
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.; A. Marshall, W. Kel
mei, J. Matusevičius, F. Kemežis, Torrington, Conn.; 
M. Valinchus, New Haven, Conn.; J. Purvėnas, West
bury. L. I.; C.. B. Stepon, Lewiston, Me.; J. Krapavic- 
kas, Auburn, Me.; A. Verbilis, Scotia, N. Y.; J. Sabas- 
kas, Elizabeth, N. J.; H. Gedvil, A. Marmakas, B. Ko
valchuk, A. Laurin, R. Wirzis, Philadelphia, Pa.; K.

i Kairys, Pittsburgh, Pa.; Casi Valenta, Egg Harbor, N. 
J.; P. Zaleskas, K. Dočkus, Philadelphia, Pa.; Geo. Miš- 
keliūnas, F. Bunkus, M. Žolynas, Newark, N. J.; M. 
Kessel, A. Kushlis, Kearny, N. J.

REG. SLAUGĖS
• A # J 4*

ABELNAS DARBAS
, N

Alga pradžiai $305 į mėnesį, 
venti slaugių namuose $40 j
nėšį. 40 vaian&ų savaitė, 6 šventės 
per metus. Viršininkės pradinė al
ga $325 į mėnesį. Kreipkitės pas Į 
slaugių direktorę.

MEMORIAL HOSPITAL
RAWLINS, WYOMING

(183-186)

Nauios valdybos rinki
mas 1960-tiems m. įvvks 
lapkričio 29 d. Tai bus 
sekmadienį. Prasidės 2 vai. 
popiet. O gruodžio (Dec.) 
1 d. nuo 6 iki 7:30 vai. va
kare. Nariai ir narės, 

tI skaitlingai dal y v a u k i t e 
naujos valdybos rinkimuo-
se.

Susirinkimas pras i d ė s 
7:30 vakaro. Viskas įvyks 
29 Endicott St. Rep.

Didžiųjų busų kompanijų 
savininkai pranešė miesto 

____  viršininkams, kad jie nega- 
gulint ligoni-1 lės darbininkams pakelti

6 p.—Laisvė (L:berty)—Antrad., lapkr. (Nov.) 17, 1959

Širdingai dėkojame visiems, kurie darbu ir dovano
mis prisidėjo prie vajaus reikalo. Laukiame daugiau ge
rų žinių, nes laikas greit bėga prie vajaus užbaigos.

Laisvės Adjninistracija

“Bomba” skaudžiai 
sužalojo moteriškę

Kokis tai niekšas pritaisė 
rankinę granatą vietoj bom
bos prie Giarliettų garadžo 
durų. Kada G. Giarliettienė 
atidarė duris, tai “bomba” 
sprogo ir ją labai sužeidė. 
Ligoninėje nupiovė jai abi
dvi kojas ir kitos kūno da
lys sužalotos skeveldrų. Vy
ras, kurs buvo automobiliu- 
je, išliko sveikas.

Giarliettai gyvena Staten 
saloje. Policija ieško pikta
dario. Ji sako, kad rankinę 
granatą taip užtaisyti gali 
bile buvęs kareivis.

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.

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

BERNIUKAI—VYRAI 
VIRTUVĖS DARBININKAI 

PRISTATYMUI VYRAI ' 
, BUS BOYS J 

čia'yra proga išsimokyti amato, \ 

kuris visada duos jums gerą 
pragyvenimą. Reikia kiek 

nors anglų kalbos.
PRADŽIAI GERA ALGA

l 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

MATTHEWA
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•uc**og* \

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Laisvės koncertas
Jau Tik už Trijų Savaičių

Įvairios žinios
Policija areštavo John 

Webbą, 38 metų žmogų, už 
valkatystę. Jis laikinai 
vo pasodintas į Long 
land City kalėjimą ir 
pasikorė.

per tą laiką kompanijos ne
pasirašys kontrakto.

bil
ls- 
ten

Helen Hayes ketina pasi
traukti iš vaidinimų Broad
way teatro.

Plieno darbininkų unijos 
vadai sako, kad vėl skelbs 
streiką po 80 dienų, jeigu

New Yorko Sveikatos de
partamentas sako, kad šie
met daugiau vaikų 
paralyžiaus “polio” 
kaip 1958 metais.

sirgo

mie-Washington Heights 
sto dalyje sunkvežimis už
mušė 12-kos metų berniuką 
D. Kinner.

Sulaukęs 70 metų amžiaus 
mirė Dr. J. T. Granady.

Spalgeną uogą jau 
nepardavinėja

Pranešus iš Washingtono, 
kad spalgenos pavojinga 
valgyti, tuojau visos didžio
sios ^krautuvės jas nuėmė 

! nuo lentynų. Prie New Yor
ko prisidėjo ir Long Islan
do miesteliai.

Bet tuo pat kartu atsira
do ir tokių politikierių, ku
rie apverkia krautuvinin
kus, kad jie “turės didelių 
nuostolių”.

Įvyks Sekmadienio Popietę

Lapkričio 29 November
Įsitėmykite, kad koncertas bus

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

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