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Washingtonas. — Pasire-' bininkų darbas pasibaigia 
miant Taft-Hartley įstaty- 1960 m. sausio 27 dieną, o 
mu prezidentas Eisenhowe- šalies Kongreso posėdžiai

I ris ir Aukščiausiasis Teis- prasidės sausio 6-tą dieną.
Brooklyniskis Aido choras j mas prįvertė 500,000 plieno Prezidentas raportuos Kon- 

■■SyMja“ 'buvo l'i'u’v'yVę's JI darbininkų grįžti darban, gresui apie plieno darbinin- 
Massachusetts valstijos lietu-i Darbininkai privalo dirbti kų ir kompanijų streiko rei- 
viu suruoštą pastatymą Mon-iper 80 dienų, o tuo laiku'kalus 
tellcje. Grįždamas, lapkričio Į unija ir kompanijos turi' 
16 d. Aidas operetę Sylviją . Įarįls naujo kontrakto rei-i 
suyaidino Connecticut valsti-1 J
įoĄ lietuviams New Havene.

Abi kolonijos sutraukė po 
p-eroką skaičių vietinių 
vių ir turėjo svečių iš

New Yorkas. — Waldorf-. daro paruošimui karinių! 
Astoria viešbutyje. Nation-! jėgų ir talkininkų pagalbai.

Kad kelias einąs į taikų; 
sugyvenimą turi daugkliū- 

T. , _ . t , , x * čiu, tai tas pasitvirtina kie-
Jis sake, kad bus suiasta | |<vįeną dieną. Komercinėje

al Forcing Trade Council 
bankete, kalbėjo Valstybės 
sekretorius C. A. Herteris

Abiejuose miestuose aid ie
čių p r i ė m i m a s buvo šiltai 
draugiškas, vaidyba sutikta 
įvertinamai ir atlaidžiai.

Aišku, jog ne viskas

Bet didžiosios plieno kom- 
lietn- į panijos nesiskubina tartis, 

ipyhn-;nes jos jaučia, kad “visuo- 
’ menės ’ apsaugojimui” ir 
į “gynybos reikalams” vy- 
i riausybė planuoja pastoti 
kelią panaujinimui plieno

išėjo darbininkų streiko po išsi- 
šimtu procentų sklandžiai. Y- j baigimo 80 dienų
pač paskutinėje vietoje visi 
jaudinosi dėl vienos grupės 
užkliuvimo kelyje, nes tai su
vėlavo vaidybos pradžią. 
rodo, jog publika choriečių ■ 
problemas suprato, netikslu-j 
mėlius atleido, šiltai sveikino 
solistų, grupių ir choro išsto
jimus, gausiomis ovacijomis 
palydėjo užbaigoje.

Šis verstinas plieno dar-

ir padarys pasiūlymų.
W. P. Rogers, generali

nis prokuroras Justice de
partamento, ir J. P. Mit
chell, Darbo departamento 
sekretorius, sako, kad jie 
jau paruošė planą, kurį Ėi- 
senhoweris pasiūlys Kong
resui “apsaugoj įmu i visuo
menės” ir “šalies gynybos 
reikalų”. Planas dar neskel
biamas, bet sako, kad is 
pastos kelią plieno darbi
ninku streikui. L-

bendroji kalba tarpe Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos.

spaudoje prasidėjo arši pro
paganda už dar didesnį ap
siginklavimą, nes iš apsi- 

Bet jis sakė, kad tai bus ■ ginklavimo milžiniškus pel- 
pasiekta po ilgų derybų, ku- nūs darosi ginklų ir amuni- 
rios tęsis eilę metų. Herte- cijos gamintojai, 
ris sakė, kad prie to veda j

Massachusetts lietuviams te-! 
ko sunkioji dalis — aidiečius, 
pernakvinti ir pavalgydinti. Į 
Be abejo, ne vienas pats ma- skurdo 

JĮai tenumigo sayo lovą atida
us aidiečiams. Bet aidiečiai 
/visi:—arti 30 žmonių — nak
vynes gavo ir dar liko pasiū
lytu nepanaudotų vietų.

Dar daugiau—vienai aidie- 
čių mašinai atsisakius iš Mon
tello judėti, draugas m.ontel- 
lietis, atidėjęs savo reikalus į 
šalį, pasilikusius pėsčiais ai- 
diečius savąja mašina prista
tė į New Haveną.

Aidiečiai dėkingi Naujosios 
Anglijos lietuviams už 
gingumą ir svetingumą.

“Mes galingi, bet trokštame 
taikos,’’--Chruščiovas

Maskva.—Tarybų Sąjun- kė, kad Tarybų Sąjunga tik 
gos premjeras Nikita Chru- viename fabrike, per metus, 
ščiovas priėmė žurnalistus pasigamina 25 vandenilinių 
Kremliuje. Jis kalbėjo apie | bombų-raketų. Ir toliau jis 
tarptautinius s a n t y kius.. 
Chruščiovas sakė, kad tai-l 
kos reikalai sutvirtėjo, nes 
prezidentas Eisenhoweris 
stoja už geresnius santy
kius tarpe JAV ir TSRS. 
Bet tuo pat kartu jis sakė, 
kad yra žmonių, kurie Jung
tinių Tautų Asamblėjoje ir 
spaudoje tvirtina, būk TSRS 

'nori taikos tik todėl, kad ji 
“yra silpna”.
Chruščiovas pareiškė: “Jei

gu mes būtum užpulti, tai Chruščiovas išreiškė

pareiškė:
“Bet taikos reikalams mes 

esame pasirengę tuojau su- 
: naikinti visus atominius ir 
vandenilinius ginklus, jeigu 
tik kitos valstybes sutiks tą 
patį padaryti... Mes sutin
kame visus iuos nuskandin
ti jūroje užtikrinimui 
kos... Mes trokšdami 
kos. tai nenorime ir tu c

tai- 
tai- 
bai-

ris sakė, kad prie to veda j Apsiginklavimo ir karo 
nauji išradimai, technika ir šalininkai nenuleidžia ran- 
mokslo pasiekimai atomų kų ir tarptautinėje politiko

je. Jie kursto Indiją prieš 
Kiniją, kad ji nesitartų sie
nų reikalais.
Kubai, Panamai ir kitoms 
Centrinės ir Pietinės Ame
rikos respublikoms. Jie 
skleidžia melus prieš Tary- 

įbų Sąjungą ir kitas socia- 
I listines šalis. Jie kelia vidu- 

TT , . . _. „v. .v jinius reikalus Vengrijos,
Heiteris minėjo milzinis- Kinijos ir Laoso Jungtinėse 

kas Jungtinių Valstijų gy- Tautose, kad aštrinus tarp- 
nybos išlaidas, kurios pasi-1 tautinius santykius.

Jis sakė, kad kada Chruš
čiovas lankėsi mūsų šalyje, 
tai tie reikalai buvo plačiai 
diskusuoti. Abi pusės su
prato, kad prašalinti tas 
kliūtis, kurios yra ant ke
lio linkui taikingo sugyve-| 
nimo, nėra galima ūmai.

jie giumoja galėtum nušluoti nuo žemės na pasitikėjimą, kad n 1 -Ii* 1 r 1 U r\ I-vi z-'i ° *■ 1 V

mes savo galingais ginklais' gale Tarybų Sąjungos tai- 
visus'mūsų priešus”. Jis sa- kos politika laimės.

Al j Tibete jau dalina 
žemę valstiečiams

Pekinas. —Tibete prave
dama didelė žemės reforma, 

j Pirmiau visa žemė priklau
sė dvarponiams ir kliošto- 
riams, o darbo valstiečiai 

prie mažo žemės 
šmotelio. Apie 1,200,060 
žmonių dirbo pas dvarpo
nius ir lamas (kunigus).

Atimama žemė veltui nuo s 
tų klioštorių ir dvarponių, 
kurie dalyvavo kovo mėnesį 
sukilime, bet užmokės už 
žemę tiems klioštoriams ir 
dvarponiams, kurie nepasi
davė sukilėlių kurstymams.

Žemės gaus apie 500,000 
valstiečių, taipgi 300,000 ar- 

’ kliu ir galvijų augintojų.

Vieny džiaugsmas, 
o kily piktumas

Havana. —Kubos vyriau
sybė vis daugiau atima že
mių nuo Jungtinių Valstijų 
turčių ir perduoda darbo 
v a 1 s t i e čiams. Camaguey 
provincijoje atėmė nuo Kin
go galvijų auginimo Becce- 
ra Cattle Co. farmą 38,000 
akru, ir dar 37 nuo kitu 
mažesnes. Nuo Lowell Tash 
atėmė El Indio farmą 21,- 
000 akrų, kurioj buvo 7,000

1959 labai užderėjo 
cukriniai runkeliai

d rau

Tikriausiai, nemaža 
draugų abiejose vietose įdėjo 
daug darbo suruošti operetės 
pastatymą ir vaišes. Tačiau
jie suteikė savo kolonijos lie
tuviams įvairumėlį, pobūvį,
kokių dabar per nelyg mažai 
pas mus bepajėgiama suruoš
ti.

gini pė

Suruošimu operetės 
statymo svetur tų kolonijų 
tuviai padrąsina ir chorą 
eities darbams. Be galo daug 
darbo reikia įdėti bent vidu

jiniai susimokant 
operetę, 
vi 
nimo ją užmiršti

pa- 
lie- 
at-

bet kokią 
Jaučiasi jskriaudu po 

įo savo kolonijoje suvaidi-

Ak, tiesa, ir choriečiams iš
važiavimai neatsieina jau taip 
lengvai. Yra tolimose kelio
nėse perdaug pa vargstančių. 
Randasi gale savaitės dirban
čių, kuriems 
kaštinga, 
iš darbo, 
daro, nes 
Vargsta
užsceniuose 
Tačiau atsiminę, 
kaip ir bile kas kita, be skaus
mo negimsta, choriečiai tuos 
nuovargius užmiršta, jie ir vėl 
dainuoja kol randasi 
nos klausytojų.

LAIVŲ KOMPANIJOS 
BOIKOTUOJA KUBĄ

New Yorkas.—Jau astuo
nios laivų kompanijos sulai
kė laivus nuo plaukimo į 
Kubą. Jų tarpe yra Home 
Lines, North German Lloyd, 
Holland - American Line, 
Clipper Line ir kitos. Jos 
tatai daro tikslu pakenkti 
Kubai. Sako, kad vien žie
mos laiku jų laivais į Ha
vaną nuvykdavo .apie 15,000 
turistų, kurie ten nemažai 
palikdavo pinigų. Dabar šių 
kompanijų laivai su turis
tais plauks į Bermuda ir 
kitas salas.

Surado povandeninį 
kalną didjūryje

New Yorkas. —Prieš virš! Washingtonas.—1959 me-
metus. laiko Tarybų Sąjun-ltais labai užderėjo cukri- 
gos mokslininkai, kurie gy-’niai runkeliai. Tai didžiau- 
veno šiaurės (Lediniuota- ........— OA —
me) didjūryje ant plaukian
čių ledų, raportavo, kadpo- 
vandenyje yra didelė pa- 
plokšti aukštuma ir kalnas.

Dabar tą^patvirtino ir 
Jungtinių Valstijų moksli
ninkai iš Columbia univer
siteto, kurie plaukiojo pa
našioje į TSRS stotyje.

Jie sako, kad paplokščia 
aukštuma prasideda 8,100 
pėdų gilyje, o jos viršus y- 
ra tik 900 pėdų po vande
niu. Lyguma turi apie 5,000 
ketvirtainiškų mylių ir nuo 
jos, linkui Šiaurės poliuso, 
tęsiasi ilgas povandeninis 
kalnas.

sias derlius per 80 metų. 
Jungtinėse Valstijose bus 
suimta apie 16,500,000 tonų 
cuk. runkelių. Iš jų bus a- 
pie 2,400,000 tonų cukraus.

Daugiausiai jų užaugino 
.Kalifornijos valstija— apie 
5,000,000 tonų, Colorado — 
2,500,000, Idaho— 
ir Michigan apie 
tonų.

Idaho valstijoje 
runkelių virš 8 svarų vie
nas. Iš vieno tokio runkelio 
gauna virš svaro cukraus.

Gen. Taylor prieš 
generolą štabą

Washingtonas. —Genero
las M. D. Taylor, buvęs ge
neralinio štabo viršininkas, 
parašė knygą, kuri apie 
pradžią 1960 metų išeis iš 
spaudos. Bet kažkurios da
lys jo knygos jau paskelb
tos.

Gen. Taylor nesutinka su 
Pentagono strategija. Jis 
savo knygoje nurodinėja, 

| kad Pentagono generolai la
bai , daug kreipia dėmesio į 
didelius bombinius lėktuvus, 
“tam eikvoja pinigus ir to 
pasekmėje Jungtinės Vals- 
tijos negalėtų pasekmingai roius. Jie sako,“kad taf“bū- 
vesti nei didelio, nei mažo tų didelis Amerikai pavo- 

Pekinas. — “Su dainomis,’karo”.
džiaugsmu ir juokais kinie
čių masės stato kalną”, ra
šo Toronto “The Globe”/ ir 
“The Mail” koresponden
tas F. Nossal.

Apie 60,000 kiniečių dieną 
ir naktį dirba įrengimui j 
Miyuno vandens patalpų ir 
užtvankos.

Darbai atliekami apie 40 
mylių nuo Pekino. Tai bus 
didžiausia užtvanka visoje 
Šiaurinėje Kinijoje.

Masės atliko milžiniškus 
darbus. Jos iš akmenų 
žemių supylė kalną.

Žemę atiduoda darbo val
stiečiams. Jie su džiaugsmu 
ir daina tampa šeiminin
kais žemės. Amerikiečiai 
galvijus parduoda nupigin
tomis kainomis. Nereikia 
aiškinti, kad buvę farmų 
savininkai labai nepaten
kinti.

Su daina ir juoku 
dirba kiny mases

Mexico City. —Lapkričio 
21 d. atsidarys Tarybų Są
jungos Industrinė paroda, 
tokia, kokia buvo New Yor
ke. Jos atidarymui atvyks 
A. Mikojanas.

Pentagone sujudo 
žymūs generolai

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris parei
škė, ’ ‘.ad subalansavimui 
biudžeto 1961-iems metams 
reikalinga sumažinti gyny
bos išlaidos.

Šiemet kariniams reika
lams paskirta virš 41 bilijo
nas dolerių. Jau dabar, nu
matoma, kad valstybės biu
džete bus apie 10 bilijonų 
dolerių deficito.

Prezidentas pasisakė ir už 
atšaukimą iš kitų šalių 2-jų 
ar 3-jų armijos divizijų.

Tokis jo pareiškimas su
judino visus, žymius gene- Vakarų Vokietija 

stato submarinus
jus”. Bonna. — NATO koman-

2,000,000
1,200,000

užaugo

Paryžius. — Anglijos ir 
Francūzijos užsienio minis
trai sako, kad jie suderino 

,savo politiką.

JAV MOKSLININKAI 
PASMERKĖ TRUMANĄ

Washingtonas. —The Na
tional Federation' of Scien
tists aštriai pasmerkė bu- 

; vusį prezidentą Trumaną. 
i Mat, jis neseniai pasisakė 
: už tai, kad Jungtinės Vals-

bombų bandymus. Moksli
ninkai sako, kad Trumano 
politika neveda pasaulį prie 
taikaus sugyvenimo.

da sutiko, kad Vakaru Vo- ^Jos pradėtų atominių . K -I  Lz.., I\ fl rv 1 T- r* I 1
kieti ja gali statyti submari
nus., kurie veiks Baltijos jū
roje.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro pergalingos šalys buvo 
nusistatę neleisti Vokietijaii 
statyti submarinų. Bet Va
karų valstybės vėl eina tuo 
pat keliu Vokietijos ginkla
vime, kaip ir po Pirmojo 
pasaulinio karo.

Howaldt laivų statybos 
fabrike, Kiel mieste, jau sta
to 12 submarinų, o Atlas 
fabrike, Bremene, dar tris.

Taipgi vokiečiai iškelia 
submarinus. iš jūrų, laike 
pereitojo karo nuskandin
tus, ir juos tuojau Įrengia 
karo veiksmams. Neseniai 
jie iškėlė vieną submariną 
1,600 tonų įtalpos.

POPIEŽIUS PASKYRĖ
8 NAUJUS KARDINOLUS

Roma. —Popiežius Jonas 
XXIII dar paskyrė 8 nau
jus kardinolus. Dabar Vati
kanas jau turi 79 kardino
lus, tai daugiau, kaip bent 
kada pirmiau jų buvo.

Tarpe paskirtų yra du iš 
Jungtinių Valstijų, tai A. J. 
Muench, buvęs popiežiaus 
atstovas Vokietijoje, ir A. 
G. Meyer, arkivyskupas iš 
Chicagos. Dabar iš Jungti
nių Valstijų jau yra 6 kar
dinolai.

Washingtonas.—Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
L. Merchant ir dar keli JAV 
diplomatai vyksta į Pana
ma.

Bad Godesbergas. —Va
karų Vokietijos Social-de- 
mokratų partija laikė suva
žiavimą. Ji persiorganizavo 
Į liaudies\ partiją.

savo gražėjo pušynėlio, mon- 
telliečiai etuviai vis dar turi 
daug o pasididžiuoti. Jie
turi itelj, gražiai įrengtą

škąLiamą ir jame gerai 
iantį klubą, su gėrimais 

1 užkandžiais užeigą, puikią, 
erdvią salę.

Tačiau įdomiausias, gal re
tai kur mūsų laikais beužtin
kamas kampelis yra jų tame 
name išlaikomas knygynas - 
skaitykla. Tik pažvelgęs jon 
pajunti, jog čia veikia kny
gą ir spaudą mylinčių, tikrai 
kultūringų žmonių ranka.

Ant stalų surikiuotos tvar
koje vėliausios įvairių laikraš
čių laidos. Spintelėse skaity
tojų laukia gausa dailiai su
dėstytų knygų. Patogios kė
dės ir šviesos kvieste kviečia 
ten pailsėti ir kai ką sužinoti.

Jauku ir malonu tokį kam
putį rasti!

ne vien tik iš- 
bet ir sunku išlikti 

Tačiau jie tai pa
ti h o r u i to reikia, 
ankštuose estrados 

vaidybos metu, 
jog grožiu

jų dai-

daroma 
Choro 
Jeigu

Visokia gamyba 
tam, kad ja naudotis, 
produktas yra daina, 
visuomenė choro daina nesi
naudotų, ilgainiui iškristų dai
nos pagrindas—akstinas dai
nų mokytis. Tikriausiai, ne- 

i daug teliktų tokių chorų, ku- 
.GLrie tebesimokytų dainų be 

’ dainavimo jų kam nors.

Nežiūrint, kad jie neteko

ir

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
NUGALĖJO MALIARIJĄ

Geneva.—Pasaulinė Svei
katos Organizacija, prie 
kurios priklauso 98 šalys, 
paskelbė, kad Tarybų Są
jungoje jau nugalėta ma
liarija. To atsiekta naiki
nant uodus, gerinant žmo
nių sveikatos sąlygas ir 
greitai suteikiant valstybi
nę medicinos pagalbą ser
gantiems. Senoje Rusijoje 
per metus sirgdavo maliari
ja apie 5,000,000 žmonių.

Seattle, Wash. — Jūroje 
įvyko sprogimas ant kari
nio ‘laivyno laivo “Skagit”.

Mexico City.—Tarybų Są
jungos industrinės parodos 
atidarymui atskrido A. Mi- 
kojanas. Meksikoje jis bus 
10 dienų.

Maskva. TSRS mokslinin
kai ir inžinieriai vyksta į 
Ghana respubliką.

Maskva. — Mirė žymus 
k o m pozitorius Aleksiejus 
Fati javas.

Bagdadas. — Premjeras 
Kasemas pareiškė, kad Ira
kas nugalėjo Vakarų impe
rialistų ir Nasserio pas
tangas nuversti liaudies 
valdžią.

Havana.—Prasidėjo Ku
bos darbo unijų konvencija. 
Dalyvauja virš 3,000 dele
gatų, kui% atstovauja 1,- 
500,000 darbininku. 

1

New Yorkas. —Areštavo 
buvusį saikų ir svorio di
rektorių F. J. Loughraną.

Honolulu, Havajai. — Vėl 
išsiveržė Kilauea vulkanas 
ant Havajo salos.

Chicago.—Vyriausybė su
laikė 40,000 svarų spalgenų 
atvežtų iš Wisconsin o vals-

Maskva. —Tarybiniai he
likopteriai jau pervežė 100,- 
000 žmonių tarpe Kaukazo 
ir Krymo vasarnamių.

42 ŽMONĖS ŽUVO 
LĖKTUVO NELAIMĖJE

Miami, Fla. — National 
Airlines lėktuvas “DC—77 
nukrito į Meksikos užlają. 
Žuvo 37 keliauninkai ir 5 
lėktuvo igulos nariai. Kol 
kas nelaimės priežastis dar 
neišaiškinta.
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Jie bijo savo žmonių
ITALIJOS PREZIDENTAS GRONCHI priėmė pa- 

kvietimą aplankyti Tarybii Sąjungą. Visas kabinetas jo 
vizitą užgyrė. Bet tuojau iškilo klausimas apie pakvie
timą premjero Chruščiovo į Italiją. Čia jau kitokia 
muzika pasigirdo. Beveik visi valdžios šulai pasisakė 
prieš Chruščiovo pasikvietimą.

Įdomu tas, kad jie visiškai nesivaržydami pasakė 
savo nusistatymo pagrindą. Jie mano, kad Chruščiovo 
vizitas labai sustiprintų Italijos komunistus ir kairiuo
sius socialistus. Girdi, plačiausios Italijos darbo masės 
sektų ir stebėtų kiekvieną Chruščiovo pasijudinimą ir 
pasirodymą Italijoje. Na, o jau ir taip Italijos kairy
sis judėjimas (komunistų-socialistų) apima dideles liau
dies mases.

Tas tik parodo, kad Italijos krikščionių demokratų 
lyderiai bijosi savo krašto žmonių. Jie nebepasitiki tais 
žmonėmis. Jie tikisi juos dar kiek ilgiau sulaikyti nuo 
komunizmo neįsileisdami Italijon Chruščiovo.

Beje, kai kilo mintis Chruščiovą pasikviesti, tuoj 
plačiausiai atidarė burną katalikų bažnyčios dvasinin
kija. Ji priešinga vizitui. Ji irgi, kaip krikščionių de
mokratų vadai, bijo savo tikinčiųjų nukrypimo prie 
komunistu.

Betgi tas atkaklus pasipriešinimas Chruščiovo vL 
zitui gali taip pat sujaudinti darbo mases. Jos paklaus: 
Kodėl jūs to vyro bijote?- Mes norėtume jį pamatyti ir 
jo mintis išgirsti. Labai galimas daiktas, kad tie, kurie 
priešinasi vizitui, dar greičiau demaskuos save kaipo 
darbo žmonių priešai.

17 i , i i tt ■ • geležinę siena taipe KaV alstyb. seki-. Herterio nuomone jiStinio ir socialistinio

Kas ką rašo ir sako
PRIEŠ SIAURAPROČIUS 
DARBININKŲ 
JUDĖJIME

Kaip atrodo, tai ir Ka
nados darbo unijų judėji
mui vadovauja žmonės, ku
rie pasižymi tokiu pat siau- 
r a p r o t i š k umu, kaip ir 
Jungtinių Valstijų Darbo 
Federacijos-CIO vadovybė. 
Kanadiškių “Liaudies bal
se” skaitome:

Ontarijos Darbo Federaci
jos konferencijoj buvo pasiū
lyta, kad Kanados darbinin
kų unijos apsikeistų delegaci
jomis su Tarybų Sąjungos 
darbininkų unijomis. Dešinie
ji lyderiai užriko, kad nerei
kia. Girdi, Tarybų Sąjungos 
darbininkų unijos nėra lais
vos, valstybės pajungtos. O 
kaip su tokiomis, Kanados 
darbininkų unijos negalinčios 
turėti nieko bendra.

Tiesiog juokinga, ir liūdna. 
Juokinga todėl, kad toks atsi- 
nešimas linkui Tarybų Sąjun-; 
gos darbininkų unijų yra tik
rai žioplas. Liūdna todėl, kad 
Kanados darbininkų prieša
kyje stovi tokie siaurapročiai 
žmonės.

Reikia pripažinti, kad 
tokia darbo unijų vadovy
bė šiandien padeda šaltojo 
karo šalininkams palaikyti 
ir puoselėti reakcinę isteri
ją. Tokie unijų lyderiai 
kalba organizuotų darbi
ninkų vardu, nors jie fakti- 
nai palaiko reakcioniškiau- 
šią finansinio kapitalo ide
ologiją. Jie nenori, kad pa
saulyje klestėtų darbo žmo
nių vienybė ir broliškumas. 
Jie sušilę dar vis stiprina 
geležinę sieną tarpe kapita- 

► pa

JUODOJO 
KLERIKALIZMO 
ORGANO SUKAKTIS

Chicagos lietuviškų Ma
rijonų (kunigų) “Drau
gas” šiomis dienomis mi
nėjo savo gyvavimo 50-tą 
sukaktį. Sukakties atžymė- 
jimui jis išėjo žymiai padi
dintas, net keturių dalių. 
Skiltys pilnos pasididžiavi
mo savo jau nueitu keliu. 
“Draugas” tuo pačiu keliu 
žygiuosiąs ir ateityje. ,

Penkiasdešimt metų yra 
bile laikraščio gyvenime 
gana ilgas, gana gražus 
laikotarpis. Nereikia sutik
ti su laikraščio pažiūromis 
ir ideologija, kad pripažin
ti jo leidėjams teisę tuo 
faktu didžiuotis.

“Draugas” yra kraštuti- 
niausio, juodžiausio, reak- 
cingiausio klerikalizmo or
ganas. Tokiu jis gimė, to
kiu tebėra ir šiandien. Šal
tojo karo sąlygose jis pasi
darė įžūlesnis žmoniškumo, 
progreso 
priešas, 
venimą
užtaręs d a r b o žmogaus. 
Nebuvo tokio streiko, kuris 
būtų “Draugui” patikęs ir 
kurį jis būtų iš širdies ir 
peties parėmęs. Netgi anais 
didžiausios depresijos lai
kais, kai milijonai darbi
ninkų vaikštinėjo be darbo 
ir. alko, “Draugas’' nesura
do nė žodelio istorinėms be-

ir demokratijos 
Per visą savo gy- 
“Draugas” nėra

Rojus Mizara

DŽIAUGSMO KUPINOS DIENOS
LIETUVOJE

(Laiškas iš Vilniaus)
Pati lietuvių tauta be [Tarybos sesijos priimtiejiŠiandien, lapkričio 8 d., _____v _ __  _

Lietuvos žmonės ilsisi ir kitų tarybinių tautų pagal-1 nutarimai, 
džiaugiasi. Ilsisi po didelių, bos nebūtų galėjusi pada-1 dovavimas 
džiuginančių įvykių.

Kaip žinia, Spalio šven- Iš viso Kauno HES turės I pasiauko j a m a s kūrybinis 
čių proga buvo padaryta 
lyg ir apyskaita už praėju
sius metus—apyskaita apie 
pasiekimus pramonėje, že
mės ūkyje, mokslo ir kultū
ros srityje.

Nebandysiu aš čia tų vi
sų laimėjimų, kuriuos lie
tuvių tauta padarė, suskai
čiuoti. Tai bus atlikta vė
liau. Pažymėsiu tik tai, 
kas, mano nuomone, buvo 
padaryta didžiausio.

Spalio švenčių išvakarė
se, lapkričio 5 d., buvo pa
leista Kauno hidro elektri
nės stoties pirmoji turbina. 
Suvyko tūkstančiai kaunie
čių ir apylinkės žmonių pa
žiūrėti istorinio įvykio — 
įvykio, kuriuo gali labai 
didžiuotis bet kuri tauta. 
Vykau ten ir aš; džiaugiuo
si turėjęs progą dalyvauti 
toje šventėje.

NEPAPRASTAS 
MOMENTAS

Lygiai 4 vai. popiet 
eina prie turbinos Partijos 
ir vyriausybės vadovai, su
eina spaudos ir radijo ko
respondentai ir visuomeni
nių organizacijų atstovai;

ryti to, ką padare!
,uuvctvnnas, visos tarybinės 
[liaudies entuziazmas ir jos

sū

keturias turbinas. Antroji [ darbas leidžia tikėti, kad 
bus paleista dar šiemet, o septynmečio planas bus 
kitos dvi — sekamais me- įvykdytas pirma laiko. . 
tais. Galite įsivaizduoti, 
koks čia viešpatauja jimai pasiekti toliau vys- 
džiaugsmas! tant tarybinį mokslą ir

NAUJAS MIESTAS Į techniką. Apie tai įtikina- 
I miausiai byloja antroji ta- 

Kauno HES stovi tieslpybinė kosminė raketa, nu- 
Petrašiūnais. Palei sto-1 skriejusi į Mėnulį, ir tre
tį išaugo naujas miestelis [ čioji kosminė raketa, kuri
— puikūs gyvenamieji na-; Įgalino žmoniją pirmą kar
mai statybininkams, taipgi įą pažvelgti į mums nema- 
kultūros namai. Kai stotis tomą Mėnulio pusę
bus baif-JL aišku, statybi
ninkai išsikels, į kitas vie- šalies laimėjimai, 
tas, kur bus statomos nau
jos tokios, dar didesnes, pasaulis, įtikinamia u s i a i 
elektrinės, o į jų butus ąt- liudija, kad nėra tokių už- 
sikels gyventi kiti žmones' 
petrašiūniečiai ir kaunie
čiai.

Viršuje HES bus padary
tas skersai Nemuną kelias
— automobiliams važiuoti, 
taipgi ir geležinkelis. Čia 
pat pildosi vandeniu didžiu
lė jūra — Kauno jūra, ta
rybinio žmogaus padaryta 
jūra! Koks pasididžiavi
mas kiekvienam Lietuvos 
gyventojui!

s e p t y n m ečio planas bus

“Tikrai milžiniški laimė-

Šie milžiniški Tarybų 
kuriuos 

šiandien pripažįsta visas

davimų, kurių nepajėgtų 
išspręsti tarybinė liaudis, 
laisva nuo kapi t a 1 i z m o 
varžtų, kurie slopina darfoo 
žmogaus kūrybinę iniciaty
vą, varžo jo kūrybinę min
ti?’

dai bių kovoms už apdiau j įr sį-ep^ nekantriai laukia, melagiams,

šaulio darbininkų.LAPKRIČIO 16 D. NEW YORKE lankėsi mūsų ša
lies Valstybės sekretorius Christian A. Herter ir kalbė
jo užsieninės prekybos tarybos susirinkime. Jo kalba 
buvo labai įdomi, labai svarbi. Daugelį jo kalba gal ir 
nustebino, net pritrenkė. Nieko panašaus niekados nie
kas nebuvo girdėjęs iš buvusio sekretoriaus Dulleso lūpų.

Dabar dar, žinoma, sunku pasakyti, ar ši Herterio 
prakalba reiškia mūsų vyriausybės naują posūkį, nau- i,stebi: 
ją kryptį užsieninėje politikoje, ar tik pataikavimą 
giliausiems žmonijos troškimams išvengti atominio ka
ro. Tai išryškės netolimoje ateityje. Mes norime ti
kėti, jog šioje Herterio prakalboje išreikštos mintys yra Lietuvos “

RIMTAS ŽODIS 
DIPUKAMS

Ryšium su įvykiais 
terburyje, Stanislovaičiams
rodant paveikslus iš Lietu
vos, Chicagos “Vilnis”: pa

Wa-

pagrįstos musų vyriausybės troškimu prisidėti prie 
išlaikymo pasaulinės taikos.

Ši Herterio prakalba buvo pašvęsta apibūdinimui 
premjero Chruščiovo vizito Jungtinėse Valstijose. 
Chruščiovas, kaip žinia, kvietė Jungtines Valstijas ieš
koti bendros kalbos su Tarybų Sąjunga. Herteris atsa
ko: “Aš tikiu, kad mes galime kai kuriais pamatiniais 

. klausimais surasti bendrą kalbą, nes mes turime bendrą 
reikalą”.

•- ’ Koks tas “bendras reikalas”? Ogi labai paprastas 
reikalas, sako Herteris, “reikalas išlikti nesunaikintais”. 
Atominis pasaulinis karas reikštų sunaikinimą. “Aš 
manau”, sako Herteris, “kad tarybinė vadovybė ieško 
išvados, panašios mūsų išvadai, būtent: nebent įvykių 
eiga bus pakeista ir pakeista greitai, abi pusės susidurs 
su rizika visuotinio atominio karo, kuris būtų panašus 
savižudystei”.

Mes tik tiek galime pridėti, kad tos išvados tary
binė vadovybė jau seniai priėjus, ką parodo josios visi 
paskutinių kelerių metų pasiūlymai dėl uždraudimo ato
minių ginklų ir dėl nusiginklavimo. Dar tais laikais, 
kai mūsų valstybės sekretorius Dulles didžiuodavosi i 
privedęs pasaulį prie naujo karo prarajos, kaip žinia, 
tarybinė vadovybė skelbė bendro sugyvenimo idėją ir pietavime? 
pasmerkė visus naujo karo kurstytojus. Gerai ir džiu
gu, kad šita protinga ir sveika išvada yra dabar ir 
mūsų naujojo sekretoriaus ir visos vyriausybės išvada. 
Jį nuoširdžiai pasveikins visi taikos ir koegzistencijos 
šalininkai.

Gerai, kad sekretorius Herter pasisakė už lenkty
nes su Tarybų Sąjunga ekonomikoje, moksle, kultūroje. 
Kaip tik už tai kalbėjo ir premjeras Chruščiovas. Ne
galima nesutikti su Herterio pasakymu, kad bendradar
biavimas ir kooperavimas tose srityse, lenktynės tose 
srityse, pašalins daug nesusipratimų ir prisidės prie 
sudarimo bendrosios kalbos pašalinimui karo pavojaus.

“Chruščiovas numato ateitį su lenktynėmis*1 tarpe 
dviejų skirtingų socialinių santvarkų be karo. Mes, ame
rikiečiai, sveikiname tokias lenktynes, ir mes esame pa- 

' sirengę prisidėti prie jo dėl sudarymo būdų tas lenk
tynes padaryti tvirtai taikingomis lenktynėmis”.

Mes sveikiname sekretorių už tokį pasisakymą. 
.Mes tik trokštame, kad šioje jo. kalboje išreikštos svei
kos mintys nuo dabar taptų mūsų vyriausybės vado
vaujančiomis gairėmis visuose santykiuose su Tarybų 

L Sąjunga ir visomis socialistinėmis šalimis.

dą ir pašalpą. Net ir pas
kutiniame plieno darbinin
kų streike Marijonų “Drau
gas” paskelbė lygiai “kal
tais” plieno kompanijas ir 
darbininkus..

“Draugas” neva atstovau
ja katalikams. Betgi mil
žiniška katalikų dauguma 
susideda iš darbi ninku. 
Gindamas kapitalo ir reak
cijos interesus, “Draugas” 
kovoja prieš geriausius ka
talikiškųjų masių intere
sus,

Bet tai juk natū r a 1 u : 
“Draugą” leidžia ir valdo 
kunigai, Kunigų gi intere-

kada inžinieriai paleis van-

KALBA
PROF. BARŠAUSKAS
Sakė kalbas ir kiti žymūs 

veikėjai, inžinieriai bei va
dovai: J. Mikalauskas, N.

HES pradėjimas veikti— Luchnevas, A. Černiaus- 
smūgis tiems dipukiškiems | kas, J. Kosariovas, Valskis, 

skelbė,! J, Velaniškis, akademikas 
kurie pliauškė, būk Kauno. K. Baršauskas, ir kt.

Profesorius K. Baršaus-

kurie

Į;

Naujieji imigrantai (dipu
kai) turėtų suprasti, kad juos 
naudoja savai politikai tie 

‘laisvintojai,” kurie 
pelnosi iš “laisvinimo.” Ir 
kada susidaro neprielankus 
sentimentas, jie patys kratosi sai nesuderinami su darbo 
nuo pikieto, ginasi nieko ben
dro neturį kaip padarė tūlas 
Trečiokas Waterbury.

Dabar, kai JAV ir TSRS 
santykiai gerėja ir didžiuma 
amerikiečių nori susikalbėji
mo su TSRS, kad taiką išlai
kyti, tokis pikietavimas ken
kia jiems patiems, nes pras
tai juos perstato amerikie
čiams, kaip tai aiškiai pasiro
dė Waterbury j e.

Nieko negelbės riksipns, 
šauksmai, melai prieš Lietu
vą. Kas buvo, jau negrįš, o 
juk ir “dipukams’’ reikalingas 
ryšys su Lietuva — kultūrinis 
ryšys ir su saviškiais susisie
kimas. Pikietuodami jie tam 
kenkia, užsidarinėja sau du
ris į Lietuvą.

Taigi, pikietavimas jiems 
patiems tik blogo gali duoti.

Raginame k u 11 ū r i n g u o si u s 
dipukus nevien nedalyvauti 

, bet prieš intis 
tam, smerkti taip darančius. 
Visiems, kas neprasik a 11 ę s 
Lietuvos liaudžiai, yra atviros 
durys nuvykti Lietuvon pa
viešėti, arba ir sugrįžti gy
venti.

Tai rinitas ir nuoširdus 
kreipimasis į naujuosius 
i m i g r a n tus iš Lietuvos. 
Reikia, kad kiekvienas jų 
susirūpintų ir liautųsi tar
navęs įrankiu pikčiąusių 
lietuvių, tautos priešų ran
kose. Tie, kurie, pikietuoja 
tokius parengimus, kaip ro
dymą tik parvežtų nuotrau
kų iš Lietuves, atlieka pik
čiausią darbą prieš visus 
lietuvius, Ypač jie tokiais 
žygiais pakenkia susisieki
mui su Lietuva, su kuria 
juk susisiekti trokšta kiek
vienas nuoširdus lietuvis 
išeivis.

žmonių interesais. Kuni
gai biznį daro iš išnaudoji
mo ir apgaudinėjimo darbi
ninkų. Daugelis lietuviškų 
kunigų yra praturtėję. Jų 
biznio interesai susieti su 
kapitalo interesais.

Be to, lietuviškosios ku
nigijos politika nepriklau
so nuo jų vienų. Vienas ki
tas jų gal ir. pagalvotų apie 
savo sąžinės kryžiavojimą, 
bet dėl pasilaikymo kunigu 
turi klausyti diktavimo iš 
aukščiau, iš viršaus, iš 
aukštosios bažnyčios hier
archijos. Reikia atsiminti, 
kad “Draugą”' leidžia ne 
tik lietuviai kunigai. Jį 
tiesioginiai labai riebiai fi
nansuoja Chicagos katalikų 
vyskupas. Kasmet “Drau
go” išleidimui ir palaiky
mui d uodą m o s didžiulės 
subsidijos. Reikia atsimin
ti, kad “Draugas” nepasi
laiko prenumeratomis bei 
parapijonų. smulkiomis pa
ramomis. “Draugo” įplau
kų šaltiniai yra du: vysku
po subsidijos ir biznierių 
reklamos, riebiai apmoka
mos reklamos. . Marijonų 
“Draugas” galėtų turėti 
tiktai' vieną tuziną skaity
tojų, tačiau jis badu nemir
tų! Juk nė.ra jokia paslap
tis, kad jo skaitytojų skai
čius yi'a labai, mažas.

Tai toks yra Chicagos 
kunigų “Draugas,” kuris 
šiomis dienomis atšventė 
savo 50-ją sukaktį.

Beje, “Draugo” ilgame
tis redaktoriuj Leonardas 
Šimutis yra reakcinės Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir-

denį, kad jis suktų turbiną, HES niekas daugiau, kaip į 
o kad ši pradėtų š v i e s t i; komunistų pagyrų pasakos! ! kas, be kitko, sakė: 
Lietuvos kaimus ir mies-l 
tus. Momentas buvo ne
paprastas. Pagaliau turbi
na pradeda suktis. Ploji
mai, džiaugsmas. Pirmą 
kartą mūsų tautos istorijo
je senasis Nemunas stojo 
darban! Turbina buvo pa
leista metais anksčiau ne
gu buvo numatyta! Tai vis 
nuopelnas darbščiųjų ran
kų ir protų!

Kiekvienam ;
šis didžiulis darbas buvo 
atliktas ne vienos lietuvių 
tautos; jis buvo atliktas 
talkininkaujant kitoms ta
rybinėms tautoms — rusų, 
baltarusių, ukrainiečių ir 
kitų. Tai bendro tautų 
draugystės darbo vaisius.

MINISTRŲ TARYBOS
’ PIRMININKAS

Paleidus pirmąją turbi
ną, buvo sakytos kalbos. 
Lietuvos Ministrų tarybos 
pirmininkas M. Šumaus- 
kas, be kitko, sakė:

“Šiandien džiaugsminga 
diena lietuvių tautai — 
anksčiau numatyto laiko 

. paleista pirmoji Kauno hid- 
aišku, kad: rcelektrinės turbina. Taip

pagaliau įsikūnija ilgame
tė lietuvių tautos svajonė 
pajungti Nemuno vandens 
jėgą darbo žmonių labui.

“Tai tapo įmanoma tik 
tarybinės santvarkos sąly
gomis, Komunistų partijos 
ir jos lenininio C. Komi-

“Nemuno hidroelektrinės 
pirmosios turbinos paleidi
mas — Kauno hidroelektri
nės atidarymas yra didžiu
lės lietuvių tautos svajonės 
įgyvendinimas, džiaugsmin
ga mūsų respublikai diena. 4 
Nemuno vandens energijas- 
įjungimas į Tarybų Lietu
vos liaudies ūkį yra ' nepa
prastos reikšmės indėlis 
keliant ūki ir darbo žmonių 
gerovę.

“Mes visi gerai supran
tame kad energetinis res
publikos ūkis yra viso liau
dies ūkio variklis. Mūsų 
r e s p ublikai hidroenergija 
yra nepaprastai vertinga. 
Šita statyba giliai jaudina 
kiekvieno lietuvio širdį ir

te to vadovavimo, jos lenini- Pr°tą. Tarybų Lietuvos 
mininkas. Kartu su “Nau-1 n§s nacionalinės politikos kolūkiečiai ir darbininkai, 

’’ redaktoriumi Gri- dėka, tarybinių tautų drau- inteligentija 
kuris tai tarybai gystės ir broliškos savitai’- [ pradžią, nies 

sušilęs pi0 pagalbos dėka.
; “išva- ' ' V

daviniui” iš Lietuvos darbo niunistų partijos ir Tarybi-

jienų 
gaičiu, 
sekretoriauja, jis 
darbuojasi Lietuvos “išva Tai naujas puikus Ko-

žmonių, Tame rakete
yra paskendęs iki ausų,
žinoma, ne už dyką. Tary- gerOve ir klestėjimu Įrody- 
bos vadai kasmet prašvil- [ mas< 
pia po desėtkus tūkstančių
dolerių formoje kelionių ir ta kupina giliausio dėkin- 

veda-; gumo Tarybų Sąjungos Ko-

nes vyriausybes nuolatinio 
rūpinimosi lietuvių tautos

Už visa tai lietuviu tau-

sugaiščių. Šimučio ; 
guojamas “Draugas” Lie
tuvos “vadavimo” rakete 
neatsilieka nuo menševikiš- 
kų “Naujienų.”
- “Drauge” nė su žiburiu 

nesurasi. tiesos apie Tarybų 
Lietuvą. Jis lenktyniuoja' 
su “Naujienomis” kepime 
melų, prasimanymų ir pro
vokacijų prieš mūsų senąją 
tėvynę. Netenka nė kalbė
ti, jog pokario metais “di
pukų” antplūdis padėjo 
“Draugui” sustiprinti ir 
p a į v ą i r inti savo turinį. 
Prieš tą antplūdį “Drau
gas” savo turiniu, buvo gal 
liūdniau, s i a s ir biedniau- 
sias lietuviškas laikraštis 
visame pasaulyje. Dabar 
aplink jį spiečiasi visa ei
lė- nemenko žurnalistinio 
talento žmonių. Gaila, kad 
jų gabumai panaudojami 
negarbingam tikslui — ko
vai prieš žmoniškumą, pro
gresą ir demokratiją.

munistų partijai, ?jos leni
niniam Centro Komitetui 
ir sąjunginei vyriausybei.

“Šiuo metu visoje Tary
bų šalyje plačiai išsivysčiu
si visaliaudinė kova už sėk
mingą septynmečio plano 
įvykdymą, už naujus di
džiulius laimėjimus komu
nizmo statyboje.

“Per dešimt šių metų mė
nesių tarybinė liaudis pa-'

liau sparčiai vystant mūsų 
šalies pramonę ir žemės 
ūkį. Tarybų šalis žengia. į 
priekį spartesniais tempais, 
negu buvo numatyta, sep
tynmečio plano užduotimis. 
Gražias tolesnio spartaus 
žengimo į prieki perspekty
vas atskleidžia šiomis die
nomis įvykusios Tarybų 
Sąjungos Aukščiausios i o s 

“Komunistų partijos va

inteligentija sveikino jos
> neramiai se- 

į kerne statytojų kolektyvo 
kovą prieš įvairius statybos 
sunkumus. Elektrinės sta
tytojai jau pradžioje priė
mė labai atsakingą įsipar- 
gojimą: paleisti elektrinę 
metais anksčiau nustatyto 
termino. Statyba didelė, 
sudėtinga, sunkumų buvoC 
daug,/ tačiau šaunieji mįteų' 
statytojai dirbo nepapras
tai gerai, su didžiausiu pa
siryžimu ir sumanumu. Jie 
nugalėjo visus sunkulius ir 
savo žodį ištesėjo. Juos 
vienijo ir suteikė jėgų bro
liška kitų . respublikų dir
bančiųjų parama, begalinis 
Komunistų partijos rūpini
masis mūsų respu b 1 i k o s 
klestėjimu.

“Šiandieninė hidroelektri
nės statytojų pergalė— tai 
dr vienas ryškus įrodymas, 
kokius pranašumus sutei
kia Lietuvai socialistinė 
santvarka, Tarybų valdžia. 
Ši nepaprastos rei k š m ė s 
statyba suteikia Tarybą 
Lietuvos darbo žmonėms 
darbo entuziazmą, suteikia 
jiems jėgų naujoms perga
lėms.

“Man besilankant Jung- 
(Tąsa 5-tame pusi.) f

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkta d., lapkr. (Nov.) 20,1959
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J. Stanislovaitis, M. D.

Respublikinė Kaura© IrJinikia© ligoninė
Kada kiti mūsų ekskur-jlovų) skyriai su operaciniu' SAS: 

sijos nariai lankė savo gi-j bloku. ;2 rm
mines įvairiuose kaimuose,1 Vakarine šio aukšto dalį los, 
aš, žmona Kristyna ir Dr. užima fakultetinės terapi-, nikes 
Margeris gavome progą 
aplankyti Kauno Klinikinę 
L i g o n i nę rugpjūčio 6-tą 
dieną. Čia praleidome virš 
8 valandas ir matėme vis-i (40 lovų), aseptinis (40 lo- 
ką nuo apačios iki viršaus. į vų), ortopedinis (55 lovų) 
Direktorius Daktaras Pet-iir krūtinės ląstos (25 lovų) 
ras Jašinskas paaiškino Ii-j skyriai su operaciniu *Klo- 
gonių apžiūrą Lietuvoje ir;ku. 
supažindino mus su kitais i Vakarinę šio aukšto dalįijc._ I 
gydytojais, kurie vadovauja. užima hospitalinės terapi-1 eilė < 
įvairiems departamentams I jos (60 lovų) ir kardiologi-: kaip, 
ligoninėje. Dr. Jašinskas jos (40 lovų) skyriž 
labai maloniai priėmė mus: 
ir pašventė visą dieną, pa- j didžioji 
rodydamas ligoninės tvar
ką. Jis aiškino, kad ligo-; 
ninė pradėta 
m. liepos mėnesyje ir 
trejų metų, 1940, buvo ati-! vatyvinės terapijos 
daryta, ir ligoniai pradėjo i vų) skyriai su ope 
atvykti. 'bloku. Vakarinėje ši

I APIMTIS 1 akušrLIGOMNhb Al IM I Ib skyrius (G() 1()V1|) 
“Ligoninės teritorija su- dykla, naujagimių 

daro 49 hektarus arba 122 riai ir kt. 
amerikoniškus akrus. Apie 
trečdalis užsodintas 
medžių sodu ligoniu 
nimui.

Okupacijos metais 
čiai ligoninę labai nunioko
jo; išplėšė kamštines kori
dorių grindis, linoleumą iš 
palatų, suardė ventiliacijos 
sistemą, telefonų tinklą ir 
tt.; taip pat išvežė visą' 
aparatūrą bei inventorių. 
Atstatvmo darbai pareika
lavo didelių pastangų. 1945 
metų gruodžio mėnesi i li
goninę buvo perkelti iš 
miesto šie skyriai: clerma- 
t o 1 o g i n i s , vidaus ligų 
akušerinis - ginekologinis j 
nervu - psichios ligų — ■ 
viso 400 lovų. Pamažu bu-! 
vo likviduoti pagrindiniai ime viduryje centrinio kor- 
trūkumai ir ligoninės dar- puso. Jį visą užima akus-e- 
bo apimtis plėtėsi. Kadan- Ųnis II skyrius (20 lovų),

jos (60 lovų) ir d ietologi n i< 
(40 lovų) skyriai.

Illl-ojo aukšte rytinėje 
pusėje: traumatol o g i n i s

mechanizuotos
virtuvės blc

Septynmečio pirmūnai
FORMUOTOJAS 

ALBINAS BERKELIS
Apybraiža

Ukmergė yra šeštas savo

j jai). Org. metodiniame ka
lbinote yra sudaryti konsul
tantų terminiai planai, pa- 
Igal kuriuos ir išsiunčiamas 
prašomas k o n s u Itantas į

Šiuo motu ligoninėje yra'rajoną. Org. metodinio ka- 
[ 25 stacionariniai skyriai. Iš birote žinioje yra vienas 
jų kai kurie, kaip, pav., sanitarinis lėktuvas ir 4 

ikenfines ląstos chirurai ios. mašinos, kuriomis yra tei-
; neurochirurgijo

) i gijos, dietologinis, akušeri- minis.
-■nis tuberkuliozinis skyriai Konsultantais skiriami

valgį, ką mes matėme pa
ruoštą ligoniams. Buvo šil
tu barščiu ir bulviu košė; C. v v z
sumaltos mėsos bandukės; 
supiaustyti agurkai ir dau
giau bulvių košės. Paskiau 
blynų su žemuogių uogie
ne (jam) ir obuolių kam-i didumu miestas Tarybų Lie- 
potas. Žinoma, kai kuriems I tavoje. Stambios pramonės 
yra pritaikomas ir lengves-1č,a ko1 kas nSra- ^vystys ji 
nis valgis kur tik įnikai in
ge. pagal ligą. Buvome la
bai sotūs po šių pietų.

Dr. Jašinskas mums iš
aiškino, kad jis gali paval
gydinti ligonius jo klinikos 

aukštos kvalifi- patalpose už 7 rublius į die- 
Chirurgai ir akus-Iną, kas išeitų apie $1.33 į 
ai ne mažės.nes diene

1 nespėjęs nusimesti kariškų rū 
! bų Albinas Berkelis vėl atsi 
rado liejimo ceche, 
bar buvo jau nebe 
nas. Kariuomenėje 
galvojo apie savo
domėjosi atitinkama technin.

Visa tai jam išėji 
Netrukus visa 

ir kalbėjo apie

Bet da 
tas AIbi 
jis dauj 
profesiją

dar negreit, ir gal todėl dar
bininkas Berkelis savo sūnų 
Albiną, vos baigusį keturias 
klases, pasiuntė 
tų mokyklą.

—Jei jauno 
amatas, jis bus 
suom.enei, o ir

Į miesto ama-

ga
Al

ste

literatūra. 
į naudą, 
m.ykla tik 
biną :

—Girdėjote? Berkelis
buklus daro. Vietoj keturii 
liejimų pagal normą, jis plie 
kia po devynis. Ir visus b- 
broko.

Albinas paima lydinį, prisi 
merkęs žiūri į masyvų korpu 
są, stengiasi įžvelgti metai 
mažiausius trūkumus, o ji 
nėra. Lygus ketus malonia 
šaldo pirštus: jokios pūslelės 
jokios tuštumos.

—Lydinys kaip ledas, imi 
ir valgyk,— gėrisi buvęs mo 
kytojas Mykolas šidagis. Al 
binas nieko neatsako. Jis su 
si kaupęs galvoja apie nauju 
darbus. Juk gamykla gav< 
naują užduotį — pradėti įsi 
savinti presų gamybą. O š 
darbą patikėjo jam, Albinu 
Berkeliui, kurį dabar "Ko 
munare” skaito vienu iš ge 
riaušių gamybininkų.

Nors Albinas Berkelis jai 
skaitosi prityrusiu formuoto 

5|ju, bet šiame darbe jam te 
ko nugalėti nemaža sunkumu 
Ypatingai reikėjo pasukti gal 
vą liejant preso stovus. Stry 
pus gaminti teko ne visa 
įprastu būdu. Nauja dėtai 

i skyrėsi nuo iki šiol gamina 
,mų savo didumu, 
beveik toną. Teko 
naują liejimo būdą, 
keisti. šis darbas 
ypatingo atidumo.
nežiūrint visko, liejinys -buv< 
pagamintas be broko.

Tuo pačiu buvo išlaikyta 
dar vienas egzaminas. Atro 
do, reikėjo džiaugtis, o Anta 
no Berkelio veidas buvo apsi 
niaukęs. Tik vakare, po dar 
be, kai jau buvo atvėsęs dar 
bo įkarštis, ' Albinas atvėr- 
širdį savo draugui Mykolu 
Šidagiui:

—žinių man trūksta... A 
toli važiuosi su amatų mo 
kyklos pažymėjimu? Septyn 
mėtį vykdant vos spėji bėgt 
su gyvenimu.

Prasidėjo pokalbis apie ko 
munistines brigadas, apT 
technikos pažangą ir ateitie 
perspektyvas, šidagis pritar
ei raugo planams ir Albinas 
pasiruošęs, sėkmingai išlaik- 
egzaminus į vidurinės mo 
kyklos devintą klasę. O pas 
kui, žiūrėk, ir apie institut; 
pagalvoti galima. Pats Albi 
nas tvirtai puoselėja viltį: ji 
taps inžinierium. Jau daba 
kalbama apie gamyklos re 
konstrukciją, 
pabaigoj 
naras” 
mašinų 
r i k u , 
tipų stakles. Naujai respub 
likos staklių pramonei nepa 
prastai reikalingi 
specialistai.

...Sūpų Albiną 
lanko žilas tėvas, 
jau pensininkas. Senas darbi 
ninkas su pavydu žiūri į jau

Ne taip bu 
vo jaunystės metais. Tad. 
darbininko sūnus nedrįso sva 
joti apie aukštąjį mokslu 

j Kasdien mintis užvaldydav, 
vienas vienintelis klausimas 
Duonos.

Aplankęs sūnų tėvas kiek 
vieną kartą bando palygint 
dabartį su praeitimi, o sūnų 
vis jį nutraukia:

—čia nėra ko lyginti. Tav 
jaunystėje gyvenimą tvark 

1 ponai, o dabar mes paty 
1 tvarkomės. ,

—Nueik kol kas į kiną, ne 
aš kurį laiką būsiu užimtas.

Tėvas išeina pasižiūrėti fij 
mo, o Albinas skuba į susi 
rinkimą. Mat, jis be kįtkc 
dar ir profsąjungose cech- 
organizacijos pirmin i n k a s 
Septynmečio pirmūnui Albinu 
Berkeliui užtenka laiko i 
darbui, ir mokslui, ir prame 
goms, ir visuomeninei veikla: 
Toks jau tarybinių žmonių— 
septynmečio pirmūnų — cha 
rakteris.

tu- 
pri 
Sū- 
įsi-pagal paprastą rub- 

įlių valiutą (4 rubliai už 
$1.00), arba 70 c. i dieną, 

naudosime turistu 
rublio valiutą (10 rublių už

K į širdį
Mokykloje

O kai ją
laiką apie

Ekstra konsultacija 
nos rajonams teikiama 
uos ii nakties metu.”

MES MATĖME
inlireuniat i n i s

12 (akušerijos, i mirgai darė

Jonas Stanislovaitis

muse už uvdoma C. >•/ c

yra 200 terapi-

Be to, šiame auk 
auditorija, 

oteka, ir skaitykla.
IV-cjo aukšto rytu 

statyti 19371 lyja ginekologinis o 
už vines (45) lovų)’ ir

die- jeigu

vais- 
maiti-

vokie-

gi lovų skaičius pirm 2-ojo 
karo Lietuvoje buvo mažas, 
todėl būtina buvo jų skai
čių didinti. Šiuo tikslu, pa
stačius naujus priestatus, 
lovų skaičius buvo palaips
niui didinamas. 1946 m. li
goninėje buvo 600 lovų, 
1948 m. 720; 1949 m. SOO; 
1952 m. 900; 1953 m. 
000; 954 m. 1,050; 1955 
1,200.

PASTATAI
Ligoninė susideda iš 6 di

delių pastatų, kurie yra su
jungti vienas su kitu pože
miniais koridoriais. Bend
ra visų, pastatų kvadratū- 
ra 38,708 ketvir t a i n i a i 
metrai, o kubatūra — 149,-1 
750 kubiškų metrų.

I-as CENTRINIS PA- 
/ STATAS yra didžiausias, 

* \4-rių aukštų, o vidurinė 
dalis 6-ių. Centrinio pasta
to rūsyje yra ligonių rūbų, 
medžiagų, inventoriaus ir 
kiti sandėliai, 4 išleidžia
mieji kambariai, baln-eo- 
fizioterapijos skyrius, kli
nikinė laboratorija, rentge
no skyrius, radio izotopų 
laboratorija, akus erinio 
skyriaus sanitarijos pralei- 
dėjas, pieno mišinių virtu
vė ir kt.

Pirmojo aukšto centre 
yra vestibiulis. Jame yra 
spaudos kioskas ir paštas- 
telefonas - telegrafas. Į ry
tus nuo vestibiulio visą plo
tą užima stomatologinis 
skyrius - stacionaras ( 3 0 
lovų) su poliklinikiniu sky- 

x rium ir moterų konsultaci
ja

Vakarinę I-o j o aukšto 
'dalį užima kūdikių 50 lovų 
ir vaikų ligų 50 lovų sky
riai, kur yra auditorija.
- Il-ojo aukšto rytinėje 
pusėje yra neurochirurgi- 
ginis (50 lovų), aseptinis 
(40 lovų) ir urologinis (30

m.

stoma tologi jo?, 
sų-nesies-gerk- 

iiervu-psichil

iki nė

1100 vaikų, 190 akušeriniiĮ-
1 ginekologinių, 205 tuberku-

1, 30 ausu-no-- ' i.V-asis aukštas yra pačia-| įi()Zės, 45 akiu

i gudų

čia taip pat yra gimdykla 
naujagimių kambariai.

Vl-ajame aukšte yra aku 
šerinis tuberkuliozinis sky 
rius su 20 lovų.

II — TUBERKULIOZI
NIS KORPUSAS randasi Į 
šiaurvakarius nuo ccntri- S() 
nįo pastato, 3-jų aukštų.

1- jame aukšte yra vaikų 1 P< 
plaučių. tuberkuliozes ir 
vaikų tuberkuliozinio me- ’M 
ningito skyriai (85 lovos),

2- jį aukštą užima suau- s/> 
gusiųjų plaučių tuberkulio
zinis ir tuberkuliozinio me
ningito skyrius (80 lovų).

3- jame aukšte yra kaulų 1 
tuberkuliozės skyrius su 40' 
lovų.

III NERVŲ-PSICHINIŲ1 
LIGŲ PASTATAS: 1-aja- 
me aukšte yra psichikos Ii-j 
gų skyrius (65 lovos); 2-ą-; 
jį aukštą užima nervų ligų' 
skyrius (75 lovos). j

IV — PATOLOGIJOS 
ANATOMIJOS KORPU- 
SAS: 2-jame aukšte yra 
dvi muziejaus salės, studi
jų salės, histologinė labo
ratorija ir kt.

V— P0LIKLINIK1NI0 
SKYRIAUS KORPUSAS, 
keturių aukštų: 1-ajame jo 
aukšte yra org. metodinis 
kabinetas, medicinos statis
tikos skyrius, ligonių priė
mimo skyrius, rentgeno ka
binetas ir kt.; 2 - a j a m e 
aukšte yra vaikų poli klini
kinis skyrius, fizioterapi
jos ir gydomosios mankštos 
skyriai; 3-ajame aukšte 
yra suaugusiųjų poliklini- 
kinis skyrius su laboratori
jomis, eilė kabinetų ir re
gistracijos salė; 4-ajamejkinės ligoninės org. metodi- 
aukšte yra suaugusiųjų ir 
vaikų prieš-tuberkulioziniai 
dispenseriai ir priešingoj 
daly ausų-nosies-gerklės li
gų ir akių ligų kabinetai.

VI—ŪKINIS KORPU-

. menys

Vidurinio Medicinos Per-

Jaiinm

Administracijos - Ū k i o 
<Heines Personalo 333 
1958 m. visuose1 skyriuo- 
gulėjo 17,891 ligonis ir

09,747 ligoniai.
Ligoninė aptarnauja dali

kalnio rajoną, kuriame yra 
50,000 gyventojų, ir, be to, 
metodiškai vadovauja, tei-

vyro rankose 
naudingas vi- 
pats tada 

rėš sąlygas gyventi kaip 
dera, — kalbėjo tėvas, 
nūs Albinas giliai 
dėjo tėvo žodžius, 
jis buvo pirmūnas, 
baigė, tėvas, visą
tai svojojęs, kažkodėl neapsi
džiaugė.

—Kažkaip nelaiku baigei. 
Vos pradėsi dirbti, žiūrėk jau 
į kariuomenę metas. Laikinai 
teks pasibastyti namuose...

Sūnus Albinas galvojo ki
taip. Jis nė nemano veltui 
gaišti laiko. Dar tą pačią sa
vaitę Albinas išvyko į respub
likos sostinę Vilnių ir atėjo į 
žemės ūkio mašinų gamyklą 
"Komunarą.” Gamyklai besi
plečiant labai trūko darbo jė
gos ir todėl Albiną, ir dar bai
gusį amatų mokyklą, priėmė 
išskėstomis rankomis.

Mokyklos baigimo pažymė- 
■ atsisveikinome su Dr? Ja-| £ kart?. Ažiugino_

Visi įrengimai ir švara 'šinsku, padėkoję jam už 
tolygūs tam, ką mes rastu-i malonų priėmimą, 
me Jungtinėse Valstijose.| 
Matėme1 visokių rūšių vais
tų, i r I Jętuvoje galima gau- 
li visokiu reikalingu vais- 
iu. Visokius anti-biotikus,

I ie n i c i 1 i ną, t e 1 ‘ramyce-

Dr. Jašinskas mums aiš- 
su kino, kad viskas yra sunau- 

maloniai Jojama virtuvėje.
Išlnikos yra ūkis, kur augina

kur .kiaules, karves dėl pieno ir
Taipgi augina ir 

jauną vaikiną, kuris I kitus valgius dėl ligonių,
atvežtas su sulaužyta | Sodas duoda vaisių. Tik
Aš nuėmiau nuotrau- i duoną perka iš kepyklos.

Vėliau, kada lankėme 
•gijos operacini bloką, i

mums kliniką
buvome skyriuje, 

j sužeistieji priimami, ir ma-į vištas. 
I leme

Prie kli-

PIRMOS RŪŠIES 
GYDYMAS

Po 8 valandų mumsii- ■ Po 8 valandų mums at- 
irįrodė, kad viską matėme, ir

ir mystecliną ga
mina Tarybų Sąjungoje, ir 
jų galima gauti kįek tik 
nori arba kiek yra reikalin
ga. Del nuomaro turi ir 
naudoja dilantiną ir myso- 
liną, taip kaip mes darome 
Jungtinėse Valstijose. Tas 
parodo, kad jie nėra atsili- 

I kę naudojime moderniškų 
vaistu.

Gydymas nieko nekainuo
ja, h’ net dovanai plaukus 
nukerpa ir barzda nuskuta. 
Ir kada darbininkas serga 

.ligoninėje, jam apmokama

|ną, tačiau netrukus pasirodė 
lyg ir nereikalingas. Mokyk- j 
loję įgytos žinios, neparemtos 
praktika, buvo labai silpnos. 
Vistik nežiūrint į nieką Albi
nas energingai griebėsi lieji
mo, tačiau... Pirmieji rezul
tatai buvo tokie, kad norėjo
si griebtis už galvos ir bėgti 
kur kojos neša. Viskas, atro
do, buvo daroma gerai, steng
tasi. o kai rytą atėjęs pasi
žiūri į vakarykšius liejinius— 
juose pilna tuštumų. Aiškus

i brokas. Bet kame jo priežas-

Būnant Vilniaus Sveika
tos Vyriausybės Departa
mente kiek vėliau buvo 
mums išaiškinta keletas da
lykų. Felčeriai uždirba nuo | 
300 iki 400 rublių į mėne
sį ; medikališkos sesutės 
gauna 300 rublių į mėnesį; 
gydytojai pradeda nuo 725 
rublių į mėnesį; po 5 metų 
gauna 850 rublių; o po 10 įys? 
metų pasiekia 1,050 rub
liu. Paprastai, gydyt O j a S vo išspręsti neaiškias gamybi- 
dirba 6l/2 valandos i diena, nes problemas ir jis kreipėsi

Vienam Albinui sunku bu-

į draugus pagalbos, šalia dir
bęs formuotojas Mykolas ši
dagis mielai apsiėmė šefuoti 
naujoką. Vyresniam draugui 
vadovaujant Albinas netingė
davo padirbėti prie formų, O 
netrukus paaiškėjo ir broko 
priežastis: žemė buvo perne
lyg suspausta ir dujos nega- 

sifilio šankeris'lodavo išeiti. Albinas pradeio 
1940 daryti papildomas angas, dar

bas pradėjo sektis.
Vos spėjo Albinas apsipras^

Lietuvoje mirtingumas 
nupuolė 10% nuo 1940 m.; 
gimimas užaugo 14*/2%.

Difterija visai išnaikin
ta; vidurių šiltinė nebepa
sirodo; trachoma jau nuga
lėta; nuomaras labai retai 
matomas; l_ 
nėra matomas nuo 
metų, nors kai kada jis pa-
siredo Klaipėdoje, kadangi ti darbe ir įsigilinti į gamy- 
čia atvyksta jūrininkai iš —1—— 
kitų šalių.

Tai toks yra mano rapor
tas iš aplankymo Respubli
kines Kauno Klinikinės Li-

. Aš galiu tvirtinti, I
kad gydymas Lietuvoje yra jau nė savo nosies čia nepa-

- ■•*7 °"” <7---- A-v pirmos rūšies.šokių reikalingų vaistų. As>J v. •'' *■ . . , . T.unlrripin 1

DAR APIE VAISTUS
Klausėme Dr. Jašinską, 

kodėl Lietuvos žmonės rašo 
giminėms A m e r i k oje ir 
prašo vaistų. Ar yra sto-\ CHO L U, X 11 Y i Cl O Iv/ • —

Atsakė, kad nėra, sto- ^°^lne!•
ir ligoniai gali gauti vi-

pats žinau apie vieną įvykį, 
kur giminė atsiuntė net 
gydytojo receptą dėl str-ep- 
tomycino tuberkuliozei gy
dyti. Vaistininkas čia Wa- 
terburyje paklausė: Ar vi
sai klinikai perkate vais

ytus, ar tik jūsų giminei? 
pasirodė, kad buvo 

reikalauta gana vaistų vi- 
Tai, mat, ko-
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Paryžius. — Anglijos

Ji svėr< 
pritaikyt 

kai ką pa 
reikalav< 

Tačiau

bos paslaptis, kai jau reikėjo 
palikti ir “Komunarą” ir Vil
nių. Tėvynė pašaukė Albiną 
atlikti pilietinę pareigą. My
kolui šidagiui gaila buvo skir
tis su jaunu draugu.

—Po kariškos tarnybos tai

rodyąi ? — teiravosi šidagis, 
nežinodamas, kad jaunas for
muotojas visa širdimi buvo pa
milęs gamyklą, savo darbą ir 

Dėl to neži- 
Bai-

Septynm e č i • 
gamykla "Komu 

iš žemės ūki* 
gamyklos taps fab 
išleidžiančiu įvairi.

kvalifikuot

sulinei ją Kauno zonai, tu
rinčiai apie 600,000 gyven- 
t()jų.

Kauno zonoje yra 21. ra- Mat, 
'jonine ligoninė, 38 apylin- 

ligcninės, 41 apylinki-1 sai klinikai, 
unbulatorija ir 107 fel-!kių atsitikimų yra. Aš ži- 

akušerių punktai, I nau, kad tie prašymai yra 
aptarnauja 676 gy- į daromi tik tam, kad gautų 

vaistų dėl pardavimo juo
dojoje rinkoje. Nors val
džia bando tą sustabdyti, 
bet labai sunku sugauti 
prasikaltėlius. Iš kitos pu
sės, jeigu ligonis taip sun
kiai. s-erga, kad jam reikia 
vaistų iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų, tai supraski
te, kad jis gali numirti, iki 
tie vaistai jį pasieks—ims 
gal mėnesį arba du siun
čiant paprastu paštu. Vie
toj daug greičiau galėtų 
gauti tų pačių vaistų.

LIGONIŲ VALGIS
Pietų laiku pasiekėme 

virtuvę, kur parodė, ką li
goniai gaus tą'dieną val
gyti, ir mums atrodė, kad 
valgis gana skanus ir so
ti ngas. Po to pakvietė mus 
ant pietų ir davė tą patį

ne
ceriu -
kuriuos

1,800 medicinos

nikinės ligonines specialis
tai padeda rajonų gydyto
jams atlikti eilę profilakti
nių darbų. Du kartus me
tuose p a d e d a patikrinti 
Katino zonoje esamų vaikų 
namų auklėtinių sveikatą. 
Vasaros sezono metu tikri
namas vaikų sveikatos sto
vis pionierių stovyklose.

Rajoninės ligoninės vy
riausias gydytojas telefonu 
arba telegrama p r a n e š a 
Respublikinės Kauno klini-

niam kabinetui, kad | j a m 
reikalingas tokios tai speci
alybės konsultantas arba 
kita kuri pagalba (pav., 
konservuotas kraujas, arba 
lėktuvas ligonio evakuaci-

ir visą kolektyvą.
Francūzijos užsienio minis- nojimo Albino žodžiai: 
trai bando prašalinti abie- g™ybą tuojau grisiu ga-

* wAirlrlAvV7 Rntrl/Anii UidnoriHI

jų šalių skirtumus užsienio 
reikaluose. /

myklon” — Mykolui šidagiui 
nuskambėjo neįtikinančiai.

O vistik Albinas grįžo. Dar nųjų gyvenimą.

LABAI RIMTAS KLAUSIMAS
“Draugai!

Rašau norėdamas pasidalyti su Jumis keletu minčių. 
Noriu paklausti, kaip bus su maistu Laisvės koncerte, 
kada parengimas bus Schwaben svetainėje? Būtų gerai, 
kad apie tai praneštumėte. Aš maniau atvažiuoti šeš
tadienį, lapkričio 28 d., ir dalyvauti Namo bendrovės 
suvažiavime, bet dabar, dėl susidėjusių gyvenimo aplin
kybių, negalima bus tai padaryti. Viskas, ką galima bus 
padaryti, tai aš su Elzbieta atvažiuosime į Laisvės kon
certą šeštadienio vakare. Mes važiuosime į Eddystone 
pas Lipčių, o iš ten važiuosime į koncertą. Kartu, kaip 
visados, taip ir šį kartą, važiuos Šlajus ir dar kai kas.

Draugiškai,.
J. A. Bekampis”

Draugas Bekampis primena labai svarbų dalyką, 
būtent restoraną. Schwaben Hall turi labai gerą resto
raną, ir kas tik iš dalyvių norės, ten galės pavalgyti ge
rus pietus.

Linksma, kad draugai iš toliau rengiasi atvažiuoti 
į koncertą.

Laisves Administracija

3 pusi. Laisve (Liberty). Pienktad., lapkr. (Nov.) 20,1959

dažnai ap 
kuris daba

J. Chlivickas

Teheranas. —Tarybų S3 
junga nori su Iranu susi 
tarti aliejaus reikalais. Sa 
koma, kad TSRS siųlo Ira 
nui 85 procentus pelno.



onas Kaškaitis (1)

ATSIMINIMAI APIE J. ŠOKA.
•J

Tas mielasis, nuoširdusis, patvarusis 
raugas Juozas Šukys! Taip ryškiai 
aip skaisčiai tebežiba jis mano saulėtoj 
tsiminimų pievoj, tarytum koks įstabus 
iepaprastas egzotiškas žolynas.

O ir iš tikro jis buvo įstabus, nepa
rastas, egzotiškas, — visu savo plačiu 
ocialistiniu užmoju ir įkarščiu, savo 
įuolatiniu jaunuolišku entuziazmu, sa- 
o nenuilstamu daugiaspalviu veiklumu 
r tokiu būdingu atviru, šiltu bičiuliš- 
umu, magnetišku humanizmu ir nepa- 
mkiamu veržlumu vis žygiuoti, siektis 
•irmyn ir pirmyn, kur veda, ragina 
lirguliuojanti socializmo žvaigždė.

Juozas šūkis

Juozuką Šukį aš vis įsivaizduoju tokį 
at žvalų, judrų, simpatingą jaunuolį, 
aip jis man akin įkrito pat pirmutinį 
artą. Iš tiesų, draugas Šukys ir buvo 
ats pirmutinis Amerikoj mano pamaty- 
as pažangus vienmintis lietuvis, m a n 
tsiradus rūsčių politinių bangų išmes
im klaikiame Atlanto pakrašty, tvan- 
iam, suodinam Niujorko skruzdėlyno.
Pasiekęs Niujorką kovo mėn. 1906 m., 

eturėdamas anei jokio Amerikoj gimi- 
ės ar pažįstamo, jau tris mėnesius 
kurdau su dviem lenkučiais bernaičiais, 
nkštam vienalangiam pačioje palubėj 
ambarėly, aštuntame aukšte Eldridge 
atvelėj, gale Viliamsburgo tilto, šiukš- 
noj, pakvipusioj apylinkėj.
Dirbęs tuomet garsiojoj Kaslegarnėj 

Castle Garden, Ellis Island), imigran- 
ą išlaipinimo milžiniškoj patalpoj, Bet
as Mikolainis, Rusijos ir Lietuvos ke- 
‘ivių inspektorius, suvedė mane į pažiil

su gana pažangiais lenkais imigran- 
ais Niujorko žemutiniam gale, 452 
'herry st. Pas Joną Žychlinskį (laiška- 
ešį) vietos nebuvo, tai ir teko man la- 
ai kukliai ir skurdžiai gyventi su dviem 
mkučiais mažučiam kambariuke. Ir 
i r b o m kartu visi trys didžiuliame 

pausdinimo presų fabrike, Hoe Co., ga- 
> Grandstričio palei Rytinį upelį (East 
iver).

Buvo vaiskus vasaros sekmadienio ry- 
is. Abu mano lenkai draugai anksti 
uvo išvažiavę kur į išvykas, o aš kiurk- 
įjau prie staliuko ir skaičiau, grabalio
tu jau anglišką knygą “Shades a n d 
hadows” (pavėniai ir šešėliai), sten- 
iaus pramokti angliškąi, su pagalba 
uo Mikola i nio pirkto A. Lalio žodyno.
Pačiam viršutiniam, aštuntam aukš- 

i, toli nuo gatvės triukšmo, buvo vie- 
iša ir tyku ramu. Tik iš tolo mano aū
is pasiekdavo nuo Viliamsburgo tilto 
'•am va jų skambalai ir automobilių birz- 
imas.

PIRMUTINIS SUSITIKIMAS 
SU ŠUKIU

Buvau susikaupęs ir įsigilinęs į apy- 
įką. Tik staiga išgirdau: kas tai iš 
mgvėlio pabarbeno į duris. Na, bra, kas 
i čia dabar? Striokt pašokau, atrak 1- 
au, atidariau duris. Į mane draugiškai, 
Itai sužiuro trys nepažįstami vyrų 
eidai, su mandagia lietuviška šypsena, 
'uojau pastebėjau būdingus lietuviškus 
eidų bruožus: šviesius plaukus, mėly- 
as akis, platokas nosų šnerves. Du bu- 
o su smailom barzdelėm, trečias—blys- 
iu skustu veidu.
—Ar čia gyvena Jonas Kaškiaučius? 

tudentas? — paklausė vidutinio ūgio 
kinkuotas vyras su barzdele.
—Čia. Prašom gi vidun.
Klausėjas laikė rankoj atskleistą laiš- 

ą, paduoda jį man. Smalsiai sužiurau, 
kaitau: gi čia apie mane... Rašo man 
erai pažįstama ‘ranka, aiški daktaro P. 
Tsmino rašysena. Kai buvau 16 dienų 
psistojęs Tilžėj, pinigų tolesnei kelio- 
ei belaukdamas, gyvenau kartu su įžy
miu socialistu darbuotoju, Rusijos 1905

m. revoliucijos bėgliu, daktaru Visminu, 
kuris, tarp kitko, buvo revoliucionierių 
šelpimo paskirtims.

Rašo jis Čikagon daktarui A. L. 
Graičiūnui, kad, girdi, atvažiavo Ameri
kon revoliucijos pabėgėlis, studentas Jo
nas Kaškiaučius, darbštus vyrukas. Kai
po revoliucionierių šelpimo pirminin
kas, jūs, kolega daktare, susisiekite su 
brukliniškiais: tegul jie suieško į Niu
jorką pribuvusį tą studentą, tegul juo 
pasirūpina... “neduokite jam pražūt 
tarp svetimų, nepažįstamų žmonių”...

Stebuklai. Šmėžinėjo man galvoj 
mintys, vaizdai. Ir kaipgi čia dabar ma
ne surado?

Akiniuotasis vyras, su tokia pat žvit- 
ra šypsena, galvą linktelėjęs, tarė:

—Susipažinkim.* Juozas Šukys.
Pasispaudėm rankas. Pajutau šiurkš

toką darbininko delną.
—Jonas Grinius... Jonas Litvaitis...
—Miela susipažinti. O pas,mane čia 

nėr kur nė svečiam atsisėsti. Ta trigu- 
lė lova visą kambariuką užima... tik vie
nas krėsliukas ir tas išklibęs...

—Nesirūpinkite, mes tuojau visi ir 
maunam, ir Jūs kartu.
—Ai ai ai! O sakykit, kaipgi jūs ma-

—Vat ir sumedžiojom. Gavom nuo 
Graičiūno šį laišką. Kreipėmės į imi
grantų išlaipinimo stotį. O ten Miko
lainis ir davė jūsų adresą palei East ri
ver—452 Cherry st. Tenai toks plačia- 
barzdis lenkas nurodė ir jūsų šitą gūž
telę. Na, tai ir eime.

Skubiai apsivilkau ir nužengėm visi 
žemyn. Tais įvijais laiptais laipiot tai 
ir kojas nukerta. Gatvelėm, skersgat
viais pasiekėm ir platesnę Grand gatvę. 
Gatvės gale platūs mediniai vartai. Pa
rašas viršuj “Grand street ferry.” Man 
tai naujiena, įdomu. Būdelėj Šukys nu
pirko 4 pervežimui bilietėlius, .po 2 cen
tu. Štai ir keltalaivis, triaukštis toks, 
daugialangis, baltas. Suėjom, susėdom 
keturiese .eilėj, aš vidury tarp Šukio ir 
Griniaus.

—Tai kur dabar važiuojam?
—Į Brukliną, į Lietuvių tautišką na

mą. Bus didelės prakalbos. Štai ir pla
katas.

Skaitau rausvą lapelį. Kviečiami vi
si... išgirsite iš Lietuvos pribuvusį re
voliucionierių... Pradžia kaip 2 vai. po 
pietų. Įžanga veltui. LSS komitetas...

—O kas gi tas revoliucionierius? — 
klausiu kiek sunerimęs, bene tik mane 
pristatys kalbėt... Neapsirikau.

—Ogi jūs, drauge Kaškiaučiau. 
Džiaugiamės jus pasigavę. Jūs mums 
papasakosite, ką matėt, ką pats paty
rėt...

—O, tai taip nelauktai, štai g i a i ! 
Nepr Įsirengęs...

—Prisirengimo či# nė nereikia. Ne
bijokite. Mūsų klausytojai paprasti dar
bo žmonės, o jūs juk esate pamokslus 
rėžę miesteliuose, — drąsiai užtikrino 
Šukys.

PAŽANGIŲJŲ BRUKLINIEČIŲ 
CENTRAS

Pro langą dirsčodamas, matau—-to 
Rytinio upelio esama plataus. Išėjom 
laukan, sustojom būry važiuolių kelta- 
laivio prieky. Gera, saulėta, vaisku, vė
su nuo vandens. Juozas Šukys atrodo 
man toks artimas, kaip ir seniai pažįs
tamas. Toks įtikinančiai atviras jo vei
das, geros ramios akys veizdi pro aki
nius. Gelsva nusmailinta barzdelė, ūse
liai, žandinės. Veidas atrodo jaunas, 
energingas, judrus, kupinas nuotaikos. 
Kiek jam gali būt metų? Gal bent de
šimčia už mane vyresnis. Protarpiais 
ką tarstelia ir Jonas Grinius. Paklau
siau jį:

—Tai tamsta gal daktaro Kazio Gri
niaus brolis?

—Taip, brolis. Jūs mano brolį pažįs
tate?

—Ne, nebuvau susitikęs, bet dažnai 
laikraščiuose apie jį užeidavau, atvaiz
dą mačiau. Turį panašumo į jus, drau
ge. . .

Grinius patenkintas šypsosi. Tamsė
lesnių plaukų už Šukį. Tiek pat su nu
smailinta, suglostyta barzdele. Balsas 
jam plonesnis už Šukio, visai tenor iš
kas. O trečiasis draugas, Litvaitis, la
bai tylus, kuklus. Atrodo už visus jau
nesnis.

—O štai ir mūsų miestas, Bruklinas, 
—atsainiai pastebėjo Šukys. Ir kertam,

barškinam šiurkštų Šaligatvį.
čia tiek pat pdrašai rodo: “Grand 
street.” Pati gatvė grįsta padrikai, ne
lygiais apvalais akmenim, Tik kelios 
minutės, o štai ir “Lietuvių tautiškas 
namas,” auksinėm raidėm parašas ant 
juodos lentos, viršum didžiųjų svetainės 
durų. Primušti keli plakatai. Namas 
triaukštis, seniai rudai dažytas, jau ap
šiuręs ir aptrupėjęs. Tačiau viduj vis
kas ^atrodė jaukiai ir tvarkingai.

-7-Štai va mūsų didžioji svetainė,— 
atidaręs duris ir pavedėjęs aukštėliau 
priekiniais laipteliais, svetingai paaiški-

—Čia bus ir prakalbos po pietų. Ma
tysite, kiek čia prisimuša publikos. O 
apačioj tokio pat didumo banketų ir 
vaišių salė. Dabar eime į viršų. Ant
ram aukšte trys mažesnės saliukės, o 
trečiame aukšte—tai jau privatūs kam
bariai. Štai šitas mano kambarys. Pri
sėskite minutę, eisime tuoj pietų už
kąsti. — Kambarys pavidutinis, trys 
užpakaliniai langai. Matytis aptverti 
kiemukai, darželiai, medeliai. Ant len
tynėlės pridėliota knygų, brošiūrų, laik
raščių, ant stalo taipgi.

—Na, vyručiai, pietų,— šmikščiai pa
ragino Šukys.

Ir išgužėjom visi keturi. Tik keli 
žingsniai nuo Tautiško namo ir
viškj valgyklėlė. Jau stiprinosi prie 
stalų būrelis lietuviškų tipų, vis 
jauni vyrukai. Susėdom ir mes. 
geni po lėkštę kaimiškų kopūstų, ;
balą dešros, kokių tai sklindžių su uo
giene.

■—Grikiniai blynai, juoda duona, —• 
gyrė ir gardžiavosi draugai,—tai kaip 
namie. Valgyklėlę užlaiko ’mūsiškiai

Matau, Čią pavaišint reikia,-nors ir kukliai. .> O\ 
čia nebrangu: 25 centai—-pilni pietūs, 
su visais prievalgiais. Imkite daugiau. 
Konfitūrų. Čia jau amerikiniai, šitie su 
razinom, anie su braškėm.. Imkite dar 
blynelių, sveika.

Nagi ir vaišingumas to mielo draugo 
Šukio. Pagyvėjo nuotaika. Artimesni 
pasidarėm, drąsesni.. Valgymas draugėj 
gražiai suartina žmones. Šukys turėjo 
sidabrinį laikrodėlį, laikė liemenės kiše
nėj, be grandinėlės, tik su guminiu bum
buliuku aplink kakliuką, kad neišsmuk
tų iš kišenės.

—Dar turime gerą pusvalandį. Aš 
jum dar ką ap rody siu viduj, mūsų di
džiąją salę.

Ir nusekėm paskui Šukį., Vėl įėjom į 
didžiąją salę, o prie salės durų jau sto
viniavo ankstyvieji klausytojai. Apve
džiojo Šukys, aprodė porą užpakalinių 
kambarėlių, tinkamų užkandžiams ir 
alui pardavinėti. Svetainės priekis įdo
mesnis. Palei uždangos kraštus susta
tinėtos dekoracijos, kokiam teatrui. Pri
kabinėta veidrodžių, o apačioj stalinėlės 
ir lentynėlės su pomadomis, tepalais, da
lyvėmis, pudromis, grimais. Tai 
grimavimo reikmenys.

(Bus daugiau)

vis

lietu-

; tokie 
Išval- 

po ga-

Neskubėdami, šnekėdami, gerai, so
čiai prisikirtom.

—Kiek tokie pietūs atsieina? —■ pa
klausiau Šukio.

—Nesirūpinkite, aš užmokėsiu. Sve-

Apie senatvę
Ką tik buvom jauni, štai pasenom, 
Jau plaukai lyg šarma pilnaty.— 
Mes todėl šitoj žemėj gyvenam, 
Kad po mūsų gyventų kiti.
Kad gyventų geriau. Mes paliekam 
Naujai kartai saulėtus namus.
Su savim mes nepainiam nieko, 
Gal tik norą, kad gerbtų ji mus. 
Kad darželiuos, gegužiui atėjus, 
Vėlei skleistus žiedeliai gėlių. 
Ir kad vaikščiotų poros alėjoj, 
Ir neliautų kuždėti “Myliu”... 
Mes gyvename, dirbame, triūsiam, 
Kad neliktume niekam kalti, 
Kad atėjusių žemėn po mūsų 
Nenudrengtų šarma taip anksti.

J. Lapašinskas

rinko svarbiems^ reikalams? 
J. K/ Navalinskiėne rapor-^ 
tavo, kad pasiuntė į Laisvę 
$240.25 ir į Vilnį $100, viso 
1958 m. buvo pasiųsta 
$340.25. Nuošimtį $4.50 ji 
pridavė į skyriaus iždą, ir 
$4.50 į LLD 20 kp. iždą. 
Ona Wellus irgi pridavė 
nuošimtį po $1 į abu iždus.

A. Žemaitienė raportavo, 
kad su J. K. Navalinskiene 
surinko iš gerų prietelių ir 
pridavė sergančiai narei E; 
Okulevičienei $18.

Raportai priimti.
Į komitetą 1960 metams 

išrinktos: A. Maldaikienė 
pirmininke, M. Kulbienė se
kretore, Ona Wellus iždi
ninke, A. Žemaitienė duok
lių kolektore, J. K. Nava
linskiene ir M. Kazlauskie
nė laikraščių vajininkėmis.

Kadangi ižde yra virš 20 
dol., įnešta paaukoti sve- 
turgimių apgynimo reika
lams $5.

Ateinantis susirinkimas 
bus laikomas vasario mėn. 
Komitetas praneš dieną ir /

New Jersey naujienos
Drauge O. Vertelienė, gy-į perkeltas iš New Yorko į 
intinf.i Pninf. N .Tpfrpv vnlst-iin.venanti Point ’Pleasant, N. 

J., sunkiai serga. Pradžioje 
lapkričio jai padaryta ope
racija, ir iki šiol randasi li
goninėje.

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20-tos kuopos 
moterų skyriaus

Spalio 20 d. A. Klimo stu
dijoje įvyko skyriaus susi
rinkimas. Narių atsilankė 
nedaug. Bet atsilankiusios

New Jersey valstiją.
Smagu pranešti, kad P. 

Šolomskas persikėlė gyven
ti iš Brooklyno į New Jer-

Lankytojų nelei- sey valstiją. P. Š. gyvenda-
džia apart savųjų,dr jau 14 mas kartu su Dainium, nors svarstėme, diskusavome 
puskvorčių suteikta kraujo, tolokai nuo veikimo centro, svarbius dalykus, kaip pa-

Draugė Vertelienė, svei-, labai n:

Svarbus ir malonus 
sveikinimas

Moterų skyrius aplankė
me nuo Urugvajaus Lietu
vių centro moterų Valdybos 
sveikinimą, kurį pasirašo 
pirm. Z. Pranskevičiūtė ir 
sekr. Lucia Revickienė. Tą 
malonų sveikinimą parvežė 
drg. Jonas ir Anelė Stroliai, 
kada jie abu lankėsi Pietų 
Amerikoje—Urugvajuje ir 
Brazilijoje — praėjusį kok 
vo mėnesį. Jie lankŠ& Dar
bo redakcijoje ir tenykščia
me Ligįjjvitį* klube, kur su-' 
-tikp r^ėrūs p r o g r esV viųs 
Žmones. Drg. Strblienė pa
aukojo laikraščiui $5.

Stroliai sako, kad jie bu
vo labai užganėdinti tų t 
žmonių malonia ir draugiš
ka kompanija.

Vėliau Stroliai tame Lie
tuvių klube matė rodant

audingas organizaci-| gerinti klubo veiklą. Lig aPie darytės Melni- 
T.nsižinl voilci™. hmm kaitės gyvenimą ir kančias.ka būdama, daug prisidėjo mam darbe, būdamas LDS šiol veikimas buvo mažas,

3-sios apskritįes sekretorių. 
—o—

Siuvamų mašinų 4,800 
darbininkų, dirbančių Sin
ger dirbtuvėje, Elizabeth- 
port, N. J., po savaitės

prie organizacinio darbo. Ji 
yra LDS 14-tos kuopos sek
retorė ir mūsų spaudos pla
tintoja ir skaitytoja.

Na, ir prie sunkios pada
rytos operacijos širdis pa- «.,
blogėjo. Gi pats drg. Verte- streiko sugrįžo į darbą, 
lis paslydo ir susižeidė pe-1 Kompanija ir unijos loka- 
čius, sunkiai jaučiasi. Jųgy- las 461 AFL-CIO ir abiejų 
venimo vieta 138 Riviera viršininkai sakosi pasiten- 

' Dr., Point Pleasant, N. J. kinę sutarčia. Algų pakėli- 
j Linkiu draugei Vertelie- ™as nuo penkių iki 15-kos 
' nei ir jos gyvenimo draugui centų valandai. Standard 

! valandų pakeitimas.
Streikas prasidėjo 2-trą 

lapkričio ir baigėsi 9-ą lap
kričio. Pikietas buvo, bet 
streiklaužių nebuvo. Unijis- 
tai masiniame mitinge pri
ėmė sutartį, sakoma, vien-|

! sunkumus nugalėti ir vėl 
1 būti sveikųjų tarpe.

.—o—
Penkioliktą lapkričio įvy

ko LDS Trečiosios Apskri
ties komiteto posėdis. Daly
vavo seni ir nauji komiteto. V ''i Y '
nariai. Naujo komiteto są- balsiai. Ši dirbtuvė siuvamų 
statas yra toks: Pirminiu- .....................

• kas A. Skairius, sekr. P. 
šolomškas, finansų sekr. B. 
Makutėnas, ižd. A. Dainius.

Šiame posėdyje pateikta 
planas visų ateinančių metų 
veikimui ir, jeigu jis bus 
įvykdintas gyvenime, tai 
bus nuveikta gražus dar
bas. Vienas šių metų paren
gimas įvyks 12-tą gruodžio, 
tai bus išleistuvių bankie- 
tas A. Matuliui, kuris ap
leidžia New Jersey valstiją 
ir apsigyvens Lęvittown,Pa. 
Bankietas įvyks rusų sve
tainėje, 408 Court St., Eli
zabeth, N. J.

Na, ir nors mūsų broliško 
dukartsavaitinio laikraščio 
suvažiavimas įvyks kitais 
metais, bet buš pasveikin
tas su $25. Išrinkta delega
tas į Namo Bendrovės su
važiavimą. Pasiųsta užuo
jauta sergančiai O. Verte- 
lienei, i

daugiau metai ir pusė nei 
susirinkimai neįvyko regu
liariai.

Kaip ten nebuvę, mes kaip 
kurios' darbavomės pagal 
savo gyvenimo aplinkybes.

Komiteto raportai išduoti 
ir priimti. O Žemaitienė ra
portavo, kad keliolika narių 
jai užsimokėjo duokles. Mat, 
ji yra išrinkta tą darbą at
likti ir ji gerai darbuojasi.

Laikraščių vajininkės ra
portavo, kad atnaujino Lai
svę ir Vilnį, taipgi ir aukas

mašinų yra didžiausia. Pir
miau joje dirbo daug dau
giau darbininkų, negu da
bar. Joje dirbo ir dar dir
ba geras skaičius lietuvių.

New Jersey valstija šia
me “Laisvės” vajuje nekaip 
tepasirodė. Gal vėliau bus 
gergsni “prospektai”. Va
jaus lentelėje mes tebesame 
toli atsilikę. Elizabethiečiai 
dar niekuo nepasirodė. Ba- 
yonnės draugai jau dirba ir į 
tuojau jų darbo vaisiai bus 
žinomi.

Gaila, bet ir Sunku šį dar
bą dirbti. Tiems, kurie turi 
automobilius, lengviau Pa
siekti senus skaitytojus. Bet 
neturint karo, sunku, kuo-j 
met mūsų lietuviai tolokai 
gyvena vieni nuo kitų už-j 
miestyje. Pilietis

Daugiau įvairią parengi- 
ir" Apskrities iždas Laisvės naudai.

Detroit

A. J. Stroliai lankėsi pas 
savo brolius Povilą ir Joną 
Lašus ir jų šeimas, kurie 
gyvena Urugvajuje, o sese
lė ir švogeris Stakėnai, taip
gi ir brolis Juozas Lašas 
gyvena Brazilijoje. Visiems 
jie labai dėkingi už malonų 
priėmimą ir svetingumą.

Moterų skyrius dėkdja 
Lietuvių centro moterų Val
dybai už malonų sveikini
mą ir N. Strolienei už par
vežimą.

Koresp. J. K. N.

OPERA
Michigan

“ZAPOROŽIETIS
UŽ DUNOJAUS”

Suvaidins
CHICAGOS-ROSELANDO AIDO CHORAS 

iš Chicago, Illinois
VADOVAUJAMAS JUOZO KJENSTAVIČIAUS

Selun.. Lapkričio 22 Nov.
UKRAINIAN NATIONAL TEMPLE

465.5 Martin Sti’eet, prįe Michigan Avenue
Svetainė atdara 2 vai. po piety 
Perstatymas 8 :30 vai. po piety

{žangaą Iš AnkstoJU^75 Prie Dury S2.Q0

Užkandžiai, Skanūs Geismai
Rengia DETROITO, LIETUVIŲ KLJUBAS

■...................................'I " ........ UI '■ 1 .. ...... . - 1 — 1 "T.
.4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., lapkr. (Novj 20,1959“
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Džiaugsmo dienos Lietuvoje
LAPKRIČIO 7 DIENA 

VILNIUJE
Ar tenka aiškinti, kokiu 

entuziazmu visus didžius 
laimėjimus sutiko Lietuvos 
sostinė lapkričio 7 dieną, 
Spalio švenčių proga?

Pirma karta man teko C I

matyti vilniečių demonstra
ciją - paradą ar kaip bepa
vadintume. Nors oras bu- j 
vo nepalankus—lynojo, ta-' 
čiau dešimtys tūkstančių 
vilniečiu maršavo Stalino c _ . . iprospektu. Ėjo darbiniu-| 
kai, ėjo inteligentija, ėjo 

/U." ~ j s t u d e n tai, sportininkai! 
Man teko žodžiu ■ Entuziazmui rodėsi nebus 

naivius žmones įti- galo. Orkestrų m u z i k a , 
........  kad gausi A-1 žmonių dainos, vėliavos, ge- 

merikos lietuvių ekskursija,! lė sudarė nepaprastai įspū- 
kuri savo akimis matė jau Alingą vaizdą!
baigiamą šią statybą, grį-j _ Svarbu pabrėžti, k a d; 
žūsi galutinai nuramins i šūkis TAIKOS nustelbė vi- 
ten esančius reakcionierius sus kitus šūkius. (
ir parodys ju bergždžios! Tik šitoje eisenoje buvoi 
priešiškos* pro p agandos,galima pamatyti, kiek Vil- 
ni^nkystę.

“Drg. Chruščiovo vizitas kiekvieno fabriko darbinin- 
i JAV visai išblaškė įvai-

(Atkelta iš 2-ro pusi.)
\fin^se Amerikos Valstijose, 
teko kalbėtis su ten gyve
nančiais lietuviais ir apie 
N e m u n o hidroelektrines 
statybą. Pažangieji Ame
rikos lietuviai kartu džiau
gėsi su mumis šia statyba 
ir visiškai tikėjo, kad dar
bas bus baigtas anksčiau 
termino. Tačiau atsirado 
ten būrelis ir tokių, kurie 
visaip juodino šią statybą, 
skelbė, kad čia yra tik rek
lama, nuotraukos daromos į 
iš dekoracijų ir jokia Ne-į 
muno hidroelektrinė nešta-1 
tomą, 
šiuos 
kinti. Manau,

niuje yra fabrikų, nes

kai ėjo su savo transparen-
raus plauko reakcionierius tais, su savo Šukiais, su sa- 
ir pasuko juos kita krypti- vo darbo pirmūnais.

Visas Vilnius linksmai < 
pasipuošęs: visur vėliavos,; 
visur obalsiai už komuniz
mo statybą* už septynerių 
metų plano įvykdymą per 

ne-! šešerius bet penkerius me-
Išstatyti didžiuliai pa- Į

mi. (
“Kauno hidroelektrinė 

visam pasauliui parodė tie
są apie Tarybų Lietuvą. Ji 
atvėrė akis išsiblaškiusiems 
po pasaulį lietuviams, i._ 
žiūrint, kokiu pažiūrų jieitus- 
bebūtu " I veikslai: Markso, Engelso, |

'Lenino, Kapsuko taipgi j
Ypač man džiugu, kad' TSRS Kp vac]ovų.

Tarybų Lietuvos isto-. Nepaprastas dienas gy- 
dalyvavo vena Vilnius.

ms- pergaliu džiaugsmo
ins" nas! 
pa- •

šioje 
r i nėję statyboje 
ir Kauno Politechnikos 
tituto auklėtiniai, kad 
titutas, nors ir mažai, 
dėjo statytojams.

“Šiandieniai statybos 
vyriai inžinieriai Jonas _ 
laniškis, Petras Janulevi-j 
čius, Romualdas Charūnas, 
Petras Kaziūnas ir kiti uo-i 
liai ruošėsi didžiuliamsj 
darbams jau studijų me- i 
U ik Vadovaujami ? tokių i 
statybos veteranų, kaip Ni-' 
kada jus Luchnevas, i____
lias Levšinas, jie tapo pui
kiais inžinieriais.

Laimėjimų, 
die-1

did Cleveland, Ohio

<*

t

iš JAV su

•k £

Svečiai

O

pakelini į Druskininkus. Kartu 
Amerikos lietuviais—Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Justas Paleckis.

JL*-v
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JAV lietuvių turistų Pirmosios grupės moterys Palan
gos kurorto gatvėse.

I

i

I

I
II

I

I

Ve- LMS meniniai pasiruošimai JAV lietuvių turistų Losios grupes dalyviai, lankyda
miesi Trakų turistinėje bazėje susitiko su Lietuvos čem
pione. suaugusiųjų tarpe vienuolikmete tenisininke Lai
ma Balaišyte—ketvirtąja rabate visoj Tarybų Sąjungoj.

Vietinė LMS kuopa šau- 
j kia visų narių, o kartu ir 
visų vietinių meno mylėto
jų, bendrą susirinkimą, ku
riame numatoma apkalbėti 

! viso žiemos sezono meninio 
Sorafi-1 veikimo planus.

Šis susirinkimas įvyks 
Jų dar- gruodžio 3-čią dieną klubo1 

bu didžiuojasi visa Tarybų - svetainėje. Pradžia 7:30 v. 
Lietuva.” ' vakare. Visi dalyviai kvie-

ŠAUNUS KONCERTAS I čiami atsilankyti paskirtu 
.... laiku, nes užbaigus susir.I PO f...-L.--- ..„^.,1----

ceremonijų Pe t r a š i ū n ų 
Kultūros namuose 
puikus koncertas, o po jo— 
Kaune vakarienė, i 
dalyvavo vyriausieji HES 
inžinieriai, aukštieji tech-

turbinos. paleidimo įęsįs choro dainų pamokos, i 
. , - todėl bent šį kartą būkime 

° : punktuališki, kad galėtume 
, t. . be trukdymų atlikti to va- 
į? karo užsibriežtą programą.

Musų choro pamokos įvyk- JAV lietuvių turistų II-oji grupė Anykščiuose prie

M

■ ■

.f • ■

nikai, taipgi Partijos ir vy
riausybės vadovai.

Čia buvo pasakyta svar- 
biųi kalbų, apsidalyta min
timis apie ateities darbus. 
Man šios kalbos buvo ne
paprastai įdomios, kadangi 
jose buvo pareikštos nuo
monės dėl busimųjų -elekt
riniu statymo.

*Kai kurie mano, jog, 
baigtį-K a u n o HES, rei
kės Tuojau statyti panašią, 
tik galingesnę hidroelektri
nę ties Jurbarku. Kiti ma
no, jog reikėtų statyti ši
luminę elektrinę — pačią 
didžiausią visame Pabalti
jyje.

Vienas jau žinoma: ant 
Nemuno bus pastatyta net 
keletas — gal būt net de
šimt tokių elektrinių kaip 
Kauno HES. Žinoma, tai 
ne vienos dienos ir ne vie- 
nerių metų darbas.

Man taip pat vakarienės 
metu buvo suteiktas žodis 
ir as, be kitko, daug maž 
tai pabrėžiau:

—Nesvarbu, kiek jūs, 
draugai pastatysite kitų 
elektrinių, nesvarbu, ko
kią jos turės jėgą, ši yra 
pati svarbiausia ir ji pasi
eks pasaulio liet u v i a m s 
lĮįpielir^isia, kadangi ji yra 
pirmoji, kadangi jūs paro
dėte, ką galite padaryti!

sta kas savaitė — ketvirta
dienio vakarais, klubo svet. 
Choro mokytojas J. Kras- 
nickas deda pastangas ir, 
atrodo, kad jam sekasi: to
kiu trumpu laiku (po sugrį
žimo iš Lietuvos) jau spėjo 
sumokyti keletą naujų dai
nelių. Choras dar nėra skai
tlingas, reikėtų daugiau vy
rų, o ypatingai tenorų, my
lintieji dainas ir dainavimą 
kviečiami į bile pamokas at-! 
silankyti.

Artinasi visų mūsų drau
gijų metiniai susirinkimai, 
kurie visuomet esti su vai-i 
šėmis. Tai yra girtinas pa
protys bent kartą metuose: 
visiems nariams susieiti ir 
gražiai draugiškai vakarą 
praleisti. Turiu mintyje se
kančių draugijų susirinki
mus: LDS 55 kuopos gruo
džio 2-rą dieną; LLD 190; 
kp. gruodžio 12-tą dieną; 
LDP Draugijos gruodžio 16 
dieną.

f 
Minėtų draugijų nariai tai I 

įsitėmykite ir dalyvaukite.
J. žebrys

Elberfield, Ind. —E. Ta
bors farmerio višta išperė
jo viščiuką, kuris turi tris 
kojas. Viščiukas sveikas ir 
auga.

Puntuko akmens

Svečias iš JAV Rapolas Merkis Vilniuje prie Aušros vartų.

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. 
Prašome nesivėlinti, anksti atsilankę turėsite dau
giau malonių įspūdžių.

Rengimo komisija

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., lapkr. (Nov.) 20,1959

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Mokslo Draugija 

rengia puikų metinį banke
tą lapkričio 29 d., 6-tą vai. 
vakaro, savoje svetainėje 
142 Or r St. Draugai ir drau
gės, visi LMD nariai ir visi 
Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai, esate kviečiami at
silankyti smagiai laiką pra
leisti ir skanią vakarienę 
pavalgyti.

Po vakarienės bus ir pro
grama, prie jos ir kalbų. 
Kaip jau žinoma, praėjusią 
vasarą Ąmerikos lietuviai 
turistai lankėsi Tarybų Lie
tuvoje. Sykiu su jais turė
jo garbės ten būti ir LMD 
du nariai; J. K. Mažukna 
ir J. Mažeika. Tad jie pa
pasakos, ką girdėjo ir ma
tė T. Lietuvoje, nes visiems 
yra įdomu, sužinoti apie 
gimtąją tėvų šalį, kas ten 
yra veikiama ir statoma ant 
naujų pamatų. Prašome 
skaitlingai atsilankyti ir iš
girsti. J. M.
Sueiga, prakalbos

LDS Centro pirmininkas 
J. Gasiūnas bus Pittsbur- 
ghe gruodžio 5 ir 6 dieno
mis. Gruodžio 5-os vakaro 
8-tą vai. įvyks sueiga LDS 
160-tos kuopos svetainėje 
1024 Beaver Ave., N. S. 
Pittsburgh.

Visi LDS nariai ir narės 
esate kviečiami dalyvauti.

Iš Panamos Respublikos
Praeitame rašinėlyje gal 

ir perdaug jausmingai ra
šiau apie skyrimąsi su šei
ma ir draugais kad ir trum
pam laikui. Bet' jautrus 
žmogus, lyg miške žalias 
medis, linksta, bet nelūžta 
gyvenimo audrų verpete. 
Žmogus be jausmų kaip tas 
nudžiūvęs medis. Jis nebe
leidžia atžalų ir gyvenimo 
audros jį greičiau sutriuš
kina.

Tiek to apie filosofiją 
Grįžkime prie įspūdžių šioj 
įdomioj šaly, kur saulutė ži
ba kaip naujas skatikas ir 
kurios veidą dabartiniam 
lietingam sezone, tropikos 
debesynai prausia bent ke
letą kartų į dieną.

Kaip jau pirma minėjau, 
j skridau virš Carribean jū- 
i ros pietų link pačiam nak
ties blandume. Šiek tiek 
primigus, šeštą valandą ry
to (čia saulė teka šeštą ry
te ir leidžiasi 6-tą vakare 
apskritus metus vienodai) 
Panamos saulutė pasitiko 
mane su skaidria šypsena. 
Bet skubinau į darbą, ir ne
buvo laiko daug ką pamaty
ti. Bet apsipažinus su dar
bu ir šiek tiek po kelionės 
pailsėjus, smalsumas apie 
šią šalį paaštrėjo.

Viešbutis, EI Panama Hil
ton, kur pirmą naktį nak-

tos sunėrę rankas, kaip kad 
šokant aguonėlę, laiko že
mės kamuolį jų rankų su
nertame vainike. Ant vir
šaus žemės kamuolio, ten, 
kur dabar randasi Panama 
išdidžiai stovi karvedys ir 
visų laikų garsiausias že
mės kamuolio tyrinėtojas 
Balboa, ir įtemptai žiūri į 
pietryčio tyvuliuojantį Pa
či f iką.

Pirmas baltos rasės žmo
gus, Vasco Nunez de Bal
boa, atsistojo ant šios vie
tos 1501 m. balandžio mė
nesį, jei istoriniai užrašai 
teisingi, kuomet čia saulutė 
pietų laike tiesiog virš gal
vos ir nėra jokio šešėlio nei 
sprindžio ilgumo.

Balboa išdidžiai žiūri į 
tyvuliuojantį Pači f iką ir 
kokia minčių juosta pinasi 
jo vaidintuvėje, niekas ne- 

! žino ir gal niekad nežinos. 
Ir jis pats gal mažai teži
nojo, kur jis randasi. Jis 
žinojo, kad perėjęs šią siau
rą žemės sasmaugą, 36 my
lių pločio, randasi kokioje 
tai didelėje jūroje. Bet var
giai jis žinojo, kad jis žiūri 
į beribį Pacifiko okeaną, ir 
kad jis tiesiog žiūri link da
bartinės Columb.jos, Equa- 
doro, Peru ir Chilės pieti
nio Pacifiko pakrantyje.

Aš nesu istorikas, nei fi-
Gerai žinote, kad J. Gasiu- vojau, brangus—dešimt do-jlosofas, kad pilnai įvertinti
nas yra geras kalbėtojas. 
Jis plačiai paaiškins LDS 
reikalus ir gali kalbėti tai, 
ką jis matė ir girdėjo Ta
rybų Lietuvoje, nes jis ten 
buvo.

Taip pat prašome ir ge
ros valios kaimynus daly
vauti šioje sueigoje, nes vi
siems yra svarbu ką nors 
naujo sužinoti iš dabartinių 
įvykių plačiame pasaulyje. 
O mes, pittsburghiečiai, to
kį kalbėtoją seniai turėjo
me. Tad ir kviečiame visus 
geros valios lietuvius ne
praleisti šios progos. Atei
kite pasiklausyti patys ir 
atsiveskite savo draugus bei 
kaimynus.

Kviečia LDS 8 aps. pirm.
J. Mažeika

Baltimore, Md.
Sveikinimas ir padėka

Juozas Matukaitis ir šei
ma sveikina Joną Smalens- 
ką. jo gimimo diena, lapkri
čio 23. Ačiū tau, Jonai, už 
Laisvės ir Vilnies prenume
ratas. O motka ir dukros
dėkoja už parvežtas iš Lie
tu vos gintarines dovanas.

Taip pat ir aš dėkoju už
tą už vis didžiausią dova
ną, už parvežtas žinutes 
apie mano jaunystės drau-i 
guŠ7 su kuriais nesusisiekiau 
per 50 metų. Buvo linksma 
išgirsti, kad jie geriau pa
tenkinti šių, negu praeitų 
dienų gyvenimu. Nekurios 
draugės pasakė, kad neno
rėtų grįžti prie senosios 
santvarkos. Malonu tai gir
dėti.

Linkiu tau, Jonai, dar 
daug gimtadienių sulaukti 
ir dar kartą ilgesniam lai
kui aplankyti savo numylė-
tą tėvynę, vėl sakalo spar
nais parlėkti ir parnešti 
naujienas.

Laimingos gimtos dienos 
tau, Jonai!

Juozas Miatukaitis

Redakcijos Atsakymai
Į EX-MAINIERIUL—Jūsų 
šypsenos persilpnos, mažai 
tepanašios į šypsenas, tik 
taip pasakojimai. Atleisite, 
kad nesunaudosime. Vistiek 
ačiū už parašymą. Paban
dykite rašinėti korespon
dencijas.

lerių į dieną. Kad ir kom-i 
panija užmoka, bet visgi j 
nesinorėjo, kad ir nesavų i 
pinigų perdaug eikvoti. Su- i 
radau pigesnį ir arčiau dar- j 
bavietės. Apsitvarkęs ypa- ■ 
tiškus reikalus pradėjau! 
dairytis po miestą.

Jau trečias rytas kaip į 
Panamos saulutė sveikina Į 
mane savo šypsena. Šįryt' 
apie 5-ą vai. ryto pylė lietus ■ 
kaip iš viedro. Gatvėse van-' 
duo bėgo latakais. Automo-! 
biliai vandenyje iki stebu
lių. Bet šeštą vai. įsipaga- 
dijo. Keletą minučių po.še
šių saulutė išniro iš Pacifi-į 
ko bangų,—skaisti auksinė, i 
karšta.

Atsikėliau pusė po penk-: 
tos. Šešios penkiolika jau' 
buvau Balboa bulavare, už 
kurio mažas parkutis įsiki
šęs į Pacifiką. Kad jį ap
saugojus nuo bangų, apmū-: 
rita akmeninė siena, i ku-' 
rią Pacifiko bangos atsimu-' 
ša ir sutrupa į žemčiūgo 
spalvos gintarus.

Čia, tame parkutyje, ant 
40 pėdų aukščio granito po-
pėdės stovi didžiulė Balboa 
statula. Virš granito papė
dės keturios štarkios ypa-

šio didvyrio darbus. Bet 
mane tiek sujaudino tos is
torinės žemės kampelio 
vaizdas, toli, toli nuo mano 
namų ir dar toliau nuo ma
no gimtinės, kad net ašarą 
išspaudė.

Saulutė pradėjo kilti. Jos 
tropiški spinduliai, lyg vi- 
lyčios, pradėjo diegti į vei
dą. Jau tik truputis prieš 8. 
Einu į darbą.

Bevardis

KASEMAS Už ARABŲ 
ŠALIŲ VIENYBĘ

Beirutas. — Pranešama, 
kad Irako respublikos prem
jeras Kasemas pasisakė už 
taip vadinamą Fertile Cres
cent planą apvienijimui į 
vieną valstybę Irako, Siri
jos ir Jordanijos.

Prieš kelis metus šį pla
ną iškėlė Vakarų imperia
listai. Kasemas sako, kad 
dabar politinė padėtis kita 
ir tokia vienybė būtų nau
dinga trims kaimyniškoms 
arabų valstybėms.

Tunis. — Tunisija nori
gauti iš Jungtinių Valstijų 
$15,000,000 p a s k o los už
tvankų statybai.

JiOnas naškaitis ir liaudies poetas Teofilis Tilvytis Tra
kuosie prie Galvės ežero.

. . ..... ----------------------
JAV lietuvių turistų Loji grupe apžiūrinėja Mažeikių 

rajono “Jaunosios Gvardijos” kolūkio laukus.



New Haven, Conn
LDS 16 kp. parsikvietė 

brooklyniečiu Aido chorą, 
kuris suvaidino dvieju aktu 
operetę “Sylviją”. Veikalas 
labai gražus ir turtingas 
gražiomis dainomis ir ga
biais vaidintojais, kurie su
vaidino geriau, negu buvo 
manyta. Dalyviai pagerbė 
vaidintojus ranku plojimais.

Garbė Aido Chorui ir jo 
mokytojai Mildred Steris- 
ler. LDS 5 apskrities rengė
jai taria ačiū.

Lapkričio S d. turėjome 
progą išgirsti ir pamatyti 
Lietuvos vietovaizdžiu ir 
žmonių nuotraukas, kurias 
pagamino Dr. .J. Stanislo- 
vaitis. Jis ir jo žmona Kris- 
tyna. lankėsi Lietuvoje su 
pirmąja turistu grupe. Sta- 
nislovaitienė paveikslus aiš
kino lietuviu ir anglu kal
bomis. Visiems musu kolo
nijos ten buvusiems paveik
slai ir aiškinimas labai pri
tiko. Bet matėm prie sve
tainės slankiojant keletą 
šaltnosiu, iš kuriu turėjom 
daug juoko. ♦ v

•

Mūsų kolonijos draugai 
galės matyti tarybinius pa
veikslus, kurie bus rodomi 
Dwight Hall. Yale. Abejo
jame, ar žaliukai drįs ten 
pik’etuoti.

Keletas rengiamės artimo
je ateityje keliauti Laisvės 
naują įstaigą atlankyti. 
Laisviečiai musu lauks sa
vuose parengimuose, o ypač 
namo suvažiavime lapkri
čio ir Laisves .koncerte 
lapkr. 29 dd. Norisi pama
tyti naują įstaigą. Girdėjau, 
kad ji gražioje vietoje? ir 
paranki privažiuoti.

JSK

Bridgeport Conn.
Lar -ykj primename

i DS 71-ta kuopa rengia 
prakalbas sekmadienį, lap
kričio 29, Lietuviu saloje, 
197 Lafayette St. Pradžia 
2-tra vai. po pietų.

Kalhe< turistai J. (Misiū
nas ii- J. Lazauskas, nese
niai griže iš Lietuvos. Jie 
parsivežė daug žin'.ų, ku
rias gales mums perduoti. 
O tie, kurie norės ką nors 
paklausti, gales tai padary
ti, kalbėtojai į klausimus 
atsakinės.

Tad labai svarbu šios apy
linkes lietuviams šioje su
eigoje dalyvauti ir išgirsti 
m u jaksiu žinių j • Lietuvoj

J. J. M.

Maskva. —Tarybiniai lai
kraščiai pasmerkė Trunia- 
ną ir X. Y. gubernatoriai 
Iiockefellcri už kurstymą 
prie* ‘‘šaltojo karo”.

Chicago, Ill.
Mirė Petras Rimkus

Buvęs chicagietis, dabar 
gyvenęs Baroda, Mich., Be-1 
tras Rimkus mirė lapkričio ! 
16 d. St. Joseph, Mich., Me-Į 
įnoriai ligoninėj. Jis gavo j 
širdies priepuolį sekmadie-' 
nį ir tuojau buvo nuvežtas; 
i minėtą ligoninę, kur pir- 
mada-nį, 10 vai. rytą, mirė.;

Paliko nuliūdime žmoną, 
Konstanciją Isokaitę - Rim-į 
Pienę, sūnų Gilbertą.

Velionis pašarvotas P. J.' 
Didiko šermeninėje.

Reiškiame gilią užliejau-j 
tą velionio žmonai, sūnui iri 
visiems artimiesiems.

Laisvi oriai

Manhattane, i New York 
■' Savings Bank, ant Lexing-I 
ton Avė. ir 46th St., atėjęs, 
vyras padavė banko patar- 

i nautojai rašteli: “Give me 
.'all yours $5, $10 and $20,■ 
• or I’ll blow the place to į 
; pieces”.

Mergina padavė jam $250 
I ir “svečias” išėjo pirm sar-į 
gai sujudo gaudyti.

šešios lėktuvų kompani
jos, kurių “jotai” “707” 
skraido iš International or- 
laukio, sako, kad per pus
meti 70 tos rūšies lėktuvu 
pervežė 1,500,000 keliaunin
kų.

Padėka
Dėkoju visiems giminėms 

už gėles ir suraminimą ma
no sunkioje valandoje: bro
liui Nargelai ir jo žentui, 
pusbroliui, Brigackų šeimai, 
Draugelienei ir Lauraitie- 
nei, Vaitkums, krikšto duk
teriai ir jos šeimai, Stripei- 
kiamš už gėles ir mano my
limai draugei Stripeikienei, 
kuri taip mane atjautė ir 
daug gelbėjo; iš gilumos 
širdies dėkoju jai ir jos my
limam sūnui ir vyrui.

Dėkoju už gėles Mačiu- 
tams, Bernadišiams, Skub- 
iickams, Iešmantams, Pul
ku šeimai, Kazlauskams, Ci- 
bulskienei. Dėkoju Brigac- 
kui, Repšienei ir jos šeimai 
už užpirktas mišias. Už di
delę pagalbą dėkoju Kalvai- 
čiams, kurie daug pasidar
bavo, ir Morkams, kurie 
tiek daug man pagelbėjo.

Dėkoju laidotuvių direk
toriui Šulinskui už toki ma
lonų patarnavimą.

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie lankėsi šermenyse ir 
palydėjo į kapus. Dar kar
tą tariu visiems širdingą 
ačiū.

M agdalena N a rgelas

Kas kaip gina 
sveturgimius

Namų statybos viršinin
kai sako, kad nebus stato
ma naujų apartamentinių 
namų, nes miestas neturi 
pinigų.

Šalto rudens aplinka vėl 
mus veda į svetaines. Daž
nus pasimatymai vienų su 
kitais teikia progą prisimin
ti ir visuomeninius reika
lus. Kitas išstoja ir su pa
rama.

Šiomis dienomis gražus 
; būrelis rūpestingų draugų 
parėmė gynimą sveturgi- 
mių ir paties komiteto. 
Štai jie:

Worcester, Mass.:
LLD 11 kp. per D. G. Ju- 

i siu $25.00.
Waterbury ir apylinke:

Waterburieciai $10.00; Joe 
Staniulis $2.00.

New York ir apylinke:
1 K. Balčiūnas $10.00; M.
i Simans $10.00.

New Jersey - New York 
draugai $9, Juozas $1, J. 
Gasiūnas $1, Ph. Kunz $1, 
K. K. $1, M. Stakovas $1 ir 
Alice Tamm $1. 

I

Primintina, kad kai kurių 
čia paminėtoji parama jau 
nebe pirma šiais metais.

Šiltas.. dėkui visiems už 
paramą. Ji bus lygiai taip 
įvertinta ir ateityje. Lauk-

I sime.
Money order — perlaidą 

rašykite: M. Stakovas, o 
siųskite Anne Jones, 345 
Linden St., Brooklyn 27, 
N. Y. Komitetas

Jau klausinėjo ir

L. N. B. šėrininkp suvažiavimas 
lapkričio 28 dieną ,

Lietuvių Namo Bendrovės šėrininkų metinis suvažia
vimas įvyks šeštadienį, lapkričio 28, Liet. Kultūriniame 
Centre, 102-04 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2-trę valandą po pietų.

Visi šerininkai kviečiami dalyvauti ir nuskirtu laiku 
susirinkti. Išgirsite svarbius metinius raportus. Aptar
sime daug svarbių reikalų.

Po suvdžiavimo metinio banketo nebus. Direktoriai 
pavaišins tik tucs šėrininkus, kurie suvažiavime dalyvauk

Valdyba

“Laisvės” metinis I 
koncertas

Tai jau “Laisvės” metinis 
koncertas čia-pat. Jis įvyks 
Schwaben Hall, Ridgewoo- 
de, Brooklyno dalyje, sek
madienį, lapkričio 29 dieną. 
Kas pildys, meninę progra
mą — matysime skelbime. 
Daugumoje programą išpil
dys lietuvių dainininkės ir 
dainininkai. Bet bus ir ki
tataučių jėgų. Dalyvaus uk- 

i rainiečių “Dnipro” šokikų 
I grupė.

Visi žinome, kad “Lais- 
1 vės” koncerte programa 
i patenkina susirinkusius.

Bet “L” metiniai koncer- 
I tai patenkina susirinkusius 
i ne vien dainomis ir šokiais, 
I bet dar ir tuomi, kad juo
se susitinka iš daugelio val
stijų pažangūs lietuviai. Ir 
šiemet turėsime svečiu iš 
tolimų miestų. Aš jau ga
vau porą laiškų iš Pennsyl
vania valstijos nuo draugų, 
kurie ketina dalyvauti, š.

LENKIŠKI FILMAI
Lapkričio 21 ir 22 d.d nuo 

4 vai. po pietų bus. rodomi 
įdomūs lenkiški filmai. Vie
ta: Polonia Club, 201 Se
cond Ave. Filmai turi ir an
gliškus užrašus. Įžanga ne
mokama. Lietuviai kviečia
mi pamatyti.

Rep.

Iškilus skandalui mėąos 
klausime, tai New Yofko 
majoras Wagneris pavarė 
i« darbo Fredą J. Lough ra- 
ną, svorio ir saikų direkto
rių.

HELP WANTED MALE
BAILYBE 

PRIE LAIVU
Gerai įsteigta vieta, gražiame 

Shelter Island. Reikalingas paty
ręs daJydė, prie įvairių ia'vų bu- 
davojimo. Apskritiems metams. 
Gera alga. Gera vieta dirbti ir 
gyventi. Rašykite: S II E L T E R 
ISLAND BOAT YARD, INC. 
Shelter Island, N. Y. (90-92)

Help Wanted—Female

Moterys. Išskirstymui vilnonių

pnertorikiečius
Federaliniame teismabu- 

tyje Priešamerikinis komi- 
i tetas klausinėjo puertori- 
kiečius. Buvo pašaukta vi
sa eile žmonių, kaip papra
stų darbininkų, taip ir pro
fesionalų, kurių klausinėjo: 
ar jie yra komunistai ir ką 

. žino apie komunistų veiki-j 
j ma tarpe puertorikiečiu.
1 i

Tarpe klausinėjamų buvo; 
ir J. Colon, “Workerio” ko-! 
lumnistas. Prieš jį vyriau-' 
šia liudininkė buvo FBI a-' 
gentė Mrs. Mildred Blau-! 
velt, kuri prieš keleris me
tus buvo įlindus į Komu
nistų partiją.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Antano Žibaus (pusbrolis 

mirusio brooklynieČio Ant. Ži
liaus). Iš Lietuvos kilęs nuo Sta
siūnų kaimo, arba jo seserų vaikų, 
kurias išaugino velionis Antanas. 
Prašau pranešti: Katrė Lipnickie- 
nė, 350 Reap St., Apt. 21, Brook
lyn, N. Y.

Ieškau savo pusseserės Sofijos 
Krivickaitės, jos levai gyveno New 
Jersey Valstijoj. Nesimatėm per 30 
metų. Prašau pranešti: Alfonsas 
l.ipnickas, 877 Hendrix St., Brook
lyn, N. Y.

JOHN KRAUSS, Inc. į

117-09 Liberty Ave. į
Richmond II111, N. Y. j

(Smulkmeniškas pardavinėjimas) j

MĖSOS IR WURSTWAREN

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

IĮ MATTHEW AJĮ 
j BUYUS nii.

(BUYAUSKAS)

:■ LAIDOTUVIŲ Į;
:: DIREKTORIUS ”
a a • >

as < •

Newark 5, N. J. B
;• MArket 2-5172 R

:: 426 Lafayette St. |

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS ŠVENTINIUS DOVANŲ PAKETUS
1 LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second A ve., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways — Tarp Gth ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES: 

808 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass, 
Tel. ANdrew 8-5040 

11839 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOvvnsend 9-8980

332 Filmore Avė.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674 

682 W. Girard Ave. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

100%

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

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

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

Adresatą pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.

Klauskiti pilm katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

Nellie Ventienė
Sopranas

Elena Brazauskiene
Sopranas

Philip Letich
Baritonas—solistas

Dnipro Šokikai Aido Choras *
Vadovaujant Mr. Chudowich Vadovaujant Mildred Stensler

Duetai: Dirvelienė ir Sabaliauskas; Brazauskienė ir Ventienė

Pradžia 3:30 popiet

474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
(Kampas Myrtle Avenue)

Įžanga $1.50 Asmeniui

Į—...n. .................n— _ i ........................ .. ■  ......................................i- — —■■■■i ii- n —

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

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

Mūsų klientų patogumui, mes turimo jvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 
Atdara kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.

78—2nd Ave. 651 Albany Ave. 1241 N. Ashland Ave.
New York 3, N. Y. Hartford, Conn. Chicago 22, Ill.
ORegon 4-1540 CHapel 7-5164 HUmboldt 6-2818

832 N. 7th St. 11601 Jos. Campau Ave. 107 S. Vermont St.
Philadelphia 23, Pa. Detroit 12, Mich. Los Angeles. Calif.
WAlnut 8-1747 TOwnsend 8-0298 Dunkirk 5-6550
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