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Puikūs reportažai.

Rašo A. Birpba

Washingtonas jau 
ruošia biudžetą

Washingtonas.—Naujasis 
; Kongresas turės nemažai 

______________________ ! rūpesčių Jungtinių Valstijų 
Vokietijos socialdemokratu Į biudžeto, reikalais. Su kiek- 

’tjes baisus supuvimas aiškiai ■ vieneriais metais federali- 
pasireiškė jau 1911 metais,|nės vyriausybės deficitas 
kai ji atsistojo po kaizerio ve-j auga, 
liava. Paskui, pokario me-1 
tais, ji buvo vyriausia kalti-j 
niūkė pagimdyme didžiojo j 
pabaisos Hitlerio.

Na. o dabar štai Vokietijos Į 
Socialdemokratų parti jos su-1 
važiavimas beveik vienbalsiai I 
nutarė viešai atsisveikinti su | 
marksizmu, klasių kova ir j 
socializmu. Suvažiavimas taip i 
pat pasisakė už apginklavi
mą Vokietijos iš naujo. Tuo | 
ji ruošia dirvą antrajam Hit
leriui.

žurnale “New Times” skai
tau korespondenciją iš mūsų 
garsiojo Los Angeles miesto 
ir nenoriu tikėti. Nejaugi tą 
gražųjį vakarų kampą valdo 
paskutiniai idiotai ?

Prašau: miesto teismabuty- 
je buvo pastatyta Lincolno 
statula. Prieš ją sukilo reak
cionieriai. Pradėjo rėkti, kad 
Lincolno buvimas galįs krei
vai paveikti bylų eigas, ir pa
reikalavo statulą išmesti. Su 
tuo sutiko miesto majoras ir 
Liti valdovai ir vieną gražią 
«akti Lincolną beceremoniš- 
Wai išmetė laukan! •k *

Gal dar ne visiems žinoma, 
kad praėjusią vasarą ameri
kiečių lietuvių ekskursijoje 
dalyvavo ir New Yorko pa
žangaus žydų dienraščio 
“Freiheit” redaktorius David 
Matis (Matusevičius), gabus 
žurnalistas, puikus darbuoto-

rei-

Sugrįžęs iš Lietuvos jis da
vė eilę straipsnių, net trylika, 
apie Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių gyvenimą ir vefklą. 
Teko sužinoti, kad jo tuos 
straipsnius žydų kalba per
sispausdino ir Pietų Ameri
koje, ir Vakarų Europoje, ir 
Izraelyje.

O štai lapkričio 15
heite” skaitome jo trijų špal- 
tų straipsnį apie Lietuvą ir 
anglų kalba. Įdomus, entu
ziastiškas s u s u m avimas jo 
įspūdžių, įgytų Lietuvoje. Vi
sur jis matė didžiulį progre
są.

Reakcinės žydų spaudos pa
sakos apie antisemitizmą Lie- 
"tuvoie yra išmislas ir melas.

Jęavid Matis nurodo, kad 
lių šimtų tūkstančių žy-1S

dų, gyvenusių Lietuvoje prieš 
karą, bepaliko 27,000. Kitus 
išskerdė naciai ir jų lietuviš
kieji pagalbininkai.

šiandien Vilniuje veikia žy
dų teatrinė grupė ir choras. 
Gražiai darbuojasi.

Beje, pats David Matis yra 
gimęs, augęs ir dalį mokslo 
pasiekęs Lietuvoje, Kaune 
Kaip ir mūsų visų, Lietuva 
yra ir jo senoji gimtinė. A- 
pie ją jis kalba ir rašo su 
tikra meile.

Kodėl pažangiečiai ir visi 
patriotingi lietuviai nori, kad 
galėtų Amerikon atvykti iš 
Lietuvos kiek didesnė meni
ninkų grupė ir čia pagastro- 
liuoti ?

Atsakymą duoda menševikų 
“Keleivis.” Iš to, girdi, “gal 
dar kokį dolerį kitą ir į Mask
vos delmoną galima būtų ta 
proga įdėti” (“Kel.” lapkr. 
18 d.).

S Ta/p tvirtina ne koks nors 
^pašarinis peckelis, bet pats 
“Keleivio” redaktorius. Na, 
o, kiek kaitų tas pats prasi-

(Tąsa 6-me pusi.)

Kai-šekui, tai Formoza teks' 
“komunistinei Kinijai”. Ne-! 
galima jos mažinti ir Pieti
nei Korėjai. Anglija, Fran- ■

nių Valstijų pagalbos neiš-; 
vilks kojų. Afrikoje, Cent-, 

Po Antrojo pasaulinio ka-i rinėje ir Pietinėje Ameri-i
1 ro Jungtinės Valstijos su- ‘ 
I teikė kitoms valstybėms 
i virš 50 bilijonų dolerių mi- 
■ litarinės ir ekonominės pa- 
• galbos. Dabar, jeigu vienur 
| sumažėjo tos pagalbos rei- 
I kalas, tai Pietinėje Azijoje 
i padidėjo, nes ten komunis- 
| tinė įtaka auga.

Yra sumanymų mažinti; ti, ar plačiau prekybai du- 
Į užsieniui pagalbą. Bet kam?, ris atidaryti į socialistines 
Jeigu ją sulaikyti Čiang šalis? ■ b.

i K- 
' L.

koje, Artimuose Rytuose i 
■auga tautinis sujudimas ir, 
į nepasitenkinimas esama pa- i 
| dėčia.

Užsienio prekybos veika- i 
' lai neina Jungtinių Valstijų! 
i naudai. Tuo reikalu yra 
jdaug sumanymų nuo stam-į 
: bių biznio firmų. Kas dary-į

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ ;

Vajus prasidėjo su 1-ma diena spalio ir baigsis su 
šių metų 1-ma diena gruodžio.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Water b u ria vajininkai

gali apsigswti
Pekinas.—Kinijos radijas susieina ir išsprendžia šie-

ir laikraščiai rašo, kad In
dijos valdžia pasidavė Va
karų kurstymui. Faktas yra, 
kad ne Kinija yra pagrobus, 

į Indijos teritorijos, bet Indi- 
3144 ja stengiasi pasilaikyti Ki-
2932Įnij0S plotą, kurį anglai im- 
1868 i perialistai 1914 metais oku- 
1510 | pavo.
1430 Kinija siūlė Indijai tartis

R-Ka, Los Angeles, Calif
Brooklyn J vajininkai ...
Baltimores vajininkai ..
S. Penkauskas—J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M. 912 į įr nustatyti sienas. Indija “ginklo jėgą
Ruchesterio vajininkai .........
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa.
Philadelphijos vajininkai ....
Scrantono vajininkai ...........

792 i išsisukinėja. Kinijos, prem-.kyti

nų reikalus. Indija ir į šį 
klausimą dar nedavė rimto 
atsakymo.

Tuo pat kartu Indijoj va
roma nešvari propaganda 
prieš Kiniją. Indija priė
mė iš Tibeto bėglius ir jų 

! veiklos nevaržo. Indijoje 
! kalba apie “ginklo jėgą”. 
Kinija nori taikos, bet į 

ji gali atsa- 
triuškinančiais smū

giais, rašo Pekino spauda.

458 i LLD Mot. kp„ Binghamton. N. Y.
403 ’ C. K. Urban, Hudson, Mass. 
Q1//1 I A. P. Dambrauskas

I Haverhill, Mass....................
, Bridgeport, Conn.........................

A. Valinchus, Pittston. Pa......

776 jeras Chou En-lai pasiūlė, 
772 j<acĮ išvengimui nesusiprati- 
488 į mų, tai abi valstybės laiati-! 

traukia karinius dalinius 12 
mylių nuo dabartinės sie- 

! nos, o valstybių premjerai 
72 i 72 ! .. ...- ----- -------------------
72 y - * ■
54 : f

^ atominių bombų I
36 New Yorkas.—Jungtinių

I Tautų Asamblėjoje V. V. 
Kuznecovas, Tarybų Sąjun
gos delegacijos pirmininkas 
pareiškė, kad jo šalis neda
rys. atominių bombų bandy
mų, jeigu to nepradės kitos 
valstybės.

Prieš kiek laiko Jungti
nės Valstijos pareiškė, kad 
jos nepanaujjins bandymų 
iki 1959 metų pabaigos. 
Mokslininkai ir taikos šali
ninkai reikalauja, kad ban
dymai būtų sulaikyti ant vi-j pasipiktino tyrinėtojais ir 
sados.

104
72

Tokio. —Japonija perka 
iš Amerikos 200 karo lėk
tuvu “104—C”. Už juos su
mokės $200,000,000.'

324
256
252 K. Kaselis, Worcester, Mass.
240! A. Kuzmickas. Girardville, Pa.
216
216

Taika turės būti su
abiem Vokietijomis

Maskva.—TASS, Tarybų 
Sąjungos žinių agentūra, 
PHI eiske, x vuimauju x i“ > , . . m • • l ... t T~> ’ U
būti padaryta su abiemis kos biznieriai, bet JA V Pre-1 bayonmetis. Taipgi gauta atnaujinimų nuo J Bimbos, 
-r ..... ...... . . I, , , . vis I Hawthorne, N. J., ir Antano, 'Elizabeth, N. J.

iziipAįn ’ • ! Geras Laisvės rėmėjas J. Smalenskas (baltimoriė-
L e v . tis, .dabar- gyvena Miami, Fla.), per A. žemaitį, balti-
Jis sulaikė išsiuntimą į morietį, prisiuntė $125. Iš tų pinigų atnaujino prenu- 

kuris Tarybų Sąjungą $15,500,000 !meratų čia ir Lietuvoje ir davė 3 naujas prenumera- 
būdamas Londone dėkavojo | vertės nerūdijančio plieno Taipgi A. Žemaitis, geras veikėjas ir vajininkas,

Amerikos prekybai 
dar daro kliūčių

Washingtonas.—Nors kal
bama už platesnę prekybą,

S. Puidokas, Rumford, Me.
Great Nccko vajininkai .....
New Britain, Conn. .

Senkevičienė, Chicago, Ill.
Naravas, Shenandoah, Pa.
Tilwick, Easton, Pa............

So. Bostono vajininkai .......
Vera Smalstis, Detroit, Mich.
J. Patkus, New Haven, Conn.

Anderson. Rochester, N. Y. 144
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 108
p. j.

V.' Žilinskas, Plymouth, Pa........
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 
J K. Alvinas,

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

T. Sąjunga nebandys Sujudo dėl laisvės 
puertorikiečiai

kad taika turės! nors* to reikalauja Ameri-

Vokietijomis, tai yra, su kybos departamentas 
Vakarų ir Rytų. j

TASS kritikavo Vakarui
Vokietijos kanclerį,

Anglijai, Francūzijai ir 
Jungtinėms Valstijoms už 
laikymą karo jėgų vakari
niame Berlyne.

TASS nurodė, kad tai ne- 
normališkai padėčiai turės 
būti galas. Taipgi atžymė
jo faktą, kad yra dvi Vo
kietijos — Vokiečių Demo
kratinė Respublika (Rytų), 
ir Vokiečių Federatyvė Res
publika (Vakarų), ir su tuo 
faktu negalima nesiskaityti.

TSRS ir Amerikos 
mokslininkai

Princeton, N. J.—Grupė 
Tarybų Sąjungos mokslinin
kų, priešakyje su profeso
riumi V. S. Jamelijanovu, 
vieši mūsų šalyje nuo lap
kričio 5-tos dienos. Jie lan
kėsi Princeton universitete, 
J. Forrestal Research cent
re, laboratorijose ir kituose 
mokslo centruose.

Jamelijanovas sakė, kad 
abiejų šalių mokslininkai 
jau daug pasiekė. Jis parei
škė, kad TSRS mokslinin
kai turi didelio pasisekimo, 
nes jie niekieno nevaržo
mai dirba ir vyriausybė sų 
jais kooperuoja,

JĄU SPALGENOS VĖL 
YRA “GEROS”

Washingto nas. — The 
Health and Welfare depar
tamento sekretorius A. S. 
Flemmingas paskelbė, kad 
ištyrinėta 3,500,000 svarų 
spalgenų ir tik 80,000 sva
rų rasta užkrėstų chemika
lais.

Prie “gerų” dėžučių bus 
priklijuota kortelė su užra
šu: “Checked and Certified 
as safe and free from im
purities”.

New Jersey vajininkams gražiai pasidarbavo su i 
atnaujinimais ir 3 naujom prenumeratom S. Radušis,!

ir $175,000 vertės chemiką- prisiuntė atnaujinimų.
Po naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė

Per li959 metų pirmąjį serantonietis ir K. Naravas, Shenandoah, Pa. Roches- 
pusmetį Jungtinių Valstijų teriui pagelbėjo su nauja prenumerata Anna Gudonis. 
išvežimas į socialistines ša
lis siekė tik $28,900,000 
tės.

lų.

ver-

Siūlo kontroliuoti 
šeimų narių skaičių

New Yorkas.—Dr. B. F.
Mattison, The American 
Public Health Ass’n direk
torius, pataria, kad visų ša
lių valdžios susirūpintų šei
mų skaičiaus mažinimu. 

c-

Jis sako, kad per metus 
pasaulyje užgimsta apie 80,- 
000,000 vaikų ir jeigu nebus 
imtasi priemonių kontro
liavimui gimimų, tai žmo
nių bus tiek daug, jog jiems 
reikės badauti.

Prie minimos organizaci-; šalys susilaikytų nuo ato- 
jos priklauso 13,000 dakta-j minių bombų bandymų, kol 
rų, profesorių ir kitų žymių ! Anglija, < 
asmenų. <

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: M. Strižauskienė, Waterbury, Conn.; R—ka, Los 
Angeles, Calif.; Brooklynui' pasidarbavo V. Baltrušaitis 
ir A. Mureika; S. Penkauskas, Lawrence, Mass.; P. J. 
Martin, Wexford, Pa.; O. Remeikis, Pittsburgh, Pa.; 
P. Walant, Philadelphia, Pa.; S. Puidokas, Rumford, 
Me.; P Beeis, Great Neck, N. Y.; B. Senkevičienė, Chi
cago, Ill.; P. J. Anderson, Rochester, N. Y., ir J. K. 
Navalinskienė (LLD Moterų Klubui), Binghamton, N.Y.

(Tąsa 3-ame pusi.)

Jungtines Tautos reikalauja 
nebandyti atominių bombų
New Yorkas.—Jungtinių 

Tautų Politinis Komitetas 
76 balsais, prie 2 susilaikiu
sių, priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalauja, kad visos

WASHINGTONAS IR 
CHRUŠČIOVO KALBA

Washingtonas.—“The New 
York Times’o” specialus ko
respondentas praneša iš 
Washingtono, kad Jungti
nių Valstijų valdiški rate
liai sutinka su Chruščiovo 
pareiškimu, jog TSRS pasi
gamina 250 vandenilinių ra
ketų.

Geneva.—Pasinaujino kon
ferencija Anglijos, Jungtie 
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos delegatų atominių 
ginklų reikalais.

,, Jungtinės Valsti
jos ir Tarybų Sąjunga ta
riasi jų uždraudimo reika
lais.

Politinis Komitetas priė
mė ir antrą rezoliuciją 60 
balsų už, vieno prieš ir 17 
susilaikiusių. Šioje rezoliu
cijoje kreipiasi į visas vals
tybes, kad jos susilaikytų 
nuo bandymų pasigaminti 
atomines bombas. Prieš šią 
rezoliuciją balsavo Francū- 
zija, kuri skubi pasigamin
ti atominę bombą ir ją iš
bandyti Saharos pėskynuo- 
se, Afrikoje.

Taipgi Politinis Komite
tas ragina Anglijos, Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos delegatus Genevoje,

Jakarta.—Tarybų Sąjun- kurie ten tariasi atominių 
gos kariniai laivai atplaukė bombų bandymų uždraudi- 
į šią prieplauką. mo reikalais, kad jie grei-

AFL-CIO unijos ir 
darbo valandos

Buffalo, N. Y.

čiau susitartų.
Diena prieš tai V. Kuz

necovas, TSRS delegatas, 
sakė, kad jo šalis nedarys 
atominių ginklų bandymų, 
jeigu nuo to susilaikys ki
tos valstybės.

* /

SUĖMĖ 10 TONŲ 
“NEŽINOMŲ GINKLŲ”

Clevelandas.—Čionai su
imtas sunkvežimis iš New 
Jersey valstijos. Jame sura
do 10 tonų ginklų, jų tarpe 
keturias “Gathng” priešlėk
tuvines kanuoles. Sunkveži
mio vairuotojas R. Mabee

San Juan, Puerto Rico.— 
Priešamerikinis Komitetas 
ne tik New Yorke klausinė
ja puertorikiečius, bet ir 
čionai. Klausinėtoiai tvirti
na, kad Puerto Rico, tai 
“centras, komunistų propa
gandos Lotynų Amerikoje”. 
Jie sako, kad kiekvieną mė
nesį į Puerto Rico ateina 

! ne mažiau 200,000 komunis- 
(tų knygų, brošiūrų, laikraš
čių ir žurnalų.

Puerto Rico gyventojai

p iki e tavo pašto namą, ku
riame kongresmanai W. M. 
Tuck ir G. Scherer klausi
nėjo pažangius žmones. 
Priemiestyje Villa Paleras 
minios šturmavo tyrinėji
mo namą.Buffalo, N. Y. — New 

Yorko valstijos AFL-CIO 
unijų delegatai pasisakė už j TSRS SKRANDA VĖŽIO 
35-kių valandų darbo savai- LIGĄ JOS PRADŽIOJE 
tę, ne mažiau, kaip $1.50 į 
valandą už darbą ir pakėli
mą algų.

Unijų suvažiavimas 
kalauja, kad

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos daktarai aiškino per 

[ radijo, kad jau pavyko, su 
rei-i pagalba spindulių, surasti 
ap-! vėžio ligą jos pat pradžio-______ nedarbo -------  

drauda būtų mokama per je. Jeigu tatai pilnai seksis, 
vietoje 26 ir!tai bus nastotas kelias tai 

savaitę. j baisiai ligai.
39 savaites, 
virš $45 per

Suvažiavime dalyvavo virš I Jungtinėse Valstijose la- 
1,500 delegatų ir atstovavo borątorijos ir įvairūs medi- 
milijonus darbininkų. cinos centrai dėio pastan

gų surasti vėžio ligą, kol ji 
I dar nėra įsigalėjus, bet ne- 
' pavyko.

TURČIUS NENOROMIS 
NUŠOVĖ SĖBRĄ
Walpole Island, Canada.—

H. H. Curtis, buvęs Gene-!ANGLIJA PASISTATĖ 
ral Motors Corp, preziden-1 NAUJĄ LĖKTUVNEŠĮ 
tasy netyčia nušovė buvusį | 
savo pagelbininką H. W. 
Andersoną. J 
antis St. Clair upėje. Kada 
Curtis šovė į antį, tai tuo 
laiku Andersonas atsistojo

Londonas.—Anglijos ka- * 
rinio laivyno viršininkai 

Jie medžiojo perėmė naują lėktuvnešį 
“Hermes”. Jis buvo pasta
tytas Portsmouth miesto 
fabrike. Jo pastatymas ir

sako, kad tai “seni ginklai” valtyje ir šūvis pataikė jam įrengimas atsiėjo $56,000,-
ir jis juos gabeno dėl 
vice Armaments Co. į

Ser" į galvą.
Bo-

Vo-Londonas.—V akarų 
kieti jos kancleris Adenaue- 
ris, pasitarime su Anglijos 
premjeru Macmillanu, suti
ko, kad viršūnių konferen
cija svarstytų ir vakarinio 
Berlyno klausimą.

! Havana.—Kubos darbo u- 
I nijos pasmerkė Inter-Ame
rican Regional Organiza
tion of Workers, kaip “Jung 
tinių Valstijų imperializmo 
įrankį Lotynų Amerikoje”

000. Laivas yra 27,500 tonų 
įtalpos.

Washingtonas. — Airijos 
ambasadorius Įsakė savo sū
nui John Hearne vykti Ai
ri ion. Hearne auto nelai
mėje užmušė moteriškę.

Seoulas. —šiaurinė Korė
ja suėmė šešis Pietinės Ko
rėjos žvejų laivus.

Pittsburgh Pa. —Sųdege 
trys Jenningų^JbjoTniukai 
nuo 5 iki 9 metų amžiaus.
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Padėkos diena šiemet

PAGALIAU SUSIPRATO
Skaitome:
Argentinos Lietuvių Balsas 

paduoda faktų apie keistą 
Argentinos vyriausybes laiky
mąsi Pabaltijo respublikų ir 
jų piliečių atžvilgiu. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pilie
čius, kuriems reikia metrikų 
prašant pensijų ir pan. Ar
gentinos užsienio reikalų mi
nisterija siunčia juos į Sovie
tų atstovybes.

Santykiai tarp Argentinos ir 
Pabaltijo respublikų yra su
spenduoti.

Gerai, kad Argentinos 
vyriausybė susiprato. Per
daug jau ilgai buvo terlio- 
jamasi su prieš dvidešimt 
metų žlugusio fašistinio re
žimo pašvinkusiais “diplo
matais.” Panašiai turėtų be 
delsimo pasielgti ir Jungti
nių Valstijų vyriausybė.

jonus. Mes rimtai abejoja
me, ar toji jo mušamoji tri- 
voga daug ką pagelbės ku
nigų bizniui pakelti.

TRADICINĖ AMERIKIEČIŲ Padėkos diena šiemet 
praeis, žinoma, kaip ir kasmet pirmiau, su vaišėmis ir 
šeimų sueigomis. Yra dirbtuvių bei įmonių, kurių sa
vininkai nepašykšti savo darbininkus šia proga pavai
šinti. Yra samdytojų, kurie savo darbininkams net po 
visą kalakutą padovanoja, su tikslu, žinoma, palaikyti 
juos minkštesniais, palankesniais, ištikimesniais.

Viskas savo vietoje. Bet šiemet turime ir kitokią 
priežastį būti dėkingais. Tarptautinė padėtis šiemet 
gražesnė ir šviesesnė, negu buvo pernai, ar užpernai,' 
ar begiu viso paskutinio dešimtmečio. .Visur visų jau-. 
čiamas šaltojo karo atoslūgis. Nebe taip grūmojančiai kas KUO 
ant žmonijos galvos kabo naujo karo pavojus. Naujo i NESIDŽIAUGIA 
karo kurstytojaj, kaip mūsiškiai trumanai ir achesonai, 
vis ryškiau ir ryškiau tampa mažėjančios armijos ge- 

HPn i 11 m L' C* m o toi rlr/ilimi ! TVi trio r/rmlzlm 'nerolais. Tai linksma, tai džiugu! Tai vis ženklai 
kos šalininkų laimėjimo.

tai-

Vokietijos socialdemokratai

šaltajame kare atoslūgis 
ir vis didėjantis koegzistem 
cijos idėjos plitimas 
nepatinka Lietuvos 
šams. Smetoninė 
dejuoja:

Pabaltiečiai ir kitos

baisiai

“Elta”

paverg- 
su si d o- 

mėjimu stebi, kur nuves Va- 
kuris uždėjo oficialę j karus koegzistencijos ir nuo- 
tikrųju jau nuo 1914 i Polltika, į kurią taip 

. | rai jau yra tokią politiką pa
ką tapo nutrenkta į salį. ' Įsirinkę? Vokiečių laikraščio

Suvažiavimas priėmė naują programą. Toje pro-i “Die Zeit” (Hamburge) ko- 
gramoje atvirai atmetamas marksizmas, atmetama kla-' mentatorius pabrėžia, kad jau 
siu kova ir pripažįstama kapitalistinė ekonominė sant- , Pareitoje užsienio rei alų mi- 
varka. Is programos išmestas net toks dalykas, kaip ! -e paai^keję, jog JAV ir 
reikalavimas suvisuomeninti pramonę, gamybos įran-j vakarai apsipranta su minti- 
kius. į mi, kad padėtis Europoje kol

Taip ir reikia. Iki šiol maskavimasis marksizmu ir kas negali būti pakeičiama, 
klasių kovos principais, praktikoje, gyvenime visai tai. tariant 
griežtai atmetant, socialdemokratams padėjo apgaudi-! 
nėti Vokietijoj darbo žmones. Atviras atmetimas socia
lizmo ir jo principų atidarys akis ne vienam darbi- kinys’ ir jos niekad su tuo ne- 
ninkui.

Jau seniai praktikoje Vokietijos socialdemokratija į 
buvo tiktai dar viena buržuazinė partija. Nuo dabar 
ji tokia bus be jokio marksizmo ar socializmo kaukės.

DIDŽIULĖ VAKARINĖS VOKIETIJOS Socialde- tosios tautos įtemptu 
' mokratų partija šiomis dienomis atlaikė savo suvažia

vimą. Tai buvo suvažiavimas, 
antspaudą ant viso to, kuomi iš 
metų buvo vokiškieji socialdemokratai. Paskutinė mas- j 1 . 1  1 J • v 1 • i

kius.
, apsipranta su

i “status quo.” Toks “apsipra
timas” pavergtoms tautoms, 
aišku, yra skausmingas reiš-

Šaltojo karo politika
KAI KURIOS PLIENO KOMPANIJOS kreipėsi į 

mūsų vyriausybę su prašymu leidimo parduoti Tarybų 
Sąjungai nerūdijančio plieno x už penkiolika milijonų 
dolerių. Įdomu, kad vyriausybė prašymą atmetė. Vadi
nasi, neleidžia plieno eksportuoti. Plienas įeinąs į ka- 

• daise kongreso priimto įstatymo uždraudimą parduoti 
ir išvežti Tarybų Sąjungai ir kitiems socialistiniams 
kraštams “strategines medžiagas”.

Toksai prekybos varžymas neturi jokio pateisini
mo. Jis kenksmingas Amerikos interesams. Tai yra 
šaltojo karo politika. Laikas ją pakeisti. Laikas kong
resui aną kvailą įstatymą atšaukti.

Sveikiname studentų sukilimą!
MŪSŲ KONGRESAS 1958 METAIS priėmė taip va- 

dinamą “National Defense Education Act”. Jame sako
ma, kad studentai, kurie gaus finansinės federalinės 
paramos, turi sudėti lojališkumo priesaiką. Tai didelis 
įžeidimas mūsų jaunimui, mūsų studentijai. Juk tai me
timas neištikimybės šešėlio. Tasai įstatymas dvokia 
makartizmu.

Gerai, kad mūsų universitetų ir kolegijų studentai 
prieš šį įstatymą pradėjo sukilti, jam priešintis. Jie 
geriau negaus nė dolerio iš valdžios stipendijos, negu 
pasižemins su lojališkumo priesaikomis.

Pirmiausia studentų sukilimas prasidėjo Princetono 
. universitete, paskui persimetė į Amherst ir Oberlino 

kolegijas. Jiems pritarė mokyklų profesoriai. Mokyklų 
viršininkai buvo priversti atmesti federalinės valdžios 
studentams paramą pagal tą “National Education Act 
of 1958”. Dabar tokį pat pareiškimą išleido it didieji 
—Harvard ir Yale universitetai. Reikia tikėti, kad pa
našiai pasielgs ir kitos aukštosios mokyklos.

Tasai makartistinis reakcinis įstatymas turi eiti į 
gurbą!

Prisiminkime vajų!
KAI PADŪKOS DIENOJE VAIŠINSITĖS, draugai 

ir draugės laisviečiai, prisiminkite “Laisvės” vajų. Kol 
kas juomi dar negalime perdaug džiaugtis, rezultatai 
dar per silpni. Na, o laikas bėga, o vajus jau tuoj 
įžengs į paskutinį mėnesį. Prisidėkite, kas kuo išga
lite ir pajėgiate!

lt.. .  Į. ■■■■■■! I ' I........

Roma. — Gruodžio 6 d.
Eisenhoweris

Tunis. —Vakarams nepa-l 
tinka, kad Tunisija veda prezidentas 
prekybą su socialistinėmis matysis su popiežiumi Jonu 
šalimis. 23-trečiuoju.

susitaikys.
Bet su tuo jų nesusitai

kymu niekas • nebesiskaito. 
Socializmo įsidiegimas Pa
baltijyje ir visoje Rytinėje 
Europoje yra istorinis fak
tas. Jeigu mūsų smetoni- 
ninkai, menševikai ir kleri
kalai tebegyvena iliuzijo
mis, kad kada nors jiems 
dar pavyks Lietuvoje užsi
rioglinti ant darbo liaudies 
sprando, tai jie gyvena 
kvailių rojuje. Mes, tačiau, 
manome kad jie .patys tatai 
gerai supranta, bet tebeblo- 
fina savo “išvadavimą” tik 
todėl kad jiems tas raketas 
puikiai apsimoka. Juk
kasmet po keletą desėtkų 
tūkstančių dolerių jie 
melžia iš lengvatikių ir 
sižeria į savo kišenes.

iš- 
su-

NEJAUGI TAIP?
Kunigas Končius, plačiai 

išgarsėjęs BALFo rakė to 
vairuotojas, tiesiog gvoltu 
šaukia:

Komunistai Lietuvoje suor
ganizavo 1,400 skyrių bedie
vybei skleisti. Jie organizuo
tai ir sistematingai šmeižia 
kunigus, vyskupus, išjuokia 
pačias švenčiausias mūsų ti
kėjimo tiesas. Bedieviškasis 
raugas, kuris vįsu smarkumu 
skleidžiamas tėvynėje, pasi
deda skverbtis iš ten į lietu
vių tarpą Amerikoje ir bend
rai išeivijoje.

Jei tai būtų tiesa, tai pa
sirodytų, kad Lietuvos lais
vamaniai neblogai darbuo
jasi. Deja, truputį kitoks 
įspūdis susidaro, skaitant 
tarybinę spaudą. Joje daž
nai užtinkame nusiskundi
mą, kad bėdos yra ne su 
“bedieviškuoju raugu,” ale 
su kimigiškuoju raugu. Jo 
dar vis esama per daug. 
Matyt, tie 1,400 bedievybei 
skleisti skyriai dar prastai 
darbuojasi. Kunigas Kon
čius per daug išsigandęs.

Visgi mums džiugu, kad 
tasai “bedieviškas raugas” 
iš Lietuvos pradeda užka
riauti ir Končiaus parapi-

F1LOSOFAS SVEIKINA
Įžymusis Anglijos filoso

fas Bertrand Russell iš
reiškia savo nuomonę apie 
premjero Chruščiovo pasiū
lymą dėl pilno nusiginkla
vimo. Žurnalo “New 
Times” užklaustas, ką jis 
apie tai mano, Russell, tarp 
kitko, pasakė:

Mr. Chruščiovo pasiūlymas 
dėl visuotinio nusiginklavimo 
pralinksmino taikos draugus 
visame pasaulyje, o taikos 
draugais mes turime skaityti 
visus paprastuosius žmones 
Rytuose ir Vakaruose, taipgi 
neitrališkose šalyse. Visoms 
šalims reikalinga taika, nors 
ir randasi tokių, kurie abejo
ja apie taikos pasiekimo bū
dus.

Mes visi turime trokšti, kad 
Chruščiovo pasiūlymas šiuo i 

atsiliepimo iš Mr. Eisenhower je,

% £ ~W" 0 # S Uld'R/d'l 1 III d Iii o J djjl.Pirmasis Lietuvos medicinos Mums rūpi, kad žmonoj.
.kuo mažiausiai sirgtų, kad 
I sveiki ir linksmi gyventų, 
■ dirbtų, krutėtų — kurtų ’ 
dar šviesesnį rytojų, dar 
gausesnį gyvenimą... Kai * 
mažiau ateidinėja ligonių į 
polikliniką bei ambulatori
ją, tai ir žinai, kad svei
kesni žmonės, rečiau jie su
serga. Ir jiems geriau, ir •’ 
mums geriau, ir visai Šaliai ‘ 

j geriau. Ir mes stengiamės, 
kad 'dar rečiau sirgtų...

Po pertraukos vėl visi da- 
* i ir klausyli. • 

kūmo dvasia virš visko, i Sveikatos apsaugos minist- 
Biznis persisunkęs perdėm i ras P. Dirsė vėl^ nenuoal- ■ 
per visa šalies struktūra. | siai tęsia savo išsamų ra- . 
Net ir pati tebevadinama I Pcrt^_ apie žmonių sveika- 
garbingoji profesija (hon- tos būklę įvairiuose rajo- 

Sveikatininkų su- orable profession)1 —

darbuotojų suvažiavimas
Štai jums, brangučiai, di

džiulė naujiena! Buvau 
Lietuvos daktarų suvažia
vime Vilniuje. Tai bent 
buvo suvažiavimas, ne tik 
pačių gydytojų, bet ir įvai
rių medicinos darbuotojų, 
profilaktikos, sanitar i j o s 
bei sveikatingumo darbuo-t 
tojų ir žymiųjų Komunis
tų partijos autoritetų sam
būris! Buvo ko pasižiūrė
ti, buvo ko pasiklausyti. 
Mano jaunų dienų nuošir
dus draugas ir kolega, uk
mergiškis gyd. Juozas Ba
zelis nusivedė mane kaipo 
svečią.

šalies sveikatos apsaugos 
darbuotojams rūpi, kad vi-! 
si žmonės būtų sveiki, kadi 
jie džiaugtųsi gera sveika-j 
ta, kuo mažiausiai sirgtų, į 
susirgę kuo greičia u s i a i i 
pasveiktų, kad kuo rečiau-1 
šiai maišytųsi nelaimingi į 
atsitikimai.

Asmeninio biznio
Biznis, pelnas, savanaudis- i tyriai akyli

me- nuošė, apie sanitarijos bei ’
važiavimas vyko 1959 m. dicina, su visa skambiąja profilaktikos svarbą,^ apie 
spalio mėn. 14-16 d.d. Vals-į Hipokrato
tybiniame A k a deminiame, dėm sub. -įėjo, pavirto biz- uždavinius, tiriamosios’ 
operos ir baleto teatre. Tai nįU) amatu, beveik verslu, j eksperimentinės medicinos 
buvo pirmasis sveikatos' 

j darbuotojų suvažiav imas

priesaika_ per- I a p s a ugomosios medicinos •

I problemas, apie ligoninių? 
j ir poliklinikų "įrengi mus, 
i i n s tru'mentus, laboratori- 

džiai: Howdi! How’s bu-Pt18’ s]augytojų, medi- ancnlm TnlnnviH no- 
biznas 8'albinį darbą, apie reijfa- 

Jse_ lingą aukštesnį jo lygį. Vis-
1 ką reikia kelti, gerinti.

Sė-j Į Sveikatos apsaugos mi- 
džiu kabinete ir žiovauju, Į nisteriją suplaukia iš visų 

, laukiu, ka-; rajonų pranešimai, kur ir * — ! 1 • 1 1 1 • • 1 j •

prekyba.
Susitinka gatvėj du gy-

tarpu susilauktų prielankaus mūsų respublikos istorijo- Rytojai. Patys pirmieji žo
džiai: Howdi! How’s . .. _ 1V .

-Lsiness?—Kaip sekasi! Kaip c™8 seselių, felčerių pa-rio...

IRGI NAUJI VĖJAI
“New Times” korespon

dentas V. Levin rašo apie 
naujus vėjus Lotynų Ame-

Daug kas mane čia nu 
stebino. Pat pirma — pa-' biznis?.. Paraliai! 
čiu dalyvių skaičius. Visa | sustingęs. Geras oras, 
gausi operos ir baleto te- zonas gražus — žmonės ne-| 
atre patalpa buvo literaliai!sorgą —■ nėra biznio! f 
kimštinai prikimšta iš vi-

rikos respublikose. Beveik sur suvažiavusių dalyvių! nuobodžiauju 
visose jose plėtojasi nuomo
nė, jog susis lėkimas ir 
bendradarbiavimas su so-

Pilnut pilnutėlė apatinė sa- dagi atsivilks koks susirgę- ■ kaip kas dedasi sveikatos ir 
lė, estrada ir pičpilnaičiai I lis. Geriau bučiau išvažia- i gydymo plotmėje. Tiesa, 
visi balkonai!

cialistiniais kraštais būti- mu^t negalima.
nai reikalingas. Štai, Bra
zilijos užsienio reikalų mi-[

Tiesa, 
mirtingumas mažėja, ypač 
vaikų tarpe, mažiau siau-

Dalykas aiškus: daugiau j tėja užkrečiamos ligos: čia 
daugiau gydyto-1 daug padeda griežta pro-

i pelno. Į filaktika, sanitarija,, dezin- 
statas didžiai mane domi-i Kai ligų nesimaišo, užgirs j fekcija. Svarbi ir ambula- 
no. Vis- daugiausia mote-!ti gydytoją pusiau juckom,' torinė pagalba, svarbus šei- . 
rys, merginos, moterys. Vy- o daugiau rimtai tarste- mes gydytojo vaidmuo. Star3 
rų—mažuma. Moterų mejliant: Gademit! All’s quiet! | cionaras ir poliklinika turi 
dicinos darbuotojų 70 pro- — Prakeikimas! Visa ra-1 tarpusaviu ryšių, 
centų, o vyrų—30. ’ 
man paaiškino vėliau su-1 linės, šalčiai, slanktai —Ivis dar labiau 
tiktas Vilniaus universiteto į biznio atsirastų! O dabar... įžinti pooperacinį mirtingu- • 
profesorius, Sideravičius.

Sveikatininkų suvažiavi
mas prasidėjo spalio 14 d. 
3 vai. popiet. Suvažiavimo ; 
atida rymas, .sveikinimai, 
prezidiumo paskyrimas ir 
jo narių susodinimas estra
doje. Prezidiumas didžiu
lis, užėmė tirštai visą ope
ros estradą: pats Sveikatos 
apsaugos mihistras, drg. P. 
Dirsė, Kauno medicinos in
stituto profesorius Januš
kevičius, Kauno poliklini
kos vedėjas gyd. P. Jašins- 
kas, Mokslų akade m i k a s 
prof. V. Lašas, garbės sve
čias Amerikos pažangusis 
rašytojas R. Mizara, Vil
niaus chirurgas Markū
nas, Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas K. 
Preikšas, Komunistų par
tijos sekretorius A. Snieč
kus, Ministrų Tarybos pir
mininkas M. Šumauskas, 
Socialinio aprūpinimo mi
nistras Stimburys, visas 
kom. part, centrinis komi
tetas — garbės prezidiume.

Tuoj sekė sekretoriatas, | 
mandatų komisija, redakci
nė ir rezoliucijų komisija. 
Pagaliau ilgą, išsamų ra
portą duoda Sveikatos ap
saugos ministras P. Dirsė. 
Bendra šito įdomaus ra
porto dvasia kaupiasi ties 
tuo pačiu centriniu tašku 
— kaip geriau palaikyti 
žmonių sveikatą, kaip pa
kelt šalies sveikatingumo 
lygį. Žmogaus sveikatos 
gerinimas ir palaikymas— 
tai pati ta centrinė ašis, 
aplink kurią sukasi milži
niško suvažiavimo rato sti
pinai.

Kaip skirtinga, k a i p 
svarbi šitokia medicinos 
srities kryptis Tarybinėj 
šaly! Kitaip ji’pakrypusi 
kad ir tokioj kapitalizmo 
tvirtovėj, kaip JAV. Čia, 
mūšų Tarybinėje Lietuvoje, 
visa medicina suvalstybin
ta. Gydytojams ir visiems

Nė prasi-; vęs m e š k e r i o t ar golfo j 
Girdėjau, >žaist... Pikta po velnių! i 

galėjo būtį apie 700 medi
cininių dalyvių. Ne tik da- ligonių —

nistras Lafer pareiškė, kadpYv^ skaičius, bet ir jų są- jui biznio, daugiau
jis dės visas pastangas at- 
steigti ryšius su Tarybų 
Sąjunga. Čilės respubliko
je Radikalų partija ragina 
vyriausybę atsteigti ryšius 
su Tarybų Sąjunga ir kito
mis socialistinėmis šalimis. 
Jos n u s i s t a tymą remia 
Liaudies veiklos frontas, 
kurį sudaro kelios politinės 
partijos. Venezuelos kong
resas priėmė rezoliuciją už 
atnaujinimą ryšių su Tary
bų Sąjunga. Panašus są
jūdis vystosi ir kitose res
publikose.

Tuos naujus diplomati- 
ninus vėjus, pasak Levino, 
p a v a i z duoja dar vienas 
svarbus dalykas.
k o, Jungtinėse Tautose 
visuomet visos
viena Amerikos • res
publika tvirtai paremdavo 
Jungtinių Valstijų diplo
matiją ir politiką. Dabar 
taip nebėra. Dabar įvai
riais klausiniais viena po 
kitos respublikos pasisako 
savystoviai, balsuoja pagal 
savo interesus ir suprati
mą.

Štai, sa-

dvidešimt

Norwood^ Mass.
Lapkričio 12 d. gana rim

tai susirgo ilgametis Lais
vės skaitytojas Vincas Na
vickas, gyvenantis 38 Aus
tin St.

Iš pradžių manė, kad pa
prastas ? vidurių skaudėji
mas nuo gezų, pradėjo rai
žyti jam vidurius, manė, 
kad praeis. Bet antrą die
ną buvo pašauktas gydyto- 
jasi kuris ligonį patikrinęs, 
liepė važiuoti į Norwoodo 
miesto ligoninę. Ten buvo 
keletą kartų nutraukti X- 
ray paveikslai ir kitoki ty
rimai daryti skausmų prie
žastims surasti, bet dar nė
ra pilnai nustatyta jo ligos 
priežastis.

Ligonis atrodo nustojęs 
daug spėkų dėl to, kad per 
keletą • dienų negalėjo nieko 
valgyti. Gal operacijos ne
reikės daryti.

Linkiu V. Navickui greit 
ir pilnai pasveikti.

M. Uždavinis

, ___ _______ .._ __ .—x.-------v Chirur- j;
Taipjmu! Užeitų bent kokios ei-1 gija labai pagerinta, bet 

šalčiai, slanktai — vis dar labiau reikia ma-

j velniai griebtų ! Ir kriuk-Imą. Masinė trachoma likvi- ’ 
sėk čia susirietęs, lūku- ■ duota,‘bėtt vėžio ligos ir

1 dies katastrofos tebėra 
deles. Labai daug čia beis^p 
kia tiksli dieta, su didesne ii 
baltymų gausa. Mažiau li-7 
gonių miršta nuo tuberku-' 
liozes. i

Labai svarbi motinos ir 
vaiko sveikatos apsauga. 
Pediatrinė pagalba dar tu- '

riuok!
Panašiai rusena ir gydy

tojų suvažiavimų dvasia A- 
merikoj. Ak, žinoma, pra
kalbama ir ten apie sanita
riją, apie profilaktiką, bet 
tik iš lengvėlio, iš tolo, kad 
galima būtų bent kiek už
tušuoti ryškius grubaus,
savanaudiško biznio bruo- ri trūkumų. Politinis švieti- 
žus. Kad ir amerikinis . mas, naujo žmogaus auk- 
Eskulapas atrodytų mas-'Įėjimas —'šitai yra Kom
ius humanistas. Suvažiavi-i partijos principas. Medi- • 
mo salėje sienoje kabo įrė- cininis auklėjimas irgi Čia 
minta tradicinė Hipokrato: pat. Ir dar didesnių reikia 
priesaika storom gotiškom i pastangų!
raidėm. Bet tokioj salėj ne- j Susipažinau su įžymiu 
matyti štai šitokių_ didžiu- j medicinos darbuotoju Kie
lių raudonom raidėm pla-jOpO Jurgelionio (Kalėdų 
katu su šūkiais: “Draugai Kaukės) broliu. Tapo įneš- 
gydytojai, saugokite žmo-j ^as reikal avimas kovoti 
nių sveikatą! 
susirgimus ir 
prašalinkite!

Mažinkite | prieš alkoholizmą ir nikoti- 
T}°.s na (rūkymą).

.. Einam ir kalbam : ei, vi-Užgniaužki-
te epidemijas, užkrečiamas sai pas kita čia šalis, visai 
ligas! Kelkite šalies svei-Įkita £įa dvasia, visa atmos-J 

-nnlvp-i!” 'fera. Tai nauji humaniz
mo 
tai, viltis ir vadovaujamo
ji žvaigždė visam pasau
liui! Tik reikia visiem 
smarkiau p a s i spausti! 
Smarkiau darbuotis ir ki
tus raginti. su jaunatvės

katingumo lygį!”
Šitokie plakatai kaip tik 

ir raudonavo plačiai palei 
suvažiavimo patalpos aukš
tuosius skliautus Vilniuje.

Iškalbėjęs ištisai pusant
ros valandos, min i s t r a s 
Dirsė paskelbia 15 ?n?nu- 
čių pertrauką, 
mielas drauge, Juozuk, pa
miklinkime sustingusius SVIRPLIŲ ČIRŠKIA 
sąnarius! Einame, su gyd. j TIK PATINĖLIAI 
Buzeliu, vaikštome korido
riuje, laiptais, susipažįsta- . . .
me su vienu kitu gydytoju. ni> žmones linksmina savo 
Senesnieji gydytojai ir pa- “muzika” svirpliai (angliš- 
tys gerai atsimena krikdė- kai “crickets”). Čirškia jų 
mu bei smetoninės valdžios j tik patinėlis, nes jis savo 
laikus. Ir sako: Taip, bū-1muzika šaukia patelę, 
davo panašiai ir pas mus, | Svirpliai “muziką” sudaro 
kai vyravo privatinė medi- trindami sparną į sparną, 
cinos praktika, gal ne taip Tuo kartu jų visas kūnas 
ryškiai ir žiauriai, kaip A- kratosi, tai daugelis mano, 
merikoje, bet būt — būda-»kad jie kojomis groja, kaip

I smičiais.

Na, eime, dvasia širdyje!

n-

Vasarą, ypatingai į rudė

“muzika” svirpliai (angliš-

vo... Kuo daugiau ligonių, I smičiais.
tuo tau linksmiau. Iš žmo- --------—-------
nių ligų ir nelaimių sau Kalbink užsirašyti 
mūrelius įsitaisy d a v o m , tuos. kurie jos dar neskaito.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., lėpkr. (Not.) 24, 1959
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... ĮVAIRUMAI SKULPTORIUS
Sliekai yra 10 karty 
sunkesni už žmones

j jos nerasite ten, kur karš- 
[ tas arba labai šaltas klima-

Stoughton, Mass.
Rugsėjo 9 d. mirė Mat

thew Grigas. Buvo Laisvės 
skaitytojas per daugelį me
tų ir šiaip laisvas žmogus, 
atsinaujindamas Laisvę vi
suomet pridėdavo dolerinę.! 
Priklausė šv. Antano drau
gystei ir Lietuvių Tautiš
kam namui. Paliko sergan
čią žmoną, dvi dukteris 
du žentus. Palaidotas 
bažnytinėmis apeigomis.

tupui, kaipo Apskrities fi
nansų ministeriui, perduo
siu nuo parengimo likusius 
pinigus. Bet didžiausias a- 
čiū, tai New Yorko Aido 
choristams už taip dideli 
pasišventimą, ir ačiū publi

kai, kad taip skaitlingai at
silankė. Jaunutis

jas ^valgant sukelia vėžį. 
Per radiją ir spaudą buvo 
iškeltas didelis skandalas. 
Dabar Sveikatos dept. pra
neša, kad viskas OK, nėra 
tų nuodų, galima uogas var
toti be jokios baimės.

Brocktone prieš dvejus 
metus nubalsavo rinkti mie
sto viršininkus pagal formą 
D, pagal tą planą samdyti 
manadžerį, o pirmiau buvo 
samdomas pagal planą B, 
tai yra, buvo rinktas majo
ras. Dabar, pereituose rin
kimuose buvo balsuota ko
kios formos ir plano pilie
čiai nori. Išbalsavo planą B. 
Dabar kitais metais bus ren
kamas majoras. Shimaitis

Kam žmogui reikalingas bu. Skulptūra “V. L Leni
nas ir V. Kapsukas-Micke* 
vičius Paronine,” Lenino 
biustai, serija portretų 
“Mano draugai,” portretai 
“Akademikas Purenąs,” 
“Žvejo motina” ir kiti pla
čiai žinomi ne tik Lietuvo
je, bet ir visoje Tarybų Są
jungoje, o taip pat užsie
nyje. Skulptorius su savo 
darbais dalyvavo visoje ei
lėje' respublikinių bei visa
sąjunginiu p a r odų. Jo 
skulptūrą “1863 metų vals
tiečių sukilimas Lietuvoje” 
(bronza) matė Pchenjano, 
Pekino ir Šanchajaus meno 
mėgėjai savo miestuose, 
žiūrovai ir spauda palan
kiai atsiliepė apie lietuvio 
skulptoriaus kūrybą. J o 
d a r b a i pasižymi aukštu 

! idėjiškumu, patriotizmu, 
j plastiniu aiškumu ir išraiš- 
kumu. Savo portretuose ir 
paminkluose jis visa d a 
stengiasi perduoti žmogaus 

i vidu jini grožį, jo dvasinį 
į turtingumą.

Vienos festivalio dalyviai 
mate skulptoriaus darbo V. 
L e n i n o biustą (marmu
ras). Šiame kūrinyje skulp
torius pavaizdavo V. Leni- 

j ną humanistą, stiprios va
lios ir didelio proto žmogų.

. . . Lietuvos asfaltuotais 
keliais vėl rieda žalia “Vol- 

. ga.” Už mašinos vairo — 
! skulptorius Konstant inas 
B o g d a n a s. Jo žvilgsnis 
įbestas į plentą, o mintys 

Menininkas gal-

lengvasis automobilis? ' 
—Darbui, — sako jau-

. ’ . _ . . . ... v inas, energingas vyras.Menke skani ir veisli zu- Tz
Stebėtina kiek Jungtinė- vis. Apie 20-ties svarų pa

se Valstijose yra sliekų, kad telė per metus pagamina 
jeigu juos visus pasvertų, iki 2,000,000 ikrų (kiauši- 
tai jiė 10 kartų daugiau 
svertų už JAV visus žmo- milžiniška dauguma žūva.
nes.

Anglų mokslininkas Char
les Darwinas jau seniai ati
dengė tą tiesą, kad jeigu 
nebūtų sliekų, tai nebūtų 
ant žemės augmenų, kas 
reiškia— žmonėms maisto. 
Darvinas darė išvadą, kad 
viename juodžemio akeryje 
yra iki 53,000 sliekų. Dabar 
Amerikos mokslininkai ma
no, kad derlingame juodže-

nėlių). Suprantama, jų

Menkė veisiasi tik jūroje 
ir giliame vandenyje. Jung
tinėse Valstijose 1895 me
tais pagavo menkę šešių pė
dų ilgio, kuri svėrė 221 ir 
pusę svaro. Bet dabar dau
gumoje jas pagauna tarpe 
penkių ir 30 svarų.

Per metus laiko pasauly
je žmonės suvalgo apie 2,-

taip kalbėtu šoferis, kitas

mas vieno žinomiausių Lie
tuvos skulptorių.

—Darbui ir giminių lan
kymui, — prideda jis. sės
damas i naujutėlaitę “Vol-

Užsidaro sunkios ga

namai, šiuose, nc- 
p a s t a tytuose, na- 

! yra 24 butai, ku- 
1 gyvena tik meninin- 
Čia turi trijų kamba- 

000,000,000 svarų menkių, rių su patogumais butą, 
Visur jas plačiai gaudo, dirbtuve ir gi 

, virtas, 
gintas ir sūdytas.

ninku 
seniai 
muose 
riuose 
kai- <

aražą nuosa- 
rau-A'O-i mašinai ir skulptorius

* Konstantinas Bogdanas.
Į Ameriką, dabartinę Mašina rieda. Konstan-

Į Massachusetts valstiją, pil- tina Bogdana dažnai sutik-
• si įvairiose Lietuvos vieto- 

jeigu nejvėse. Neseniai jis grįžo iš 
Pilgrimai tuojau | Rokiškio miesto.' Ton ne-;

i organizavo jų masinį gau-i trukus bus pastatytas K. j 
1634 metais jie jau i Bogdano paminklas Tarv- 
27......

i gaudymui.

ačiū uci unganie juoaz,e-i ----
mio akery yra iki 1,000,000 keptas, 
slieku, 
t Kad sliekai yra reikalin-; 
gi • ne tik žuvims gaudyti,' 
bet ir žemės gerinimui, tai J j“* į^u" badavę, j 
tą dabar visi žino, kurie tik ' men^ės 
ttirij/reikalo su žemės dir-' - 
bimu. Dabar sliekai yr^idymą. 
parduodami žemės gerini-' turėjo 
mui. •

Ką gi jie gero žemei da-|jų prekė į 
ro? Jie narstydami palai- menkės, 
ko ją puria, sudaro skylutes 
įsigavimui vandens, neša į 
žemę sėklas ar trąšas, bet 
svarbiausia, tai per savo 
kūną pervaro žemę ir jai daug yra automobiliams ii- 

’ į'igų tiltų per balas, užlajas, [Bogdanas kruopščiai 
, ---—pp&u“išėsi vvkti i j 
sias iš jų, tai linkui New;vaų Vienoje. Prieš 

P°nt'idamas jis pasiryžo aplan-i ° .’ _ .' jvoja apie busimuosius savo
darbus. Jau. dabar jis ruo
šiasi jubiliejinei respubli
kinei dailės parodai Vil
niuje, kuri bus minint Ta
rybų Lietuvos dviclešimetį, 
o taip pat 1960 metais 
Maskvoje įvyksiančioje Vi
sasąjunginėje m-eno paro
doje. Šiose parodose skulp
torius dalyvaus su nauja

grimai atvyko 1620 metais.

ir 
su

Bridgewater, Middleboro, 
Hanson ir Cape Cod apy
linkėse yra daug plantaci
jų, kur augina spalgenas 
(cranberries). Prįeš savai

tes buvo paskelbęs, kad tos 
uogos turi nuodų nuo che
mikalų, kuriais laisto, nai
kindami piktžoles. Sakė, kad

BRIDGEWATER, MASS, tę Sveikatos departamen-
Pradžioje šio mėnesio mi

rė irgi laisvas žmogus, Le
onas Mundžius, senas vie
tos gyventojas, ilgai dirbęs 
Bridgewater lietuvių koo
peracijoje. Palaidotas Pine 
Hill kapinėse W. Bridgewa
ter, Mass. Paliko mylimą 
žmoną, sūnų, marčią. Pa
šarvotam buvo rožančiumi 
surištos rankos, net tikin
tieji iš to juokėsi.

Dabar Amerikoje visur 
taip yra. Tėvas, ar motina 
būva visą gyvenimą laisvi, 
apsišvietę, bet kai numirš
ta, sūnūs ar dukterys lai
doja religiniai, net rožan
čiumi rankas suriša.

Kaimynas
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No.

laivus
Ir
Europą bu voginėjo Kaunan. Juk šiuo

1 metu skulptorius kuria gru*
; pinę skulptūrą - paminklą
1 okupaci ios metais žuvu-
■siems Kauno komjaunu'.

Jungtinėse Vals t i j c s e i h'ams pagerbti.
Skulptorius Konstantin? -

ruo-
i jaunimo festi- 
?. Prieš išvyk-

.3 menkių (bų S-gos dukart didvyriui 
pirmutinė | Smuškevičiui. Po to jis va-

Amerikos tiltai

suteikia tokių medžiagų, ku-j ' 
rios reikalingos augmeni- klonius ir ežerus.

Kodėl yra paukščių 
patinėliai gražesni

Paukščių patinai yra 
žesni už patelkutes. Tai jau
taip gamtos yra sutvarky
tu nes patelkutes peri vai-

gra-

, jos sėdi lizdelyje, tai

i Orleans miesto per
i chartraino ežerą ant Gause- |kyti savo brolius ir seseris. 
|way vieškelio. Šis tiltas j jp keturi ii1 
■ yra 24-ų mylių ilgio.

Iš pakabintų, tai ilgiau
sias Golden Gate tiltas prie 
San Francisco, Calif. Jo 
pakabinamoji dalis yra 4,- 
200 pėdų ilgio. Tiltas baig
tas 1937 metais. Jis 60 pė-

nettfrėdamos spalvingų jų pločio ir ant jo yra šešių
_ • eilių automobilių vieškelis. Bogdaną, kuris šiuo metu 

jau pensininkas. Myli i. 
gerbia vaikai savo seną tė
vą, atidavusį jiems visą sa
vo gyvenimą.

Ilgus metus tarnaudamas 
smulkiu tarnautojėliu fab
riko “Kauno audiniai” kon-

plunksnų ne taip greitai pa
stebimos.
: Iš visų patinėlių, gal būti, 
povas yra gražiausias. Po
vus tik ir laiko tam, kad 
patinai neišpasakytai gra
žias plunksnas turi uodego
je ir prie galvos.

Povai paeina iš Azijos ir 
Rytų Indijos. Jų nedaug pa
saulyje. Patelė padeda iki 
10 kiaušinių per metus.

DĖL ryklio vardo
Ryklius angliškai vadina 

“Shark”. Sakoma, kad tas 
pavadinimas paimtas nuo 
graikų žodžio “karckarios”, 
kuris reiškia aštrius dantis.

Amerikoje yra 17-kos 
gaišių varlių

O,

A.
M.
W.

gyvena jie 
I įvairiose Lietuvos vietose. 
I Sesuo Teresė — kulinarė, 
lOna — chemijos inžinie
rius. Turi Konstantinas ir 
du brolius: muzikologą A- 
lenksandrą ir arch i t e k t ą 
JJenriką. Visų vaikų kelio 
galas pas tėvą Aleksandrą 

lį ----- ---------------- ---
j j.I skulptūra, vaizduo.i a n c i a

PER METUS ŠIMTAS 
SAGUČIŲ ŽMOGUI

Jungtinėse Valstijose per 
metus pagaminama po 100 
sagučių (špilkų) kiekvie
nam gyventojui. Supranta- įQrojet senukas svajojo tik
ma, dauguma gyventojų 
mažai jų vartoja, bet už tai 
kiti jas sunaudoja.

Prieš porą šimtų 
jas gamino meistrai, 
sagutės buvo labai 
gios. Dabar jas 
mašinomis 
žema.

metų 
Tada 
bran- 

gamina 
, tai ir jų kaina

Skaičių ženklai
Senovėje, prieš 2,000 

tu, v y H
me- 

romėnai pasig amino 
romiškus ženklus” skaičių

anie vieną — kad kaip nors 
išleidus į žmones savo vai
ki v. Mirė žmona. Gvventi 
pasidarė sunkiau. Tačiau 
atė j us tarybinei santva rkai 
Bogdanu 
pasikeitė

šeimos biudžetas 
iš pagrindų. Ne
mokėti už vaiku

moksla.
Tai ir nulėmė 1926 me

tais gimusio b ū s i m o j o 
skulptoriaus ateiti. V o s 
baigęs gimnaziją Konstan
tinas tuo i a u pat įstojo į 
Kauno Valstvbinį Dailės

y žymėjimui. Į kitas Euro- institutą. Ji baigus Kon-
JvĄigtinėse Valstijose yra pos šalis jų vartojimą at- stantinui Bogdanui buvo

17-kos rūšių varlių. Kai i nešė arabai pirkliai apie j suteiktas . skulptoriaus— mo 
irios iš jų nedičkės, tūlos 900 metus dabartinės eros, 1 numentalisto vardas, o jo

net 17-kos rūšių varlių. Kai 
kurios iš jų nedičkės, tūlos 
žiemavoja naruose, kitos ir 
žiemą gyvena šaltame van
denyje. Varlės yra šalta- 
kraujai gyvūnai.

Pietinėse valstijose labai 
daug veisiasi didelių tam
siai žalių varlių “bullfrogs”. 
Kai kurios jų turi kūną iki 
8-nių colių ilgio, o kojas 1.0 
colių. Jų šlaunys, kaip gero 
gaidžiuko ir jos ten plačiai 
valgomos.

Prieš 20 metų pietinėse 
Valstijose pusryčiams būda
vo apie 40 centų du 
kiaušiniai, arba dvi 
frogs” šlaunys.

900 metus dabartinės eros.
Europoje “romiški ženk

lai” buvo vartojami per 
penkis šimtus metų, še
šioliktame amžiuje europie
čiai pradėjo vartoti hindų- 
arabų ženklus, kurie yra:

kepti 
“bul-

Svarbi žuvis menkė
Anglai tą pat žuvį vadina O d f i s h , ’ ’ rusai-* 

“treška.” Menkė veisiasi 
vidurinėje žemės juostoje,

nulis—0. Pasirodė, kad šie 
ženklai yra p r a k tiškesni 
negu “romiški.”

Romėnai neturėjo nulio, 
bet jie turėjo ženklus, kurie 
jiems reiškė lygų skaičių, 
kaip tai: X — 10, žymėji
mui skaičiaus 1648 jie 
vartojo MDCXLVIIT ženk
lus.

Hindai-arabai pradžioje 
irgi neturėjo nulio, bet tas 
jiems sudarydavo keblumo. 
Kada išgalvojo nulio ženk
lą, tai jų skaičių ženklai 
pasidarė daug praktiškesni 
už “romiškus”

3 puti. Laiavi (Liberty). Antrad., lapkr. (Nov.) 24, 1959

I diplominiu darbu buvo mo- 
n u mentalinė dekoratyvinė 
grupinė skulptūra “Darbi
ninkas ir kolūkietė,” kuri 
papuošė naujuosius Kauno 
geležinkelio stoties rūmus.

Dabar Konstantinui buvo 
atviras kelias i gyvenimą, 
i viliojančius kūrybi n i u s 
horizontus. Tačiau jis ne
pasitenkino instituto įgyto
mis žiniomis, o troško dar 
labiau įsigilinti į meno pa
slaptis. Konstantinas Bog
danas įstoja į TSRS T. E. 
Renino vardo Meno akade
mijos aspirantūrą. S ė k - 
mingai apgynus diser
tacinį darbą — trijų figū
rų k o m p o z i c i j' ą “1.863 
metų valstiečių sukilimas 
Lietuvoje,” jaunam skulp
toriui buvo suteiktas meno 
mokslų kandidato laipsnis.

Šiuo metu skulptorius 
Konstantinas Bogdanas tu
ri jau virš 50 įvairių dar-

Pirčiupio (lietuviškosios 
Lidicos) tragediją.

—Planu tūkstančiai, —
C 7

sako Konst antinas, 
dirbti, kol jaunas, 
smagu...

Skulptorius neslepia 
kūrybiniu užmanymų, 
sako, kad jam sunku pasa
kyti, kaip gimsta mintis 
sukurti vieną ar kita kūri
ni. Tai įvyksta nejučiomis. 
Užmanytas kūrinys vis 
bręsta ir tobulėja vaizduo
tėje, kasdien jaudina meni
ninką. Jeigu tai portretas 
— skulptorius nepasi tiki 
vien įkvėpimu, o daug dir
ba, ieško... Pradėd amas 
skulptūrą jis viską kuo 
s m u 1 k i a usiai apgalvojo, 
stengiasi pajusti vidinę he
rojaus esmę, išstudijuoja 
dokumentinę. medžiagą.

—Kokia Jūsų bendra kū
rybinė svajonė?

—Aš noriu niekada ne
pasikartoti nei kompozici
joje, nei perduodant hero
jų vidinės būsenos išraiš
kas, — sąko jis.

Toks Konstantinas kūry
boje. Ne mažiau reiklus 
jis ir gyvenime. Dar mo
kyklos suole pajutęs kolek- 
.tyvo galią, skulptorius ir 
dabar aktyviai dalyvauja 
visuomeniniame darbe. Jis 
yra Lietuvos Dailininkų 
sąjungos atsakingasis sek
retorius, Lietuvos Komjau
nimo Centro Komiteto na
rys, o taip pat Vilniaus 
miesto darbo žmonių depu
tatų Tarybos deput a t a s . 
N e s v etima skulptoriui ir 
pedagogika. K.' Bogdanas 
yra Lietuvos TSR Dailės 
instituto skulptorius ir ke
ramikos katedros vyr. dės
tytojas.

Ji Chlivickas

- O 
taip

savo
Jis

“LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS
F. Milvid, Bayonne, N. J...............................
V. Jokubonis, Waterbury, Conn......................
P. P. Grybas, Grayland, Wash..................
C. Sabutis, Chicago, Ill....................................
Geo. Mack, Frankfort, N. Y.........................
S. Radusis, Bayonne, N. J..............................
J. Vanagas, Catskill, N. Y.............................
J. Zaveckas, Perth Amboy, N. J.. ..................
Geo. Skinzera, Bristol, Conn..........................

Rėklaitis, Bristol, Conn.............................
C., Waterbury, Conn.................................
Ruginis, Waterbury, Conn......................

M. K. Jagmin, Palm Springs, Calif..............
F. Morkūnas, Hamilton, Canada ..................
Andrius Serbentą, Buffalo, N. Y..................
Laisvės skaitytojas, Bayonne, N. J................
J. Krauch, Great Neck, N. Y.........................
A. Kandraška, Scranton, Pa...........................
W. Lyles, Murrysville, Pa...............................
V. Grozan, Lake Worth, Fla...........................
Waterburiete ...................................................
K. V., Waterbury, Conn..................................
Ch. Stašis, Perkasie, Pa..................................
T. Bačanskas, Philadelphia, Pa......................
P. Anderson, Rochester, N. Y......................
J. Jurkevičius, Bayonne, N. J......................
P. Gumbulevich, Ansonia, Conn.....................
J. Čepukaitis, Forestville, Conn....................
Po $1: D. Mazilis, B’klyn, N. Y.; P. Augutis, 

Haledon, N. J.; J. Kavaliauskas, Fr. Tamošaitis, P. 
Link ir V. Maurukas, Shenandoah, Pa.; K. Koyutis, 
Dracut, Mass.; J. Supetris, J. Milvidas, S. Suslavich, 
P. Aleksonis, Lawrence, Mass.; J. Grinevičius, Throop, 
Pa.; V. Medelis, J. Liena, Scranton, Pa.; J. Karan,

Brockton, Mass.
tu gražioji, “Silvija”!

Tai jau ir nuskambėjo
gražioji operetė “Sylvija”, 
kurią suvaidino Aido Cho
ras iš New Yorko. Vaidini
mas labai sklandžiai išėjo. 
Vaidintojai buvo savo vie
toje ir gerame ūpe, gal ir 
dėlto, kad jie matė pilną 
svetainę publikos. Sėdėda
mas pirmos eilės sėdynėje, 
kartas nuo karto pažvelg
davau į publiką, koks jos 
ūpas. Niekur nesimatė su
siraukusio, o visų veiduose 
šypsena ir ramumas, išski
riant aplodismentus.

Ką gavo ir matė tie, ku
rie matė šį veikalą? Visų 
piųmiausiai, jie pamatė pil- Monterey Park, Calif.; J. Giedrynas. J. Krauch^ Great 
ną estradą ilgą kelionę at
likusių dailės veteranų, ku-;N. Y.; A. Kriščiūnas. Rochester, N. Y.; M. Klebonas, 
riuose spindėjo ne nuovar
gis, bet jaunystė! O antra, 
matė pilną svetainę publi
kos, kas byloja, jog mūsų 
spėkos dar pusėtinai stip
rios. O jeigu dar mestųsi į 
darbą ir tie., kurie drybso 
namuose ir laukia mirties, 
tai mes dar daug darbo nu
veiktume ir ilgiau pagyven
tume. Jeigu tokie veteranai 
kaip Yuška ir Velička ne
pavargo atvažiuoti tokią il
gą kelionę ir sulošti jau
nuolių rolę, tai kuo gali pa
siteisinti tie, kurie tingėjo 
(veikiausiai šykštėjo) at
važiuoti iš Bostono, arba iš 
kitų apylinkės miestelių į šį 
parengimą?

Jeigu kuriuos draugus pa
lies aukščiau padaryta pa
staba, neįsižeiskite, nes uži
mant mirusių draugų vie
tas jums būtų sveikiau.

Dabar noriu paačiuoti 
tiems draugams, kurie pri
sidėjo prie šio parengimo. 
Daugiausiai p a s i darbavo 
draugės Kukaitienė ir Čere- 
škienė, parūpindamos nak
vynes ir prie tikietų; drau
gai Pociai ir Yuodeikienė 
vaišino svečius ir, pertrau
koje, sanvičiais tuos, kurie 
norėjo užkandžių, o Šmitas 
kaip paprastai gaivino iš
troškusius. Labai ačiū drau
gei Sukackienei už pirmi
ninkavimą ir dailų apibūdi
nimą operetės, ką ji reiškia, 
tuomi palengvino publikai 
geriau suprasti veikalą; 
taipgi ačiū draugei Miza- 
rienei už įžangos kalbą. A- 
čiū Montellos vyrų chorui 
už išplatinimą tikietų ir pa
sidarbavimą, o draugui Us-

Neck, N. Y.; J. Mickus. Phila., Pa.; P. Waickus, Bergen,

V. Vasys. Chicago, Ill.; J. Paulauskas. Nanticoke, Pa.; 
Victoria Z. Miller, Johnson City, N. Y.; J. Vaičekaus
kas. Binghamton, N. Y.; J. Kirmilas, F. Muzikevičius, 
J. Skiparis, Bayonne. N. J.; M. Grakev. Asbury, N. J.; 
Ad.,Gudaitis, Toms River. N. J.;.A. Shimkus, Hights
town. N. J.; Pr. Šiaulys, Scotch Plains. N. J.; B. Bur- 
kauskienė. M. Rudžionis, A. Stripeika. Elizabeth, N. J.; 
P. Demeikis, P. Gumbulevich, Ansonia, Conn.; Z. Zu- 
taut. Thomaston, Conn.; P. Taurinskas. Bristol, Conn.; 
J. Motuzas, Mexico, Me.; V. Marašauskas, V. Adomai
tis, J. Zeleniakas, Waterbury, Conn.

šie miestai su aukomis stovi sekamai:
Waterbury, Conn...........
Brooklyn, N. Y..............
Cleveland, Ohio ...........
New Jersey valstija ... 
Baltimore, Md................
Hartford, Conn. • •.......
Philadelphia, Pa.............
South Boston, Masš. .. 
Scranton, Pa..................
Chicago, Ill.....................
New Britain, Conn. ... 
Binghamton, N. Y........
Rochester, N. Y.............
New Haven, Conn. ... 
Great Neck, N. Y.........
Rumford, Me.................
Plymouth, Pa..................
Pittsburgh, Pa..............
Detroit, Mich.................
Los Angeles, Calif. ... 
Lawrence-Lowell, Mass. 
Worcester, Mass............
Easton, Pa......................
Shenandoah, Pa........... •
Pittston, Pa..............
Haverhill, Mass..............
Bridgeport, Conn...........
San Francisco, Calif. ..

----- ,—
Bus daugiau pranešimų. Viršminėti miestai, tai 

yra vajininkų miestai. Vajui pasibaigiant, vajminkai iš 
tų miestų gaus punktų pagal sumą pinigų.

Dėkojame vajininkams už gražų pasidarbavimą, 
viršminėtiems prieteliams už dovanas laikraščiui ir 
tiems, kurie užrašė savo giminėms laikraštį Lietuvoje.

Laisves Ad—dja

$329.00 
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Jonas Kaskaltis

ATSIMINIMA•^1,xs X;

(Tąsa)
Jūs dabar, drauge, čia pasėdėkit, pa

silsėki!, o aš truputėlį palakstysiu. Ma
tot, jau publika skubiai užima sėdynes: 
laimingi tokie ankstyvieji pribuvėliai — 
stovėt nereikės.

Ir nuskubėjo su šypsena. Grinius ir 
Litvaitis irgi kartu su juo nuduzgėjo. 
Sėdžiu dabar vienas kamputy ir apmąs- 
tinėju, ką gi čia man reikės kalbėti. 
Drovu, nedrąsu. Atsistot ir kalbėt prieš 
pilną didžiulę salę—ir tai pirmą pirmu
tinį kartą, visai, visiškai neprisirengu
siam, iš anksto... Pirmieji keli sakiniai 
bus man kebliausias daiktas... kartu, 
sausa gerklėj. Neramu.

DIDELES. PRAKALBOS
Kiurksau, gerokai sumizgęs, suneri

męs. Pirmą kartą Amerikoj, dar vos 
tik prieš porą valandų susitikęs su tri- 
mi lietuviais draugais. Ir štai dabar 
tuojau turėsiu prakalbą sakyti. Ai kaip 
nedrąsu!..

Retkarčiais galvą kryptelėdamas, ste
biu, kaip skubotai greit renkasi, bruka
si publika, sėdasi, dairosi. Per keletą 
minučių jau ir visos kėdės apsėstos. O 
klausovai vis griūva ir griūva vidun. 
Ir vis jauni, žvalūs, vaikinai. Merginų 
kur kas mažiau.

Atkaukšėjo Šukys, uždėjo ant stalo 
vandens grafiną ir stiklą. — Netrukus 
ir pradėsime, drauge, — ir vėl nudū
mė...

Dar kelios didelės įtampos minutės, ir 
štai jau rimtai, tvarkingai atžingsnia- 
vo draugas Šukys, užkopė ant scenos pa
kilumos, gurkštelėjo kiek vandens ir 
žiūri į publiką, atstatęs barzdelę. O sve
tainėj vis dar bruzda, brukasi, sprau
džiasi stačiukai gilyn, palei sienas, į vi
durinę alėją tarpe abiejų šonų sėdynių...

Luktelėjo Šukys minutę kitą, krunkš
telėjo ir jau bus pradedąs kalbėti. Bet 
svetainėj vis dar šurmulys. Kaukštelėjo 
mediniu savo darbo plaktuku per stalą. 
Nuščiuvo svetainė.

—Draugės ir draugai! Broliai, se
sutės!—nuskardėjo ryškus, tenoriškas 
Šukio balsas. Padarė sklandų įvadą. 
Perbėgo politinį sambrūzdį carinėj Rusi
joj ir Lietuvoj. Paragino ramiai klausy
tis platesnio pranešimo iš revoliucinių 
kovų lauko. Grįžtelėjęs į mane, apkai- 
tusį, įraudusį, pakvietė į tribūną, pa- 

, drąsindamas raiškiu šypsniu.
Svetainėj pliaukšėjo delnai. Ar čia 

Šukiui ar man atsistojus? Nurijau 
springulį, trūktelėjau vandens—ir išdrį
sau. Pamenu įsiminęs pradžią:

—Draugės ir draugai! Tolimos tėvy
nės sūnūs ir dukros! Toli, toli nuo čion, 
už tūkstančių mylių, anapus plataus 
vandenyno, girdisi mišrūs šūkiai, aima
nos, dejonės, poškėjimai. Tai sukilusios 
tautos, amžiais kentėjusios priespaudą 
ir skriaudą, carų, valdininkų, ponų ir 
dvasininkų žiaurų išnaudojimą, — nebe
galėjo daugiau kęst. Sukilo, subruzdo 
liaudis, pakėlė revoliuciją. Ta revoliuci
ja tebesitęsia dar ir dabar, nors vietomis 
ir nugalęta kazokų, dragūnų, padaužų, 
bestijų siaubūnų...

Tebėra švieži mano revoliuciniai įspū
džiai, patyrimai...—

Palaipsniui aprimo pagreitėjusi mano 
širdelė. Iš klausovų veidų įstebiu susi
domėjimą. Akys subestos į mane. Klau
so, gaudo žodžius... Šalia stalo sėdi 
draugas Šukys, pirmininkauja, padrąsi
nančiai linktelia galvą. Koks jis tak: 
tingas, koks simpatingas! Be jo tokios 
šiltos kooperacijos, be jo paguodžiamų 
akių vargu man būtų buvę išlaikyt tie
kos nepažįstamų veidų antplūdį!..

Iš lengvėlio įgavau orumo, įvažiavau 
1 truputį pažįstamas vėžes. Gal ir ge
rą valandą kalbėjau. Protarpiais 
pliaukštelėdavo delnų katutės. Pastebė
jau, kad įgudęs pirmininkas pats išju
dindavo aplodismentus: pats pirmas 
kad ims katutes plot, — o ten jau, žiū
rėk, ir publika sukruta. i

Nagi, dėkui Jupiteriui, dėkui jo Šau
niajai dukrai, gražbylystės mūzai Poli- 
himnijai! Prakalbas pabaigiau... Šukys 
Įurštai pakratė man ranką. Tarė, kad 
dabar Jjus aukų rinkimas revoliucijai 

' Šelpti, u |uoj paskui bus klausimai ir 
atsakymai.

Bent keturios poros šmikščių mergi
nų, iš priekio ir iš užpakalio, užatakavo 

> gausią publiką. Skambėjo, krito į kepu
res variokai ir nikeliai, krito ir sidab
riniai, net ir popieriniai. Ir stebėtinai

(2)

I APIE J. ŠUKĮ
greitai ir apsukriai apsisuko aukų rin
kėjos. Kai atėjo priekin dvi rinkėjos, 
pratiesiau ir aš ranką. Rinkėjos, ma
tyt, to nelaukė: — Ir jūs duodate? net 
visą dolerį? Kaip užrašyt? — O, studen
tas. Pavardės nereikia.

Šukys tuoj pusbalsiai pastebėjo, kad 
taip dosniai... Girdi, jie galvojo dar man 
ką primesti už prakalbą, o čia aš ir pats 
aukoj u. Atsakiau:

—Ai, brangus Drauge, aš gi žinau, 
ką reiškia būt revoliucionierium, visą 
pragarą perkentėjau... Reikia, labai rei
kia tuos pasišventėlius šelpti, kalėjime 
ar slėptuvėj...

Merginos užkopė ant scenos, už deko
racijų ir ėmė skaičiuot surankiotas au
kas. O Šukys prabilo šeimyniškai:

—Draugės ir draugai! Labai labai 
ačiū už aukas. Kolei jas dabar rinkėjos 
suskaičiuos, draugas kalbėtojas jums at
sakinės į klausimus. Laikykitės taipo 
pat ramiai, kad galėtume girdėt. Kas 
nori klausti?

Pakilo keletas rankų. Paeiliui pirmi
ninkas tvarkė klausimus... Štai ir po vi
sam. Nusivedė mane Šukys žemyn,—ir 
tuoj mane apspito būrelis klausovų.

—Sveikas, Kaškiaučįiau! Ko žiūri? 
nepažįsti manęs? Nubi abudu, ant palų, 
ant plautų, laivo palubėj gulėdavom. 
Atmeni? Aš gi Gasiūnukas. O štai da 
keli...

Tik spėju sveikintis, rankas kratyti. 
Tai mano kelionės draugai:

—Bet kadgi jūs taip gražiai atrodot! 
Apsitaisę, apsipustę, ir rankos minkštos, 
ne taip kaip mano va, delnai suvelti, 
pūslėti nuo fabriko grandinių, nuo gele
žų .. .

—-O! mes, bra, dirbam prie žolynų 
Greitneke. Nesunkus darbas, švarus, 
geras oras, čia marios...

Aha, tai jūs laimingai pataikėt. Tu
rėjot draugų, giminių. Jum bepiga. Ogi 
aš—ničnieko. Anei jokio pažįstamo. 
Daugiau mėnesio visai be darbo, vaikš
čiojau, ieškojau darbo...

PIRMOS PAŽINTYS SU 
BRUKLINIEČIAIS DRAUGAIS

Draugas Šukys netrukus supažindė 
su kai kuriais LSS 19-osios kuopos na
riais. Visi jie čia buvo prakalbų salėj, 
bet ūmai išsivadėjo.

—Eime į viršų. Jūs pavargot. Kam
bary bus ramiau ir vėsiau, gera bus at
sikvėpti. Ir draugų sueisime.

Tarpdury ir koridoriuj stoviniavo at
sainiai grupelės, šnekučiavosi.

—Ogi štai kaip tik mum susipažint 
draugas, ir ne jis vienas, —- mostelėjo 
ranka Šukys:—tai Pijus Bukšnaitis. Ei, 
Pijušai! Tai mūsų muzikantas, mūsų 
chorelį muštruoja...

Gelsvais ūseliais, nemaža nosim, į šo
ną suverstais lininiais plaukais, sužiu
ro į mus, šypsosi:

—Pijus Bukšnaitis. Malonios pažin
ties, — Kaškiaučius jūsų pavardė, Jo- 

' nas?
—Taip, tamsta.
Pasisveikinome Šviesiai mėlynos, kaip 

lino žiedas, akys veizdėjo tiriančiai:
—Seniai jūs Amerikoj?
—Trejetas mėnesių.
—Ir tik dabar čia pas mus atvykot?
—Taip, tik dabar, ir tai visai n-etikę- 

tai. Draugas Šukys mane sumeškerio
jo. Kad ne jis, vis dar būč buvęs vieni
šas.

—O jūsų skardus balsas, tenoras? 
Tai aš jus tuoj į mūsų choruką įtrauk
siu. Tenorų mums ir reikia labiausiai. 
Štai kitas tenoras, Jonas Šaltys. Jonuk, 
susipažinkite.

Šukys žvelgia su plačia šysena, kai 
mudu sveikinamės su aukštaūgiu blon
dinu, plyno veido Šalčiu, o Bukšnaitis 
šk-epšt abiem per petį:

—Žinot ką? Mauk i m į mažąją saliu- 
kę, balsus suderinsim. Drauge Šuky, 
anava kampe dar trys keturi dainoriai, 
—tempkite ir juos į saliukę. Vakarie
nės dar peranksti, tai mes... O štai iš
eina ir dvi merginos: pagaukite ir jas, 
Šuky.

Draugas Šukys skubiai nėrė į korido
rių, o Bukšnaitis be cerempnijų ir ve
dasi mane įsitvėręs už rankos, kopiam 
laiptais. Atidarė duris: nemažas švie
sus kambarys, bet jokių kėdžių, tik ne
didukas senutis pianas stūkso kampe.

—Kėdes visas iš visur nubrukom apa
čion. Na, mes atsinešim, tuščia to. Aš 
tuoj jūsų balsą.

O

Ištraukė-taburetę, užginus tą už piano, 
atsisėdo ir spustelėjo pirštais vieną ki
tą klavišą, žaltys ir aš čia pat. Bukš
naitis kryptelėjo į man-e:

—A!., a! !.. Sakykit balsiai, plačiai
—!.. a!., a!.. Sakykit balsiai, plačiai 

išsižioję!
Paleidau balsą.
Paspaudinėjo keletą klavišų paeiliui, 
as balsiai juos lydėjau.
—O, bus gerai, puikiai! Štai ateina ir 

daugiau dainorių.
Šukys įsivedė visą pustuzinį. Bukš- 

naitis grįžtelėjo:
Susipažinkite su nauju choristu.
—Julė Benesevičiūtė... Ona Kačiutė... 

Petras Skerstonas... Jonas Kidolius... 
Teklė Kancieriūtė... Ignas Čėsna... Mu
du pažįstami—Jonas Grinius, Jonas Lit- 
vaitis, na ir pats Juozas Šukys...

Stebiu smalsiai naujus draugus, o jie 
mane. Bukšnaitis pradžiugo:

—Va ir susidarėm. Kiek čia mūsų? 
Dešimt? Aš vienuoliktas. Rėžkim! Pa
dalijo natų lapelius. Įsižiūriu, skaitau 
teiles. Bukšnaitis suderno balsus, vi r* 
bindamas paeiliui kamertoną:

—Pradėkit storais balsais!
Ilgšis Skerstonas, kresnas Čėsna ir 

pats chorvedis Bukšnaitis u ž tr a u k ė 
drūtai:

—Kyla balsai,
■■ Keršto griausmai!

Tuojau visi mišriais balsais, kapoda
mi pėdomis, suskandavo grėsmingai:

—Caro bernai žmones žudo,
Jis juokias linksmai...

Džiaukis, džiaukis, nuožmus care, 
Kad nekaltus žmones karia:
Arti laikas, kada tave 

pakarsime mes!
Sudrožėm kapokiiškai, drąsesni pasi

darėm. Stebeiliju: mergaitės grakščios, 
darnios, pasipūkštinusios. Mados tada 
būdavo vis tokios riestos, su gausiais ap
valumais, iškeltais pečiais, išpūstom 
rankom, su klostėmis, kvoldais, kvalbo- 
nais... Vilioklės, o vis dėlto kuklutės, 
mergiškai mandagios, patrauklios, ro
mantiškos...

Iš Panamos Respublikos
Lietuvis indėnų 

vestuvėse
Praeitą kartą kalbėjau 

apie miestą Colon Atlanti- 
ko pakraštyje. Dabar, grį
žęs į Pacifiko pakraštį, į 
miestą Panama, kuris yra 
-respublikos sostinė, pradė
jau įdomautis ne tik pavir
šutiniai publika ir jos su
kurtais miestais, bet susi
eiti į artimesnę pažintį ir 
a s m e n iškai su panamie
čiais.

Na, ir pasitaiko netikėta 
proga. Vienas iš mano ko
legų, panamietis inžinie
rius, Jonas Antanas Diaz, 
dabar turėdamas neblogą 
darbą, užsimanė apsivesti. 
Jis užkviečia ir mane. At
sidūriau keblioje padėtyje. 

'Eiti, .ar neiti? Kadangi 
vestuvės yra . keliamos tik 
dėl artimų draugų ir gimi
nių, man, pažįstant Joną 
tik pora savaičių, o jo su
žieduotinės visai nepažįs
tant, ■ būtų nejaukų daly
vauti. Bet kadangi Jonas 
yra mano pirmuoju pagel- 
bininku, ir jei aš nedaly
vausiu jo vestuvėse, jis pa
galvos, kad aš perdaug di
džiuojuosi, tai ir nutariau 
dalyvauti.

Ne tik Jonas, bet jo tė
vai, diedukai ’ir visa eilė 
protėvių yra panamiečiai, 
indėnai, kurie tūkstančius 
metų prieš balto žmogaus 
čia atsiradimą buvo Pana
mos valdytojai. Koloniza
cijos laikais kas nors iš is
panų įsimaišė į Jono gentį 
ir davė , tai šeimai vardą 
Diaz.

Jonas yra baigęs archi
tekto - inžinieriaus mokslą 
Miamės universitete Flori
doje. Jis yra inteligentiš
kas, žvalus ir draugiškas. 
Kai gaus platesnį patyri-

gerokai atmiešta ’raudon
odžio indėno rusvumu. A- 
kys tamsiai rudos, plaukai 
juodi, kaip nuodėgulis, ir 
žandikauliai aukšti.

Kai susipažinau su jo su
žieduotine vestuvėse ir su 
jo ir jos tėvais, dar dau
giau įsitikinau, kad aš pa
kliuvau į indėnų vestuves. 
Jonas apie 28 metų. Jo 
žmona apie 23. Ji aukšta, 
liekna mergina. Daug tam
sesnė už Joną. Jos juodos 
akys žybčioja kaip juodieji 
deimantai. Jos juodi plau
kai supinti į vieną ilgą ka
są, ir jos pailgas veidas su 
pakilusiais žandikau 1 i a i s 
duoda jai rimtą, malonią 
ir išdidžią išvaizdą. Jos ir 
jo tėvai daug artimesni in
dėnų išvaizdai negu Jonas 
ir jo žmona Margarieta.

Iš vestuvėse dalyvavusių 
nė vienas, išskiriant Joną, 
nė žodelio nemoka angliš-| 
kai. Aš, turėdamas tik ke-; 
lėtą desėtkų ispanų kalbos 
žodžių savo k o m a n d oje, 
bandžiau jais padengti kuo 
plačiausią plotmę: palinkė
ti jaunavedžiams didžiau
sios laimės ir išreikšti ma
no padėką už jų tokį' sve
tingumą.

Aš čia truputį užbėgau 
už akių šių vestuvių eigai. 
Mano tikslas yra pasidalin
ti su skaitytojais jausmais, 
kuriuos manyje sukėlė da
lyvavimas tų dviejų jaunik
lių šliūbavojimo ceremoni
jose. ( •

Nežinau, prie kokios, o 
gal > prie jokios, religinės 
sektos Jonas ir Margarieta 
priklauso. Tai jų privatus 
dalykas. Bet dėl tam tikrų 
priežasčių jie tuokėsi kata
likų bažnyčioje, kurią tėvai 
karmelitai užvardino “Nues-

Bukšnaitis pagyrė. Dar ir dar kartą 
sudrožėm, vis drąsiau, ryškiau ir skar
džiau. Pasakė, kada vėl visi turim su
sitelkti.

Gaivalingas, dailus ir labai man įdo
mus atrodė Jonas Kidolius. Jis irgi stu
dentas. Augalotas, stomeningas, lengvai 
garbiniuotais kaštoniniais plaukais, 
juosvais aukštyn riestais ūsiukais. Don
žuanas, pagalvojau. Gretinosi su gra
žuole Tekle Kancieriūte. O ji—akinan
čiai spindėjo!

Aukšto ūgio, pilnakūnė, Julė Benese- 
vičiūtė, žemelesnė, žvitri greitaakė Ona 
Račiūtė—irgi atrodė simpatingos drau
gės.

Patraukėm visi žemyn, linkui lietuviš
kos valgyklos. Drauags Šukys linksmai 
mai nusiteikęs. Man irgi linksma. Ko^ 
kia turininga, pilna malonių įspūdžių 
diena. Pirmoji Amerikoj pažinties su 
pažangiaisiais lietuviais diena. Na, 
broliukai, naujas gyvenimo puslapis at
siskleidė.

(Bus daugiau)

Vasaros poilsis
Pasiilgau jau žvilgsnių tavų, 
Kaip seniai, man vis regis, mačiau. 
Išskridai užu paukštę greičiau 
Sidabrines spalvos lėktuvu.
Pamatysi tu daug iš viršaus: 
Debesėliai išskris pakrikai, 
Apačioj—fabrikai, fabrikai!

■ Ir į žemę širdis tave šauks.
Tu matysi visai iš arti 
Respublikas mūsų seses, 
Ir marias, ir padanges šviesias— 
Sentimentai bus meilės verti.
Pamatysi—virš marių laivai, 
Už kalnų tolumų toluma... 
O čia žemėj širdžių šiluma 
Ir kaip jūra banguoja javai. 
Iš toli nepamoti ranka!
Mintimi aš lekiu ten, kur tu.
Kai sugrįši mes dirbsim kartu— 
Tokia didelė žemės trauka!
Tokia didelė, bet nerangi, 
Pasiilgusiam žodžių tavų... 
Sidabrinės spalvos lėktuvu
Tu sugrįši kaip žemė brangi. ■

A. Miškinis

bės minčių kyla viena po 
kitai ir, lyg tieji baltieji^ 
balandžiai, suka ratu ta>Pj 
gyvenimo horizonte.

Užprašymą į vestuves 
priėmiau, bet labai nuste
bau, kad vestuvės įvyks 
šeštadienio rytą lygiai kaip 
šešios. Nežinau, dėl kokių 
priežasčių vestuvės taip 
anksti. Juk jaunavedžiams 
išlaukti nuo šešių ryte iki 
vėlyvo vestuvių vakaro gali 
ir kantrybės pritrūkti. Bet 
taip buvo _ patvarkyta gal 
remiantis kokiais nors in
dėnų prietarais.

Ryte atsikėliau lygiai 5 
vai., o lygiai 6 vai. įeinu į 
tą puikų pastatą. Ten tė
vas karmelitas, plikagalvis 
kaip šv. Pranciškus, pailgo 
kaip džiovintos slyvos 
raukšlėto veido, su mišiau- 

inu apsiaustu, ant kurio nu- 
(garos išsiuvinėtas didžiau- 
Įsias raudonas kryžius, jau 
laiko mišias. Jonas ir Mar
garieta, abu baltuose rū- 
buose, klūpo prie altoriaus 
laiptelių

Vargonai žėlabnai gau
džia man girdėtas Polekė
lės ir Radviliškio bažnyčio
se miš i a u n a s melodijas. 
Didysis altorius šiaurinia
me bažnyčios gale. Aš min
timis skrendu virš karme- 

1 lito galvos, virš didžiojo al
toriaus, pro didįjį apskritą 
daugiaspalvį langą į Šiau
rinę Ameriką, kur mano 
šeima, ir ten į šiaurę, kur 
mano gimtinė, kur kūdi
kystėj pyniau svajonių vai
nikus, tik nemokėjau apie 
juos rašyti.

Mano kairėj šv. Jono 
kr i kšty to jo altorius;' deši
nėj šv. Rapolo- dr dar kele
tas ąltorių'sū liūdnais^ vei- 
dais šventųjų Statulomis. 
Tiesiog prieš mane su dL 
džiuliu auksiniu kryžiumi 
paties Kristaus didysis al
torius. Visi jie gotiško stf* 
liaus. Visi žalvos ir rąfeį^ 
vai geltonos aukso spMlvJis.

Virš didžiojo altoriaus 
daugiaspalviam lange Ma-/ 
rijos paveikslas ipelsvZ 
dangaus fone. Ji baltuose 
rūbuose laiko raudonais rū
bais aprengtą kūdikį su di
džiule raudona imperato
riška karūna ant galvos. 
Karūna beveik didesnė už 
kūdikį ir, rodos, slegia jį 
lyg girnų akmuo.

Čia visuomet saulė teka 
lygiai šeštą vai. Ir šiandien 
ji patekėjo skaidri, šviesi, 
r a u d o na. -Jos spinduliai 
trykšta pro gotiškus lan
gus. Ji užtvindė visą baž
nyčią savo auksiniais spin
duliais. Paauksuoti alto
riai, tamsiai raudoni akso
mai, auksiniais siūlais iš
siuvinėti k a r m ei i t ų ap
siaustai — viskas skendi 
žydriuose saulės spinde
liuose. \

Aš, paskendęs savose&va- 
jonėse ir sužavėtas to ne
paprasto vaizdo, pražiopso
jau mišių eigą ir ką ’tik 
nepražiopsojau pačių šliū- 
bo ceremonijų. Bet kadangi 
čia žmonės bažnyčioje el
giasi keistokai, tai ir mano 
elgesio niekas nepatemijo. 
Čia pačių mišių eigoje vi-ąr 
ni stovi, kiti klūpo ir die
votai rankomis muša saTt į 
krūtinę; o dar kiti nei iš 
šio, nei iš to per patį šven
čiausiojo pakilę j imą atsi
stoja ir visai sau ramiai iš- 
m a r š u o j a iš bažnyčios. 
Niekas čia į juos nekreipia 
domės. ’ '

šliūbo ceremonijos, kiek 
aš suprantu, buvo papras
tos. Karmelitas ką tai pa
skaitė iš lotyniškos knygos, 
jaunasis užmovė jaunajai

pavapi- J

(Tąsa 6-tame pusi)

trą Senora del Carmen.” 
Šis pastatąs gal bus vienas 
iš puikiausių pasaulyje go
tikos arkitektūros pavyz
džiu. Pastatas stovi san
kryžoje Panamos garsiau-

mą, bus puikus iš jo inži
nierius.

Jonas yra petingas vyras.
Jo veido spalva balta, bet |sių bulivarų — Ispania Via

į- žiedą, karmeJū
Iš no jaunuosi us šventuką li
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ir Manuel Espanola Ave- 
nida.

Šio puikaus pastato du 
bokštai, lyg nusmai 1 i n t o 
paišelio smaigaliai, siekia 
aukštyn į tropiško dangaus 
mėlynę. Jo pailgi gotiškai 
smailiom viršūnėm langai, 
liekniem statulom apstaty
tas stogas, aštriai kampuo
tos kertės ir visa išvaiz
da duoda puikiausią at
spindį viduramžių gotų 
stiliaus architektūros. Šis 
pastatas ramiai sau stovi 
paskendęs palmėse ir per 
jų viršūnes išdidžiai žiūri į 
pietus, į platų jų Pacifiką 
išilgai Pietinės Amerikos 
vakarinį krantą. /

Gal nekurie iš skaitytojų 
pamanys, kad aš čia per
daug kalbu apie bažnyčias 
ir religiją. Nieko pana
šaus. Jei aš primenu ką 
nors apie bažnyčią, tai ne 
dėl to, kad ji bažnyčia, bet 

' dėl to, kad ji yra puiki lie
kana viduramžių meno ir 
architektūros.

Jei aš kalbėsiu jautriai 
apie šliūbines apeigas, tai 
nebus iš pagarbos religijai, 
bet iš pagarbos mano pie
menėlio laikų prisimini
mams, kuomet aš, nutrūkęs 
nuo bandos, s u s k i r- 
dusiomis kojomis .nubėgda
vau į bažnyčią ir melsda- 
vausi prie vieno ar kito 
šventojo statulos, kad ma
ne apgintų nuo žiauriojo 
buožės šeimininko botkočio 
smūgių — nuo nuožmaus 
gyvenimo buities. Jaunys
tėje įgyti vaizdai ir patyri
mai neišdyla iš minčių.. 
Tam tikros aplinkybėm su
virpina sielos varpą, 
lizdo jaunatves svajonių ei-

1



NEPAMIRŠTAMI SUSITIKIMAI
Prieš išvykstant iš savo gimtosios žemės Argentines

lietuviai turistai “Vilniaus” viešbutyje turėjo įdomų 
susitikimą, kurį užfiksavo vienas fotografas. Iš kai-

Įrės: Tadas Adamonis, Julijonas Hgūnas, Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Komiteto skyriaus vedėjo pa
vaduotojas Vytautas Zenkevičius, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Justas Pa
leckis, Amerikos laikraščio “Laisvės” redaktorius rašy
tojas Rojus Mizara, žurnalistas Antanas Vaivutskas ir 
svečias iš Argentinos Balys šnioka.

Los Angeles, Cal.
Air; daktaras

Lapkričio 4, nuo širdies 
smūgio mire Dr. V. Malen- 
dorf, M. D., sulaukęs apie 
70 metų amžiaus.

Nors buvo austrų-vokie
čių tautybės, bet glaudžiai 
buvo susijęs su lietuviais, 
be skirtumo pažvalgų. Buvo 
švelnus ir draugiškas. Lan
kėsi parengimuose ir patar
navo profesionališkai. Ve
lionis šaltai atsinešė į šios 
šalies gydytojus. Neigė > jų 
metodus; bet vartojo saviš
kas, nusenusius, Austrijoje 
įgytus patyrimus, kurie ne
žavėjo amerikiečių. Tačiau 
nekurie lietuviai jį labai 
vertino ir tenkinosi jo gy
dymu.

Velionis neturėjo jokios 
pasaulio žvalgos nei ideališ- 
kumo—gyveno svajonių vil
timis, niekuo nepasižymė
damas ; net retai kada tu- Į 
rėjo praktikos raštinę. Bu-' 
vo kelis sykius valdžios nu
baustas už nelegalias ope
racijas, o paskutiniu sykiui 
nustojo ir leidimo prakti-l 
kuoti. Kiek žinoma, vedė du 
sykius, bet vien daktaro 
vardas, be materialės sėk
mės, ženybinių ryšių nepa
laikė, abu sykius greit iširo, i 
Paliko lota “Palm Springs”, ■ 
tačiau nesirandant giminių Į 
nei testamento — valdžia 
pasisavino. Gyveno neper- 
tekliuje, mirė vienišas. Te
gul jam būna švelni šios ša
lies. žąmė ir ramus poilsis.
Sambūris

Anksčiau tilpo Laisvėje, 
kad sekmadienį, lapkričio 
29, 1-mą valandą dienos lai
ku LLD 145 kuopos yra ren
giamas sambūris Danų sa
lėje 1359 W. 24th St., su 
pietumis, kokių seniai buvo, 
o pietų šokiai ir pasi
linksminimas. Vėliau suži
nota, kad iš San Francisco* 
atvyks d. J. Baker’is, vie
nas iš turistų, važinėjusių 
po Lietuvą.

Tai staigmena losangelie- 
čiams. Esant visokių paska
lų apie mūsų seną tėvynę 
Lietuvą—turėsite progą gy
vu žodžiu išgirsti jo įgytus 
įspūdžius ir sužinosite tik
rą padėtį Lietuvoje ekono
miškai, kultūriškai ir poli
tiškai. Nepraleiskite progos.
Susirinkimai

Gruodžio 2, kaip 7:30 v. l 
vakare įvyks LLD 145 ir 
LDS 35 kuopų priešmetiniai 
susirinkimai. Svarbu vi
siems nariams atsilankyti, 
nes bus renkamos abiejų 
kuopų valdybos ir raportas 
iš j^irš minėto LLD 145 kp. 
įvykio, taipgi kitų visuome
nę liepiančių svarbių dėsnių.

“VILNIAUS” VIEŠBUTYJE
Paskutinė Argentinos lietuvių turistų viešnages diena 

tėvynėje. Viešbutyje juos aplankė daugybė žmonių, štai 
svečių kambaryje kitas įžymus svečias iš JAV—rašy
tojas Rojus Mizara, kairėje— iš JAV sugrįžęs gydy
tojas ir rašytojas Jonas Kaškaitis, Balys šnioka (R. 
Mizaros dešinėje) Antanas Vaivutskas ir buvęs argen- 
tinietis, dabar lietuviškosios^ tarybines enciklopedijos 
vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Pranas Ulevičius.

TVIRTAI PRIPAŽINTAS PAŠARAS
Kauno Ąžuolyne š. m. spalio 11 d. buvo atidaryta an

troji respublikine žemės ūkio paroda. Ji veikė dvi sa
vaites. Parodoje ryškiai atsispindėjo Lietuvos žemes 
ūkio didžiuliai pasiekimai.

Nuotraukoje matome parodoje eksponuojamus kuku
rūzus, šiemet gausiai išaugintus Lietuvos laukuose. Vi
dutinis kukurūzų derlius respublikoje buvo 358)centne-

Sausra ir šiluma
Buvo pradėję vėl degti 

brūzgynai Malibų ir Palos 
Verdes sektoriuose, tačiau, 
visų laimei, ugniagesiai, po 
24 valandų kovos, užgesino. 
Dvi gyvenvietės tesudegė, 
bet šiaip padarė nemažai 
nuostolių. Mat, per ilgą lai
ką be lietaus, karštas oras 
viską taip išdžiovino, kad 
menka kibirkštėlė sukėlė 
didelį gaisrą.

Oras kelias dienas buvo 
atvėsęs, bet ir vėl dienomis 
siekia netoli 90 laipsnių ši
lumos, o naktimis gana vė
su. šakalių žemaitis

riai iš hektaro.

Belgradas. — Jugoslavija 
pasitenkinus gaudama Jung 
linių . alstijų pagalbą. Ji 
jau gavo $584,000,000 ver-1 
tės militarinės ir ekonomi-' 
nes pagalbos.

SU “ARG. LIET. BALSO” REDAKTORIAUS SŪNUMI
Buenos Aires mieste einančio laikraščio “Argentinos 

lietuvių balsas” redaktoriaus Konstanto Norkaus sūnus 
Algiųiantas laimingai gyvena Tarybų Lietuvoje. Apie 
jį buvo sukurta nemaža visokių prasimanymų. Algiman
tas Norkus iš Šilutės, kur jis dirba sakinimo punkto 
meistru, atvyko susitikti su svečiais iš Argentinos ir 
per juos perduoti geriausius linkėjimus tėveliui.

Nuotraukoje: Algimantas Norkus, Tadas Adamonis 
ir Balys šnioka “Vilniaus” viešbutyje.
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I Brockton, Mass.
LLD 6-tos kp. susirinki

me kalbėta apie surengimą 
draugiško vakaro su arba
ta ir užkandžiais. Įvyks 
lapkričio 21, Liet. Taut. Na
mo kambariuose. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Įžangos 
nebus. Viską sužinosite tą 
vakarą ant vietos.

Prašomi ir iš kitų kolo
nijų simpatikai dalyvauti. 
Nesigailėsite. Geram tikslui.

LLD 6~tos kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio 7 d. 

i Yra Centro balsavimo blan
kus — rinkimas Komiteto 
1960 - 1961 metams. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

,—0—
Lapkričio 11 d., pirmu sy

kiu po karo, Brocktono Ho
ckey Club Team, 17 narių, 
išvyko dalyvauti sporto pro
gramoje Maskvoje, rungty
nėse su Sovietų tymu. Pa
lauksime, pamatysime, ku
rie laimės.

—0—
Lapkričio 6, staigiai mirė 

Stephen Matulaitis, šv. Ro
ko pašalpinės draugystės 
kasierius. Priklausė ir Liet, 
piliečiu klubui. Palaidotas 
Melrose kapinėse.

Paliko savo mylimą žmo
ną, du sūnus ir anūkų. Ki
lęs iš Seredžiaus parapijos. 
Laisvę pasiskaitydavo Ske- 
et klube.

Buvo praleista nepaminė
ta, kad prieš porą mėnesių 
mirė minimos švento Roko 
draugystės protokolų rašti
ninkas K. Venslauskas. Li
ko sūnus, duktė, žmona ner
vų ligoninėje, ir brolis An
tanas Venslauskas.

—o—
Dabar rudens, vėliau žie^ 

mos ilgi vakarai, žmonėms 
visuomet būti namuose nu
sibosta, norisi kur nors iš
eiti arba susitikti su viens! 
kitu, pasišnekėti, pasidaly
ti dienos įspūdžiais. Geriau
sia' tam vieta Lietuvių Tau
tiško Namo viešas knygy
nas 8 Vine St., Montello, 
Mass. Yra visokių knygų ir 
žurnalų, laikraščių: Laisvė, 
Vilnis, Liaudies Balsas, Ke
leivis, Sandara ir kitokių. 
Dabar turime daug knygų 
ir žurnalų iš Lietuvos, dau
gelis su gražiais paveiks
lais.

Skaitytojai prašomi ateiti 
vakarais, ypatingai trečia
dienio vakarą; bus atdaras 
nuo 7 lig 9 vakare.

Lapkričio 11 d. laidoje nu
meryje 223 Vilnies kolum- 
noje Kasdieną S. J. Jokub- 
ka, tarp kitko, rašo apie at- 
sikvietimą iš Lietuvos an
samblio arba šiaip meninės 
grupės. Jau ir Mbntelloje 
tarp dipukų eina kalbos, 
kad reikia užmegsti santai
kos ryšius tarp Lietuvos 
jaunų menininkų ir Ameri-, 
koje apsigyvenusio išvirin
tųjų jaunimo, kurie galėtų 
meno grupėmis dalyvauti 
Lietuvoje, o Lietuvos meni
ninkai Amerikoje.

Apie tai kalbėjausi su 
vienu dipuku—-jis pirmiau
sia apie tai kalbą pradėjo. 
Apsikeitimui menininkais 
pritaria, tik, sako, ne visi 
galės į Lietuvą nuvykti, y- 
ra tokių, kurie perdaug pra
sikalto. Sako, Lietuvos “va
davimą” reikia palikti se
niams. Geo. Shimaitis

VVashingtonas.—Demokra
tų partijos šulas Dean A- 
cheson pasakojo, kad “Va
karams yra pavojus” iš bū
simos viršūnių konferenci
jos.

- - ■■■ . ■ . — *"•■ 1 *-...........* >

Camp Pendleton, Calif.— 
Sprogo patrankos sviedinys 
ir užmušė mariną.

PRISIMINIMAI MALONIOS VIEŠNAGĖS
Argentinos lietuviai turistai Lietuvoje. Iš kairės; Ba

lys šnioka, Julijonas Ilgūnas, Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis, Tadas Adamonis. Stovi: Antanas Vaivuts
kas ir Vytautas Zenkevičius.

Tadas Adamonis, iš Argentinos atvykęs aplankyti sa
vo tėvynę, atvežė Lietuvos prezidentui Justui Paleckiui 
dovanų, kurias siunčia Buenos Aires pažangieji lietu
viai. Nuotraukoje — momentas, kai T. Adamonis įtei
kia J. Paleckiui pergamentą ir matę su bombilija.

Binghamton, N. Y. CLEVELAND, OHIO
Spalio 31 dieną suėjo į 

porinį gyvenimą mūs geros 
darbuotojos ir gausiai svar
bių reikalų rėmėjos Mary
tės Kulbienės sūnus John 
Kulbis su Irene Sodon, slo
vakų tautybės mergaite. 
Su jungtuvių ceremon i j o s 
įvyko slovakų bažnyčioje, o 
vedybiniai pietūs jaunave
džių draugų puikioje užei
goje Front gatvėje, kur 
dalyvavo jaunavedžių tėvai 
ir artimi giminės. Jauna
vedžiai laikinai pagyvens 
pas jaunosios bobutę, iki 
kur apsirinks sau patogią 
vietą pastoviam gyveni
mui.

Linkiu Johnui ir Irenai 
Kulbiams ilgo ir laimingo 
šeimyninio gyvenimo!

MIRĖ
Lapkričio 9 dieną Luor- 

des ligoninėje mirė Antho
ny Chamo. Visą laiką gy
veno Binghamtone. Jis 20 m. 
atitarnavo vietos policijos 
departamente; 1951 metais 
pasitraukė iš tarnybos ir 
pradėjo dirbti Ozalid ir 
dirbo iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos. Jis buvo 
dar jaunas žmogus, vos 51 
metų, i

Paliko dideliame liūde
syje žmoną Marijoną, 2 
dukterys — Mrs Marion 
Subik ir jos šeima ir Miss 
Monica Chamo, vienas sū
nus Joseph, motina Amelia 
Chamo ir du broliai—Ed
ward ir Joseph su šeimo
mis. Visi gyvena Bingham
tone, tik brolis Joseph 
Chamo ir jo šeima gyvena 
Philadelphijoje. Taipgi pa
liko ir kitas gimines ir 
draugus, kurių jis turėjo 
gana daug.

■ Mirusiam — amžinai il
sėt iš šaltoje žemelėje, o šei~ 
mai ir artimiesiems — šir
dingiausia užuojauta.

Ona W eitus

Pirmiau jau buvo praneš
ta spaudoje, kad LLD 190 
kuopos metinis susirinki
mas su vaišėmis įvyks gruo
džio 12 d.ieną, bet dėl tūlų 
sVarbių priežasčių šio susi
rinkimo dieną reikėjo pa
keisti, jis įvyks dviem sa
vaitėm anksčiau, tai yra 
lapkričio 28 dieną.

Šiame susirinkime, be 
kitų kuopos reikalų, bus 
pravesti Centro komiteto 
rinkimai, išduoti • raportai 
iš dviejų buvusių kuopos 
pramogų, o užbaigus susi
rinkimą visi kuopos nariai 
bus pavaišinti užkandžiais 
ir gėrimais. Vėliau, jeigu 
susirinkimas pageidaus, ga
lėsime paskaityti ir pastu
dijuoti Chruščiovo straips
nį, tilpusį Vilniaus “Tie
soje,” “apie taikų sambū
vį.” Į šį susirinkimą kvie
čiami ir kitų kuopų nariai 
atsilankyti.

Kadangi susiri n k i m a s 
įvyks šeštadienio vakarą, 
tai galėsime ten visą ilgą 
vakarą gražiai praleisti ir 
pasisvečiuoti.

Dar kartą noriu primin
ti visiems meno kuopos na
riams ir visiems meno my
lėtojams, kad visų meni
ninkų svarbus susirinki
mas įvyks gruodžio 3 die
ną klubo svetainėj. Pra
džia 7:30 vai. vakare, o už
baigus susirinkimą vyks 
choro pamokos. Šis susirin
kimas yra svarbus tuo, kad 
jame reikės apkalbėti visos 
žiemos sezono meninį vei
kimą, o, kaip žinoma iš pa
tyrimo, norint veikime ge
rų pasekmių, būtinai reikia 
iš anksto tam gerai pasi
ruošti. J. Žebrys.

ŽYDAI JAU TURĖS 
PASAULINĘ TARYBĄ

Kiamesha Lake, N. Y. — 
Čionai įvyko žydų sinagogų 
atstovų konvencija. Dalyva
vo virš 1,300 iš Jungtinių 
Valstijų ir 70 delegatų iš 
kitų 20-ties šalių. Delegatai 
nutarė suorganizuoti Žydų 
Sinagogų Pasaulinę Tarybą 
ir išrinko jos narius.

BRAZILIJOS PREKYBA 
SU LIAUDIES ŠALIMIS

Rio De Janeiro. —Brazili
ja veda plačią prekybą su 
socialistinėmis šalimis. Tik 
išplaukė laivai į Lenkiją ir 
Čekoslovakiją, kurie išvežė 
kavos $16,000,000 vertės.

Braziliją.. siekią, vpąrdųętį 
Tarybų' Sąjungai 140'000,* 
000 svarų kavos už $40,000r 
000, o mainais gauti maši
nerijos bei kitų reikmenų. 
Iš Tarybų Sąjungos Brazi
lija jau gavo 360,000 bačkų 
aliejaus.

Pittsburgh, Pa.
Daugiau žinių apie Lietuvą 

Gruodžio 5 d. turėsime 
svarbią sueigą, kurioje da
lyvaus ir kalbės LDS prez. 
J. Gasiūnas. Jis aiškins, ką 
jis matė pereitą vasarą lan
kydamasis Lietuvoje. Jis 
parsivežė naujausių žinių 
iš Lietuvos. Po prakalbos 
jis atsakinės į įvairius klau
simus.

Sueiga įvyks* LDS 160 kp. 
salėje, 1024 Beaver e. 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Rengėjai kviečia visus ir 
visas dalyvauti šioje suei
goje. J. M.

ANKSTYVOS BUVO 
SNIEGO AUDROS

Helena, Mont. —Anksty
vos sniego audros nusiautė 
per Montaną, Iowa, Michi
gan, dalinai Illinois ir Wis
consin valstijas. Montanos 
valstijoje per vieną savaitę 
prikrito 22 coliai sniego. 
Vėjas apie 50 mylių per 
valandą. Vietomis šaltis bu
vo 40 laipsnių žemiau nulio. 
Nelaimėse žuvo apie 60 
žmonių.

Kasmet vis daugiau į už
sienį eksportuojama Lietu
vos žvejų pagautos žuvies. 
Pirmąjį šių metų pusmetį į 
Vokietijos Demokratinę Re
spubliką, Lenkiją, Bulgari
ją eksportuota daugiau kaip 
3,800 tonų Atlanto silkių. 
Šiuo metu 800 tonų silkių 
ruošiama parduoti Čekoslo
vakijai. Iki metų pabaigos į 
užsienį bus eksportuota dar 
2,000 tonų silkių.

Nuotraukoje: Klaipėdos 
žuvies apdirbimo įmones 
darbininke G. Lisinskiene 
konvejeriu žuvį rūšiuoja 
eksportui.

Iš Panamos respublikos
(Tąsa iš 4-to pusi.) 

deniu, po to juos parūkė 
kodylu, ir viskas baigta.

Po šliūbinių ceremonijų 
visi nuvykome į jaunosios 
namus, kurie paprasta dar
bininko būstinė, iš trijų 
kambarėliu. Kad čia ir ne
buvo kaip bažnyčioje, kur 
viskas plūduriuoja aukso 
jūroje, auksinių indų ir 
baldu, bet čia dvelkė nuo
širdi draugų nuotaika. Čia 
mus pavaišino vietiniu gė
ralu, padarytu iš virtų ry
žių sunkos ir pineapple 
sulčių. Nekurie ragavo ir 
šiek tiek kai ko stipresnio. 
Užkandžių irgi buvo įvai
rių, net ir vietinio valgio 
“karštų tamaliu” buvo.

Geroje n u o t a ikoje visi 
linksmai sau praleidom ke
letą valandų. Kaip lietu
viškas priežodis sako, “val
gėm ir gėrėm, net miduš 

’per barzdą varvėjo,’L ir-vijį ;;
linkėjote jaunavedžiams di
džiausios laimės.

Tai tokios buvo 'Jono ir 
Margarietos, tų jaunų in
dėnų, vestuvės Panamos 
mieste, Panamos respubli
kos sostinėje. Bevardis



BINGHAMTON, N. Y

Lapkričio 2 dieną

rinkimas, šiam 
nie nariu dalyt 
niai.

Finansų sekretorė prane
šė, kad dar vis serga J.

viduti-

susirinkimas bus priešmeti- 
nis. Paprastai priešmetinia- 
nie susirinkime yra renka-! 
mas kuopos naujas komite-i 
tas sekantiems metams. 
Prašoma visų kuopos nariui 
pasistengti dalyvauti šiame'

Philadelphia, Pa
■ - ------ Sekmadienį, lapkriSo 22JKultllfUlį Centrą

■ Andrius Viš- CV mli e Juozas Gegznas, 67 ■ * *

seserės, seserėčios, sūnėnas; Į 
buvo nemažai palydovų.

Liko nuliūdime Veros ar
timas draugas ______  .
niauskas, giminės, draugai, i

Vera skaitė Vilnį. Prigu- gLls>
Įėjo LLD. SLA ir kt. drau-1

Kelrodis į naują

metų, ilgametis 
phijos gyventojas,

gijoms. Daug aukojo darbi- šarvotas 
ninku spaudai, gynimui per- i laidotuvių direktorių 
se klojamu s ve tu i ‘g i m i ų

Phila^del- į Centras randasi kampe 
pažan- Liberty Avė. ir 102nd St., 

‘ Laisvės” ()zone Park.
skaitytojas. Kūnas, bus pa-1

; ketvirtadieni pas ■ v Lefferts traukinys prive-

kričio 7 d. valgomu daiktų 
krautuvėje T. Bagdonienė 
nupuolė laiptais i skiepą ir 
sunkiai susitrenkė nugarą 
ir susižeidė veidą. Vieną 
dieną buvo ligoninėje, iki

nia išrinkti veiklią ir rū
pestinga valdyba 1960 me
tams. Nereikia aiškinti, kaip
tai yra svarbu turėti veik
lią valdybą. Nuo valdybos 
veiklumo, rūpestingumo pri
klauso ir kuopos veiklumas.

i sveturgimių ir| Rom-tn, 1113 Mt. Vernon | Oxford Ave. stotyje.. Išėji-1 
kt. reikalams. Ji prašė, kad jSt. Laidos penktadieni, lap-■nias ** Coties vakarais po i 

i9, taip pat šeštadieniais ir į 
į sekmadieniais tik Į 104th

tomuri,

laisvai laidojama — kričio 27 d., 11
I Oakville kapinėse.

Paliko liūdinčias, žmonai
Barborą ir dukras Teofilę!

A lesę.

zdas. Dabar randasi namie! 
uo gydytojo priežiūra. Lin-į 
ketina visiems ligoniams 
greitai susveikti.

Iš LI.D 20 kuopos atsiųsU 
to atstovo kilo klausimas, 
kad bendrai surengti kokia 
pramogą ir pasikviesti iš

Lietuvos turistą, kad mums

rodo mūsų senoji tėvynė.
LDS 6-ta kuopa tam klau-

nusiu1.. kuri rūpinsis suruo
šimui tokios sueigos. Komi
ai ion ieina: P. Mikolaiūnas, 
A. Šemaitienė ir O. Wellus.

L. N. B. šerininkų suvažiavimas 
Į lapkričio 28 dieną * !

Lietuvių Namo Bendroves šerininkų metinis suvažia- 
| vintas Įvyks šeštadienį, lapkričio 28, Liet. Kultūriniame 
į Centre, 102-04 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2-trą valandą po pietų.

Visi šėrininkai kviečiami dalyvauti ir nuskirtu laiku 
I susirinkti. Išgirsite svarbius metinius raportus. Aptar- 
į sime daug svarbių reikalų.

Po suvažiavimo metinio banketo nebus. Direktoriai 
pavaišins tik tucs šerininkus, kurie suvažiavime dalyvaus

ValdybaKur tą traukini gauti?
Jo kelias ilgas. Manhat- 

. tane jo pradžia prie Broad- 
•way ir 207th St., netoli 
' Yonkers miesto ribos. Nuo 
į 145th St. Manhattane jis ei- 
ina ekspresu, stoja tik ten, 
| kur yra nemokami persė
simai iš kitų traukinių. Tos 
Istotys miesto centre yra:
i Prie 8th Ave., 42nd. 34th 

i klausimus, taipgi ką jis ma- 'ir 14th Sts. taipgi pačiame

ir

būtų
tain ir padaryta.

Ilsėkis miela drauge Ve
ra daug nemalonumų gyve- 

; nime išvargusi, o sykį su
radusi teisingąjį kelią Į1 
žmonijos šviesiąją ateitį ne-1

i'ad pasistenkite visi daly- nukrypusi nuo jo. , v
Mano nuoširdi užuo jauta j maršrutas į Vakarus

X 71 c * ■» o i i n l/i i -i
vanti susirinkime. Lauksi
me skaitlingo susirinkimo.

i A

Ona Wellus

'Andriui Višniauskui, Veros 
giminėms ir draugams - 
draugėms. Hartietis

Jono Gasiūno
Kelrodis į “Laisvės” 

koncertą

Hart, Mich.
Mire Vera Blažiene

Kelis metus nesveikavusi 
lapkričio 9 d. nuvežta ligo-j 
ninėn, ant rytojaus, lapkri-i 
čio 10 d. pasimirė VeraBla-i 
žienė, vilnietė, 70 suvirs me-!

LDS prezidentas J. Ga- 
I siūnas vyksta su maršrutu 
ii vakarus. Lietuvių sueigo
se jis aiškins LDS reika- 

| lūs ir kitus visuomeninius I 
r.\. ■ 
Itė Lietuvoje pereitą vasarą, 
i Lankysis sekamuose mies- 
i tuose gruodžio mėn.:

Gruodžio 5 d. — N. S. 
j Pittsburgh, Pa.

6—LDS kp. susirinkime

i KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.)

! radęs sutvėrimas yra tvirti
nęs, kad toji Maskva ne tik 
nereikalauja 
bet dar mus 
ja?

Dabai* gi, 
I pratimu, iš ] 
, artistų grupelės gastrolių A- 
I merikoje Maskva tiesiog do- 

Manhattano smaigalyje 6th Ave., Ridgewoode, — reikia! Diliais piatuitėtų. _
Ave. - West 4th Street, ir tolokai važiuoti Atlantic Ave., į

! Broadway-Nassau.
Brooklyne stoja visose

j Fulton linijos stotyse. Ne-, 
mokamo persėdimo iš kitų ■ bankas) ; čia suktis j dešinę' 
traukinių stotys yra: 1° už P°ros b!'’ku’ prie antros!

Jay St.,- Borough Hall, Į prasideda Bushwick Avenue;; . .
I šia avene privažiavus Halsey |^ai 
iSt. suktis Į dešinę ir važiuoti į 
į iki Knickerbocker Ave (ket- 
į virta nuo Bushwick) ir suktis 
į kairę. Priešais Schwaben

■ Hall dešinėj matysite m-ižą 
aptvertą trik a m p ę aikšte-. 
lę su kareivio statula vidury.! 
Kadangi, šioje 
lengva susirasti 
mobiliui pastatyt, 
pasažierius išleisti prie salės, 
o vairuotojui vienam ieškoti 

[vietos kur nors toliau.

Nuo New Jersey pusės at-j 
važiuojant per Williamsburg 
tiltą važiuot tiesiai iki Bush
wick Ave. iki Myrtle Ave. o 

, jei tektų įvažiuot į Broadway, 
tai taipgi važiuot iki Myrtle 
Ave., ja suktis j kairę ir pri- 
važiuosit Knickerbocker Ave.

. Salė tuojau dešinėj, bet čia 
one

I “Laisvės” draugai automo
bilistai iš Connecticut ir Mas
sachusetts jau žino, 
įvažiuoti i Richmond 
i Atlantic Ave. Kad 
; “Laisvės” koncerto 
ISchwaben Hali, 474 
' bocker Avenue, prie 

, Ridgewoode, —

kaip at-

iš mūsų dolerių, 
tiesiog finansuo-

, matote, jo su- 
mažytės Lietuvos

pasiekti i 
salę — j 

K niek e r- j
Myrtle'

Gibbstown, N. J.
i
i' Seno Vinco duktė Eliza- 

y iJbeth pranešė “Laisvei,” kad
jos tėvas nuo- lapkričio 17

l’d. randasi ligoninėje, ištik-
*-* j tas širdies nesveikatos ir

■ - , J plaučių uždegimo. Tačiau
.13 d., i gydytojas reiškęs viltį, jog > Pittsburgh, Pa.

8, 9 ir 10 dd.—Herrin ir 
V/. Frankfort, Ill.

11
13

Sakykite, argi tam žmogui 
iki Pennsylvania Ave. (prie Į net* ūksta poros lentų? 
jos kampo dešinėj nedidelis j 
automobiliams pastatyti ple-į 
cius, o kairėj East New Yorko j

savaitės kitos jis galė- 
iš ligoninės sugrįžti 

namo. Ji pažadėio vėl pra- 
1 nešti apie jo padėtį.

Is L-etuvos atvykus iš Pa-į Ilgamečiu! bendradarbiui 
iavonio kaimo, nuo Dauk-įvincui Jakščiui (Seram 

L Suvalkijos. | Vincui) linkime greit nu-
Iš C.hicagos į Blažienės | galėti nesveikata ir ilgu lai-

Harto kapinėse, šermenine-;

I----------------------- ' J

o už poros bloku, prie antros!
i traf. šviesos, sukti j kairę, kur L

Neabejoju, jog visi skaitote 
“Laisvėje 
kus iš Lietuvos, 
daugiau, 
jus gal galės 

j Lenkijos lietuvius.

d. R. Mizaros laiš- 
Jų tikimės 

Girdėjome, k^td Ro- 
aplankyti ir 

Būtų la-

ir 12 — St. Louis, Mo.

ir 16 Denver, Colo.
ir 19—Portland Ore.
Portlando vyks į San

Francisco, vėliau i Los An-

18

Hoyt-Scherm'erhorn,
Franklin Ave., ir
Broadway - East New

York-
Eastern Parkway.
Kelias automobiliais veik 

tas pats, kaip seniau. Nau
jasis centras tik keliais blo
kais Į pietvakarius žemiau.

susirinkimas

j priešingą pusę.

ir

smar-

LEICESTER SAVINGS BANK
1082 Main St., Leicester, Mass.

Birželio dividentas—-3% % per annum

Su
mi

New Yorkas—Bay Shore, 
Long Islando miestelyje, ki
lus gaisrui sudegė penki 
Mayo šeimos nariai.

Vėjas pūtė 48 mylių 
kurnu.

LINKSMOS PADĘKAVONĖS
DIENOS ŠVENTĖS

Visiems Mūsų Draugams ir Depozitoriams

DĖL THANKSGIVING
Užsisakykite sau patinkamą 

alų ir sodęj pas

IRVING BERLIN 
Beer Distributors 

100-09 101 Avenue
Ozone Park 16, Queens

Pristatome dėžėmis (keisais) 
reguliariai arba special 

delivery.

Telefonas:

Virginia 9- 3090

vietoje ne 
vietą auto- 
tai geriau

New Yorkas. — Norman 
Thomas, daugelį kartų bu
vęs socialistų kandidatas į 
prezidentus, jau sulaukė 75 
metų amžiaus.

Hollywood, Calif. — 
laukęs 50 metu amžiaus 
rė buvęs kumštininkas Max 
Baer.

6 Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 24, 1959

Ligoninėje sukeitė 
naujagimius

Mr. ir Mrs. Guido Vitiel- 
lo, iš Massapequa, labai nu
stebo parsivežu naujagimi 
sūneli, kad jo akutės pasi
keitė iš rudų į mėlynas. 
Motina tikrino, kad ji bū

Kaip žinia, su ekskursan
tais Lietuvon nuvykęs mūsų 
mielasis Jonas Kaškaitis (Dr. 
J. J .Kaškiaučius) pastoviai 
ten pasilaiko. Jis mums irgi 

i rašinėja. šiandien rasite jo 
_ i straipsni apie Lietuvos medi

cinos darbuotojų suvažiavi
mą. Ant rankų turime jo il
gą korespondenciją iš Mask
vos.

Neabejojame, jog draugas 
Kaškaitis pasiliks mūsų' nuo- 
latniu ir pastoviu bendradar
biu. Dažnai išgirsite jo bai
sa iš Lietuvos

dama ligoninėje mate, kad J sukt g
& . i Iway” j priešingą pusę,sunaus — Petriuko akutes i 

buvo rudos.
Tėvai kreipėsi į Mid-Is- 

land ligonine, Bethpage, L. 
L Pasirodė, kad kita šeima 
iš Bethpage, buvo nepaten
kinta. nes jų sūnaus mėly
nos akutės pavirto į rudas. 
Vaikučiai buvo atkeisti 
visi tėvai pasitenkino.

PATAISA
“Laisvės” 90-ame nume

ryje rašte apie paramą sve- 
turgimiams apginti turėjo 
būti: Juozas aukojo $2.

Atsiprašome.

Mums rašinėja Ch Ii viekas, 
Liepsnoms, Slėnys ir visa eilė 
kitų gabių bendradarbių. Vi
sais jais mes didžiuojamės. 
Visiems jiems mes esamejšir- 
diilghi dėkingi; ( T*

Kaip niekados piirtiiSFu, 
šiandien “Laisvėje” atsispin
di visas lietuvių tautos gyve
nimas, jos nuolatinis kopimas 
į vis aukštesni ii* šviesesni .gy
venimo lygi

Prašome mūsų skaitytojus 
pasidarbuoti, kad “Laisvėj 
pasiektų kuo daugiausia liZp 

Į tuvių, kurie dar jos neskaido. 
Tegu ir jie gauna 2t^n/gų

Chicago, III. — Lapkričio žinių apie savo s evy-
117 dieną buvo labai šalta, n<?- apie savo t&rtj, brolių ir 
I .. _ . . . . .v seserų žemę, Jfuri mums vi-
tlk 3 laipsniai VII S n . sjems taip-^arti prie širdies.

Amerikos Legiono va
dams labai patinka New 
Yorko valstijos gubernato
riaus Rockefellerio pikti iš
stojimai prieš komunistus. -

Paieškojimas
Aš, Brumbergaitė Leja-Elzbieta, 

d. Arono, ieškau savo brolių Blum- 
bergų Salamono, Lcibos ir Juosifo, 
visi trys Arono sūnūs. Jie gyveno 
Vilniaus mieste ir išvyko j Ameri
ką seniai, j Chicagos miestą. Kur 
dabar gyvena, nežinau. Nuolan
kiai prašau žinančius apie mano 
brolius arba! jų šeimas pranešti man 
šiuo adresu: Leja Brumbergaitė- 
Prušakevičienė, Alytaus miestas, 
K. Požėlos g-vė, nr. 39, Lithuania, 

1 USSR.

New Haven, Conn.—Mirė 
admirolas. Ed. Cochrane.

Help Wanted Female
Gene- 

All shifts, day or night. 
$305 per month, $5 increases every 
6 months, $10 increases for night 
duty.

SUPERVISORS. $325 per month, 
40 hr. week. Room, board and 
laundry, $40 per mo. Permanent 
position. Write in English (Mly- 

y 
DIRECTOR OF NURSES. 'MEMO
RIAL HOSPITAL, RAWLIJ& WY

OMING.

REGISTERED NURSES, 
ral Duty.

(91-97)

HELP WANTED MALE
BAILYBĖ 

PRIE LAIVŲ
Gerai įsteigta vieta, gražiame 

Shelter Island. Reikalingas paty
ręs dailydė, prie įvairių laivų bu- 
davojimo. Apskritiems metams. 
Gera alga. Gera vieta dirbti ir 
gyventi. Rašykite; SHELTER 
ISLAND BOAT YARD, INC. 
Shelter Island, N. Y. (90-92)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Newark 5, N. Jk F 4^ 
MArket 2-5172 ;

426 Lafayette St. •
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»,
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