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KRISLAI
Laukiant suvažiavimo.
Kalnai dulkių.
Lai bus padėka !
Mūsų dainų šventė, 
tuščias džiaugsmas. 
Pavojus duonai.

Kinija pasisakė 
prieš V politiką

! JAV ir T. Sąjunga susitarė 
atominės jėgos reikalais

Washingtonas.—Du svar-1 tais, pasikeis patyrimais, i Hong Kongas.—“Kinijos; nėse Tautose, t kslu “ap- 
būs susitarimai įvyko tarp I bus bendrai gaminami tech-! radijas ii’ spauda kaltina j nudyti tarptautinius sau- 
Jungtinių Valstijų ir Tary- niški įrengimai ir tt..
bų Sąjungos atominės jėgos matoma, kad ši sutartis su-! jos tik žodžiais pasisako už i•_ _ _•___ ” ....z./.

a

Nu-; Jungtines Valstijas, k a d j tykius.”
Valstybės sekretorius 

rašo > me, kalbėio už sutvirtini-
i He'.’tcris NATO suvažiavi- 

daro ! kalbėjo už sutvirtinimą ka- 
sekamus kaltinimus Wash-|rinių jėgų, kad būtų galima 
ingtonui, kurių negalima ' llaimėti “šaltaii karą.” Jos 

su nusistatymu ! užpuldinėja Kinijos -Liau

vieš
bučių, jų tarpe Havana Ri- 

u v ' vera viešbutį, kurio pasla
nku- ! suvažiavimas nutarė pasi- tymui ir įrengimui įdėta 

, 11 j traukti iš Inter - Amerian I $15,000,000. 
..... } i Regional Organization of CCastro vyriaus^ 

'-’■Labor, nes ta organizacija į mė milijonus akrų
tarnauja Wall stryto kapi- nuo Amerikos, Anglijos ir;Vasiliųs S. Jamelijamjvas 
talistams ir stengiasi jų po-. Kanados 

.i, sutiktu-1 D0]itika užkarti Centrinės I ju, o joms
ir Pietinės Amerikos darbo | tik po 20,000 akrų, 
unijoms.
rinko Centrinę Tarybą iš i Danijos (Standard iOl of 
Castro šalininkų.

Darbo unijų suvažiavi
mas užgyrė Kubos indust- 
rilizacijos planą. Castro 
valdžia stengiasi industria- Kol kas Kuboje alieaus I 
lizaciijon įdėti $$$32,000,- dar nedaug surasta, nes1 

Darbo unijos nutarė,! per dieną pagamin tik po 
kad kiekvienas darbininkas 600 bačkų. Sako, kad už

sienio kapitalistai paši-, Priešamerikinis Komitetas 
trauks iš Kubos. 'ir čia varo apklausinėjimo

Kubos vyriausybė vėl at- t darbą. Apklausinėja unijų 
ėmė 30,000 akrų žemės nuo'veikėjus ir visuomeninin- 
JAV kapitalistų — cukraus ’ kus. Buvo pašaukta klausi- 
nendrių plantacijų ir galvi- ■ 
jų augintojų

Apie vėlesnius 
įvykius Kuboje

Havana. — Čionai įvyko tinių Valstijų kapitalistų ' 
Kubos Darbo Unijų Konfe- kontrolėje, nes jie turėjo 65

! deracijos suvcaži a v i m a s. j procentus šėrų. Kubos vai-; 
Dalyvavo virš 3,000 delega- džia konfiskavo eilę

Greitai apsisuko metai nuo i tų, kurie atstovavo apie 1,- 
paskiausio Lietuvių N a m o ! 500,000 darbininkų. Unijų 
Bemrvovės suvažiavimo. ! 
biu ir daugelio svarbiu 
džiugiu įvykiu kupini buvo i 
šie metai: svečiai iš Lietuvos,! 
nuostabioji Tarybų paroda i 
New Yorke, mūsų pačių tu-' 
ristų išleistuvės Lietuvon, gau
dymas apie tai žinių, 
vės sugrįžtančių.

Visa tai ir dąug kas kita! 
tarsi pavasario saulė sutirpdė 
metus.

eiKalais. griauna slaptybių sienas, taikų sugyvenimą,"
Washingtone už JAV pa- kurios buvo apsupę atomi-; Tillman Durdinas.

irašė John A. McCone, nės energijos pasigamini- Kinijos laikraščiai 
pirmininkas United States j mą.

ė atė-' Atomic Energy Commis-! Kitas svarbus susitari-
žemės Į sion, o už Tarybų Sąjungą mas įvyko Genevoje, kur suderinti 

jau trys mėnesiai tariasi už taiką: 
aliejaus kompani-1 TSRS Atominės Jėgos Var-! Jungtinių Valstijų, Tarybų i Jungti 

laikinai paliko !
Jungti- ; lams Administrac i j o s pir- 

Suvažiavimas iš- j nių Valstijų aliejaus kom- i mininkas.
Sutartis nusako, kad tams studijuoti: kaip gali- 

abieiu šalių mokslininkai ma susekti i C LNew Jersey ir

Energy

vėl i nose Tautose palaiko Čiang
! lojimui Civiliniams Reika- Sąjungos ir Anglijos, atsto-i planuoja skirti karo pasi-i Kai-šeko kliką, l-i ai • • • • • • _ • v •  • n* /v /A /A za za/a I ii yvai. Jie susitarė pavesti 

atominės jėgos specialis-

ir požeminius
Vienok L. N. B-vės direkto

riams ir jų artimiesiems tal
kininkams šie buvo labai sun
kaus darbo metai. Visokių I 
galvosūkių jie turėjo įren
giant, naująjį Kultūros centrą.

Ir ne tik galvosūkių. šios į 
įstaigos direktoriai neturi tos. 
privilegijos, kokia naudojasi! 
turtuolių įstaigų direktoriai, | 
kurie tik padaro tarimus, o 
firmos samdyti ekspertai nu
dirba visus darbus.
yjet. Namo B-vės direktoriai 
CTlįjo ne tik surasti eksper
tus ir’ išrūpinti reikiamus lei
dimus. Jie, taupydami lietu
vių liaudies įstaigai suskolintą 
turtą, patys su savo draugais 
talkininkais nudirbo daug 
darbų, kurie būtų įstaigai 
kainavę tūkstančius dolerių.

Grupė draugų įdėjo daugy
bę darbadienių, sugėrė kalnus 
dulkių. Jie išleido po gražią 
sumelę savo dolerių fėrams 
važinėdami į talkas pastarai
siais keliais mėnesiais.

Šiuos žodžius rašant, jų 
plaktukai tebesitranko, piūk- 
lai zirzia, stiklai čirškia jiems 
valant ir įrengiant administra
cijai ir redakcijai raštinę pa
stato kampe, kuris iki šiol te
bebuvo užimtas krautuvei.

000.

skirtų iš savo algos 4 pro
centus tam tikslui.

Kubos vyriausybė perėmė 
į savo rankas Cuban Tele
phone & Telegraph Co. 
nuoosavybę. Js vertė yra 
$125,000,000. Ji buvo Jung-

Svarbi Jungi. Valstijų 
ir TSRS sutartis

Co. yra jau Įdėję i aliejaus bendradarbiaus vieni su ki- atomų sprogdinimus.

tymą $-$55,000,000. a1Yankees, go home!” 
šaukia minia

San Juan, Puerto Rico.—

Linkėtina, kad šėrininkai, 
brooklyniečiai ir iš apylinkių, 
lapkričio 28 d. atvyktų gau
siu būriu tuos savo šauniuo
sius direktorius ir jų talkinin
kus širdingai pasveikinti, iš
girsti jų raportus, nutarti se
kamus žygius.

Šiemet su Padėkų 
šventi supuola ir laikraščio 
Laisvės metinis koncertas. Ja-J 
me turėsime progą dar kartą 
matyti-girdėti daugiau pažan
giojo lietuvių judėjimo vieti
nių aktyvistų menininkų. Jie 
išstos su solo, grupių ir Ai
do choro .dainomis.

Džiugu, kad turėsime mū-i 
sų jau gerai pažįstamus ir 
pamylėtus svečius solistus ir 
duetistus Oną Dirvelienę ir 
Joną Sabaliauską iš Worces
ter, Mass.

Įdomu bus išgirsti svečią 
baritoną Letich ir matyti šau
nius Dnipro šokėjus.

Laukiame gražaus oro ir 
gausios publikos, vietinės ir iš 
toliau. Tikimės malonaus su 
visais pasimatymo lapkričio 
29 popietę Schwaben Hall, 
Brooklyne (Ridge woode).

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Są
junga pasirašė dvejų metų 
sutartį reikale apsikeitimo 
moksliniais, technikiniais, 
kultūriniais, medicinos ir 
sporto patyrimais.

Sutartis suteiks p r o g a 
JAV ir TSRS mokslinin
kams, sportininkams ir 
kultūros darbuotojams dau
giau susipažinti.

Buvo svarstoma padidinti 
nuo 50,000 kopijų iki 77,000 
cirkuliaciją JAV ambasa
dos Maskvoje leidžiamo 

'žurnalo “Amerika”ir.TSRS 
ambasados Wash ingtone 

dienos žurnalo “USSR.”

nėjimui 11 veikėjų, tai 9 iš 
i jų griežtai atsisakė atsaki- 
■ nėti. Jie sakė, kad Jungti- 
! nės Valstijos neturi teisių 
i tyrinėti Puerto Rico gyven- 
i tojus.

Prie apklausinėjimo teis- 
• mabučio susirinko didelė 
i minia gyventojų ir šaukė:

Negražus Vakarą 
prasimanymas

Viena.—čionai skleidžia-
mi Paskalai būk Kinija pa- ..Yank home, 
reikalavo-Chruščiovo, kadi 
Rytų ir Vakarų viršūnių 
konferencija būtų atidėta į 
1)360 metų pavasarį.

Bet visam civnilizuotam 
pasauliui yra žioma, jog 
TSRS vadai jau kelis kar
tus reikalavo, kad Vakarąi 
neatidėliotų tos konferen
cijos. Ji atidėta tik todėl, 
kad Vakarų vadai ilgai ta
rėsi ir to norėjo.

Chicago je lėktuvas 
nukrito ant namų

Chicago. — Tavorinis ke
turių motorų lėktuvas nu
krito ant žmonių gyvena
mų namų. Trans World 
Airlines kompanija sako, 
kad lėktuvui pakilus kapi
tonas pranešė, jog jis grįž
ta į orlaukį. Bet lėktuvas 
už keliu kvartalu nuo Mid
way orlaukio nukrito į žmo
nių namus.

Nelaimė je žuvo 10 žmo-i 
nių, apie 20 yra sužeistų, i 
sunaikinta keletas namų. 
Žuvo ir visi trys lėktuvo 
įgulos nariai.

Vėliausios žinios,8

J | Tokio. — 1959 metais Ja- 
’! ponijoje suimta 421,000,000 

bušelių ryžių. Per eilę me
tų Japonija turėdavo iš ki
tų šalių įvežti 18,000,000 
bušelių ryžių, šiemet reikės 
tik apie 4,000,000 bušelių.

buldozeriai. Gy- 
nusteb'o. Prasidė- 

miesto statybos

Kinai jau pastatė 
didelį miestą

Pekinas. — Prieš penke
rius metus Loyange, apie 
3,000 metųr senumo mieste, 
pasirodė 
ventojai 
jo naujo 
darbai .

Dabar Loyangas yra di
delis ir moderninis, mies
tas. Plačios gatvės, pasta
tyta mūro teatrai, filmų 
salės, svetainės, klubai, gy
venami namai ir kitos įstai
gos.

Loyange yra’ ir galinga 
industrija. Fabrikuose ga
mina mažinąs, stiklą, ra
kandus ir audinius. Palei
do veiklon traktorių gami
nimo fabriką, kuris per 
metus laiko pagamins 15,-

Žemas moralas tarp 
JAV karininkų

Roma. — Čionai atvyko 
trylika Jungtinių Valstijų 
karininku iš Izmiro, Turki-| 
jos. Tai pirmoji grupe 40 
karininkų, kurie siunčiami

I namo.
Turkijoje yra didelis ne

tt pasitekin imas JAV kari
ninkų ir karių elgesiu. Jie 
užsiima “juodija rinka” ir 
bendrai nesiskaito su Tur
kijos įstatymais.

Turkija kelis kartus pro
testavo ir skundėsi JAV 
komandai. Kada tas negel
bėjo, tai ji a t s. i k r e,i p ė į 
NATO komandą, kuri ir 
prisiuntė ištyrimo komisiją.

Paryžius. — Jau išplaukė 
i jūrą naujas Francūzijos 
lėktuvnešis “Clemenceau,” 
22,000 tonų įtalpos. Jis ga
lės vežti 60 karinių lėktuvų. 
Tai jau antras Francūzijos 
lėktuvnešis, nes. ji ir krui- 

I zerį “Bern” pavertė į šios 
rūšies karo laivą.

Washingtonas. — Indone
zija užsakė JAV penkis 
transportinius “C—130—B” 
lėktuvus.

San nPedro, alif. — Su
streikavo 800 darbiinkų 
Todd Co. laivų statybos 
fabrike.

Roanoke, Va. — Susimu
šė laivyno lėktuvas ir ne
laimėje žuvo lakūnas R. L. 

' Leach iš Long Islando.
Washingtonas. — Demo

kratų partijęs vadai Tru- 
manas, Achesonas ir kiti 
sako, kad iš būsimos viršū
nių konferencijos gali Ame
rikai “būti pavojus.” Da
bar tokią pat giesmę už-

Mūši] šalies komercinė 
spauda prapliupo dideliu 
džiaugsmu dėl Lenkijos slap
tosios policijos agento Povi

lo Moiiat pasitraukimo į Va-
^jtfarua/Į Sako, kad jis įsiprašė

JAV atstovybės globon Vie
noje.

Buvo laikai, kada Liaudies i 000 traktorių po 54 arklių traukė ir kataliku vysku- 
(Tąsa 2-ame pusi.) 1

Roma. — Popiežiui Jonui 
XXIII sukako 78 metai.

jėgos. pai.

ruošimui $0$41,000,000,000,1 Washingtonas kursto In- 
apie du trečdalius valstybi-; diią sienų reikale ir kelia, 
nių įplaukų. JAV. stengia-1 Tibeto klausimą, kuris yra 
si vis daugiau pasigaminti , Kinijos vidaus reikalas. Jis 
rakietų, steigia atominių j tai 
rakietų bazes Graikijoje, 
Turkijoje, Ispanijoje ir ki
tose šalyse, kur pirma jų

: neturėjo. Jungtinės Valsti
jos bando sutvirtinti NATO 
karo jėgas ir padeda Vaka
ru Vokietijai ginkluotis, ku- 

; ri atvirai ruošiasi prie “at
keršijimo karo.”

Jungtinės Valstijos kelia 1 ir 
Vengrijos klausimą Jungti- mui.

daro tikslu kurstvti 
! prieš Kinija Azijos ir Af
rikos tautas.

Jungtinių Valstijų spau
da p a t a i k a u į a ginklų ir 
amuniciijos gamintojams ir 
varo propaganda prieš nu
siginklavimą. “The New 

j York Times” aršiausiai ir 
į pikčiausiai niekma Kiniią 

priešinasi nusiginklavi-

Varšuva. — Lenkų laik
raštis “Žycie Warszawy” 
rašo, kad “The New York ; 
Times” korespondentas A. 
M. Rosenthal rašė “plet- 
kus ir prasimanymus apie 
Lenkijos vidujinius reika
lus.” Lenkijos ministras 
buvo jį įspėjęs, bet jis ne
paisė. Todėl Lenkija jį iš
vijo.

Dar 5100,000,000 
rakiety gamybai

Washingtnas. — Pereitą
jį sausio mėnesį Kongresas 
atsisakė skirti $$127,000,600 
“Mace” rakietų gamybai. 
Bet dabar Gynybos depar
tamentas, nepaisant kalbų 
apie nusiginklavimą, tų ra
kietų g a m y b a i paskyrė 
$100,000,000.

“Mace” rakietas gamina 
Martin Co., Baltimore, Md. | 
Sakoma, kad šios rakietos 
gali siekti už 1,200 mylių 
atstos.

Detroitas. — 1959 metais 
buvo pagaminta 5,038,689 
automobiliai.

Teheranas, Iranas.—Irano 
(Persijos) šakas Riza Pah- 
levi gruodžio mėnesį apsi
ves su savo šalies mergina 
Farah Diba. Šakas yra 40 
metu , o Diba 21 metu am- C 7 C-
žiaus.

Palisades Park, N.J. — 
Ant kelio No. 46 susimušė 
du sunkvežimiai ir nelai
mėje žuvo 3 žmonės.

New Delhi. — Indija pa
geidauja, kad užsienio ka
pitalistai ieškotų aliejaus 
telkinių.

New Delhi. — Nehru sto
ja už didesnį Indijos apsi
ginklavimą.Berlynas. — Rytų ir Va

karų Vokietijos padarė pre
kybos sutarti. Jos sutiko 
per metus laiko vesti $545,- vincijoje sausra 
000,000 vertės prekybą. t ketvirtadaliu javų derlių.

Pekinas. — Hupeho pro- 
sumažino

WASHINGTONAS ir 
PAGALBA INDIJAI

Washingtonas. — Wash- i 
ingtone yra pasitenkinimo, i 
kad Indija užėmė “kietą po
ziciją linkui Kinijos.” Yra 
noro teikti jai daugiau pa
galbos. Bet Joseph Camp
bell, pagalbos viri 
pareiškė ir nepasitenkini-1 
mo Indijos elgesiu. Mat, ji 
gavo iš JAV $25,000,000 pa
galbos, bet “per mažai 
formavo indusus apie 
pagalbą.”

Brangūs piešiniai 
gulėjo dulkėse

Pasadena, Calif. — Neti
kėtai pas televizijos taisy
tojus Alfonso Folio ir C. 
Hataburda atsirado 10 is
torinių piešiniu, kurių au
toriai buvo Tintoretto, Ti- 

itian, Raphael, Bernardo 
i Cavallino ir Michaelangelo. 
i Specialistai mano, kad pa- 
j veikslai yra verti apie 10 
j milijonų dolerių.

C. Hataburda, JAV karys, 
1945 metais apsivedė Itali
joje Marią, Alfonso Folio 

! seserį. Jie atvykdami i JAV 
j atsigabeno tuos paveikslus, 
; kaipo šeimos nuosavybe, vi- 
! sai nežinodami jų didelės 
I evrtės. Vėlesniu 'laiku ju 
nepaisė ir laikė pastogėje.

Herteris pasmerkė
1 1 V.7C.I J lip

įninkąs, [ demokratą vadus

in

INDONEZIJA JAU 
PAMIRŠTA DRAUGUS

Pekinas. — Kinijos spau
da kritikuoja Indonezijos 
valdžią ir ios prezidentą 
Sukamo. Mat, Indonezija 
suvaržė 3,000,000 kiniečių 
laisvę, kurie ten gyvena, ir 
varžo Kinijos ambasados 
judėjimą.

Kinų spauda primena In
donezijai. kad 1958 metais 
ją puolė Vakarų imperialis
tai ir kurstė sukilimus. Ta-

Washington as. — Spau
dos atstovų konferencijoje 
Valstybės sekretorius C. 
Herteris pasmerkė Demo
kratų partijos vadus, kaip 
neatsakingus ir nerimtus 
žmęnes.

Jis sakė, kad Dean A- 
cheson ir kitų demokratų 
vadų pasakojimai, būk JAV 
“kapituliavo prieš Tarybų 
Sąjungą,” neturi jokio pama 
to. Jis sakė, kad jis laikosi 
senos, politikos ir nemato to 
pasikeitimo JAV ir TSRS 
politikoje, kuris Įvyko po 
1958 metu. c

New Yorkas.—Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje TSRS 
delegatas Kuznecovas švel-

dą ji iš Kinijos ir kitų so- nįaį kritikavo tuos, kurie
cialistinių šalių gavo pagal
bos apsigynimui.

kelia klausimą apie 1956 m 
sukilimą Vengrijoje.
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Audra Kubos darbininkui 
judėjime

ŠIOMIS DIENOMIS Kubos sostinėje Havanoje įvy
ko Kubos Darbo Konfederacijos suvažiavimas, atstova
vęs du milijonus organizuotų darbininkų. Jam pasakė 
ilgą ir išsamią prakalbą premjeras Castro, kuris karštai 
ragino darbininkus laikytis vienybėje, neleisti revoliu
cijai žlugti. Kubos revoliucija, pasak jo, remiasi dar
bininkais ir vargingaisiais valstiečiais.

Deja, šiame Konfederacijos suvažiavime kilo dide-, 
lių ir pavojingų audrų. Galimas daiktas, kad jų atbal- ' 
šiai dar ilgokai skambės ir po suvažiavimo. Matomai, 
dešinysis elementas iš “Liepos 26 dienos judėjimo” tvir-1 marksistai, 
tai ir užsispyrusiai norėjo suvažiavimą padaryti anti-• tiki, kad
komunistiniu. Jam pavyko tik dalinai. Į suvažiavimo 
išrinktą naują tarybą komunistai oficialiai nepateko, 
nors, sakoma, vienas kitas yra komunistams artimas. 
Bet suvažiavimo nutarimas Konfederaciją ištraukti iš nominiai. 
anti-komunistinės Interamerican Regional Organization 
of Labor skaitoma dideliu komunistų laimėjimu.

Konfederacijos suvažiavimas, matyt, blogai nuteikė 
premjerą Castro. Prieš suvažiavimą jis buvo^žadėjęs 
apginkluoti darbininkus ir darbo valstiečius apgynimui 
revoliucijos laimėjimų. Bet suvažiavime pareiškė, kad 
toks žygis pasidaro neįmanomas, kuomet darbininkuose 
nėra vienybės. Tai bloga. Tai nelaimė. Ginkluota liau
dis būtų vyriausia garantija, kad užsienio kapitalo re
miama ir skatinama kontrrevoliucija Kuboje galvos ne
bepakeis.

Dabar tik reikia palinkėti, kad Kubos darbininkų 
judėjimo vadai susiprastų ir išlygintų visus savo tarpe 
nesus'pratimus. Iš čia žiūrint atrodo, kad tie nesusi
pratimai nėra pamatiniai. Bendras klasinis priešas, ku
ris toli gražu tebėra nesutriuškintas, turėtų visiems ati
daryti akis.

Nebep a teisinama politika
MŪSŲ ŠALIES DELEGACIJOS Jungtinių Tautų 

Asamblėjoje užsispyrimas iš naujo kelti Vengrijos klau
sima prieštarauja tiek sekretoriaus Herterio, tiek pa
ties prezidento pakartotinai pareikštiems norams tar- 
pinti šaltojo karo ledus. Tai liekana Dulleso intrigų ir 
provokacijų, kurios buvo šaltąjį karą ne kartą privedę 
prie slenksčio karštojo karo.

Aišku, kad delegacijos galva Lodge bruka Asamb
lėjai Vengrijos klausimą ne savo valia. Jam taip yra 
įsakyta prezidento ir sekretoriaus.

Kaip tą suprasti ir išsiaiškinti? Nejaugi mūsų vy
riausybė ruošiasi šaltąjį karą dar paaštrinti besirub- 
šiant prie viršūnių konferencijos?

Aišku, kad šitoks poelgis Asamblėjoje yra didelis 
ir pavojingas nusileidimas Trumanui, Achesonui ir ki
tiems naujo karo kurstytojams.

Štai kokia baisi našta
OFICIALIAI SKELBIAMA, kad šiuo tarpu Jung

tinės Valstijos po ginklu turi 2,497,834 uniformuotus vy
rus. Kokia tai milžiniška armija! Daug jų randasi šioje 
šalyje, bet labai daug išmėtyti po visą pasaulį ketu
riuose šimtuose militarinių bazių.

Pustrečio milijono jaunų vyrų be jokio naudingo 
užsiėmimo! Dar daugiau: gal apie kita tiek yra civili
nių žmonių, kurie vienaip ar kitaip tarnauja prie gink
luotų pajėgų. O jeigu dar pridėsime milijonus dar
bininkų, kurie fabrikuose, įmonėse ir laboratorijose ga
mina masinio žmonių žudymo pabūklus, tai bus dar 
aiškiau, kokia sunkiai bepakeliama našta mus slegia 
šaltasis karas. Tik pagalvokime, kokia laimė mus iš
tiktų, jeigu pasaulyje įvyktų pilnas ir visuotinis nusi
ginklavimas’!

Piktas vyskupy balsas
KATALIKIŠKOJI DVASININKIJA tikrai neriasi iŠ 

kailio. Pagiedrėjimas tarptautinių santykių padangės 
jai nebeduoda užmigti.

< Štai ir vėl pikčiausiu balsu prabilo katalikų baž
nyčios vyskupai. Tai tikrai kraujo ištroškę žmonės. 
Jie nesidrovi savo pašaukimą ir poziciją panaudoti pa
laikymui pasaulyje isterijos. Šiandien pat jie palaimin
tų Visus atominius ginklus, jeigu kas užsimanytų jais 
susidoroti su komunizmu! Toks yra jų išleisto aplinkraš
čio turinys.

Gera ir naudinga sutartis
MASKVOJE PASIRAŠYTA NAUJA kultūrinio 

bendradarbiavimo tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
sutartis abiems šalims sveika ir naudinga. Paskutinių 
poros metų patirtis puikiai įrodė, kad kultūrinis, bend
radarbiavimas, apsikeitimas meno grupėmis, duoda vi
siems daug gero. Tenka tik palinkėti, kad naujoji su
tartis iš abiejų pusių būtų pravesta pilnai ir nuoširdžiai.

, ;> ■ j u,

Ar nebus Lietuvos žmonėms 
naudos iš to ?

Tų pačių “Tėviškės žibu
rių” : 
laikraščių nesuvaldoma ne
apykanta tarybinei san
tvarkai Lietuvoje privedė 
juos prie trempimo kojomis 
pačių švenčiausių lietuvių 
tautos interesų. Juk tos 
santvarkos sąlygose pirmu 
sykiu savo istorijoje lietu
vių tauta pradėjo žygiuoti 
pirmyn visose gyvenimo 
srityse. Vadinasi, socialisti
nė santvarka pilnai atitin
ka geriausioms tautos inte
resams. Tuo būdu kleri
kalai, įžūliausiai kovodami' 
prieš tą santvarką, panei
gia geriausius lietuvių tau
tos interesus.

UNIJŲ LYDERIAMS 
PATARIMAS

Premjero Chruščiovo vi
zitas Amerikoje smarkiai 
paveikė Jungtinės anglia
kasių unijos viršininkus. 
Dienraštis “Vilnis”® cituoja 
tos unijos organo “Jour
nal” didžiulį susirūpinimą 
tuo, ką Chruščiovas pasa
kė. Girdi:

“Journal” rašo: “Mums ro
dosi, kad Chruščiovas išklojo 
ant stalo visas kortas. Jisai 
tvirtina, kad komunizmas su
plieks mus ekonominiam ka
re ir kad komunizmui visiškai 
nereikia griebtis atominio ka
ro... Chruščiovas tvirtina, kad 
komunizmas laimės visam pa
sauly, nes tai stipresnė eko
nominė sistema... Ar mes ti
kėsime mitui, kad Amerika 
yra nenugalima, ar mes skai
tysimas su realybe ir ką nors 
darysime akyvaizdoje fakto, 
kad mūsų gyvenimo būdas 
gal mirštąs?.. Komunistai yra

Kaipo tokie jie 
ekonominė sistema 

ir laisvas verslas išsigimsta ir 
natūralėj istorijos eigoj 
pakeistas 
gi, jie kovos prieš mus eko-

O kaip mes atsi- 
kirsime? Ar mes atsakysime 
jiems ‘kovingomis’ prakalbo
mis ir vėliau švytravimu ? Ar 
mes imsimės veiksmų ir 
spręsime savo 
problemas ?”

Teisingai 
stebi:

Tame visas 
ką mes darysime: Kada ang-! 
liakasių laikraštis sako “mes,” ; 
jis turi omenyje ir darbiniu 
kus, ir kapitalistus, ir valdžią

Plieno industrijos magnatai; patiktų.
jau parodė, koks jų kelias, i šaltojo karo pavietrė besi- 
Ar reikia didesnių įrodymų ? ple^įa> Taj reikštų, kad 
Anglies mdustnja chromska, kf . Herterio kalba 
serga. Unija nepajėgia ją pa- .
gydyti. ! patenkina naujo karo kurs-

Tikrai būtų jau laikas per-|tytojų troškimus.

bus
komunizmu... Tai-

__________ ___ masinėms
Prieš keletą metu Lietu-'seenoms- Tai ilSom’ SiU?m 

men a A” •• To i studijom pagristas, viemn- 
J 1 telis toje srityje didelis ir 

\ tikrai kūrybinis^ mokslinis 
i darbas, kuris benh ir bus 
‘nulėmęs tai, kad V. Palai
mai buvo suteiktas Liau
dies dailininko vardas.

O pasimatyti su dailinin
ku —nelengvas dalykas. Jis 
laikosi.vienos taisyklės: kai 
dirba — nemėgsta, kad kas 
nors jį trukdytų. Gi dirba 
jis visada.

Vytautas Palaima yra iš 
kurie savo 

reiškiasi keliuose 
šriftu figūravo Vy- žanruose. Todėl nenuosta- 
Palaimos pavardė, bu, kad skaitytojas paėmęs 
nesistebėjo, nepyko, į rankas naują knygą ras. 
nepavydėjo. “Taip,'joje V. Palaimos iliustraci- 

Pasirodė respublikoje

ir kitų klerikalinių ryba nutarė įsteigti Tarybų

Kalbant apie mūsų kleri
kalus, beje, kunigų “Drau
gui” baisiai nepatinka pas
kutinioji Valstybės sekre
toriaus kalba. Ši kalba, sa
ko “Draugas,” kelia rimto! 
susirūpinnųo. Ji kelia ne
rimą nestik mumyse, bet ir 
dauge|yje patyrusių politi

ke irgi su baime su-ku.
tiko šią Herterio kalbą, ku
ri išryškina, kad Jungtinių 
Valstybių vyriausybė jau 
lyg daro naują ir, m ūsų 
manymu, pavojingą posūkį 
užsienio politikoje, 
santykiuose su 

branduolys —! junga.”
Gerai, kad 

Herterio kalba
J Būtų blogai, jeigu ji jiems 

Tai reikštų, kad

iš-
ekono mines

“Vilnis” pa- y P a c 
Sovietu Sa- V €•

klerikalams 
nepatinka.

vertinti senas politines ver
tybes ir abiem akim įžvelgti 
į kapitalizmo prigimtį.

Liūdnos mintys, meditavo- 
nės ir klausimo ženklų virtinė 
čia nepadės.

IR AREŠTAMS TURI 
BŪTI RIBOS

TAUTA, VALSTYBĖ 
IR SANTVARKA

Lietuvos I^iaudies dailinin
ko vardą ir jį suteikti ta
lentingiems, kūrybingiems 
ir pasižymėjusiems dailinin
kams. Nenuostabu, kad vi
sa didžiulė Lietuvos daili
ninkų šeima gyveno nera
mias dienas. Kiekvienam 
rūpėjo vienintelis klausi
mas: kas pirmasis gaus tą i 
garbingą vardą?

O kai laikraščiuose pasi-< 
rodė Aukščiausiosios Tary- tų dailininkų, 
bos įsakas, kuriame st am- kūryba 
besniu 
tauto 
niekas 
niekas 
šitas žmogus tikrai vertas jas.
Liaudies dailininko vardo”, i nauji plakatai —po jais ne- 
—girdėjosi dailininkų rep- retai irkite Liaudies daili- 
likos. Tik pats Vytautas ninko pavardę.
Palaima buvo nustebęs Dailininkas žengia koja 

^sum.isęs. Kodėl mane. Juk j on gu gyvenįmu< Kai 
dailininkų Lietuvoje etvn- Kaune buvo išaiškinti ir 
tis tūkstančio...,-—Jyg pa-pagerbti komjaunuoliai — 
siteismdamas kalbėjo J1S1 didvyriai, jis pirmasis pra- 
draugams ir artimiesiems, i jų portretus. O’

(Lietuvos TSR Daihnm ų arįįnasį revoliucinės1 
Sąjunga tuii 252 nauus). šventės: visi žino, kad sos- 
v Vytautą Palaimą plačiai j.įn- neapSįeįs be y Palai- 
zmo visoje Lietuvos respu-|mOs dekoratyvinio apifor- 
bhkoje. Bet labiausiai Jlsiminimo eskizu.
populiarus tai teatro žiūro-1 
vų tarpe. Baigęs Kauno, Dailininkas giliai jaučia 
Meno mokyklos Tapybos fa- ’didingą gyvenimo pulsą ir 
kultetą jaunasis dailininkas aktyviai dalyvauja visuo- 
pradėjo savo kūrybinę vei-i meniniame darbe. Jis no
kia Šiaulių teatre. Vėliausiai dalinasi su jaunimu sa- 
jis dirbo Klaipėdos, Telšių i vo turtingu profesiniu pa
ir Vilniaus teatruose. V. i tyrimu. Eilę metų dirbda- 
Palaima sukūrė dešimtis ™as pedagoginį, darbą Vil- 
įsimenančių spektaklių api- niaus Valstybiniame Dailės 
forminimu. Čechovo, Gor- i institute, eidamas čia direk- 
kio, Pogodino, Simonovo; toriaus pavaduotojo moky- 
veikalus lietuviškoje scenoj mo reikalams, pareigas ir 
žiūrovas pirmą kartą išvy- dėstydamas piešimą ir tea- 
do su Vytauto Palaimos de- tralinę kompoziciją, 
koracijomis. -Cvirkos, Bal- turtingas žinias ir mokeji

savo

Washingtonas. — Jungti- tušio, Dauguviečio ir kitu!1!1^ su tėvišku rūpeštingu-

Iš Lietuvių piliečių klubo
Į žaidimų vakarą laptfrD? 

čio 21 d. žmonių susirinko 
daug ir visi laiką praleido 
smagiai. Geriausiai atsižy
mėjo savo gražiomis dova
nomis šeimininkės. Jos pa
vaišino dalyvius arbata* ir 
pyragais. Už visą joms 
didelis ačiū.

Gruodžio 6 d. 7 vai. va
karo daktaras Stanislovai- 
tis rodys iš Lietuvos par
vežtus paveikslus (slides). 
Draugės ir draugai, atsilan
kykite visi. Matysim gra
žių paveikslų, parvežtų iš 
mūsų senosios tėvynės, ku
riuos daktaras pats nutrau
kė būdamas Lietuvoje (na
tūraliose spalvose).

Gruodžio '13 d. 1 vai., 
i 1 ,
pietų metu, bus surengti 
pietūs kanadiečių Liaudies 
Balso paramai. Draugės ir 
draugai, šis parengimas tu
rėtų tikrai atkreipti visQ’ 
mūsų dėmesį, ne' tik South 
Bostono progresyvių lietu
vių, bet ir visos apylinkės, 
ntes laikraštis reikalauja 
mūsų visų paramos. į?asi- 
stengkite visi dalyvauti.

Gruodžio 6 d. 2 vai. įvyks 
Lietuvių piliečių klubo susi
rinkimas. Nariai dalyvau
kite visi, moterys ir vyrai, 
nes bus daug reikalų ap- • 
kalbėti.
-Visi parengimai įvyks to- ’ 
je pačioje vietoje, 318 W,. > 
Broadwayt-So. Bostone. *

J. Skliutas.

New Britain, Conn.
LLD 32 kp. laikė 11-tą 

šių metų susirinkimą. Jį.. 
atidarė org. Barbara Mėd- . 
ley; dalyvavo visa valdyba. 
Perbėgus kuopos reikalus, 
prieita prie Centro valdy-’/ 
bos rinkinio. Matgafėt Va J
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nių Valstijų Aukščiausias lietuviu rašytoju veikalu mu jis perteikia jaunajai lincius perskaitė kanuid 
Teismas 7 balsais prieš 2* pastatymai taip pat neapsi- teatro dailininkų pamainai, vaidus it infoijnaciją. I

savimą atlikus,į būvo daug 
kalbėta, kaip pagerinti veU 
kimų ateityje. Tas klausi
mas bus svarstomas meti
niame susirinkime. 'i

Nemažas būrys dailininko 
V. Palaimos auklėtinių jau 
dirba Šiaulių, Klaipėdos, 
Panevėžio, Kapsuko ir kitų 
miestų teatruose.

Vytautą Palaimą sutiksi 
ir Lietuvos Kultūros minis
terijos kolegijoje, miesto 
vykdomojo komiteto specia
lios komisijos sostinės bui
tinei kultūrai kelti posėdy- 

specifikos žinoji-ije, įvairių žinybų meno ta-
_____  „ _ 1 voknoA 4-P •

pasisakė prieš policijos nuo-1 ėjo be dailininko V. Palai- 
Į žiūros areštus. Mat, daž- Į nios teptuko. O Čaikovskio 

“Gulbių ežero” ir Gliero 
“Raudonosios aguonos” api
pavidalinimai Lietuvos ope
ros ir baleto teatre nepa
mirštami net keletą sezonų 
iš eilės. Jo sukurti spektak
liu sceniniai vaizdai rodo 
didelę dailininko, profesinę 
erudiciją.

Teatro s^ 
mas, teatralumo nuovoka, I rylose ir tt.
tvirtas scenos reikalavimų j Šiais metais Vilniuje įvy- 
įsisavinimas, sugebėjimas i ko pirmoji respublikinė gė- 
sukurti ypatingą nuotaiką,! lių paroda. Iš visos respub- 
charaktingą tik teatrui, ir, likos gėlių mėgėjai suvežė 
gilus įsiskverbimas į veika-į begales gelių. Bet kurios- 
1 • T ~ • •! 1 I -1- _____ Y*____________ n T7____ 2. • I

Kanadiškiš “Liaudies bal-' P°^cBa a??1"
sas” savo Ved a m a j a m e į “ama Konstitucija. 
“Tauta ir valstybė” patie-1 (warranto) ares-
kia mums tokius išvedžioji- * ^ai ai.^a kiatos .yra nekon- 
mus. ! stitucinis policijos elgesys.

‘ .................. /Be leidimo gali areštuoti
ls Tėviškės žiburių veda-į tada, kada asmens pra- 

mojo gal.ma daryti išvadą, sikaltimas yra aiškus. 
kad laikraštis norėtų matyti, J
kad išeiviai darytų skirtumą 
tarp tautos ir valstybės.! 
Trumpai tariant, arčiau susi-! 
rišti su Lietuvos žmonėmis, 
nors valstybinė santvarka ne
patinka. Kviečia pasisakyti 
tuo klausimu. Sutinka leisti 
savo skiltyse disk ūsuoti šį 
klausimą.

Reikia . pagirti laikraštį už 
tai. Iš tikro, negražu smerk
ti tautą už tai, kad kitokia 
santvarka įvesta. Juk san
tvarkos nuolatos keitėsi. Bu
vo kunigaikščiai, karaliai, fe
odalai, dvarininkai. Buvo vi
sokių situacijų. Bet geri pat- 
rijotai visuomet mylėjo savo 
tautą, savo žmones.

Gyvenimas nestovi vietoje. 
Jis pasikeitė daug kur. Ir 
dar keisis. Jeigu ta nauja 
santvarka pasirodys neprak
tiška, ji negyvuos, bus pa
keista. Bet jeigu ji pasirodys 
praktiška ir padės Lietuvos 
žmonėms padaryti didelį pro
gresą, kaip tuomet bus? Ir 
kaip rodo faktai, taip ir yi’a. 
Juk nepripuolamas dalykas, 
kad Nemunas jau duoda elek
tros srovę. Ar tai negerai ?

KRISLAI
- Tąsa iš 1-mo pusi.) 

Lenkijai, kaip kad ir kitoms 
liaudies demokratijoms, vie
na^ pralavintas asmuo reiškė 
labai daug. Geras žmogus ir 
dabar kiekvienas brangus. 
Tačiau šiandieninė Lenkija 
naujas jėgas ruošia būriais. 
Vieno, ir dar pasiryžusio sa
vo šalį parduoti, nepasiges. 
Bloga tik mums, amerikie
čiams. Juo daugiau JAV vy
riausybė tokių dykaduonių iš
laikys, daugiau ir mūsų 
sus #fėis.

i

Vajininkas Jonas Patkus 
pranešė, kad vajus sekasi\ 
geriau, negu praeityje. 
Gauna ir dovanų. Laisvei 
Žmonės šiltai atsineša link 
mūsų spaudos. Mat, randa 
mūsų Laisvėje aprašytą tik
rą tiesą.

tak-

Valdančioji klasė per 
atstovus jau reikalauja, 
JAV vyriausybė visoje šalyje 
įvestų pirkinių taksavįmą fe
deralinio iždo naudai.

Tai būtų naujas apiplėši- 
m a s darbininkų ir varguo
menės šeimų. Gi šalies pi
niguočiai, numetę nuo savo 
pečių didelę taksų naštos da
lį, galėtų dar didesnius sau 
pelnus krauti.

Lapkričio 16 d. operetės 
“Sylvijos” rengėjai taria 
ačiū Margaretai Valinčius 

o__  t___ ___ t ___ ir d. A. Philipsienei iš Stam-'
lo idėją su veiksminga, ak-!gėlės gražiausios? Kas tei-|fordo už gerai atliktą dar-" 
tyvia pažiūra į gyvenimą—'singai jas įvertins? Ir, kaip i 6ą, taipgi d. Mureikienei už 
tai dailininko V. Palaimos, I jau dažnai būna, į džiuri | dovanas, 
kaip teatro dailininko de-!komisiją būtinai kviečia- 
koratoriaus, 
bruožai.

■ Jam svetimas šaltas, pro- Daugelis stebisi: kaip vie- 
tokoliškas gyvenimo vaiz-'nas žmogus gali visur su- 

n Kaip jam užtenka 
liai išgyvendamas veikalą,| paroje 24 valandų? Į tai 
jis vieningai pajungia visas! Liaudies dailininkas atsako 
scenos vaizdines priemones!šiek tiek didaktiškai: 
(dekoracijas, kostiumus,' —Nemėgstu senų anekdo- 
grimą, apšvietimą) veikalo:tų, bet jūs manė verčiate 
idėjai pabrėžti. ! pasikartoti... Aš laiko sto-

Bet gal didžiausias daili- * kodavau tada, kai vien tik 
ninko nuopelnas, tai jo in-1 miegodavau ir nieko ne- 
delis įz lietuvių tautinio liaū-! veikdavau... 
dies kostiumo vystymo is
toriją. šioje srityje Vytau-! 
to Palaimos dar niekas ne-' 
pralenkė. Ruošdamas Tary-' 
bų Lietuvos Valstybiniam:

Armstrong Rubber Co. , 
charaktingi mas ir dailininkas Vytau- W. Haven U. R. W. Lokalp 

v tas Palaima. ' 1164 nariai darbininkai gafc
vo pakėlimą moLestie& po ’ 
10 c. valandai ir pasirašy
tas kontraktas.- Džiaugia-; 
si, kad nereikėjo streikuoti.

LLD 32 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks gruo
džio 15 d. .Esame nusitarę . 
turėti užkandžių. Prašome t 
visus draugus į šį susirinki
mą atsilankyti. J. S. K.

tas Palaima.
Daugelis stebisi: kaip vie-

savoIdavimas. Nuoširdžiai ir gi- spėti?

Laikas pasitraukti
MŪSŲ VYRIAUSYBĖ PRANEŠĖ Jungtinių Tautii 

Asamblėjai, kad mes nė nemanome savo ginkluotas jė
gas ištraukti iš Pietinės Korėjos. Reiškia, ta nelaimin
ga šalis pasiliks mūsų okupacijoje. Tai blogas reiški
nys. Laikas Korėją palikti korėjiečiams!

Mokslas ir sensacija
NET TRYS ĮŽYMIAUSI Tarybų Sąjungos moksli- 

ninkai išleido rimtą pareiškimą. • Jie bara tuos savo 
kolegas, kurie kartais perdaug plepa, per daug giriasi, 
perdėtai, išpūstai, nepagrįstai informuoja, žmones.

Mokslas nesuderinamas su sensacingais pasipūti
mais ir pasigyrimais.

. H

J. Chlivickas

JAV IR BULGARIJA 
ATSTEIGĖ RYŠIUS

liaudies dainų ir šokių an-jmetu nebuvo diplomatinių 
sambhui ir respublikinėms l rv.sių tarp jungtiniu Vals- 
damų šventėms tautinių ko-: ti]ų‘ir Bulgarijos. ‘Dabar 
stiumų eskizus, jau keturis | jje atsteigti. .. Prezidentas 
kartus (1946, 1949, 11953, ir: Eisenhoweris siunčia JAV 
1959 m.m.) atnaujino juos, ambasadoriumi i Bulgariją 
vis tobulindamas. Dailinto- Ed. Pairę, o Bulgarija mu
ko V. Palaimos sukurtų su šalyje atstovaus Petei1 
taukinių kostiumų interpre- Voutov, buvęs ios atstovas 
tacija yra nūdiehiškesnė, Jungtinėse Tautose.

IR MEKSIKOJE YRA 
CHULIGANŲ

Mexico City. — Meksi
kiečiai maseniai lanko Tar. 
Sąjungos Industrinę Pa-

Washingtonas. — Per 10 rodą. Tarpe žmonių dide
lis susidomėjimas TSRS at- 
siekimais.

Bet ir čia randasi chuli-; 
ganų, kurie stengiasi ga
dinti eksponatus ir prieka- į 
biauja prie TSRS aiškinto
jų. Prie chuliganizmo vie- 
šai ragina Prieto Lašens, 
Antikomunistinės tygos 
vadas.

s

tacija yra :
spalviškai vieningesnė, sce
niškai dekoratyvesnė, la- 2 p.-Laisvč (Liberty)— Penldad., lapkr. (Nov.) 27,1959



ĮVAIRUMAI

radijo-žadintu- 
specialus telefo-

laikrodį žadintu- 
Levis Hutchins,

Apie žadintuvus
Žmogų iš miego pažadi

na kitas žmogus, laikrodis 
žadintuvas, 
vas, arba 
nas.

Pirmąjį 
vą įtaisė
Concord, N. H. 1787 me
tais. Tobulesnį pagamino 
1876 metais S. Thomas i? 
gavo patentą.

Dabartiniu laiku Jungti
nių Valstijų žmonės per 
metus išleidžia $90,000,000 
už laikrodžius žadintuvus, 
$70,000,000 už radijo ža
dintuvus ir

1 Suokalbiai
i Kubos vyriausybė nurodo, 
ikad kada ten viešpatavo 
! Batistes diktatūra ir išžu- 

t Jdė apie 20,000 kubiečių, tai 
k«Sie ! Jungtinėse Valstijose spau- 
Kap ")da, radijas ir televizija ty- 

ilėjo. Gi, kada Kubos revo- 
Kubos vyriausybė duoda) bucinė vyriausybė sušaudė 
faktus. Laike Pirmojo [apie 500 Batistes teroristų, _  T7..1__ : i . • t att _____________ ___

Kuba skundžiasi pries 
Washington politiką

Apie degtukus
Ugnis — tai svarbiausias 

j Už Ke’ių dienų caras jau žmogaus ginklas. Jos pa- 
' turėjo atsisakyti nuo sosto. Igalba jis pasidarė galinges- 

--------- ‘------------------Inis už visas žvėris. Seno-

ramins. — Ir caras nusi-į 
šypsojo.

Bet liaudis nenusiramino.

kariuomenė neturi šovinių. 
Mačiau kareivius žiemą be 
batų ir be šiltų drabužių. 
Į ligonines gabeno karei
vius atšalusiomis kojomis. 
Iš šaltų vagonų vertė lavo
nus ir krovė eilėmis, kaip, 
malkas...

-Bet jo
griausmingas

Duonos!..
—Gana, 

mininkas, diktas kaip peni-* 
mis meitėlis, Rodzianko, —! 
aš važiuoju pas carą pra-! 
šyti naujos 
nes 1 

sumoka $300, (ir šluote nušluos valdžią ii 
000,000 už specialiu telefo-j mus pačius, 
nu (whopping on phone) 1 
pažadinimus iš miego.

Jungtinių Valstijų Vals- pitalistai keleriopai 
tybės departamentas įteikė [mė pelnais už įdėtą 

(Kubos
kaltindamas, būk Kuba “

Idavo, kad pas vieną ar kitą do tradicinius gerus santy-, 
[ valstietį užgesdavo ugnis, kius su Jungtinėmis Valsti- 
tai jis eidavo skolinti pas Jomis •

jvėje ugnis buvo saugojama,) 
[kaip akis. Mano kūdikystės! 
! dienose, Lietuvoje, atsitik-

Kas ta “tapioca”?
“Tapioca p u d d i n g a s 

(prieskonis) jau plačiai pa-| 
šaulyje valgomas. Bet se-i 
niau jis buvo tik Brazilijo-I .

kalbą perkirtoje nes tik ten aug0 ucas.[kita. ;
mln2?s, 'V'' sava” krūmai. Dabar jie' Pirmuosius degtukus pa-

yaikos'.j j.^ .1Uginami ■’ ■ • -
Salin caią... Indijose, Afrikoje ir kitose metais, bet jie greitai už- 
tarė Dūmos pir-1 šiltose šalyse. įsidegdavo ir todėl buvo la-

j bai pavojingi.
nius pagamino anglas John cijomjs r- neatitinka tiesai”. 
Walker 1827 m. Vokietijoje Kubos vyriausybė sako, kad 
ir Austrijoje, Rusijoje ir jr jj )abaį susirūpinus Ku- 

) Italijoje taipgi buvo paga- bos ir Jungtinių Valstijų 
j santykiais.

valdžiai protestą, į talą. 
’ “ar-Į

ir faktus.
pasaulinio karo iš Kubos į1 
Jungtines Valstijas buvo iš
vežta 7,400,000 tonų cuk
raus. Pagal sutartį su Jung
tinių Valstijų valdžia Ku
ba cukrų pardavė keturiais 
centais, svarą pigiau, negu 
ji galėjo gauti parduodama 
cukrų kitoms šalims. Kuba 
turėjo $600,000,000 nuosto
lių, o Jungtinių Valstijų ka
pitalistai pelno.

Kubos Revoliucinė Vy
riausybė įteikė JAV amba
sadoriui P. W. Bonsalui il-

Vakarinėse gamino Robert Doyle 1681 ga atsakymą. Kuba atmete

krūmai auga!
‘Pud-

. . , .. .......... ..... ... ne išnaujos m>nister>joS,jki.ūm () iš ju šaknu šak. 
kitaip bus r.ovobuc1jajnvs ilgos> apje'tl.ijų pčdų it.

i 30 svarų. Šaknis nuvalo,) 
nuplauja, sumala į miltus ir, 

■ iš miltų pagamina “grūde-

■ iki 9 pėdų aukščio.
' dingas” gaminamas ir Austrijoje,

minti degtukai, 
labai praktiški.

Praktiškes-

bet visi ne-

protestą ir pareiškė, kad 
jis “neturįs pamato,-paruo
štas klaidingomis informa-

Rodzianko atvyki į Mo- 
[giliovą, į caro štabą. Ca- 

• Iras paprašė jį atsisėsti ir 
' užsirūkyti.i v

—Jūsų didenybe, — ta- 
| rė Rodzianko, — m e 1 s t e 

191-7 m. kovo mėnesyje! meldžiu, pakeiskite vyriau- 
Petrogrado gyventojai su-: s y b ę . Miestuose trūksta 

keptos duonos. Garvežiai 
genda ir rudy ja. Trans
portas suardytas. Fabrikai kol 
gamina vis mažiau.

B ISTORIJOS
PASKUTINIS RUSIJOS i 

CARO JUOKAS

“Tapioca” yra sveikas ir 
stiprus maistas, nes vienas 

įvaras turi 1,650 kalorijų.
Pietinėje Amerikoje iš 

“tapioca” 
čius bei

ka
ž

Be i e, 
jos

ca-

judo. Pilnos gatvės žmo
nių. Reikalavo baigti 
rą, duonos ir naujos 
riausybės. V i e t o mis jau 
girdėjosi šūkiai: “Šalin
ro valdžią!/’ nes ten buvo 
minioje Bolševikų partijos 
žmonių.

Tauridos rūmuose posė
džiavo Durna . . . Miliuko
vas tik grįžęs iš fronto 
kalbėjo:

—Caro ministrai mulkiai. 
Aš buvau fronte. Mačiau 
kareivius sušalusius ir al
kanus.

—Aš irgi mačiau, — pri
dėjo Gučkovas. — Mūsų

tai JAV spauda, radijas ir 
televizija šaukia apie “te
rorą”.

Kuba kaltina Jungtines 
Valstijas, kad jų teritorijoj 
viešai veikia Batistes šali
ninkai. Jie iš Floridos siun
čia suokalbininkus, ginklus, 
pinigus ir stengiasi ^nuvers
ti Castro vadovaujamą vy
riausybę.

j
1 Eisenhoweris sakė, kad 

Antrojo pasaulinio karo, <<ne]engVa susekti kas bom-
Kubos atsakymas apima'laiku Kuba pardavė Jung- 

fik 1844 m. švedai paga-iaP^e 80 metų laikotarpį, tai tinių Valstijų kapitalistams 
degtukus.1 yra> dar nuo tų laikų, kada cukraus svarą pigiau trijų 

i Ispanija,) centų, o tą patį cukrų par- 
JAV “globą” ir santykius: duodama kitoms šalims ji 
iki dabartinio laiko. [galėjo gauti virš 6 centų už 

Kubos vyriausybė sako, svarą, 
kad desėtkai tūkstančių 
Jungtinių Valstijų piliečių, 
kiekvieneriais metais, buvo! 
gražiai ir draugiškai sutik
ti, kurie ten lankėsi turis
tais. Ji sako, kad nei vienas 
sąžiningas, amerikietis ne
galėtų skųstis prieš 
čius.
JAV kapitalistai

Kuba skundžiasi
JAV kapitalistus ir vienpu
siškas prekybos sutartis. 
Kubos valdžia atžymi fak
tą, kad Jungtinių Valstijų 
kapitalistai Kuboje įdėjo 
virš bilijono dolerių. Tas 
kapitalas pagelbėjo nutiesti 
geležinkelius, įrengti prie
plaukas, išplėsti cukrinių 
nendrių auginimą, bet ka-

mino s a u g i u s i_ o_____
Nuo to laiko Švedija sto-Nen viešpatavo
vėjo pirmoje vietoje jų ga
minime.

Daba)* Jungtinėse Vals-
kepa ir pyragai-[ tl jose .prie papirosų duoda 
kitokioje formoje [ dar plokštelę ir degtukų, 

į tai papirosų garsi rimas. 
Per vienerius metus, išdali
nama apie 200 bilijonų to
kių plokštelių su rūkalų 
garsinimais.

Paprasti degtukai su- 
Laike 

Ant r o j o pasaulinio karo 
Jungtinės Valstijos ka
inams buvo pagaminę to
kius degtukus, kurie ir 8 
valandas išbuvę vandenyje 
degdavo.

Rapioca” šaknys, 
nenuvalytos, turi 

Daug nuodų, bet tie nuodai pra- 
žmonių badauja, suirutė, o,sišalina apvalant, 
Petrograde dideli neramu- nant ir paruošiant maistui.1 
mai-demonstracijos... “Tapioca” yra ir kita rū drėgsta ir nedega.

—Sakai demonstracijos, i žis—saldi, bet pastarojj var- 
—tarė caras, — na, dievas tojama tik galvijų pašarui, 
gelbės ir jos pasibaigs. -----r-------------

—Jūsų didenybe, — vėL Patuxent, Md. — Susikū- 
vepleno Rodzianko, — net j lė karo laivyno lėktuvas ir 
baisu minios, hm., gaujos [žuvo lakūnas.
šaukia net ir prieš Jūsų di- Į 
denybę... i

—Niekai, jau nebe pirmą 
kartą. Jeigu nenusiramins,

džiovi- ‘

Londonas. — Adenaueris Ammanas.—Jordanija ke- 
Vakarų Vokietijos kanele- lia protestą prieš Izraelį, 
ris, darosi suokalbesnis Ber- Izraelis Yarmuko upe varo 

tai frontas tas gaujas nu- lyno reikalais. vandenį iš Galilejo jūros.

Tas pat yra ir su kava, 
tabaku, medvilne ir kitais 
Kubos turtais. Per 15-ka 
metų JAV kapitalistai Ku
boje įdėjo $700,000,000 ka
pitalo, per tą patį laiką jie 

kubie-'ten Pasidarė $548,000,000 
[pelno, kuris buvo pasiųstas 

j į Jungtines Valstijas. ____
i Kubos vyriausybė sako, kad 
pirmiau gerieji santykiai 
buvo naudingi tik Jungti
nių Valstijų kapitalistams, 
o žalingi Kubos žmonėms. 
Naujoji Kubos vyriausybė 
pageidauja gerų santykių, 
bet ir laisvės daryti biznį 
su tomis šalimis, kurios ge
riau apmokės už gamtinius 
turtus ir kubiečių darbą.

prieš

bardavo Havaną”, užmušė 
moterų ir vaikų. Bet Kubos 
valdžia nurodo, kad Flori
da valstijoje, Dade and Bro
wer apskričių policija pa
skelbė, kad Pedro Luis Diaz 
Lanza pakilo bombiniu lėk
tuvu
mo No. 9876-C, iš Pompano 
Beach orlaukio. Kartu su 
juo skrido bombarduoti ir 
aferistas Frank Fiorini. šis 
policijos atidengimas buvo 
išspausdintas žurnale ir 24 

I valandos po įvykio žurna- 
Totlėl ^as Patinamas Miami mies

te.
Kuba savo atsakyme sa

ko. kad nesunku susekti jos 
priešų veikimą Jungtinėse 
Valstijose, “nes Kubos prie
šai viešai veikia Floridoje 
ir kitose valstijose. Jie vie
šai suokalbiauja prieš Ku
bą, prieš jos revoliucinę 
valdžią ir žmones”.

Kuba nurodo, kad iš Fer- 
į nandina prieplaukos, Flori
doje, išplaukė trys laivai į 
Kubą su ginklais ir amuni-

kurio leidi-

-uNEIŠGALVOTA ISTORIJA
—Tėveli!
Romukas, 

garbiniuotaplaukis berniukas, 
puola ant kaklo Jurgiui Vai
niui, kuris ką tik įėjo į kam
barį su lagaminais. čia pat 
stovi jo žmona Julija, gležna, 
bet daili moteris. Prieangy 
tūpčioja susijaudinęs Jurgo tė
vukas, atvežęs iš stoties bran
gius svečius.

Namuose visuotinis sujudi 
mas ir džiaugsmas. Sūnų karš 
tai, marčią — kiek santūriau, 
bučiuoja senoji Vainienė. 
Aplinkui nardo krykštaujantis 
Romukas. Atrodo, tik vienas 
žmogus nejaučia šiai scenai 
ypatingų sentimentų. Tai Jur
gio brolis Arūnas, gydytojas, 
orus, savimi patenkintas žmo
gus. Jis stovi prie lango, pap
si pypkę ir ištiesia broliui ran
ką paskutinis.

—Kokie vėjai tave čion at
pūtė? Iš sostinės į provinci
joj užkampį?

—Apvažiavau 
Organizuosime 
ra.

—Na, na... 
gyventi ?

—Nesib a i m i n k . Į tavo 
“apartmentus” nepretenduo
ju.

Motina skuba ruošti stalą, o 
senis Vainys sodina prie pia
nino Romuką. šis būtinai tu
ris naskambinti mamytei ir 
tėtukui, parodyti, ką išmokęs 
muzikos mokykloje.

Motina jaučiasi pavariusi. Nepraėjo nė mėnesio, kai ma- 
Tuo tarnu Jurgis atidžiai no draugužis įsimylėjo. Aš, 
klausosi Bacho preliudo.

—Tu. Jurgi, net nepasigv- 
rei, kad mes gauname triįu 
kambariu butą! — ūmai na- 
reiškia Julija. — Dabar Ro
muką pasiimsime pas save. 
Nebevarginsim jūsų, mamvt.

Iš senos motinos ranku 
iškrenta w peilis. Romuką?.. 
Kaip gi tatai? Jie jį išaugi
no, pamilo, priprato. Berniu
kas visa ju senatvės pa
duoda jr džiaugsmas. O čia. .

Romuko aš neatiduo
siu? Neatiduosiu!..

AŠ nębuvau šios truputį 
sentimentalios scenos liudinin
ku. Man apie ją papasakojo 
pats Jurgis, mano geras jau- 
iųrstėfl dienų draugas.

verkia,) atnešti iš netolimo miškelio 
Romuką. stagarų žuvienei virti.
su juo Arūno nuomone, malkų tie- 
ilgokai kėjai miške per ilgai užtrun-

aš deta-
ku-

Pagaliau jiedu pasirodo

visam laikui, 
liaudies teat-

O kur ketini

ka.
ten aukštai ant kalnelio.
ku, be stagaru.
tas šypsausi, matydamas, kaip 
įsimylėjėliai, krykšta u d a m i 
lyg maži vaikai, gainioja vie
nas kitą, kol pavargsta ir, su
sigūžę po vieniša pušaite, ma
tyt, burkuoja. Taip ir norisi 
drobėje įamžinti jų siluetus.

Bet kas tai? Romeo palieka

— nei vargo, nei apkal- cija liaudies priešams.

Tai
Aš patenkiu

Jis sutinka [bijo • _ z
šimtarubli- i bų, kad jis mylėsiąs kūdikį 

tai pasako 
tarp kitko 
šis nepirki- 

Vie-

Kubos vyriausybė pareiš
kė, kad už gerų kaimyniš^ 
kų santykių ardymą ji ne
atsako, juos ardo tie ele
mentai, kurie Jungtinėse 
Valstijose viešai veikia prieš 
Kubą.

Kuba sako, kad Jungti
nės Valstijos ne tik pačios 
atsisakė parduoti jai gink
lų ir amunicijos apsigyni
mui, bet įkalbėjo Belgijai, 
Anglijai, Francūzijai, Ho- 
landijai ir Vakarų Vokieti
jai, kad ir jos atsisakytų.

Kuba sako, kad Domini
konų respublikos diktato
rius Trujillo organizuoja 
suokalbius prieš Kubą. Jis 
tą daro su Jungtinių Vals
tijų sutikimu, sako Kuba.

Neseniai iš Washingtono 
buvo pranešta, kad ten tar
pe aukštų valdininkų yra 
supratimas, kad iki Kalėdų 
Castro valdžia bus nuvers
ta, kad Jungtinėse Valstijo
se jos nuvertimui veikia 14 
grupių.

kaip tikrą savo sūnų !
Julija pakelia galvą 

do nusišypsoti:
O jei bus —duktė?..
Man pasirodė, kad Jurgis 

tuoj puls-prieš ją ant kelių.
—Ne, Jurguti. Tu perdaug 

geras. Nereikia, nereikia . . .
Įeina direktorius ir pakiša 

mašininkei popieriaus lakštą. 
—Tamstytė padarei klaidą. 
—Aš ją tuoj ištaisysiu . . . 

Aš ją tuoj ištaisysiu . . . — 
šnabžda Julija, virpančiomis 
rankomis įsukdama lapą j 
mašinėlės volelį.

Direktorius į mus pasižiū
ri tokiu žvilgsniu, kad 
bevelijome paskubom 
dinti.

Vieną 
skaitų, 
motiną, 
bruožų moterį ir neramiai po 
kambarį vaikščiojantį tėvuką, 
senyvą pašto tarnautoją. At
važiavo, taip sakant, sūnaus 
aplankyti, apklausinėjo mane, 
ką jis veikia, kaip mokosi, su 

Man kažką

ir ban-

i per išpažintį. Tik kūdikio tė
vo vardo ir pavardės nepasa
ko. Eilinė apviltos merginos 
istorija. Jis buvo gražus, iš
silavinęs ii* lipšnus, o jinai— 
naivi ir kvailutė. Vėliau pa
aiškėjo, kad jis vedęs, turi 
žmoną ir du vaikus, kurie gy
vena kažkur provincijoj.
sužinojusi, Julija pati jį pa- 

I liko. Tetulė primygtinai
lo pašalinti “bėdą, 
griežtai atsisakė...

Tik sutemus mus paima 
pravažiuojanti mašina. Susi
gūžę sunkvežimio kėbule, 
grįžtame į miestą.

Aš palydžiu ją iki durų ir 
nepajuntu, kaip, linkėdamas 
labos nakties, pabučiuoju jos 

; ranką. Atsidūręs savo kam-

siū- 
tačiau ji

kaž-
nėš-

nuo

Tėveli! I žilagalvė Vainienė
dešimties metų priglaudsi prie savęs 

Verkia, kad reikės
skirtis, šis vaizdas
mane persekiojo, ir
liai prisiminiau istoriją 
rios motyvais galima būtų pa
rašyti ištisą romaną. Tačiau 
aš pasistengsiu viską atpasa
koti trumpiau, vengdamas 
melodramiškų dialogų bei mo-i 
ralinių apmąstymų.

Pokario metais aš studija
vau dailę, o Jurgis buvo pa
sišovęs tapti aktoriumi. Gy
venome mudu kukliai, tik iš ją ir leidžiasi j pakalnę plen- 
stipendijos. Tačiau pramušt-1 to link. Julija jį šaukia, bet 
galviškos nuotaikos nestoko- j mano bičiulis i 
jome. Beje, Jurgio tėvai, gy- žia. Eina ir nueina, 
venantieji viename r a j o n o i tikėti nenoriu: 
mieste, taip pat vadino jį pra
muštgalviu ir neklaužada, pa
sirinkusiu nepatikimą “ama
tą,” kai tuo tarpu jo vyresny
sis brolis Arūnas, mamos nu
mylėtinis ir autoritetas, rim
tai kibo į mediciną ir po me
tų kitų turėjo “išeiti į dak
tarus.”

Kambarėlį nuomojome 
vačiai pas vieną moterėlę, 
rią vadiname tetule. O 
tetulė turėjo tikrai žavią 
minaitę augintinę, šviesiaplau
kę Juliją, 
ninke.

Julija! 
Šekspyras 
šitą gražų vardą. Romeo vaid
muo šį kartą teko Jurgiui.

pri- 
k li
to j i 
gi-

kuri dirbo maši-

Džiuljeta! Neveltui 
atkreipė dėmesį į

žinoma, netikėjau šita pra
muštgalviška meile “iš pirmo 
žvilgsnio,” tačiau netrukus 
buvau priverstas savo nuomo
nę pakeisti.

Vieną saulėtą sekmadienio 
popietę mes trise su busimuo
ju daktaru Arūnu išvykome į 
užmiestį iškylauti. Aš pasiė
miau dažų ir drobę, Arūnas— 
meškeriojimo įrankius, Julija 
sumuštinių, o Jurgis nupirko 
savo damai saldainių, 
nukų. šokoladiniams 
neužteko.

Stovyklą įrengiame 
ežero. Arūnas užmeta meš
keres, aš sėdu tapyti gamto
vaizdžio etiudą, o mūsų Ro
meo ir Džiuljeta pasišauna

Stikli- 
pinigų

prie

net neatsigrę- Į bary, pasijutau velniškai išal- 
. žiūriu ir!

mergina atsi
remia į vienišą pušį ir pasle
pia veidą rankose. Tur būt, 
verkia . . .

Aš begu pas ją.
—Kas atsitiko, Julija?
—Tai, kas turėjo atsitikti. 

Viską jam pasakiau, viską. 
Ir tu, Joni, nenustebk ... . Aš 
greit būsiu motina . . .

Aš neriu į pakalnę, paveju 
draugą ir pagriebiu jį už 
lapų.

—Tu ne Romeo! Tu... 
bailys, niekšas! — purtau 
jį. — Jj laukia kūdikio, 
tu!..

—Bet juk kūdikis ne ma 
no! — taip pat desperatiškai 
šaukia Jurgis. — Ne 
Ne mano!..

Aš stoviu dar labiau 
bęs ir sukvailintas. O 
sigrįžta, žengia svirduliuoda
mas keletą žingsnių ir lyg iš
protėjęs pasileidžia bėgti per 
laukus.

Grįžęs prie ežero, pajuntu, 
kad Arūnas taip pat šį tą ži
no. Jis susivynioja savo meš
keres ir, prieš nueidamas, 
man mirkteli, akimis 
mas į Juliją, vienišą 
ežero pakrantėje.

—Iki 
nose.

Man 
grumstą 
rą, tačiau susitvardau, pašau
kiu Juliją ir mudu einame 
prie plento laukti pravažiuo
jančios mašinos. Atsisėdame 
ant griovio, ir jinai viską 
man1 papasakoja. Viską, kaip

pasiraatymo

at-

tu
aš
o

ni ano !

apstul- 
jis ap-

rodyda- 
sėdinčią

krikšty-

pakeltitaip norisi
ir sviesti jam į nuga-

kęs, tačiau spintelėje tik su
džiovusios duonos pluta ii 
tuščia konservų dėžutė. Atsi
gulęs ant sofos, ilgai žiūriu į 
neužbaigtą gamtovaizdžio etiu
dą, į tą ]>ntį kalnelį, ant ku
rio vos prieš keletą valandų 
linksmai 
lėjėliai.

Jurgis 
nakčio. 
lunatikas. Atkrypavęs iki lo
vos, apatiškai krenta į pata
lą. Nežinodamas, kaip jį pa
guosti, aš lemenu šį bei tą, 
galima sakyti, niekus kalbu, o 
jis atkakliai tyli. Pagaliau pa
kelia galvą ir paklausia:

—O tu, piršly, kaip pasielg
tum mano vietoj ?

šis klausimas išgarina visą 
mano gražbylystę. Aš? Kaip 
aš pasielgčiau tokiu atveju?

Tik dabar suprantu, kaip 
jis myli Juliją. Dieve m.ano, 
kaip jis ją myli!

Rytą pas mus ateina šeimi
ninkė ir primena, kad mėnuo 
praėjo — laikas už kambarį 
mokėti. Pinigų, žinoma, m.es 
neturime, tačiau, kaip ir visi 
kiaurakišeniai studentai, pa
žadame, kad ryt poryt būsi
me turtingi ir atsilyginsime. 
Tiesa, stipendijas mes gausi
me tik po dviejų savaičių, o 
kivirčytis su Julijos tetule ne
sinori. Tenka ieškoti išeities.

Jurgis siūlo eiti pas Arūną. 
Jam motušė parinko gražesnį 
vardą, 
kąsnį, 
venti.”

Iš tikrųjų, Arūnas pasišau
na net mus pamokytų kaip

krykštavo du įsimy-

grįžta tik po vidur- 
Grįžta išbalęs, kaip

Jam įdeda riebesnį 
Be to, jis “moka gy-

mes 
išsineš-

dieną, grįžęs 
randu namie 
žilą, griežtų

iš pa- 
Jurgio 
veido

reikia gyventi, 
broliui paskolinti 
nę, tačiau prieš 
kuklų pamokslėlį, 
primindamas, kad
nėtų panoms saldainių, 
toj padėkos Jurgis tuoj pat 
grąžina paskolą, o vietoj pro
centų vos neaptaižo “gerada
rio” fizionomijos. Dar kelios 
aštrios replikos ir Arūnas ne- 
susitvardęs žiebia:

—Na, na, nevaidink čia 
šventuolėlio! Kai parašysiu 
motinai, kad susimėtei su 
kokia gatvine ir dargi 
čia . . .

Jurgis ūmai griebia
bufeto gipsinį katiną-taupyk- 
lę ir sviedžia ją į brolį. “Ka
tinas” sudūžta. Triukšmingai 
pabyra variokai. Išsigandęs 
Arūnas atšlyja. Aš puolu į 
susivaidijusių brolių tarpą. 
Tik vargais negalais man pa 
vyksta sutramdyti Jurgio įtū
žimą. Mano išstumtas pro 
duris, jis dar kartą pagrūmo
ja:

—Rašyk, kam nori — tė
vui, rdotinai, bobutei, rašyk
nors pačiam popiežiui! Vis kuo draugauja, 
tiek ji bus mano! ir kūdikis neaiškaus sumurmėjus, motu- 
mano

Paskutiniais žodžiais kone- 
veikdamas “naftalinu kve
piančios moralės” supratimą 
ir “buržuazinius prietarus,” 
Jurgis kone jėga nusitempia 
mane į įstaigą, kur dirba Ju
lija. Direktoriaus priimamaja
me randame ją vieną, 
šančią mašinėle.

—Kas atsitiko?..
Jurgis pastato mane 

durų ir pareiškia:
Tu būsi 

kada nors išsižadėsiu 
dabar pasakysiu, vožk 
kad nebeatsikelčiau.

Jis atsisėda priešais 
busią Juliją ir kalba, 
rašo, mašinėlė taukši, 
kalba. Pradžioje apie 
tą, paskiau apie meilę, pas
kiau . . .

Juliją pasikviečia direkto
rius. Ji skubiai išeina, grįžta 
su šūsnim raštų ir vėl įninka 
rašyti, lyg norėdama savo su
sijaudinimą ir tramdomą šird
gėlą prislopinti monotonišku 
mašinėlės taukšėjimu. Seka 
Jurgio karšti įtikinėjimai ir 
priesaikavimai, kad ji viena 
jam beliko, kad jis nieko ne

šė ūmai tapo atviresnė ir ne
delsdama prirėmė mane prie 
sienos:

—O kaip ten su ta “pana”?
Su kokia? — neva nuste

bau.

V. Sūnus

be ra

prie

liudininku. Jei 
to, ką 

man,

nuste- 
Julija 
o jis 
šį bei

tam mėnesy!..
Matau, nėra prasmės slėpti, 

kad Jurgis ją labai myli, kad 
jinai gera ir graži, o apie kū
dikį aš... nieko tikro nežinąs. 
Motina pradeda verkti ir pra
šyti, kad aš, būtent aš, ge
riausias Jurgio draugas, gel
bėčiau jos sūnų nuo prapul
ties. Sugraudintas žilagalvės 
motinos ašarų ir maldavimų, 
pagaliau, pažadu, netgi pri 
siekiu, kad su Jurgiu šiuo 
klausimu “rimtai pasikalbė
siu.”

Koridoriuje pasigirsta bal
sai. Tai pareina Jurgis ir Ju 
lija.

Pasisveikinusi su sūnumi, 
motina be jokios įžangos pra
deda jam berti karčius prie
kaištus, graudinti ir koneveik
ti kažkokią “suvedžiotoją.” 

(Bus daugiau)

DVIRAČIU NUO 
KLAIPĖDOS IKI 
ALYTAUS

ALYTUS.—Aplankyti sa
vo anūkų iš Klaipėdos į A- 
lytų atvyko Vladas Vaičys. 
85 metų amžiaus senukas 
nuo Klaipėdos iki Alytaus 
dviračiu nuvažiavo per 14 
valandų.

PLEČIAMOS MOKSLINIO 
TYRIMO BAZĖS

Šalia septynių respublikos 
Mokslų akademijos moksli
nio tyrimo įstaigų pradėjo 
veikti nauji—botanikos bei 
zoologijos institutai. Šios 
mokslo įstaigos įkurtos- 
smarkiai padidėjus tyrimo 
darbų apimčiai.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., lapkr. (Nov.) 27,1959
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Jonas Kaskaitis

(Tasa)
GARSIOJI 19-TOJI LSS KUOPA

Draugas Šukys vėl gausiai pavaišino 
lietuviškais patiekalais. Palydėjo iki 
keltalaivio. Kvietė dažniau pas jį atsi
lankyti :

—Jūs ir taip jau ilgai vienui vienas 
kentėjot. Gana taip. Su mumis bus 
smagiau, gyvenimas platesnis.

Nuoširdžiai atsisveikinom, net ir pa- 
sibučiavom, kaip nuoširdūs broliai! Jau 
prietema. Smagu važiuot su tuo kelta- 
laivių. Užėjau į patį viršutinį aukštą. 
Nuo vandens dvelkė gaivinanti vėsa. 
Koks žavingas vaizdas! Šviesos, švie
sos, kaip žvaigždelės, žybsi, niirgsi, atsi
muša vandeny. Vilįamsburgo tiltas irgi 
švysčioja, dūzgia, skamba tramvajais, 
automobiliais... Už du centu šaunus 
pasivažinėjimas paskersai tą vadinamą
jį Rytinį upelį. Šukys paskiau paaiški
no, kad tai visai ne upelis, ne upė, o 
įlanka, jūros užtakis.

Parskuodžiau namo, šiaip taip užko
piau i aštuntąjį aukštą. Net kojas pa
kerta, tais įvijais laiptais žengiant i r 
žengiant į viršų. Tenka net pasėdėt, rau
menims duot pasilsėt... Štai ir tas ma
žytis kambariukas. Mano jaunų lenku
čių draugų dar nėra, tai aš dar aukš
čiau, ant stogo užlipau, krūtinė pilna 
įspūdžių! Na, dabar namie nemūksosiu. 
Taip ir traukia į gaivalingą saviškių 
sambūrį.

Sekamą sekmadienį, tuoj iš ryto, tru
putį papusryčiavęs nedidukėj žydiškoj 
užkandinėj, aš ir Skuodžiu į kelto sto
telę. Įsistebėjau, įsiminiau gerai kelio
nės gaires. Dar tik pusė po devynių, 
aš jau ir įžengiau į Tautišką namą. Tre
čias aukštas, draugo Šukio būstinėlė. O 
gal aš peranksti? Pabarbinau: — Pra
šom prašom—išgirdau ryškų Šukio bal
są, malonaus tokio tembro.

—Va va, gerai, kad anksti pribuvot: 
netrukus turėsime kuopos mitingą. Nu
sivešiu ir jus, dar arčiau susipažinsite 
su mūsiškiais lietuviais socialistais, su 
brukliniške 19-tąja kuopa. O mūsų kuo
pa, kad žinotumėt, veikli, garsi,—ūžia, 
kaip vulkanas!(

—Kaip vulkanas?—džiugiai pakarto
jau, klausiamai.

—Tikrai taip, šitaip ir kalba bruk- 
liniškiai. Visą judėjimą nustato, diri
guoja, vadovauja mūsų šaunieji drau- 

- gai.
Giliai įsidėjau galvon šį ženklingą 

Šukio pareiškimą. Ir dažnai jį prisime
nu per metų metus. Jau jei Šukys taip 
sakė, tai taip ir turi būt. — Šitą sakinį 
irgi daug kartų girdėjau tuomet tarpe 

. draugų brukliniečių: kaip vulkanas 
ūžia...

—Na, drauge, maunam žemyn, į ma
žąją salę, kur dainavom pereitą sekma
dienį. Jau arti dešimtos, tuoj prasidės 
mitingas.

Mažojoj salėj jau gražiai surikiuotos 
kėdės. Sėdi būrelis- draugų. Linktelė
jau galvą. Atsisėdau iš krašto. .Apkū
nus jaunas vyras, plačiaveidis brunetas 
man dar nepažįstamas. Šukys tuoj ir 
suvedė mudu—Steponaitis Kazys. Dai
nininkas, o kodėl nebuvot choro repeti
cijoj aną sekmadienį?

—Svečių turėjau, išsiskubinau. — Ir 
mirksi ilgos blakstienos žaismingai, lyg 
atsiprašydamos.

Kad ir vos tik dabar mano pirmą sy
kį susitiktas, Steponaitis man atrodė 
toks savas, lyg' kad būtų kada seniau 
matytas. Vis į jį pastebeiliju, tai jis ir 
klausia, kodėl taip juo susidomėjau.

—Atleiskite, drauge, gal ir klystu: 
man kažkaip regis, lyg mudu būtume 
seni pažįstami. Ar nesimatėm kada pir
ma?

Šypsosi plačia burna vyras:
—Ne, tai pirmas susitikimas. Aš— 

suvalkietis, netrukus bus metai, kai pa
sprukau Amerikon, nuo tų pasiutusių 
caro dragūnų ir kazokų.

—A! tai mudu vienodais keliais. Tik 
aš vėliau ištrūkau nuo tų padūkėlių, u 
žvėriškų žiauru nų. į

Pasišnekėjom įdomiai. Steponaitis 
šmakšt iš kišenės ir paduoda man savo 

’fotonuotrauką:
* —Geram atminimui, idėjos drauge. 
Tik kad pagamino mano atvaizdus drau
gas Liutkus,—pirmoj eilėj sėdi, vidury, 
plačia nugara.

—A, tai jau jį pažįstu: dainavom kar
tu, Dėkui dėkui! Kaip tik, mum bekal-

(3)

APIE J. ŠUKĮ
bant, atsigrįžta ir Liutkus, šypsosi. Pa- 
sisveikinom, švyti veidai ir akys.

Tuo tarpu Šukys jau spėjo apsisukt, 
pasitart:

— Drauge Kaškiaučiau, čia dar keli 
jum nepažįstami draugai. Susipažin- 
kit: draugas Juozas Sirvydas—mūsų in
teligentas; draugas Herman Purvis—ir
gi prasisiekęs, taipo pat ir Jonas Perkū
nas. Pasisveikinom, pasižiūrėjom—vei
das veidan.

—Norėčiau pasikalbėt, bet jau pradė
kime mitingą, — santūriai tarė ramiu 
minkštu balsu Sirvydas:—Draugai, ar
čiau prie stalo. Turėsim dar vieną 
naują draugą, studentą Joną Kaškiau- 
čių. Girdėjot jį pereitą sekmadienį. Da
bar jis mum dažniau pakalbės, gal pas
kiau, rudenį, žiemą, kai ateis tam sezo
nas... Na, vyručiai, atidarom mitingą. 
Draugas Šukys sekretorius, duos pereito 
mitingo raportą.

Surimtėjo veidai, prasideda mitingas. 
Šukys atsistojo, truputį krunkštelėjo:

—Draugės ir draugai, aš pristatau 
naująjį draugą Kaškiaučių, kaipo gar
bės pirmininką,, štai šalia draugo Sir
vydo. Sutinkate?

Vienbalsiai pritarė, tai aš ir atsisė
dau greta pirmininko. Man visa tai 
nauja, neįprasta, tokia parlamentarinė 
tvarka. Dorpate, Tartu, pamenu, uni
versiteto studentai turėjo gal kiek pana
šų sambūrį Fiziologijos muziejuj.

Draugas Šukys perskaitė rašytą ra
portą. Kai ką dar atmintinai papildė. 
Taip ir vyko sklandžiai ir darniai. Bal
savo, kėlė rankas, klausimus davinėjo. 
Dienotvarkė ėjo paeiliui. Nauji įneši
mai. Revoliucijos šelpimo reikalai gyvai 
sudomino visus. Dvi draugės atikų rin
kėjos—B-enesevičiūtė ir Račiūtė pareiš
kė, kiek aukų surinkta per prakalbas. 
Arti pusantro šimto dolerių. Pirminin
kas pasiūlė iš kuopos iždo pridėti keletą 
dolerių, o dar ir mitingautojai kiek su
krapštė ir sudarė apvalią sumą. Nutarė, 
kad aukas išsiųstų Širvydas su Šukiu į 
Čikagą, į centrinį revoliucijos šelpimo 
komitetą, pirmininko daktaro Graičiū- 
no vardan.

Mitingas tęsėsi gerą porą valandų. 
Paskui visi pietų, kam kur geriau tiko. 
Ir be kalbos, Šukys ir vėl mane pavai
šino jau man žinomoj lietuviškoj užkan
dinėj. Dauguma kuopiečių papietavo ir
gi tenai, šeimyniška tokia, artima ten - 
susidaro atmosfera. Juokai, pokštai, są
mojai spragsi, komplimentai mergaitėm. 
Gyva, linksma jaunatvės dvasia.
SEKMADIENIS SU DRAUGU ŠUKIU

—Na, drauge Jonai, ko norėtumėt 
dabar? Visa diena prieky.

—Man visa kas čia taip nauja, įdomu. 
Kaip geriau išmanot, mielas drauge.

Čiuptelėjo mąsliai už barzdos:
—Eime į McCaddin Hali, tik keli blo

kai. Didelė svetainė. Ten dabar repeti
cijos eina. Uolus muzikas, toks žemai
tis Leonas Ereminas, muštruoja savo 
didžiulį chorą. Pasiklausysime, paveiz- 
clėsime. Ir susipažinsite su dainos ir te
atro mėgėjais.

—Gerai, drauge,- dėkui labai. Jau iš 
anksto žinau, kaip tai bus įdomu ir’mie
la. Labai mėgstu muziką—tikrą, gerą 
muziką, dairias.

Smagiai kerta Šukys, lyg marširuoda
mas. Ir pastebėjau:

—Lengvos jūsų kojos, net smagu taip 
skuosti! Man irgi—kad jau eit, tai eit. 
Taip jau įpratau iš gimnazijos laikų, 
repetitoriaudamas, lakstydamas... Be
je, kokį darbą draugas turite?

—Aš dailidė, stalius, prie rakandų, 
prie baldų dirbu. To amato įgudau jau 
Lietuvoj. Rygoj fabrike dirbau. Va
dinasi, esu karpenteris, kabinėt meike- 
ris, kaip sakoma čionai. Ir pats dirbu 
ir kitus pamokau,, — lyg ir prievaizdė- 
lis, strobosis.

—Oho, tai draugas ne bet kaip! Ge
rai, kai amato mokat, o štai aš,—vaba
las, juodadarbis, visas apsitepęs, suodi
nas, grandines tampau, net visas įsirė
žęs, akis išvertęs, kaip muliokas. Nu
vargęs, visas apsipuišinęs, murinas, ir 
krypuoju namo kartu su dviem lenku
čiais, kambariuko^ bendrais.

Su tikra užuojauta akyse, geraširdiš
kai, dalyvingai veizdėjo draugas Šukys, 
net savaimingai ranką man spustelėjo, 
linktelėjęs galvą:

—Na, o kad jūs kito darbo paieško
tum et? Manau, aš galėčiau jus įpra

šyti į furničių fabriką, pralavinčiau 
jus...

—Labai gražiai dėkui, tai, žinoma, 
būtų daug geriau, bet, kai man, ar ver
ta užsidėti? Planuoju, rengiuos į va
karinę mokyklą, į Kuperjunion universi
tetą, paskui noriu siektis medicinos. 
Man ten pat Niujorke arčiau, patogiau 
lakstyti. Sunku tai sunku pašėlusiai, 
bet ne ką padarysi vargdienis žmoge
lis . . .

Trumpais bruožais papasakojau kai 
ką iš savo išgyvenimų. Taip ir pasie
kėm platų triaukštį raudono mūro se
ną pastatą. Įžengėm iš lengvo, kad ne- 
sutrukdytumėm choristų. Ir atsisėdom 
■tuoj iš kraštelio kamputy.

Didžiulė beveik kvadratinė svetainė. 
Elektros žiburiai neįži-ebti. Kiek švie
sos prasikošia pro langus, tiek, ma
tyt, ir užtenka. Scenoje išsirikiavę skar
džiai drožia Eremino choristai. Ener
gingai mosikuoja abiem rankom stang
rus plačiapetis chorvedis. Rodė man 
Šukys savo būstinėlėj choro atvaizdą, tai 
tada įsižiūrėjau.

Ereminas sėdi plačiai, suręstas stip
riai ir darniai. Gal viršum 40 metų. 
Drąsiai, įsakmiai žiūri akys iš po kuokš- 
tuitų ančakių. Ūsai, dvišaka barzdelė, 
sukti plaukai viršum aukštos kaktos pa
ryškina stambią asmenybę. O aplink jį 
susispietę choristai. Įstebiu Joną Kido- 
lių, Teklę Kancicriūtę, Juozą Sirvydą, 
taipgi ir socialistų chorelio vedėją Pijų 
Bukšnaitį.

Kokią gi jie čia dabar dainą repetuo
ja? Neatpažįstu. Ne liaudiškai skam
ba. Šukys pašnabždom tarstelia, bene tik 
bus čia kurios operetės dainų posmai. 
Įsiklausykim gerai, tai lengviau bus pas
kiau susivokti, kai dainuos, statys šioj 
pat salėj vėliau rudeni bej žiemą.

—Tai taip ir bus, Jonuk. “Malūni
ninkas ir kaminkrėtys”—Aš skaičiau tą 
operetę, dabar jau pradedu kiek susi- 
gaudyt.

Be dekoracijų, be sceninių apdarų, 
dar tik lavinasi dainų, solo,"duetų. Har
moningai suderina. Jau ir dabar malo
nu klausyt ir stebėt. Įsivaizduoju, kaip 
skambės žibės pats operetės pastatymas. 
Būtinai turėsiu atvykti.

—Ar dažnai jie taip miklinusi?
—Rodos, kas sekmadienį, visą popietį 

praverčia.
Prisižiūrėjom, kiek galėjom blankioj 

pusiaušviesoj. Veidų atpažinti nesuge
bėjau. Užtat gražiai prisiklausėm tų 
dainuškų motyvui, pasėdėjom, pasilsė- 
jom. Nusitarėm, kad gana šiam kartui.

Taipo pat tyliai, atsargiai išslinkom. 
O gatvėj saulė, šviesu ir šilta gražu. Pa-' 
vaikščiojom, pasiŠvaistėm. Štai stambi 
vaistų gamykla—Squibb. Medicinos be
simokydamas, , vis prisimindavau šitą 
garsią laboratoriją. Šukys parodė ir sa
vo darbovietę. Įsivedė vidun. Jis ten 
viską žino. Aha, čia kitaip, negu ma
no prirūkusioj, pridulkėjusioj, trenksmo 
ir pragariško žviegimo pilnoj Hoe & Co. 
dirbtuvėj.

Kvepia medžių skiedros. Varstotai 
sueiliuoti, padargų, įnagių pridėliota, 
prikabinėta. Dažų, liakerių lentynose 
švyti skardines ir buteliai.

Parėjom namo. Šukio kambarys man 
atrodo patogus. Lova jo pačio darbo. 
Stačiai iš dirbyklos ją ir parsigabenęs. 
Pigiau atsiėję. Trys kėdės irgi jo paga
mintos. Taipgi tokios patogios lentynė
lės knygoms laikyti. O man ir rūpėjo 
pavartyt jo knygas, brošiūras, laikraš
čių stirteles.

Štai Maksimo Gorkio “Dvidešimt šeši 
ir viena,” lietuvių kalbon versta, nepa
menu, kieno. Rusišką originalą esu 
skaitęs dar Mintaujos gimnazijoj. Apy
saka gilų paliko man įspūdį. Tai pasi
žiūrėsiu, kaip atrodys lietuviškai. Ir 
pradėjau tuojau skaityt. Sklandu! Bet 
Šukys sako:

—Parsinešk, Jonuk, knygelę namo. 
Paskui kada atneši atgal. O dabar ge
riau eime vakarienės, jau metas.

Gera įtaiga. Taip ir padarėm.
Netruko pralėkt vasarėlė, Kelis kar

tus teko padainuot Pijaus Bukšnaičio 
chorely. O aš tuo tarpu rengiaus egza
minams į Kuperjunion vakarinius che
mijos kursus. Egzaminą išlaikiau ir 
pradėjau kas vakaras lakstyt į tą įdo
mią mokyklą. Mokėt už mokslą nieko 
nereikia—tai jau taip sutvarkyta mo
kyklos įsteigėjo Petro Kuperio (Peter 
Cooper), kuris tam paliko fondą.

MOKSLIŠKAI-LITERATŪRIŠK1 
VAKARAI

Kuperjunion universitetą vakarais 
lankė du lietuviai: Motiejus Vinikaitis 
ir Juozas Gedminas. Abu, ateidavo į 

chemijos laboratoriją, tai tuojau ir susi
pažinom. Su Vinikaičiu gražiai suartė
jau. Abu kartu nuvažiavom į Brukliną. 
Draugas Šukys praktiškas ir išmonin
gas vyras. Jis ir sumojo padaryt iš to 
kokios naudos, kultūrinės naudos, švie
timo ir mokslo tikslais.

Taikos balandžiai* >
Jėgos atgyvenę—x
Sužlugę, pasenę:
Mirimo agonijoj purtos, 
Kad naujos idėjos, 
Gerbūvio nešėjos, 
Plėtojasi, liaudies sukurtos.

Pasikalbėjom ir susitarėm: ‘ 19-toji 
LSS kuopa rengia ištisą vakarų seriją. 
Per visą rudens, žiemos ir pavasario se
zoną (1906-1907 m.), sekmadienio va
karais, Lietuvių tautiškam name, vyks
ta Moksliški-literatūriški vakarai. Coo
per Union universiteto studentai, Jonas 
Kaškiaučius ir Motiejus Vinikaitis, duo
da paskaitas mokslinio turinio, iš chemi
jos, iš astronomijos. Taipgi skaitomi 
dailiosios literatūros kūriniai: apysa
kos, vaizdeliai, pasakojimai, apybraižos.

Kiekvieną sekmadienį vakarai prasi
deda nuo 7 vai. 30 min. iki 9 v. 30 m i n. 
Visi kviečiami lankytis ir naudotis reta 
proga. Paskaitos antrame aukšte, ma
žojoj salėj. Įžanga dykai. Nuoširdžiai 
kviečią komitetas.

Tik tie kilnūs žygiai
Spartėja nelygiai
Juos nuolat smogikai pastoja,

j Tamsos šalininkai,
I Skriaudų- dalininkai . . .
Bet eiga niekad nesustoja.

Vakarų komitetą sudarė Juozas Šu
kys, Jonas Grinius ir Jonas Litvaitis. 
Tačiau didysis sraigtas buvo Juozas Šu
kys. Jis ir plakatus lakstydavo atspaus
dint, kiekvienam sekmadienio vakarui 
vis nauji plakatai, kur skelbiama paskai
tos bei prelekcijos tema.

Nepasakysiu tikrai, kur tuos plaka
tus gaudavo Šukys spausdinti. Veikiau
siai “Kovoj,” Filadelfijoj. Plakatai pa
traukliai atrodydavo. Šukys vis iš anks
to man atsiųsdavo po vieną kitą spalvo
tą lapelį.

Taip ir prasidėjo įdomus ir naudin
gas kultūrinis darbas. Žinau—draugas 
Juozas Šukys nemažai turėdavo rūpesčio 
ir lakstymo, išnešiodamas, išdalydamas 
plakatus kartu su kitu kuriuo draugu. 
(Tokių plakatėlių tebeturėjru lig šiolei 
keletą. Kartu su kitokiais prakalbų bei 
paskaitų plakatais pasiunčiau juos į 
Vilnių, draugo Antano Vaivutsko adre
su. Jis sugebės juos įteikti į didįjį vals
tybinį archyvą, kaipo tam tikrą doku
mentą anų senų1 laikų kultūrinės veik
los mūsų pažangiosios visuomenės tar
pe.)

Ir ėjo tie moksliškai-literatūriški va
karai vienodai ir regulingai, kas vieną 
mielą seknladienio vakarą. Atvažiuo
jam abu su Vinikaičiu. Salėj jau lau
kia smalsių jaunuolių gražus būrelis, gal 
30 nuolatinių klausovų. Kartais žymiai 
daugiau.

Pirmininkauja Juozas Šukys. Aš aiš
kinu ką nors išmoktą iš chemijos sri
ties. Paskaitų femos maždaug šitokios: 
Kas tai yra chemija, jos svarba vaistų 
gamyboje ir pramonėje. Mineralai, mi
neralinės druskos ir neorganinės rūkš- 
tys, kaip jos jungiasi ir kaitaliojasi. Oro 
gazai bei dujos: rūkščiadaris (deguo
nis), angliadaris (anglies dvideginis), 
nitrogenas (azotas), vandendaris (van
denilis, hidrogenas), angliarūkštis (ang
lies viendeginis). Oro gazų bei dujų 
reikšmė mūsų gyvenime, sveikatos ir hi
gienos prasmė. Dūmų, dulkių ir ga
zų bei dujų, taipgi garų kenksmingu
mas mūsų sveikatai. Paprastoji drus
ka (valgomoji), jos svarba žmogaus gy
venime. Jodinas (jodas), chlorinas 
(chloras), fluorinas (fluoras), jų jun
giniai su rakštimis ir ką jie mums reiš
kia. Hidrochlorinė (druskinė) rūkštis 
ir jos svarba. Siera ir sieros rūkštis, 
azotas bei nitrogenas ir azotinė (nitri
ne) rūkštis, jų rolė gyvenime ir pramo
nėje. Tūlų druskų junginiai...

Bendrai — iš chemijos kalbėdavau 
aš, o Vinikaitis pasirinkdamas ką nors 
iš fizikos ir astronomijos. Apie žemę ir 
kitas planetas, jų dydis, skersmuo (dia
metras), nuotolis (atstumas). Visata 
erdvės ir žvaigždės. Vulkanai (ugnia- 
kalniai), kaip jie susidaro, Žemės pluta 
ir jos sluogsniai. Lyginamasis planetų 
dydis, jų atstumas nuo Saulės ir nuo 
Žemės. Saulė mūsų planetų tarpe. Mė
nulis ir kitų planetų palydovai > . .

Štai vieno moksliškai-literatūriško va
karo pavaizdavimas. Pat pirma daro 
trumpą įvadą Šukys. Paskui pristato 
mane. Aš kalbu (neskaitau referato), 
kai kada paryškinu tūlais chemikalais 
apie chemijos reakcijas. Tokia paskaita 
tęsiasi gal pusantros valandos. Paskui 
seka literatūrinė vakaro dalis. Draugas 
Šukys ar Grinius ar taip kas skbito ko
kią pasirinktą apysakaitę. Paskui pa
daro trumpą paaiškinimą., Esti ii* klau
simų ir atsakymų.

(Bus daugiau)

Ta eiga į šviesą 
Uodo liaudžiai tiesą, 
Kad jinai iš skriaudų pakiltų, 
Ir taip susiprastų, 
Kad išeitį rastų : 
Vieningai už laime prabiltų.
Ir šūkiai gausėja, 
Kai minios didėja

: Tų, kurie paniekintais būva,
1 Išeitį pamato, x 
i Tranus nusikrato, 
i Nors už tai ne vienas ir žūva.
! Dažnai liaudis kilo,
■ Prieš skriaudas prabilo
i Bet ponai ją vis numalšino.
I Visaip ją apvogę w
Ne persto j o smogę:
Jos pačios kraujumi “vaiši-

[no” . . .
Tik didingas Spalis, 
Tapęs visagalis, 
Prieš smūgių eibes atsalai!  <ė, 
Ir taip sutvirtėjo, 
Kad pergalėn ėjo: 
Grėsmingus antpuolius išvai- 

[kė.
Nuo tada engėjai,
L i a u d i e s p a v o r gė j a j, 

j Buvusį smogimą prarado, 
Jinai tiek kentėjus, 
Dabar sutvirtėjus,

I Nepriims nei karų, nei bado.
Prieš skriaudų didybę
Ii- karų baisybę

i Iškelia ji galią įduotą:
; “Nedrįskit, tironai, 
Amžiais buvę ponai, 
Iškelti vėl kruviną puotą!..”
Ir. taip didi viltis
Ima laime piltis: f
Nebebus taip tamsu ir juoda, 
Tarp garsų rūstingų
Y r’ varsų prasmingų: 
Balandžiai taikos_ išsiduoda...

A. Žilvitis *

Apie spausdinamąją 
mašinėlę \

Mūsų gadynėje, kiekvje-, 
noje raštinėje, tik stoKsi, 

i kliaksi spausdinamos maši
nėlės (typewriters). Da
bartinėje gadynėje ir tele- 

i grafas vartoja tam tikslui 
! pritaikytas spausdi n a m ą - 
sias mašinėles, kurios auto
matiškai vert<ia.

i i _

Bet šių dienų spausdina- 
i moji mašinėlė dar neturi 
i nė 100 metų. Tiesa, pirmą- 
jją išrado anglas Henry 
i Mill 1714 metais. Bet ji bu- 
ivo pąnaši į antsnaudą.

Vėiau spa u s d i n a m ą j ą 
mašinėlę patobulino ameri
kietis. William Burt 1829 
metais, o dar daugiau fran- 
cūzas Xavier Pro gin 1833 
m. Bet vis tai buvo neprak
tiškos. Jų raidės buvo įtai
sytos ant apvalios plokšte
lės, kurią sukinėjo ir s^aus- 
dino.

1843 m. amerikietis Ch. 
Thurber jau įtaisė metalinį 
i*itinį, bet ir tai nebuvo 
praktiška. Tiktai 1873 me- 

; tais trys amerikiečiai — 
Christoferis JSholes, Samu- 

, ei Saule ir Carlos Glidden 
pagamino rašomąją . maši-

■ nėlę, kuri buvo panaši į 
' šiandieninę;

Suprantama, . mašinėlės 
i tobulinimas buvo atliktas 
į dar daugelio kitų. .Jis at
liekamas ir mūsų laikais.

Elizabeth, N. J.— Ralph 
Ingersoll nupirko “The Eli
zabeth Daily Journal” dien
raštį. Prieš keleris* metus R. 
Ingersoll, New Yorko mies
te,'leido “P M” dienraštį.

Belgradas. — Tit<įknepa^ 
s i tenkinęs, kad jvyks Rytų 
ir Vakaru viršūnių konfe-. 
rencija

<8

4 pus!. Laisvė (Liberty) Penklad., lapkl*. (NwJ 27,1959
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M. GEDVILAS Lietuvos TSR švietimo ministras

Naujas etapas vystant Lietuvoje 
liaudies švietimą

Pastaruoju metu kai kurių 
Vakarų valstybių reakcingoje 
spaudoje ir valdančiųjų sluoks
nių tarpe ne kartą buvo reiš
kiamos kritiškos nuomonės 
apie švietimo reformą TSR 
Sąjungoje. Buvo tarp kitko 
sakoma, kad, priėmusi įstaty
mą “Dėl mokyklos ryšio su 
gyvenimu stiprinimo ir dėl to
lesnio liaudies švietimo siste
mos vystymo šalyje,” Tarybų 
valstybė neva susiaurina jau
nimo laivinimosi ribas, suma
žina jo lygį, trukdo jaunimui 
siekti mokslo ir įsisavinti kul
tūrą.

Tai, 
yra visiškai absurdas,

landas dirba įmonėse, įsisa
vindami įvairias profesijas. 
Tokiosė mokyklose mokslas 
trunka vieneriais metais dau
giau.

Vyresniųjų klasių mokiniai 
vasarą atlieka gamybinę prak-

sudarytiDabar baigiami 
nauji mokymo planai ir pro
gramos. šiame darbe daly
vauja geriausieji mokytojai, 
liaudies švietimo organų at
stovai ir mokyklų mokslinio 
tyrimo instituto dafbuotojai.

Bridgeport, Conn.
Ligoniai

___ _______  ________  . A. Pudimienė prieš tūlą , 
Daugelis mūs matėme Ku- laiką buvo operuota ir ga- 
i a u s k ą vaidinant filme na silpna. Dabar jau pu-

Gaila, kad neseko mums, siau pasveikusi.
A. Stripeikienė turėjo 

skaudžią operaciją ant 
akies. Randasi namie, i ’

A. Sakas taipgi turėjo 
operaciją. Dabar namie, 
sveiksta.

Linkiu ligoniams pasveik
ti, būti drūtais ir dalyvau
ti organizacijų veikimuose.

Naujojoje liaudies švietimo 
sistemoje didžiulis vaiumuo 
tenka moKyKlonis - interna
tams. Dabar respubliKoje to
kių moKyKlų Ja o, o iki 19o6 
metų Pus įsteigta dar 80.

iNau jiems moKy^lų pasta
tams statyti respublikos vy
riausybė šiame septyninety.)e 
pasKyrė 600 milijonų ruimų. 
Dabar statomi 
pastatai. Be to, 
šimtą mokyklų 
savo iniciatyva 
mis.

Liaudies švietimo reorga

I riniuose drabužiuose, 
tai jis mane pasveikina, 

| mes greitai pradedame kai-' 
bas. Užkviečia jis mene į 
namus, pasivaišinti ir susi
tikti jo šeimą. Vėliau jis i

Šil-1 vaidmenyje pagar sėjo ir 
ir1 gavo LTSR nusipelniusio 

artisto vardą puikus akto
rius Henrikas Kurauskas.!

syta “Piano Koncerto” piL; pirmosios 
nam orkestrui ir naują, tik 
užbaigtą, kantatą “Patar
lės” solistui ir chorui. “Pa- 

— įdomus kavalkas, 
kuris apima šešias senas 

1 patarles, perduodamas io- 
O1 i . ...... i . . ...... ( se esamą pamoką per mii-Sklypus joms pa i 1SR istorijos bei geografijos ja vis daugiau kvalifikuotų I 
. žmonių ir kraštotyros kursai. Teori- mokytojų, Kurie sugebėtų

įjos ir praktikos santykį bei jų 1 auklėti moksleivius naujo ti- 
i kaitaliojimą apsprendžia ga- [ po mokykloje. 
mybinio mokymo profilis.

Tobulinami taip pat mokę- 
Imo darbo metodai. Pamoka 
' darosi veiksmingesnė, išple
čiamos dėstymo vaizdingumo 
ribos, likviduojamas*per dide
lis moksleivių apkrovimas už- mokytojų skaičius, 

i duodamomis pamokomis. > Ra- 
! dijo ir televizijos paskaitų 
Į ciklai, kinofilmu demonstravi- 
. mas, įvairūs bandymai ir 
j praktikumai, kurie organizuo
jami pamokoms papildyti, ge
riau itvirtina moksleiviu 

i nias, pratina juos savarankiš
kai galvoti, labiau

37 mokyklų 
daugiau Kaip 

stato kolūkiai 
ir savo lėšo-! tarlė

tiką žemės ūkyj. Dšimtys kai j Padidinimas 1SRS istorijos ir
U« OIKUIVI UOj UI Cl VI VI 1 V K? k) v A kz V11*X V/ XVV.l£)W •

i Lietuvos nizavimas Lietuvoje reikalam1
mo mokyklų suorganizavo sa- 'geografijos pamokų skaičius 

Įvus, vadinamuosius 
Į kolūkius.” i 
; skyrė rajonų Darbo 
deputatų tarybos.

Mokyklos politechnizavimo 
tikslais gerai tarnauja ir 

I gausūs atskirų dalykų rate- 
iliai. Vilniuje, Kaune ir šiau- 

kad tokios nuomonės | liuose įsteigtos jaunųjų tech- 
rodo nikų stotys. Pavilnyje 40 

neginčijami faktai, pati tary- hektarų plote driekiasi jaunų- 
Lū.Z i. ijų' gamtininkų stoties laukai

ir sodai. Čia berniukai ir mer
gaitės gilina savo žinias, mo 
kosi savarankiškai dirbti kū
rybinį darbą. i

Mokymo jungimas su gamy
biniu darbu labai palankiai 
atsiliepia aug^MgMyi^kartos 
auklėjimui. MJlisfeiviai pra 
deda rimtai žiūrėti ir į teori
jos pamokas, ir į darbą visuo- 

: menės labui.
Šiaulių vidurinėje mokynlo- 

je, pavyzuziui, buvo sukohi- ^ai padeda

mažus įvedami sistemingi

binė tikrovė.
Didžiuliai laimėjimai vystant 

liaudies ūkį ir kultūrą, šio 
septynmečio plane užsibrėžti 
grandioziniai planai jiems dar, 

Uabiau išvystyti būtinai reika
lauja, kad sistemingai būtų 
rengiami gausūs būriai visa
pusiškai išsilavinusių didelės 
erudicijos žmonių, kurie būtų 
gerai įsisavinę tam tikrą spe- 
cia’^’bę, o svarbiausia — kad 
jie mokėtų panaudoti savo ži
nias praktikoje. Kaip tik šie,

Ryšium su tuo' 
Lietuvos TSR švietimo minis
terija numatė priemones, tu- 
.rinčia^Utslą pagerinti moky
toju, ypač specialiųjų daly
kų dėstytojų, parengimą. Di
dėja aukštąjį mokslą baigusių | 

‘ 1959-1960 i
metais į mokyklas ateis dau-' 
giau kaip 600 jaunų mokyto-; . .
jų, baigusių aukštąjį pedago- alinis Operos .11 
ginį mokslą. Apie 1,200 mo- atras. Pradžio 

j kytojų baigia dabar specialias ! auklėjamas su 
'aukštąsias mokyklas —’ *

ži- vaizdiniu būdu.

g r upės turis
tams, matyti nei valstybi
nės operos, nei dramos te
atrų, bet apie jucs daug 
girelė jom ir žinom, kad jų 
grįžtančių iš atostogų lau
kia nauji darbai, nauji lau
rai.

Kiek nors galėjome spręs-
Mokyklos sezonais Dva-’ti tea’ro vaidinimo lygį iš 

r i o n a s profesoriauja ir to, ką mes mate m e Tel- 
taipgi vadovauja Vaistyki- šiuose. Tenai Saviveiklos 
niam simfoniniam orkest-: liaudies teatras, po režisū
rų!.
Li etųvos operos veikla

Lietuvoj nuo 1920 metų

Bridgeporto ir apylinkės 
lietuviai turės gerą progą 
girdėti žinių apie Lietuvos 
žmonių dabartinį gyvenimą. 
J. Gasiūnas ir J. Lazaus
kas, kurie praėjusią vasarą

ra Eduardo Karanausko, 
s u v a i d i no “Klampynę.” 
Taip meistriškai ir gyvai 
vaidino, kad galėtume leng- lankėsi Lietuvoje su turistų 

grupe, papasakos, ką jie

o ne kiti uždaviniai buvo pa- ' pieKiuoia gamyvmio apmouy 
grindas naujam liaudies švie- mo Klase 
timo įstatymui priimti. Toks ! mpkinių. 
įstatymas buvo priimtas ir Ta
rybų Lietuvoje.

Kas sudaro jo pagrindą?
Mokykla turi outi glaudžiai 

susijusi su gyvenimu, nuo pat 
mažens psiunologiskai ir prak
tiškai ruošti jaunąją Karią vi
suomenei naudingam darbui.

AnKstesmų metų liaudies 
švietime, kaip ir Kitose res- 
puoiiKos ūkio ir kultūros ša
kose, pasiekta didžiulė pa
žanga. Tarybų Lietuvoje hk- 
viauotas neraštingumas ir ma- 
žaraštiškumas. (J juk 1940 
metais čia buvo daugiau kaip 
400 tūkstančių žmonių, nemo
kėjusių net pasirašyti. Res
publikoje* seniai vykdomas vi
suotinis privalomas septyne- 

Aių metų mokslas, sudarytas 
f,Jjitus vidurinių, specialiųjų 

if aukštųjų mokyklų tinklas. 
Dabar aukštosiose ir viduri
nėse mokyklose mokosi sep- mokyklas, 
tynis kartus daugiau studen
tų ir moksleivių, negu seno-, 
sios santvarkos laikais. Z „ 
kario metais aukštąsias mo- darbo lygį, 
kyklas baigė 14 kartų dau- respublikoje žymiai pagerėjo

is viuutiinų gaoumu 
rraejo kiek

lavinimo dalyku
ūbar jie visi gerai mokosi 

iurojo
aune 60 mergaičių, baigusių 

sestąją vidurinę mokyklą, (la
bai* sėkmingai dirba miesto 
“Drobes” vilnonių audinių 
fabrike, o antrosios Panevė 
žio vidurinės mokyklos 40 
mokinių, dar atlikdamos prak
tiką vietiniame linų kombina
te, nusipelnė darbininkų ko
lektyvo pagarbos kaip pir
maujančios gamybininkės. Di
delė grupė moksleivių — jau
nuolių iš Panevėžio — įgijo 
šoferio specialybę. Praėju
siais metais visos Pandėlio vi
durinės mokyklos abitiurien' 
tės išvyko nuolatiniam dar-’ 
bui į vieną iš respublikos kol
ūkių. Dabar Tarybų Lietu
vos įmonėse ir kolūkiuose dir
ba apie penkis tūkstančius 
žmonių, baigusių, vidurines

Mes 
gilintis į kilnius 

.knygas, dirbti kūrybiškai. Už-i stiprios 
1 sibrėžtas tikslas pasiekti, kad ' vinusį 
būtų kuo glaudžiausia teori jos papildymą. 
Jr praktikos sąveika: mokyto-j duoti tarybiniams jaunuoliams 1 fi, bet 1 

, mokiniams įgytas ' ir jaunuolėms tvirtas visų da- (švp<dnnv 
■per pamokau 
taikyti jį

ir jaunuolėms tvirtas visų da-( 
JThias drąsiai Partinio mokslo pagrindų

Pboje, o visus tuos jiias. Ir mes norime, kad jie 
is. dalykus, kuriuos ! išmoktų įgyvendinti visa tai, 

1 jfc pasisem.ia darbo, stebėji-ikas duoda žmonėms daugiau- 
i mų ir bandymų procese, . pa-' šia laimės. Ales auklėjame 
. naudoti mokslų pagrindams [ žmones tautų draugystės, tai- 
geriau įsisavinti. ' kos ir kūrimo idėjomis.

laiko

vai įsivaizduoti, jog čia vis- grupe, papasakos, ką jie 
kas dedasi ant “Broad-1 matė ir kur dalyvavo bū- 
way,” o ne mažame mies- dami Lietuvoje. Taipgi ku- 

s i tolyje, kur ten , v i e n a m e.|rie norės ko paklausti, kai- 
betojai atsakys visiems į 

i klausimus. Todėl
* ~ \ tie, kurie 

susirinkime nedaly
tus, nes mes visi norime 

spėk-[išgirsti žodį apie Lietuvą iš

tokos enru' Lietuvos- kampelyje.
*■ ** V |

neaki-; sunkumais
, . .... 4.. . iar’istu ir \turime aiškius tikslus,, t 
uždavinius — auklėti1 J11.
dvasios, didžiai išsila-H0 kok'kiy\ 
komunizmo statytojų i 300 žmonių

Mes stengiamės; nio skaičiaus neteko girdė-
955 m. kolekfyras,jtaįtHus; 
ls isikurimo 3:> 

: metu sukakti, skaitė, 1 
'solistų turi 41, choro artis
tu 67, orkes-trininkų 71, ba-
le(o artistų 50, meno tech-1 Rurįs jau pradėjo 
!nikos personalo 57
meno vadovybėje.

sudaro suvii

Aiškino mums, kad kiti rimtus
imies1 ai ir rajonai taipgi tu- padarys kjaidą
■ ri tekias pat geras teatro i tame !
'grupes ir ruošia palygina-,
mai lokius puikius i x (

______ Kapsuke (Mari-, tų, kurie savo akimis yra ją
jampolėje) pastebėjom nau- matę.

Kįl(* ją gražų teatro namą. Su- Susirinkimas atsibus šį

LMS VEIKLA
Klaipėdos saviveiklos 
grupės koncerte

mai su Lietuvos kompozito
riais. Stato scenoje naujas 
operas ir baletus, sukurtus 

čiai labai domisi meno veik- i (^baltiniais 
Į la Amerikoje ir džiaugėsi, jnnujancms 
kai aš pranešiau, kad Ame-!. P.1!?11,18 
rikeje lietuvių saviveiklos;1( -l111! 
chorai palyginamai veikiai 
— vakarais repetuoja iri 
stengiasi vis daugiau susi-į 

įprasti su abelna muzika, 
ir kita- 
kompozj

tikoni teatro vyriausią re- sekmadienį, lapkričio 29 d., 
Stasį Čaikauską, Lietuvių salėje, 407 Lafa-

> ruoš(is i yette St., 2 vai. Įžanginio 
prie šiuo sezonu pastaty-1 mokesčio -nebus, 

mo Schillerio ir Šekspyro _ ::__
(l r ajn ų ir, po to, prie V., šeštadienį, gruodžio 5 d., 

. Miliūno naujo (dai\nebaig- 7:30 atsibus draugiškos žai
sto) veikalo “Naktis baigė- 'dynės toje pat salėje. A-_.. .. ------

zisienu

bu suėjimus ruošia LDS 
j 74 kuopa. Kviečia lietuvius 
i dalyvauti. Narys

(Bus daugiau)laikais, tar-
li audžia i, ko-' 

. visų spektaklių' 
-fmenini lygi.

Per paskiausius kelerius 
metus kolektyvas pasta1 e; 
šias naujas operas:

V. Klovos istorinę i 
rą “Pilėnai” ir “Vaivą,'’

B. Dvarionių — “Dalią”, 
V. Baumilio — “Pasken-

Madridas.— Ispanija 
teikė leidimą Gulf Oil

su- 
Co. 

ieškoti aliejaus Afrikoje, 
jos kolonijoje Guinea.

Dublinas, Airija. — 2,000 
gazolino išvežioto jų Jaimė- 

|jo streiką. -■
lu iestas. Seni, gotiškos ar
chitektūros dominantys pa
statai stipriai priglaudžia 
gyvą teatro ir muzikos vei
kimą.

Mūsų pirmosios 
grupės vizito metu Klaipė
dos miesto Liaudies operos 

, kolektyvas pastatė gražų,
I Gamybinis apmokymas ne j i™1? koncertą. Tai buvo , prašė, kad vieną dainą pa-j 
,tik nesusiaurina, o, priešių-! py^ki pi oga susipažinti, su j diriguočiau, tad sykiu 

Po- i ga1’ padeda kelti mokymo j eilės dabartinių muzikos; dainavom 1_'
Pastaruoju metu i rašytojų kompozicijc mis, choras 

nes kolektyvas dainavo Vai- Jau gerai 
niūno “ 
nimas,” 
Ii, toli,” J. Karoso ' 
lė,” V. Klovos “Pasveikini- 
rio choras.” Gražiai, artis
tiškai pasirodė solistai J. 
Milašienė, F. Alsinąs, J. 
Kepenienė ir K. Jocys, ku
rie dainavo arijas iš eilės 
žymių operų — “Teška,” 
“Eugenijus O n i c g i nas.” 
Pirmą kartą girdėjau ari
ją iš Karnavičiaus operos 
“Gražina” — tai labai ža
vingas kavalkas ir koncerto 
estradai.

Chorui meistriškai vado
vavo j aunas dirigentas 
Aleksandras Kepenis. Liau
dies šokiu vadove buvo Li
dija Bartkienė.

Klaipėdos kolektyvas pra
sidėjo 1955 m. kaip meno 
saviveiklos mišrus choras.

literatūros dėstymas, išleista 
eilė šios disciplinos^ vadovėlių, 
leidžiama 
biblioteka.
tas Vakarų Europos literatū
ros kursas,
antikinės ir \ baigiant pažan
giąja šių dienų literatūra.

Formuojant jaunuolio ar 
jaunuolės pasaulėžiūrą, kaip 

i žinoma, svarbų vaidmenį vai- 
; dina istorijos mokymas. Lie- 
ituvos mokyklose dabar suda- 

nazijos. O dabar 197-se vidų- ryt°s palankesnes sąlygos

giau žmomų, negu per 20 
buržuazijos valuymo metų. 
Praėjusiais mokslo metais, pa
lyginus su 1939 metais, bran
dos atestatus gavo 10 kartų 
daugiau jaunuolių ir merginų.

Respublikos darbininkams, 
tarnautojams ir kolūkiečiams 
sudarytos visos sąlygos išeiti 
vidurinį mokslą nenutrau
kiant darbo. Ikitarybinėje i 
Lietuvoje nebuvo nė vienos j 
valstybinės suaugusiųjų gim-

speciali’ mokinio
Mokyklose išplės-

pradedant nuo

kaimo Lietuvos TSR ir TSRS istori 
mokosi Jai dėstyti. Išleisti nauji Lie

tuvos istorijos vadovėliai.
Pagal naująjį m o k y' k 1 o s 

įstatymą vietoj privalomojo 
septynerių metų mokslo visur 
įvestas visuotinis aštuonerių 
metų mokslas vaikams niuo 7 
iki 15-16 metų. Sudaroma 
aštuonmetė bendrojo lavini 

darbo ino-

rinėse darbininkų ir 
jaunimo mokyklose 
24.5 tūkstančio žmonių, kurie 
sėkmingai jungia mokslą su 
darbu įmonėse ir įstaigose.

Lietuvoje jau eilę metų vyk- 
A o m a nuoseklių priemonių 

’* Sistema sustiprinti mokslo ry
šį gyvenimu, teorijai — su 
pralvtiKa, mokymui — su ga
mybiniu darbu. Mokyklos da-'mo politechninė 
bar ieško ir suranda naujus 'kykla. 
būdus suartėti su gyvąja tik
rove, aktyviai ruošiasi reorga- taįs privalomojo mokslo laiką 

* nizuoti mokymą. Numatyta 
tai atlikti per artimiausius -3- 
5 metus.

Vaikams mokyklose skiepi
jama meilė darbui: Pradinė
se klasėse įvesti rankdarbiai, 
penktose - septintose klasėse 
—praktiniai užsiėmimai įvai
riose dirbtuvėse ir prie mo
kyklų esančiuose . ban d y m ų 
sklypuose, aštuntose - vienuo
liktose klasėse — žemės ūkio 
pagrindų, mašinų mokslo ir 
elektrotechnikos mokymasis, 
o mergaitėms — namų ruoša. 
Šimtuose mokyklų fakultaty-

Prailginus vieneriais rae-

sudaromos palankesnės sąly

Londonas. — Atvyko Ta-
-------- j-------------

Beirutas, Libanas. — Su-
turistu taip pat lietuvių
— taučių klasikinių 

torių kūriniais.
Po ilgų kalbų, cho r iečiai

A. Račiūno —l su-
“Pasveiki n i m o

” ir “Tris clzienas.”,., 
vėloka. Grupė Indros “Audronę 

Broliškas pašveiki- dainininkų palydėjo mane i sol i tino — “Ant 
A. Račiūno “Oi to-1 viešbutį ir skirstėsi reng- krante.”

“Obelė- tis prie kasdieninio darbo, j ilramos teatro veikla
• 1 • • __ « . . - . •

i gos mokiniams įsisavinti pagrindą sudarė miesto 
mokslų pagrindus ir įgyti po- mokytojai, įstaigų tarnau- 
litechninių žinių, taip pat ge
resnės sąlygos ruošti 
rybiniam darbui, 
moralinis, fizinis ir 
jaunimo auklėjimas, 
atskleidžiami j a u n 
merginų polinkiai, 
tys labiau apgalvotai ir są
moningiau pasirenka savo pro
fesiją.

Jaunimui, baigusiam aštuon
metę mokyklą, atviri visi 
keliai išeiti pilną 

viai dėstoma sodininkystė, 
d a r ž i ninky.stė, bitininkystė, 
kulinarija, siuvimas, kolūki
nės gamybos apskaita, žemės 
ūkio mechanizavimas, mašin
raštis, stenografija ir pan.

i Eilėje Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir Panevėžio mokyklų 
suorganizuotos klasės su 
mybiniu apmokymu, kai
resniųjų klasių mokiniai 
dienas savaitėje po kelias

juos kū- 
Pagerėja 
estetinis 

Geriau 
u olių ir

o jie pa-

ga- 
vy-

va-

atviri 
išeiti pilną vidurinį 

mokslą. Lietuvoje organizuo
jami trys pagrindiniai mo
kyklų tipai: darbininkų jau
nimo ir liaudies^ūkyje dirban
čio kaimo jaunimo vidurinė 
mokykla, vidurinė bendrojo 
lavinimo politechninė darbo 
mokykla su gamybiniu apmo
kymu ir technikumai. Steigia
mos naujos vaizduojamojo 
meno, choreografijos ir muzi
kos mokyklos.

ajvi tuvi tad. — Mtvyivu i u- imiuidb, Lauanas. — OU- 
ope-;rybų Sąjungos delegacija dužo Afganistano lėktuvas

tartis su Anglija kultūri- 
riniais reikalais. TSRS de
legacijos priešakyje yra G.'

’Žukovas

ir žuvo 23 žmonės.

Washingtonas.—Gauta iš 
I TSRS keturi filmai.

Baleto kolektyvas taipgi 
gavo naujus baletus — J.

” ir J. Ju-
Binghamton, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
skirstėsi reng-' kranto.

Tokių saviveiklos grupių ■ 
yra kiekviename miestely- j 
je, rajone, kolūkyje, 
visų Įvairių žanrų 
mos, dainų, šokių, instru-

muzikiniu ’eat.ru,' 
Viso' nepaliaujamai auga skai-! 
'dra-^*1Us respublikos dramos te-1 

‘^trų ir jų meninis lygis, 
me.ntų) meninėje saviveik- ■ Uabar yia dešimt naciona- 

iloję yra apie 10,000 rate-dmių teatrų. Jie vaidina!Jie

tojai, medicinos darbuoto
jai ir t. t. Choras smar
kiai augo. Po dvejų metų 
Veiklos jis pastatė operą 
“Eugenijus Onieginas” ir 
selkančiais metais — “Tra
viatą.” Už jo pastovų ir 
sėkmingą darbą skleidžiant 
muzikinę kultūrą šiemet 
chorui buvo suteiktas Liau
dies operos vardas.
Vakarėlis su Klaipėdos 
menininkais

Choro dirigentas Kepe
nis kvietė mane į sekančią 
repeticiją, kad pasidalyti 
mintimis su' chorke č i a i s . 
Įvyko nepaprastai intere
singas vakarėlis. Chorie-

lių, kuriuose, veikia dau
giau kaip 150,000 žmonių.
Menininkų vasarvietėj e 
Palangoje

Keliaujame į Palangą — 
kurortą, kur ramiai atosto
gauja darbininkai, 
ninkės ir visada geras bū
rys menininkų. Su mumis 
žengia į pagarsėjusį Biru-! 
tės kalną grožio vaizdavimo 
meistras A. Žmuidzinavi
čius. Tai 80 metų amžiaus 
dailininkas-tapytojas (pie- žydrumą 
sėjas), kuris kaip ąžuolas!liaus Janonio gy 
tiesus eina, pilnas šypsenos 
ir jaunatviškos energijos.

Ant kalno viršaus apžiū
rime Tiškevičiaus palocių. 
Jame dabar atostogauja 
piešėjai - artistai. Jie čia 
ilsisi ir toliau eina savo 
darbo pareigas.

Palangoj priešais ginta
rų parduotuvę susitinku su 
televizijos studijos darbuo
toju. Jis užklausė, ar aš 
norėčiau susitikti su kom
pozitorium Dvarionu.

—Labai norėčiau.
Tuomet jis nuveda ma

ne pri-e mažo automobilio. 
Prašo įlipti. Štai prie ma
šinos rato sėdi B. Dvario
nas, laisvai įsirengęs vasa

šeimi- yra

ir kitų garsių pasaulinių' 
dramaturgų dramas. Kaip 
operos teatras, taip ir dra-! 
mos veikla susiriša artimai 
su dabartinės Lietuvos jau-j 
nais rašy'ojais. Sėkmingai!

statoma J. Baltušio,
pjesė “Gieda gaideliai,” V. j 
Miliūno ‘Klampynė,” poeto Į 
Justino Marcinkevičiaus pc-l 
ema “Dvidešimtas pavasa-! 
ris”, J. Butėno ir A. Kar-! 
nagio “Pamilau dangaus 

(apie poeto Ju- 
zvenimą).

Šioje d r a m o j e Janonio

5 p.-Laisvč (Liberty)— Penktad., lapkr. (Nov.) 27,1959

Valerija Kaminskiene
Lapkričio 16 dieną sukako 4 metai, kai mirė 

Valerija Kaminskienė. Ji paliko dideliam liū
desyje seselę Helen ir švogerį Izidorių Vėžius, 
dukrą Mrs. George Evans ir jos šeimą, sūnų 
Peter ir šeimą. Velionė tapo palaidota lapkri
čio 19 d., 1955 m., Glenwood kapinėse.

Greit prabėgo ketveri metai, bet mes liūdime, 
netekę brangios ir mylimos sesutės ir švoger- 
kos, taipgi tetulės. ,

Helen ir Izidorius Vėžiai

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS ŠVENTIMUS DOVANŲ PAKETUS
Į LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA. LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

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

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

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

308 W. Fourth St. . 
Boston 27, Mass, 
Tel. ANdrew 8-5010 

11339 Jos. Canipau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnscnd 9-3980

332 Film ore Aye.*' 
Buffalo 6,s N. Yf ’ 
Tel. MOhawk 2674 

632 W. Git-ard Avė. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. 

Adresatą pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klases medžiaga. 

Klauskit! pilių katalogo., rodančio kainas del muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

132 Frank!in Ave. 
Hartford, Conn. 
Cllapel 6-4721

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



Elizabeth, N. J.
LDS 3-čia Apskritis 
Rengia A. Matuliui 
Išleistuvių Banketą 

L 4

A. Matuliui rengiamas 
leistuvių

408 Court St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Banketą rengia

A. Matulis
A. Matulis per daug metų 

ėjo LDS 3-čios Apskrities 
pirmininko pareigas. Dėl 
susidėjusių gyvenimo aplin-

Mirė Stefanija 
Cedronienė

Praėjusio trečiadienio ry
tą, lapkričio 25 d.
te, 59-68—58th Avė., Mas- 
pethe, mirė ilgai ir sunkiai 
sirgusi maloni moteris Ste
fanija Cedronienė.

Pašarvota Šalinsko koply
čioje, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene.

Laidotuvės šeštadieni,

Lapkričio 28 d. sukanka 9-eri metai, kai 
mirė mano mylimas gyvenimo draugas

Miesto viršininkai ati
dengė svorio žulikystę tarp 
paukštienos pardavėjų. N#-'} 
matoma, kad daug prasi- 

' kalteliu bus areštuota, v

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems 

už malonu draugiškumu 
L <2? 4-

mane sergančią atlankant 
ligoninėje ir namuose. Dė
kui už gražias gėles, bran-

įvyks gins dovanas ir suraminan
čius laiškelius.,

Dėkui M. J. Kalvaičiams 
ir M. Yakštienei už didelį 
patarnavimą man grįžus iš 
ligoninės, ir taipgi B. Šak
naitei - 
IvCiEiv.i.
bin g h a m t o n i e č i a i n s: 
moliūnienei ir jos 
Vaicekauskams ir 
linskams, ir mano 
Viktorijai, kuri buvo atva
žiavusi mane aplankyti, dėl 
to turėjo uždaryti porai 
diemi savo darbavietę — 

i grožio salioną, kurį ji už
laiko savo namuose.

Kadangi užimtų daug vie
tos laikraštyje visų vardus 
suminėti, tad visiems vienu 
kartu viešai reiškiu padėką |Mente neseniai paleisti iš

B. Zmi(raitė-K®ršUlienėltal5ji,m?- Pet-Jie ‘Wdąr-
1 bavo , kad vėl eina į kale-

Sukackienei ir T.
Ačiū už dovanas

U. Ši- 'lapkričio 28 d., 11 vai. ryto, 
šeimai, Alyvų kalnelio kapinėse, 
Nava-1 Maspethe.

Velionė paliko giliame

šerį Mrs. Iz. Gruzinski, gy
venančią Ozone Park, N. Y.

Paleisti iš kalėjimo 
i ir vėl Į kalėjimą

! Iš Motery klubo
; susirinkimo
I

Lapkričio 18 d. vietos
savo bu- Moterų klubo narės vėl tu

rėjo smagų susirinkimą. 
Kuden s oras staiga atšalo, 
tad gal dėl tos priežasties 
nedaug narių atsilankė, bet 
atvykusios labai maloniai 
laiką praleido.

Išklausius valdyboj ra- 
jportų, prisiminta 
'čios klubietės: 
nienė, S. Petkienė 
Karlonienė. Kurioms laikas 
leidžia, draugės aplanko li
gones ir kiek galint joms 
pagelbsti.

Plačiai kalbėta apie ruo
šimą parodyti Dr. J. Stani- 
slovaičio iš Lietuvos par
vežtų paveikslų (slides). 
Rodymas paveikslų įvyks 
gruodžio 20 d., Laisvės sve-

PRANEŠIMAI

apylinkę. Dėl to jis turėjo

Apskrities veikimo.
Atsisveikinimui su A. Ma

tuliu ir išreiškimui jam 
draugiškos, nuoširdžios pa
dėkos už jo ilgų metų dar
bą vi m ąs i mūsų 
mes
tuviu banketą, 
visus šios apskrities kuopų 
narius 
vauti.

apskrityje, 
ir rengiame jam išleis- 

Kviečiaine

Keturi plėšikai 
gavo kalėjimo

Matacchiera ir Chas, painėje, 2 vai.

Dažnai lankydama jo kapą tariu: 
ramios amžinybės...

sergan- 
St. Cedro- 

ir K.

ELIZABETH, N. J.
LDR Klubo svarbus susirinkimas 

įvyks gruodžio 6 d.. 2 vai. d., 408 
Court Si. Prašome narius daly
vauti šiame paskutiniame šių me
tų susirinkime, užsimokėti duok
les. priimsime naujų narių, mokes- 

. j mėnesį, įstojimo duoklių 
Turime ir kitų reikalų ap- 
Pc susirinkimo būsite pa

ll cm. (92-93)

tu
ne 
tarti, 
vaišinti.

I.

Kaip važiuoti į 
“Laisvės” koncertą

Nuo Connecticut pusės at-j 
važiavus iki Atlantic Avenue1 
Richmond llillyje reikia šia 
avene tolokai važiuoti link

Už savo “gudrumą” 
Ipasimokėjo $655

Per kiek laiko New Yor- 
ko važiuotos policija turėjo

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkamas įvyks 

gruodžio 14 d., 
29 Endicott St. 
narius dalyvauti, 
reikalų apkalbėti, 
minacijų blankas, 
Centro Komitetą. 
Pin. Sek r.

7:30 vai. vakare, 
Kviečiame visus 
turėsime daug
Jau gavome no- 
išrinkti ALDLD

J. Jaskevičius, 
(92-93)

BROOKLYN, N. Y.
• LDS 1-os kuopos narių ilornel

Kuopos priešinei mis susirinkimas 
įvyks antradienį, gruodžio 1 d, 7:30 
vai. vakare, naujame . Kultūros 
Centre, 102 L i be r t y Avė., kam
pas 102 St. (įėjimas iš 102 g.)^ 
Ozone Park. Visi nariai kviečiam* 
dalyvauti. Bus rinkimai kuopos val
dybos 1960 melams. Kurių duok
lės neužmokėtos, malonėkite ateiti 
ir užsimokėti, kad nesusispenduo- 
tumėt. Valdyba (92-93)

' neišrišamą problemą. Daž- 
Yorko iki Pennsylvania nai policininkai rasdavo an- 
(prie ,jos kampo dešinė-!glų išdirbystės “Mercedes-' 
t aptvertas parking pl<-i-|genz” juodą automobilių net 

East x c\a vjeĮOje įr netvarkoje pasta-j 
tytą. Jis turėjo Anglijos įre-i

Skaitytas laiškas n u o 
Ateivių Gynimo Komiteto. 
Nutarta nupirkti naujai iš- 

Petti- 
Torch

bankas) : čia sukti i 
o už dvieju bloku 

antros trafiko šviesos)
leistą prof. Louise 
bone Smith knygą 
of Liberty,” narės 
keliolika dolerių ir 

saugosimus kiek iš iždo, komitetui
i perduota $30.

-■Į Namo Bendrovės suvažia- C I
‘.Wv-|vime Moterų klubą atsto- v, 1 c c

Ivans' E. Kasmočienė.
i Nutarta sekamam susi- 
' rinkime turėti Kalėdų po- 
Įkylį. Tai įvyks gruodžio
16 d. Narės su savo vy- 

|i*ais susirinks tiesiai iš dar- 
įbo kaip 6 vakare ir turėsim 

it^tatac: APWB1TVII’ bendras vaišes - vakarienę, 
ifb AibKKU iJL.yjsuomeį apgailestau j a m , 

Advokatas B. Pugach pa- Per ma^a laiKo lais- 
■ ■ -----------  ’ •• r viems pokalbiams, tai susi-

užstatas mintus anksčiau viskam lai-

jimą. Jie įsilaužė į Albert 
Simon Vending Machine 
Corp, raštinę, Manhattan e. 
Per dvi valandas “darbavo
si”, kad atidaryti 
spintą.

Moteris mačius, kaip jie 
sulindo į raštinę, pranešė

Policininkai apsto-1

Į tyti Chevrolet iškaba);
i prasideda Bushwick Ave, 
i ria reikia ’ 
1st. (netoli)

ma
čią

; Halsey gatve a) 
■ ba bet kuria kita gat\e u 
Į jos sukti i dešinę, ir ketvirt 
Iavene
i Avė

ninkai prikabindavo prasi- 
I kaitimo tikietą, bet prasi- 
! kaltelis neateidavo pasimo- 
i keti.

Pagaliau ir “gudrusis” pri-

OZONE PARK, N. Y. f
DS 13 kuopos susirirfkifhas 
trečiadienį, gruodžio 2 dieną.

Liberty Avė., 
narius kvie-

Prot. Sekr.

Reikalauja bausti 
vandaly tėvus

\V. A. Colton, Long Island 
Railroad Co. advokatas, rei-1 
kalavo New Yorko teisme,! 
kad būtų baudžiami vanda-•
lų vaikų tėvai. Daugelis van-j'policijai, 
dalu yra dar nepilnamečiai,I J° nam^> kai kurie ir anti 
tni \‘ie ir išsisuku nuo bau-lsWU įsitaisė. Plėšikai ap- 
sllės Įsupti ir policijai šaudant

Colton sakė, kad bėgyje į Padavė, 
devynių menesiu jauni van-i 
dalai akmenimis ir plyto-^AI DIDŽIAUSIAS 

.. ■ TT*«TATA.Q APAKTImis mote į 610 vaziuojan-.------- ----- ------Komitetas H 
 čių traukinių, išdaužė 7,405i

desėtkus iejstas po $105,000 kaucijai langus, 
ž m on iii. 
dalizma

71 kartą atliko van- 
gelezinkelio stoty- j Bronx miesto istorijoje. Jis|^° užteks.

69 kartus buvo pade- bloškė nuodu į akis L2LJ
Keturi plėšikai gavo Sing ję ant bėgių akmenis ir me- jjncja Riis 23-.iu metu mer-l

Tai aukščiausias

Sing kalėjimo.

ja sukti i k a 
iki Schwaben n i

nelengva susi- 
automobiliui pa

yra pasa- 
salės, o 

ieškotis 
kur nors

Prieš kiek falo gabalus. Tuo jie 
laiko karčiamos užla’kyto- rė važiuojantiems ;e. 
jas Anatoli Rylsky. apdrau- Jis sakė: vien išdaužytilan-1 
dos agentas W. McHenry, 
planų gamintojas R. Hatch 
ir plumeris T. Parks apiplė
šė Massapeųua miestelyje

gai sudaro kompanijai $56,- 
000 nuostolių.

Buvo Įnešta, kad sugautų 
jaunų vandalų bausti tėvus 

j po 10 dienų kalėjimo ir $100
Jie pačiupo $73,321 pini-’piniginiai. Teismas įnešimą

šildau ginai, buvusiai jo sekreto- 
į rei. Mergina vienos, akies 
j neteko, o 1
teismas įvyks gruodžio 7-tą 
diena.c-

cija juos pasekė i)' suėmė pi
nigus besidalinančius.

Rylsky gavo nuo 15-kos 
iki 30-ties metu ka’ėjimo, o 
kiti mažiau.

diena.v

M i i ’č a py s a k u rašyto j a 
Mrs. Maude Parker Paven- 
stedt.

■i

j vyk s 
7:30 vai. vak., 102-04 
Ozone Parke. Visus 
čiainc dalyvauti.

sekė ir pamatė, kad prasi
kaltėlis ladęs tikietą, pirm, 
važiavimo atverčia regist-i 
racijos “pleitus” ir ant ant-'dzlc 
ros pusės buvo tikri New i 
Yorko valstijos “pleitai” 
(registracijos numeriai).

Policininkas O’Relly areš
tavo H. Derderianą. Pasi
rodė, kad jam jau buvo iš
duota 31 tikietas už netvar
kų automobi liaus pastaty
mą. Teisėjas, patvarkė, kad 
jis turi pasimokėti $655 
baudos ir atėmė važiu otės 
leidimą.

sasi- 
gruo- 
klubo

( LEVELAND, OHIO
LMS Clovelando skyriaus 

rinkimas įvyks ketvirtadienį,
3 d., 7 vai. vak., LDS 

svetainėj, 9305 St. Clair Ave.
Prašome visus narius dalyvauti. 

Turime daug svarbių dalykų aptar
ti, taip pat. prašome atsivesti naujų

1 dainininkų.
Sekr S. Kuzmickas

ža trikampė aikštelė su karei
vio statula viduryj).

Kadangi čia 
rasti vietą
statyti, tai geriau 
žierius išleisti prie 
vairuotojui vienam 
vietos automobiliui 
toliau.

Nuo New Jersey 
važiavus per Williamsburg i 
tiltą reikia laikytis maždaug 
tiesiai iki Bushwick Ave., 
.sukti i dešinę ir važiuoti 
Myrtle Ave. (viršuj “L“ 
ja), sukti į kairę ir va? 
ti iki Knickerbocker Ave. fa

savo lė tuojau dešinėj, bet čia va-

. 1 puses at-j

DĖL THANKSGIVING
Užsisakykite sau patinkamą 

alų ir sode pas

IRVING BERLIN 
Beer Distributors 

100-09 101 Avenue 
Ozone Park 16, Queens

Miss1 Klubietės ruošiasi pra
džioje sekamų metų turėti 

savo dirbinėlįų parodėlę. 
Visos narės raginamos tam 

“", Parinkti 
mylimus dirbinėlius paro
dai. Dalyvaus tiktai klu
bietės.

Baigus susirinkimą, E, 
Kasmočienė savo gimtadie
nio proga gražiai pavaiši
no nares. Buvo prie vai
šių pakviesti ir draugai, 
kurie radosi svetainė i e . 
Sudainavus ir palinkėjus 
celebrantei laimingu metu, 
susirinkimas baigėsi geroje 
nuotaikoje. Klubiete

kita pažeista. Jo PasV u°šti, 
t r I t i t

Devyni jaunuoliai suimti 
už užpuolimą at policinin
ko. Policininkas J. W. Zim- 
ba sulaikė juos už netvarkų 
važiavimą. Jie užpuolė 
Zimbi’, parmušė, spardė ir 
peiliais subadė. Policinin
kas paimtas i Van Etten li
goninę.

žinoti i dešinę negalima — 
“one way" į priešingą pusę.

Jei važiuojant nuo Wi) • 
liamsburg tilto tektų iškrypti 
i Broadway, tai ja reikia sukti 
i kairę ir važiuoti iki Myrtle 
Ave., o čia—vėl i kairę iki 
Knickerbocker.

Japonų opera suvaidins 
“Yuzuru” ir “The Twi
light Heron” sausio 27 d., 
1960 m., Hunter kolegijos

Help Wanted Female
REGISTERED NURSES, 

ral Duty. All shifts, day or 
$305 per month, $5 increases 
G months, $10 increases for 
duty.

SUPERVISORS. $325 ]X>r month, 
40 hr. week. Room, board and 
laundry, $40 per mo. Permanent 
position. Write in English only.
DIRECTOR OF NURSES, MEMO
RIAL HOSPITAL, RAWLINS, WY
OMING.

S>4>**** * ❖❖•M*******  ***

Genc- 
night. 
every 
n i g h t

(91-97)

Pristatome dėžėmis (keisais 
reguliariai arba special C 

delivery. T

Telefonas:
Virginia 9- 3090 I

HELP WANTED MALE

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

( ČM ) Package Express & Travel Agency, Inc.
(I.AISNIUOTA PER USSR)

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščhiusios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki G vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. 
1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, UI. 
HUmboldt 6-2818

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. CallL 
DUnkirk 5-6550

R. W. Farrell, buvęs “The 
Eagle” dienraščio kolum- 
nistas, paskelbė, kad jis nu
pirko įstaigą ir leis dien
raštį. “The Eagle” užsida
rė 1955 metais, kada jo 
s.naustuvininkai streikavo. 
Farrell sako, kad i is sutin
ka samdyti apie 100 buvu
sių darbininkų.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-0!) Liberty Avė. j

Richmond Hill, N. Y. j
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) j

MftSOS IR WURSTWAREN j

FOR RENT

v MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Paieškojimas
78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAInnt 3-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CI lapel 7-5164

11601 Jos. Campan Ave.
Detroit. 12, Mich.
TO'onsend 8-<)2‘lR

(1.Aš, Maigienė-Kievišienė Ona, 
Antano, ieškau savo sūnaus Mai- 
gos Zenono, s. Antano. Po ant-, 
rojo karo gyveno Venezuelos vals-' 
lybėje. Mano adresas: Maigienė-Į 
K'evišienė Ona, Pųrviai I, Akmenės 
rajonas, Akmenės gelež, paštas, 
Lithuania, USSR.

APTS. FOR RENT
Pelham Bay Sekcijoj—Bronx. 

Nauji 3’/2 kambariai. Du privališ- 
ki įėjimai. Daug žemes, galite nau
dotis maudymosi, žuvavimo ir lai
velių privilegijomis. Turite maty
ti. $150. SY. 2-0201. (92-94)

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafavette St

Laisvės Koncertas
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 29 NOV

Programoje dalyvaus žymūs talentai—individualai ir grupės
A m IJIJ A lt) f1 A H I 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
M U n W m# Ei Ils VIALL (Kampas Myrtle Avenue)

Pradžia 3:30 popiet Įžanga $1.50 Asmeniui

3SKWS

DAILYDĖ 
PRIE LAI V V

Gerai įsteigta vieta, gražiame 
Shelter Island. Reikalingas paty
ręs dai-lydė, 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)

MERGINOS—MERGINOS
21 IKI 31 M ET V AMŽIAUS 

Užsidirbkite $100 j savaite, va
karais nuo 8 vai. vak. iki 2 vai. 
ryto, kaipo ŠOKRJOS. Patyri
mas nereikalingas. Kreipkitės 
asmeniškai vakarais, tarpe 6 Ir 
7 vai.

BLUE BIRD BALLROOM
838 Broad St., Newark, N. J.

Uždara pirmadieniais \

Jūs Turite Pasimatymą Šį Vakarą
BLISEBIR® BALLROOM

M ■ • ■ l<ur galėsite šokti su bile gražiausia panele mieste . . . stebėti
jS Į \ TU . . . žaisti shuffleboard . . . linksmai pasikalbėti . . . arba 
» I ' / / šiaip sau pasėdėti. Tai vienas iš maloniausių būdų praleisti ramiai 
L I / / vakarą. Vyrai visokio amžiaus ; . . 80 iki 18 . . . linksmai pra- 
r Į Į I / leidžia laiką' Bluebird’s draugiškoj atmosferoj per 21 metus. Tad, 
t /III kviečiame ir jus ateiti šį vakarą j

V'Ak bluebird ballrc^m
Dancing daily 8 P. M. - 2 A. M. 838'BROAD STREET, NEWARK Closed Monday

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., lapkr. (Nov.) 27,1959

Jį-)*#*>***’ •*
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