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KRISLAI
Už baltos duonos. 
Vis iš mūsų kišenės. 
Nevertas paramos. 
Vaišės ir balsai- 
Tebėra miglose- 
Kai unijos snaudžia.

Rašo V-a

"Vengrija laisva ir 
galinga/'—Kadaras

kk
•fc AISVES” VAJUS 40,00Qr000 dirba 

w upių sutvarkymui>1

Budapeštas.—Įvyko Ven- 
i grijos Darbininkų partijos 
i suvažiavimas. Jame dalyva- 
i vo Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos sekretorius 
Chruščiovas ir kiti komuni- 

' stų vadai iš socialistinių re-
Balta, graži, blizgančiame, 

garsinimais išmargintame po
pieriuje įsukta ant stalo atei- j . . .
na mūsų kasdieninė duona. Į spublikų. 
Bet milijonams tų, kurie tą | Janos Kadaras, Vengri- 

ą laukuose u ž a u g i n a, į jos Darbininkų partijos, se- 
aukų surenka, tenka tik į Rretorjus> raportavo apie 

ku. Į šalies atsiekimus kultūroje,
nu
Juodas vargas.

Kalbu apie samdinius, _. . .
r'e nudirba stambiųjų farmų į žemdirbystėje ir industrijo- 
savininkų žemės ūkio darbus. | je. Jis sakė, kad užsienio 

štai praėjusio lapkričio 21- 
22 dienomis įvykusioje Loyola 
universiteto patalpose konfe
rencijoje buvo svarstyta ke
liaujančių lauko darbininkų 
samdinių problema. Pats JAV 
Darbo sekretorius Mitchell 
pripažino, jog jie uždirba ma
žiau 9 šimtų dolerių metams.'!

Bent du milijonai darbiniu- ’ 
kų dirba tokius mažiausia ap
mokamus darbus. Apie mili
jonas jų keliauja iš vietos vie
ton ilgus tolius sugrūsti sunk
vežimiuose, nes geresnės 
transportacijos neišgali Dar
bavietėse gyvena lūšnose, daž
nai blogesnėse už samdytojo 
vištidę. Dirba sunkiai, ilgai.

Tau buvo minėta, kad fede-
?yė valdžia gazolinui uždė-

reikalą. TSRS daliniai Ven
grijoje yra ne dėl vidaus 
padėties, bet pagal Varšu
voje sudarytą apsigynimo 
sąjungą, Kadaras pareiškė.

“Tarybų Sąjungos kari
niai daliniai bus Vengrijo
je tol, kol bus socialistinėms 
šalims pavojus iš Vakarų... 
Lai tik NATO ištraukia 
svetimas armijas iš Vakarų 
Vokietijos ir kitų šalių, tai 
ir Tarybų Sąjungos armi
jos daliniai pasitrauks iš ki
tu š&lių”. 

L i,

. Kadaras sakė, kad Jung
tinės Valstijos palaiko kei
stus diplomatinius ryšius su 
Vengrija, nes tuo pat kar-

imperialistų sukurstyto 
1956 metų sukilimo žala jau 
likviduota.

Kadaras sakė, kad Vaka
rai prikaišioja Tarybų Są
jungos karinių-*dalmių bu-1 tu niekina Vengrijos liau- i 
vimą Vengrijoje, o patys djes respubliką ir diskusuo- j 

| “pamiršta”, kad NATO lai- ia jos. vidaus i 
i ko karo jėgas, kur mato Jungtinėse Tautose. i

Kaip galima tą jų 
politiką suprasti?

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris savo 
laiške senatoriui H. H. 
Humphrey rašė, kad maži

ai’ centą taksų. Šiuo tar- nimas apsiginklavimo, tai 
pųV dviejose dešimtyse valsti- geriausias šalies apsaugoji- 
jų visokie taksai sudaro di-i 
desnę pusę už gazoliną moka
mos kainos.

Gazolinas mašinų gadynėje 
darosi arti tiek svarbus kaip 
duona. Milijonams gyvenan
čių užmiestyje be mašinos ne
įmanoma nuvykti į darbą, 
krautuvėn, į susirinkimą, pas 
giminę.

Kitą didelę taksų 
ną dalį sumoka ir 
ji mašinos, visi 
maisto, kurio veik 
dūktai pristatomi 
miais. Jų iškaštį sumokame 
pakeltomis prekių kainomis..

už gazoli- 
neturintie- 
vartotojai 
visi pro- 
sunkveži-

mas ir žmonių pinigų tau- 
pinimas.

Dabar gi jo artimi paskel 
bė, kad sausio mėnesį jis 
reikalaus iš Kongreso virš 
keturių bilijonų dolerių pa
galbai JAV užsienio talki
ninkų, o vyriausiai ginklų 
pagalbai.

Tuo pat kartu generolas 
W. B. Palmer, kuris tvarko 
užsienio pagalbą, pareikala
vo iš NATO narių daugiau 
ginkluotis.

Prezidento Eisenhowerio vi
zitą Ispanijon JAV organi
zuotų darbininkų viršenybė 
pasitiko neprielankiai.

Telegramoje Ispanų darbi
ninkų unijai tremtyje AFL- 
CIO prezidentas Meany pa
reiškė, jog JAV darbininkai 
tebelaiko “Franco režimą ne
pakenčiama diktatūra, never
tai diplomatiniai pripažinti nei 
ekonoininiai remti-’’

Gobiai pasakyta. Tačiau, jei
gu prezidentas ten apsilanky
mu pastiprintų taikos reikalą, 
vizitas pateisintų save.

TSRS TYRINĖJA 
ANTARKTIKĄ

Maskva.—Pietinio poliuso 
(Antarktikos) tyrinėjimai 
sekasi TSRS mokslinin
kams. Jie Antarktikos sri
tyje turi penkias stotis. Da
bar “traukinys” susidedąs 
iš dviejų galingų traktorių, 
trijų vagonų ir 10-ties ro
gių atvyko iš Komsomols- 
kaja stoties į Vostok stotį. 
Iš šios jis vyks į Pietinį 
žemės ašigalį.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1-ma diena spalio ir baigsis su 

sausio—Jan. 31, I960.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
3144 
3032 
1868 
1840 
1836 
1510 
1280

Waterburi'j vajininkai ... 
N. J. vajininkai ................
R-Ka, Los Angeles, Calif. 
Baltimorės vijininkai .... 
Philadeiphijos vajininkai . 
Brooklyno vajininkai .... 
Pittsburgh^ vajininkai . ..
S. Penkauskas—J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M. 912 
M. Uždavinis, Norwcsd, Mass 
Rochesterio vajininkai .........

896
792

Kasulix, Worcester, Mass, 
va jin inkai .
vajininkai ........

K.
Scran(ono 
So. Bostono
S. Puidokas, Rumford, Me.
Stamford, Conn.....................

JOS. vidaus reikalus ; LLDMot. kp., Binghamton, N. Y.
I B. Senkevičlenė, Chicago, Ill.
1 Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 
, K. Naravas, Shenandoah, Pa.

L. Tilvvick, Easton, Pa............
,J. Paikus New Haven, Conn. 
Vera Smalstis, Detroit, Mich.

TSRS už viršūnių 
konferenciją

turi 
niu, 
rašo 
man

drėkina laukus ir gamina 
elektros jėgą. Ateityje jie 
dar daugiau tarnaus. Dabar 
per septynias provincijas, 

Geltonoji

: kurių bus įrengta HES 
i (vandens elektros jėgai- 
įnės). Sanmeno užtvanka 
j bus d’džiaus’a pasaulyje.

Milijonai žmonių dirba u- 
i pių sutvarkymui Kansu ir

736
.. 488

472
458
420
342
324
272
256

.. 252
252

V. Kvotkas. Cambridge. Mass.
P. J. Anderson. Rochester, N. Y.
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio
C. K. Urban, Hudson, Mass.
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass....................
Bridgeport, Conn.........................
A. Valinchus, Pittston. Pa......... 72
Chester, Pa...................................
A. Kuzmickas. Girardville, Pa.
V. Žilinskas, Plymouth, Pa........
J K. Alvinas,

2161 San Francisco, Calif. ..... 3b

216
144
108
72

72
72

64
36
36

A. Žemaitis, baltimorietis, prisiuntė naują prenume-
Londonas. — Tarybų Są-. ratą ir atnaujinimų. Taipgi J. Shapran, philadelphietė, 

jungos anglų kalboje radi
jas ragina Vakarų valdžias 
neatidėlioti Rytų - Vakarų 
viršūnių konferencijos, o 
kuogreičiausiai ją sušaukti. 
Maskvos radijas pakartojo, I 
kad kuo greičiau konferen-1 
cija įvyks, tuo bus geriau.

Maskvos radijas nieko ne
sako apie Vakaruose sklei-'

prisiuntė naujų prenumeratų ir atnaujinimų.
M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė dvi naujas 

(Tąsa 3-ame pusi.)

Washingtonas sujudo dėl 
Panamos ir Tokio įvykių

Washingtonas.—Jungtinių
džiamus prasimanymus, buk i Valstijų sostinėje
Kinija paveikus į Tarybų 
Sąjungą, kad ji nesiskubin
tų su sušaukimu viršūnių 
konferencijos.

Hong Kongas.*— “Kinija 
tiek daug darbo žmo- 
kad daro stebuklus”, 
korespondentas Till- 
Durdinas. Šią žiemą į per kurias teka

upių sutvarkymo, užtvankų upė, dirba 10,000,000 žmo- 
statymo, elektros jėgainių nių. Jie pastatys astuonias 
įrengimo darbus išeina virš ; milžiniškas užtvankas, nrie 
40,000,000 vyrų ir moterų. 
Jie pastatys desėtkus už
tvankų ir įrengs didelių e- 
žerų. Tai didžiausias pasi- 
moiimas upių sutvarkymui 
po 1957 metų.

Geltonoji upė buvo “Kini-j Tsinghai provincijose, kur 
jos nelaimė”, nes dažnai ji į pravedamas irigaciios dar- 
išsiliedavo iš krantų, sunai- ( bas. Ant Han upės iau 
kindavo žmonių turtą. Šim- daug darbų užbaigta. Tan 
tai tūkstančių žmonių ne- Kiano' Kow užtvanka suda- 
tekdavo gyvasties. Dabar ji rė ežerą, iš kurio bus ap- 
jau pažabota. Jos vandenys drėkinama 2.000-000 akrų 
neša ne sunaikinimą, vargą 1 žemės, o jėgainė pagamins
ir mirtį, bet žmonėms pra-, 900.000 kilovatų-valandų e- 
turtėjimą, laimę, nes. jie lektros.

Iš Washingtono pranešama, 
kad Respublikonų partija ban
ketais ateinančio sausio 27 d. 
tikisi sukelti šešis milijonus 
dolerių. Kam? Ib’ezidenti- 
niams rinkimams.

Tie doleriai turės jiems 
gauti balsų. Ir gaus. Bet tai 
nereiškia, kad už stambiojo 
biznio partiją balsuojąs dar
bo žmogus bent dolerį gaus. 
Ne. Tuos milijonus supils į 
spaudos, radijo ir televizijų 
fondus. Iš ten pilama į žmo
nių galvą propaganda taip 
apspangina žmogelį, jog jis 
pasijunta milijonieriui beveik 
kūmu. Kaipgi tuomet už mi
lijonierius nebąlsuoti ? ? 
jie viską prižada.

12 šalių pasirašė 
Antarktiko sutartį

Washingtonas.— Dvylika 
valstybių: Argentina, Aus
tralija, Anglija, Čilė, Pran
cūzija, Naujoji Zelandija, 
Norvegija, Belgija, Japoni
ja, Pietinė Afrika, Tarybų 
Sąjunga ir Jungtinės Vals
tijos pasirašė sutartį.

Jos sutiko, kad Antarkti
ko je neturi būti steigiama 
karinių įrengimų. Kad su
tartis būtų vykdoma gyve-i 
niman, tam reikalui suor-1 
ganizavo specialę kontrolės 
komisiją.

Juk

Iki prezidentinių rinkimų 
.beliko tik 11 mėnesių. Respub- 
kjdconąrtis ir visoms valdančių
jų klžraių partijoms ir gru
pėms nėra per anksti apie 
rinkimus rūpintis. Tik darbo 
unijų aukštuomenės dauguma 
saldžiai tebesapnuoja apie

gražų su bosų partijomis ir 
jų išrinktiniais sugyvenimą.

Darbininkų apsileidimas po
litikoje rūpina net kiek tiek 
liberališkesnius valdanč i ų j ų 
partijų žmones.

Kalbėdamas Mašinistų uni
jos Nepartinės lygos nariams 
Missouri demokratas kongres- 
manas Bolling pareiškė:

“Nelankantieji susirinkimų, 
nesi domintieji unijos ir tradi
ciniais darbo žmonių siekiais 
nariai yra dalinai atsakingi 
už pravedimą piktų priešdar- 
bininkiškų įstatymų praėjusio
je Kongreso sesijoje“

Galima pridėti: nesidomė- 
jirhas savo reikalais, neveikia 
yra dalinai atsakinga už vi
sus liaudį slegiančius sunku
mus. Gerovė gali būti “už 
kampo,’’ bet ji pati neateina, 
ją reikia patiems parsigaben
ti, o kartais dar ir sunkiai už 
ją- kovoti,

“PRAVDA” KRITIKAVO 
JAV ŽVALGŲ VADĄ

Maskva.—Komunistų par
tijos dienraštis “Pravda” 
kritikavo Alleną Dullesą, U. 
S. Central Intelligence A- 
gency (užsienio agentūros) 
vadą, nes jis Kongreso ko
mitete iškraipė faktus apie 
Tarybų Sąjungos industri
ją.

“Pravda” rašo, kad TSRS 
industrinė gamyba, nuo li930 
metų, kiekvienais metais 
pakilo vienuolika ir pusę 
procentų, o ne po 8%, kaip 
Dulles raportavo.

mas. Į Kubą vieni žiūri su 
dideliu nusiminimu, o kiti 
laukia ten naujų įvykių. 
Kuba ardo ir griauna se
nus Jungtinių Valstijų san
tykius su Lotynų Amerika. 
Atėmimas nuo JAV kapita
listų cukraus, kavos, alie
jaus, žemės plotų ir jos ati
davimas valstiečiams, per
ėmimas fabrikų, viešbučių 
ir kitų įstaigų į kubiečių 
rankas, tai akstiną ir kitur 
Lotynų Amerikos žmones 
prie to paties.

i

Panamoje buvo ramu. Da-1 
bar kartojasi viena po ki
tos demonstracijos. Vėl tūk
stančiai panamiečių veržė
si į Panamos kanalo zoną, 

I tai yra, Jungtinių Valstijų 
teritoriją, šaukdami: “Grin
go go hojne!”. Susirėmime 
sužeista keli policininkai, 
apie 50 panamiečių ir 12

JAV karių.
Atmušta minia susirinko 

mieste, laikė prakalbas, de
gino “Uncle Sama”*—iškam
šą aprėdytą JAV vėliavos 
spalvomis.

Dar griežtesni antiameri- 
kiniai pasireiškimai yra Ja
ponijoje. Apie 100,000 dar
bininkų, studentų, mokyto
jų šturmavo Japonijos par
lamentą ir reikalavo panai
kinti Jungtinių Valstijų ir 
Japonijos karinę sutartį. 
Prieš demonstrantus išsto
jo apie 10,000 policininkų. 
Jie iššaukė riaušes. Jos bu
vo vienos iš žiauriausių. Su
žeista apie 500 žmonių, jų 
tarpe 304 policininkai.

Washingtone susirūpino 
kas bus toliau? Prieš JAV 
ir Japonijos karinę sutartį 
bendrai išstojo komunistai, 
socialistai, darbo unijos, 
studentai ir mokytojai. Kas 
bus ir Lotynų Amerikoje?

Vėliausios žinios
Londonas. — Kuba prašė 

Anglijos, kad parduotų ka
rinių “jet” lėktuvų. Angli
ja griežtai atsisakė.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris nepa
tenkintas dar didesnio ap
siginklavimo isterija.

Belgradas. — Kinija nuo 
1958 metų boikotuoja Jugo
slavijos prieplaukas.

Maskva. —Mirė profeso-; 
rius Vasilius Nebolsinas, 
buvęs Maskvos Bolšoj Te
atro orkestros vedėjas.

Detroitas.—General Mo
tors Corp, šaukia atgal į 
darbą 53,000 darbininkų, 
kurie buvo paleisti dėl plie
no stokos. Viso ši kompani
ja buvo paleidus 215,000 
darbininkų.

Havana.—Jungtinių Vals
tijų ambasadorius P. Bon- 
salas skubina i Washingto- 
ną pasitarti Kubos 
lais.

reika

Joliet, III.—Po 26-ių metų 
kalėjimo paliuosuotas Ro
ger Touhy, “sausros” laikų dimui 600 mylių ilgio plen- 
gengsterių kai’alius. ”

Maskva.—Tarybų 
gos inžinieriai dirba

Sąjun- 
prave-

lo Nepalio karalystėje.

Dar daug mokyklų 
yra netinkamų

Bostonas.—The National 
Fire Protection Ass’n pa-į 
skelbė, kad nors daug kas 
padaryta apsaugpjimui vai
kų mokyklose, nuo gaisro, 
bet vis dar jų yra nesaugių.

1958 m. gruodžio 1 d., Chi
cago je. sudegė bažnytinėje 
mokykloje 95 vaikai. Nuo to 
laiko dedamos pastangos 
mokyklų pagerinimui. ’ 
ši ištaiga skelbia, kad dar . j v. . . , . .
4,500.000 vaikų lanko tokias tuiciai ir buvusio dik a- 
mokyklas, kur yra jiems 
pavojus gaisrui iškilus, o i 
36.000 mokyklų, kuriose mo
kosi 8,250,000 vaikų, reika
lauja apsaugos pagerinimo.

Prieš Kubos valdžią 
kursto katalikus
Havana. — Tropical Sta- 

diume įvyko Katalikų Kon
gresas. Reakcijos sukursty
ti elementai šaukė: “Šalin 
komunistai i”. Jie komunis
tais laiko ir dabartinę Ku
bos liaudies valdžią.

Kubos premjeras Castro 
sakė kalbą Havanos univer- 

npf | siteto studentams. Jis nu
rodė, kad Jungtinių Valsti-

Reikalauja viršūnių 
konferencijos

Paryžius. — Sergejus Vi
nogradovas, Tarybų Sąjun
gos ambasadorius, matėsi 
su Prancūzijos., prezidentu 
de Gaulle ir reikalavo, kad 
Rytų-Vakaru viršūnių kon- 
ferenciia būtų kogreičiau- 
siai sušaukta.

Jis sakė, kad Vakaruose 
skleidžiamos pasakos, būk 
Kinija veikia į TSRS, kad 
konferenciją atitolinti, tai 
yra melas ir kurstymas 
prieš geltonąją rasę.

Prancūzijoje tūli val
dininkai pradeda manyti, 
kad atidėliojimas viršūnių 
konferencijos gali pasitar
nauti komunistų įtakos au
gimui. Liaudis nori, kad 
greičiau įvyktų susitarimas 
ir nusisuks nuo tų, kurie 
atidėlioja.

toriaus Batistos šalininkai 
bando sukurstyti katalikus 
prieš dabartinę Kubos vy
riausybę. Jis sajtė, kad 
jiems tatai pavyko Argen
tinoje prieš Perono valdžią, 
bet tas nepavyks Kuboje.

TURČIAI STOJA Už 
GINKLŲ LENKTYNES

Atlantic City, N. J.— A- 
merican Society of Mecha
nical Engineers bankete 
kalbėjo G. A? Price, West
inghouse Electric Corp, pir
mininkas. Jis nuogąstavo, 
kad Tarybų Sąjunga pra
lenkė JAV erdvių užkaria
vime ir Jungtinėms Valsti
joms patarė ruošti kodau- 
giau atominių ginklų.

PO “THANKSGIVING”— 
600 NAUJŲ KAPŲ

Washingtonas. — Per 
“Thanksgiving” šventę ir 
savaitgalį žuvo virš 600 
žmonių. Automobilių nelai
mėse užmušta 416, gaisruo
se žuvo—69 ir nuo įvairių 
kitokių nelaimių 121.

Woodbury, Conn.— Gazo 
pečiukas apnuodino motiną 
ir 11 vaikų. Du iš 
mirė.

vaikų

Maskva.—Dvylika 
korespondentų, kurie 
su Chruščiovu lankėsi Jung 
tinėse Valstijose, jau pa
ruošė apie tą kelionę kny-

TSRS 
kartu

PANAMIEČIU KOVA 
IR JŲ AREŠTAI

Panama.—Apie 200 auto
mobiliu su obalsiu: “Grin
go go home!” (reikalavimu 
Jungtinėms Valstijoms pa
sitraukti iš Panamos), va
žinėjo miesto gatvėmis ir 
Panamos kanalo zonoje.

Panamos valdžia, kuri pa
taikauja JAV, areštavo a- 
pie 50 politinių ir unijų vei- 
kėjų.
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SUBSCRIPTION RATES
Unitcd States, per year ..... „ $9.00
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Reikėtų tuoj mokytis
VISKAS, kas dabar darosi Panamoje ir Kuboje, > 

turėtų suteikti mūsų kraštui didžiausią pamoką. Ku
boje eina sukilimas prieš Amerikos kapitalą, kuris tą 
nedidelį kraštą laiko paskandinęs didžiausiame skurde. 
Beveik visa darbo liaudis priversta pusbadžiai gyventi, 
kuomet jokio pateisinimo tokiam nuskurdinimui nesi
randa. Panamoje gi mūsų šalies ginkluotos jėgos lai- ‘ 
ko kraštą savo rankose. Ten irgi prasideda sukilimas, i

Numojimas ranka arba visos kaltės suvertimas už j 
riaušes ir sukilimus, protestus ir pasipriešinimus ant| 
komunistų, padėties nepakeis, klausimo neišspręs. Vi
so labo mūsų komercinės spaudos provokacinė propa
ganda prieš tų kraštų žmones dar tik labiau paska
tins juos nuo savo sprando nuversti svetimo kapitalo 
išnaudojimą ir ginklus.

Jei tai dar būtų tik tos dvi šalys. Juk panašioje 
padėtyje randasi visa Lotynų Amerika. Juk visas ka
pitalistinis pasaulis apsėtas amerikinėmis militarinėmis 
bazėmis. Jau dabar visur skundžiamasi plintančiu anti- 
amerikanizmu. Kol kas kitur toji opozicija apsiribo
ja tiktai “zurzėjimu”, bet su laiku pavirs gyvu, veik
liu protestu, tai yra, sukilimu.

Tai kokia turėtų būti išvada? Teisinga ir praktiš
ka išvada tėra viena: priimti Tarybų Sąjungos pasiū
lymą už visuotinį ir pilną nusiginklavimą, už panaiki
nimą visų militarinių bazių, už ištraukimą visų gink
luotų jėgų iš visų kraštų.

Protingi žmonės mokosi iš pavyzdžių. Laikas ir 
amerikiečiams mokytis iš Kubos ir Panamos!

JIS PATAISĖ ir bibliją 
IR DARVINĄ

Brooklyno pranciškonų 
organas “Darbininkas” tu
ri labai gudrų bendradarbį 
vardu J. Venckus, žmo
gus, matyt, labai jnokytas. 
Taip mokytas, jog “Darbi
ninko” skaitytojus laiko 
paskutiniais asilais — žmo
nėmis, kurie jokio suprati
mo neturi apie gyvenimą 
ir gamtą.

Venckaus darbas neleng
vas,* atsakomybė labai dide
lė. Jam pavesta susidoro
ti su Darvinu ir jo evoliuci
ja. Jis imasi už darbo. Jo 
pastangų rezultatai aiškūs: 
Darvinas religijos ir filoso- 
f i 7 o s klaus ima i s a iški a i

Nauji gąsdinimai
VISI ŽENKLAI RODO, kad prabėgus 80 

plieno darbininkų streikas turės atsinaujinti, 
kompanijos nesijudina iš vietos, nedaro jokių nusilei-

. dimų, o plieno darbininkų unija atsisako savanoriai 
papildyti savižudystę, pasiduodama plieno trustui.

dienu 
Plieno

y do”
Bet kaip su Darvinu kaip 

tL | mokslininku? Čia klausi
ni a s keblesnis. Kadangi 
šiandien neberasi pasauly
je protingo mokslini n k o, 
kuris nesivadovautų Darvi
no teorija apie evoliuciją, 
tai net pranciškonų bend
radarbiui Venckui negali
ma su juo visiškai nesi
skaityti. Todėl Venckus 
pripažįsta, kad Darvinas 
visgi buvo gana gudrus,— 
ne toks gudrus, žinoma, 
kaip pats Venckus, ale vis 
tiek gudrus “gamtos moks
lų tyrinėtojas.” Čia jam 
priklauso nemenkas kredi
tas.

“Šioje srityje,’’ sako Venc
kus, “jo nuopelnas yra tas, 
kad jis davė gamtai praeitį 
ir judrumą, 
ta buvo 
pastovia, 
Darvinas 
mokslam 
nės pradėjo gamta domė
tis, studijuoti. Prasidėjo

Ligi tol gam- 
laikoma statiška, 

nemainia jėga, 
davė g a m tos 

dinamizmą. Žmo-

Komercinė spauda užpildyta gąsdinimais ir gru- eksperimentų amžius, tyri-
••mojimais darbininkams. Darbininkus pradėjo gąsdinti

• senatoriai' ir' kongresmanai. Jie sako : jeigu streikas 
•' atsinaujins, Kongresas imsis griežtų žygių—prieš dar
bininkus, žinoma,—streiką “likviduoti”. Naujo plieni-

- ninku streiko valdžia nebetoleruosianti.
Tai vis balsai darbo žmonm priešų. Tai vis balsai

• tų, kurie jau seniai ruošiasi suduoti organizuotiems
• v darbininkams, smūgį, šiandien jų kanuolės nukreiptos 
•• prieš plieno darbininkus ir jų uniją. Rytoj jų auka

• bus kurios nors kitos pramonės darbininkai. Todėl plie
no darbininkų priešinimasis užpuolimui ant jų unijos 
yra reikalas visų organizuotų darbininkų. Taip reikia 
Žiūrėti į įvykius plieno pramonėje.

mų gadynė. Iškilo gamtos 
laboratorijos, muzėjai. Vis
kas gamtoje pasidarė įdo
mu, reikšminga, prasmin
ga. Prasidėjo gamtos moks
lų amžius, klestėjimas.”

po, kalbant apie Darviną ir 
evoliuciją, šitą biblišką ne
sąmonę “išlyginti.” Žino
ma, jis galėjo pasakyti, kad 
čia Darvinas su savo evo
liucija yra teisus, o biblija 
klaidinga, bet tai reikštų 
sugriovimą visų kvailysčių 
ir prietarų, kuriomis visas 
bažnyčios “mokslas” yra 
pagrįstas. Todėl “Darbi
ninko” bendradarbis “pa
taiso” tiktai supratimą bei 
aiškinimą šešių dienų su
tvėrimo, o pačią nesąmonę 
palieka nepaliestą.

Kalbėdamas apie tas die
vo pastangas, kaip jos iš
dėstytos biblijoje, Venckus 

i rašo:
Dabar yra kita pažiūra, 

j daugiau moderniška. Tvčri- 
I mo laikotarpi galima padaly- 
Į ti i du tridienius. Per pir- 
< mas tris dienas Dievas kuria 
erdves, .per kitas tris dienas 
tas erdves pripildo sutvėrimų. 
Pirmą dieną Dievas atskiria I 
šviesą nuo tamsos arba dieną j 
nuo nakties. Ketvirtą dieną į 
duoda dienai saulę, o nakčiai 

| mėnulį ir žvaigždes. Antrą 
dieną atskiria atmosferą aukš
tai, bet vandenys dar palie-| 

i ka žemės paviršiuje. ] 
tą dieną 
paukščius, 
Trečią dieną 
žemės 
tampa sausuma, kita — juro-; 
mis. šeštą dieną duoda sau
sumai gyvulius ir pati žmogų. 
Vandenys jau turi savo ;

Rojus Mizara

Mano Įspūdžiai Tar. Sąjungos 
žurnalistą suvažiavime

Š. m. lapkričio 12-14 die-j 50 milijonų radijo imtuvų! tarybinė spauda būtų gy- 
nomis MaškVoje įvyko vi-1 bei radijo transliavimo taš- v-esnė, kad skaitytojas, pa- 
sasąjunginis žurnalistų su-ikų ir apie 4 milijonus tele-įsiėmęs laikraštį bei žurna- 

; su-jvizorių. |lą, nežiovautų iš nuobodu-
Kalbėdamas apie spaudos;111^’ jį atidžiaiskai-

važiavimas — pirmas i 
važiavimas, — 'kuriame te
ko ir
svečiui-stebėtojui.

■ m a n dalyvauti kaip uždavinius ta {,ings‘ liau. į tytų.................................
.n-siphetoin,. dies kovoje už septynmečio , Nuvažiavimas p r1 eme

Pirmiau negu Įvyko šis i įvykdymą pirma laiko, už konstituciją n išrinko is 22 
kiekvienoje materialinės - techninės ko- asmen,J sąjungos valdybą, 

tarybinėje respublikoje bu- munizmo bazės sudarymą, 
yo sušaukti respublikiniai pranešėjas apibūdino svar- 
žurnalistų suvažiavimai ir į blausias ir lemiamas spau- 
jie įkūrę savo organizaci-1 c|os organizacinės, propa- 
jas-sąjuhgas. Pay., Lietuvos gandinęs ir agitacinės veik

si" los kryptis, konkrečiais pa- j 
jungą su apie 4 5 0 narių, vyzdžiais papasakojo apie|Z01UC1^ 
Šiai sąjungai priklauso [ atskirų laikraščių patyrimą 
laikraščių redaktoriai, ko- kovojant už TSKP XXI su- 
respondentai, b e n d radar- važiavimo 
biai; priklauso jai radijo ir ■ 
televizijos darbuotojai, Jos kad 
pirmininku išrinktas Jonas r-- 

i Karosas, teorinio žurnalo žurnalistų sąjungos užda- 
| “Komunisto’' vyriausias re- 
I daktorius.
į Iš Lietuvos, taigi, į Pi1-1 vaidmenį komunistiškai! 
|mąji visasąjungini zurna-1 -- .c.
i listų suvažiavimą vyko apie I b n i Tz i- ta-j- kžmonių ‘itsto- iPianeseJas Pazymejo, K a a. Kremlių. Didžiojoje Krįem- 

(šiuo metu svarbiausias vi-i liaus Rūmų Georgijaus sa-

suvažiavimas
sekretoriatą, kurios pirmi
ninku yra P. Satiukovas. 
N u o Lietuvos žurnalistų 
valdybon įeina J, Karosas. 
Rinkimai buvo slapti.

Skaitytos ir priimtos re- ’ 
jos — rezoli u c i j a , 

j sveikinantį TSRS Komu
nistų Partijos Centro Ko
mitetą, rezoliucija, reika
laujanti išlaisvinti iš kalė
jimo Graikijos visuomenės 
veikėją žymųjį anti-fašis- 
tą Manolį Glezą, ir kt.

v 
Kremliuje

Lapkričio 14 d., baigus
■ suvažiavimą, delegatai ir 

i auklėjant darbo žmones,; svečiai buvo pakviesti į 
Penk-I vienuolika žmonių, atsto-' 

atmosferai! vaujančių Lietuvos žurna-

žurnalistai įkūrė savo

nutarimų įgy
vendinimą. Jis pažymėjo, 

t apibendrinti šį patyri
mą yra vienas svarbiausių

vinių.
V |

Pabrėžęs svarbų spaudos t

duoda
o vandenim žuvis. I listus.

Dievas suskirsto! Suvažiavimas įvyko di- 
paviršiu: viena dalis i puošnioje Kolonų

. sos spausdintinės p r o p a -! i^je suėjo apie 1,000 žmo- 
gandos uždavinys yra po- i nįų — žurnalistų, rašyto- 
puliarinti pagrindines teo- jų. čia buvo duobi užkan- 
rines komunistinės staty-Įdžių, po stiklelį kitą leng; 

; bos problemas ir septynme-! vo vyno, kavutės. Šeiminiil' 
j'čio plano uždavinius, pla-1 kais buvo Komunistų Pa4‘- 

quvvkiiqiii !^iai aiškinti masėms TSKP į rijos ir tarybinės \yriab- 
iš kitu kraštu, daugiausiai L. nmnnonndn^ dar Į syoes vaao\ai su . . emu/
is socialistinių. A skypius yra N. chruš-1 prieš 1

kapk1- 1 (k iyg’iai )|čiovo kelionės į JAV rezul-;bUvo 
vai. ryto^ estiadoje pasu °- j j0 pranešimo trečio- Irius 
do suvažiavimo šaukėjai,: •• msjps: zini-čAimicinčinu' •!- j i •• ■ ;, . . n ... . joje IblvS Aukščiausiosios eile delegacijų ,-atstovu st-taipgi Partijos ir vynausy- v ,r u.deidni L i it i -1 i • nt |l ar y bos sesijoje aiškini- trumpas kalbas, bes vadovai, su N. Chrus- 1
čiovu priešakyje. Juos pa-į 
sitiko griausmingų aplodis
mentų banga.

Pirmąjį žodį tarė TSRS 
Žurnalistų sąjungos orga
nizacinio biuro , pįrminin- 
kaš N. Palgųnovąs. Jis pa
kvietė formaliai suvažiavi-j 
mui atidaryti V. Karpins-1 L.'
ki, laikraščio “Bednota” ų 
seniausią amžiumi žurnalis
tą. Po to buvo renkamas 
prezidiumas, sekretoriatas, 
taipgi kitokie komitetai.

Atlikus visus formalu-

me dalyvavo daugiau kaip 
gy- 700 delegatų; buvo ir sve-! 

vius iš anksčiau, ir augalai jau čių - stebėtojų, 
buvo atsiradę dar be sausu
mos trečią dieną. Tad įžiū
rėti kokią paleontologiją, šv. 
Rašte netenka. (“D.,’’ gr. 1 
diena.)

Matote, ko reikia, tai tik 
tvėrimo dienas sugrupuoti. 
Dievas to nemokėjo, biblija 
tą visiškai pamiršo. Tik po 
keleto tūkstančių metų pa
kilo Venckus ir tas 
sugrupavo. ,

Ir žiūrėkite, kas išeina: 
Iš pirmosios dienos dievas 
nušoka į ketvirtąją, iš ket
virtosios atšoka į antrąją, 
iš antrosios nušoka ant 
penktosios, paskui vėl atšo-

kyje. Toastmaster i u 
‘ ‘Pravdos” redakty- 
P. Satiukovas. Visia

■i

aiškini-! trumpas, kalbas, 
imas. Lietuvos, Latvijos ir Fsti-

Toliau P. Satiukovas kai-i jos žurnalistų vardu žodį 
ba apie žurnalistinio darbo tarė “Tiesos” ’’redaktorius^ 
specifiką, apie laikraščių H. Zimanas. Jis Siūlė tos-\ 
ir žurnalų veidą, jų temati-1 tą “už svečius — ‘ sbciąlis-į 
kos ir žanrų įvairumą, apie Utinių šalių žurnalistus, vuž \ 
tarptautinjus .ta r y b i n ių i visų pažahgiųių 'žųrridlisfų . 
žurnalistų ryšius, pranešė,1 vienyf ' 

' kad šiuo metu TSRS Žur- Į demokrūtijį- 
, sąjunga turi 23 j

tūkstančius narių.
Baigdamas pranešimą, P. I 

Satiukovas pasakė, kad | 
vienas pagrindinių sąjun-| 
gos uždavinių turi būti no-! 
vatorystės dvasios, kūrybi-1 
nių ieškojimų rėmimas ir 
skatinimas. Sąjungos or
ganizacijos turi tapti spau
dos darbuotojams keitimo- 

I si kūrybiniu patyrimu vie- 
I ta, kolektyvinės žurnalisti- 

„ „ I nės minties laboratorija.1
I • Sahukovo Kalba : Sąjunga turį nuolat šaukti ’ 

Tuomet padare praneši-i žurnalistus į priekines sep-; 
ma TSRS žurnalistu sa-1 tynmečio ribas, į lemiamus! c. v v i i Lii ijungos organizacinio biuro 

ieško už nal’ys> “Pravdos” vyriau- 
sias redaktorius P. Satiu- 

Mums taipgi k°vas- kalbėjo apie dvi 
nesuprantama, kodėl “Dar- 
bininko ..................  ..........................
rado šiek tiek’ apsukresnio 
bendradarbio apsidirbti su, 
Darvinu ir jo evoliucija.

dienas

Čia viena dalyka Venc-! ^a 1 0 iš tiečiosios
kito ne-inusoka i sestąją ir darbą 

Dar-! Išbaigia. ' 'L,
Kodėl jis turėjo šokinėti /Vau o |j c v t i • • q . •

kataliku 1S vlenos cbenos i kitą, ir

kus “pamiršę,” o 
pridėjo. Jis pamiršo “ 
bininko” skaitytojams pa-

“S bibnl -s. buvo justas. M;
ku dvasininkija, pradedant j i°vs istlumocijimas geresnis 
popiežium ir baigiant pre-j 
latu Jonu Balkūnu,

Į šituos Darvino
L PREZIDENTAS EISENHOWER1S pasileido ilgon|arba atidengimus
ir sunkion kelionėn. Jis žada aplankyti 22 kraštus. Jis stojo, jį ir jo mokslą pra 

Jis sako, keikė.

Mūsų linkėjimai prezidentui

tarsis su tų kraštų vadais ir pareigūnais.
kad ši jo misija yra TAIKOS misija.

: Mes gi yisuomet ir visur stojame už
linkime mūsų prezidentui sėkmės išlaikyti 
dus. Visa Amerika ir vis
jo ilga kelionė iš tiesų sustiprins taikos reikalą.

---- —---- ---------- t-------
Dar viena sutartis

i Suslovas, TSKP CK sekre-
I už originala, kuriame nu-1 torius, perskaityti Komu- 

, nT.ip5! rodoma tiesmukai ir logiš-“} Partijos Centro Ko- 
kai, kad dievas pradėjo: m’teto suvažiavimui svei- 

Un darbą su pirmąja diena irįkinimą, kuri delegatai suti- 
pitsLu j .... .... ko karstais aplodismentais.

.Jis sako, keikė. Dar daugiau: ir 
šiandien pat jo nepripažįs- 

taiką. Mes ta, jį atmeta, jį tebekeikia. 
O Venckus nepridėjo to,savo paža-

isa žmonija džiaugsis, jeigu ši j°E' kadaise už tokį supra- 
• 1 •• ” 1 I timą apie gamtą mokslo vy-

1 rai būdavo katalikų bažny- 
1 čios ant laužo deginami.
i Tie, kurie kalbėdavo apie 

MES NORIME garsiai pasidžiaugti naująja dvyli- i erdvės kūnų ir gamtos evo- 
sutartis pasižadėjimų, kad liuciją,

nė viena šalis nedarys jokių militarinių žygių visame mą, susilaukdavo iš popie- 
Antarktikos (Pietinio Poliaus) kontinente. Jos pasiža- žiu iškeikimo.
da niekados atominiais ginklais nesišvaistyti prie Pie- ■ Bet ūžte n k a apie tai. 
tinio Poliaus. • Grįžkime prie to, ką pran-

Tokių sutarčių reikia daugiau—juo daugiau, tuo I ciškonų “filosofas” surado.
geriau! i Mums net baisu pamislyti:

----- —---------------- <.-------- j už tai jis gali būti Balkū- 
KlLoliii-------------------------------------------- ekskomunikuotas.•rkldlUinįU Keliu I Venckaus drąsa nesvie-

KALBANT APIE TAI, kad plieno darbininkų strei- tiška. Jis ima ir pataiso 
..kas gali būti panaujintas sausio mėnesį, svarbu ste- bibliją, dar 

bėti Amerikos Darbo Federacijos-CIO vadovybės užsi-

kos valstybių sutartimi. Tai

Klaidingu keliu

dinamizmą, judru-

dar vadinamą ir 
Šventuoju Raštu. Kadangi

baigė šeštąja, mums neaiš
ku, mums nesuprantama.

Nesuprantama ir keista, 
kad dar ir šiais laikais ir 
dar žmogus, kuris m o k a 
skaityti ir rašyti, kaip

,*L|
N. Chruščiovo- kalbą<5

Rask u ti n i's ka Į b e to j as • bu
vo N. Chruščiovas. Jis sa
kė ilgoką kalbą, kuri, ma
no nuomone, buvo labai 
brandi, turininga, įdomi, 
sukėlusi p u b I i k oje daug 
audringų ovacijų. Čia pa
duosiu tik 
Chručiovo 
ištraukas.

Karštai 
nalistus,

kai kurias iš N. 
sakytos kalbos

Venckus, sušilęs 
save kvailesnių, kurie 1 
lija tikėtų.

” redaktoriai nesu- damas tarybinės spaudos ir 
; jos darbuotojų rolę ir už
davinius.

Verti dėmesio šie duome- 
, nys, kuriuos kalbėtojas pa
teikė:

“Tarybų Sąjungoje išeina, j Iš
kartu su spausdintais kolū
kių laikraščiais, apie 10 L 
tūkstančio. Bendras karti- ‘
nis tiražas padidėjo nuo j valinis sekretorius P. Jero- 
1913 metu beveik 20 kartų. I fejevas. Jis aiškino-papildė

.laikymą. Federacijos prezidentas George Meany siūlo, i biblijos nesąmone apie pa- 
kad valdžia tuojau sušauktų bendrą darbininkų ir sam- studio sutvėrimą į šešias 
dytojų konferenciją. Tokia konferencija, girdi, turėtų dienas, yra tokia kvailystė, 
apsvarstyti mūsų šalies ekonominę padėtį ir surasti kuriai šiandien nebetiki 

u. būdus išvengimui konfliktų tarpe samdytojų ir dar- i,°ks žmogus, kuris dar te-
bininku. " ' bėra neatsisveikinęs su sa-

Pažangiečių savaitraštis “The Worker” pasmerkia!vo Pr°tu, tai Venckui parū- 
tokios konferencijos idėją. Ji pasitarnautų tiktai kapi- ; —-------—
tąlo interesams. Tiesa, darbininkams reikia konferen- ferencija būtų jaukiama dabar, 
ei jos, bet ne tokios, ne su darbdaviais.

Darbininkams reikalinga konferencija
unijų judėjimo, teigia “The Worker”. Į tokią konfe
renciją turėtų būti pakviestos negrų ir darbo f armė
nų organizacijos. Tokios konferencijos tikslas būtų su-
vienytomis jėgomis atmušti kapitalo ofensyvą visuose 

“frontuose.
Laikraštis siūlo, kad tokia visų darbo žmonių kon-

LAOSO VALDŽIA DAR 
VIS TRIUKŠMAUJA

I

New Yorkas.—Nors Jung
tinių Tautų gpecialė komi-1 
sija, kuri buvo nuvykus į | 
Laosą, nesurado įrodymų, 
kad Šiaurinis, Vietnamas 
būtų puolęs Laosą. Ten lan- i 
kėši ir organizacijos gene- 
ratinis sekretorius H a m- dvigubai viršija

pasveikinęs žur- 
N. Chruščiovas, 

i be kitko, sakė:
“Mūsų socialistinėje vals-

i lybėje susiformavo labai 
. . ,. _ ... . | geras darbo pasidalijimas,komunistines statybos ba- ?z. ■> • \ •. . ,. . 4. 'Kiekvienas savo bare pri-
l;us-.tu,ri, n; y JU0S ^deramai atlieka savo parei
giai stebėt, gyvenimą, pa-: , Kai bitg kurios dil._ 
matyti visa, ką naujo ir pa- nuo ' nakties įr 
žangaus kasdien atneša ne- • _
išsenkama kūrybine masių:f • ♦ *i i i ,••®. . . t .v -.v, . . . - i kori, pripildydamos ji me-miciatyva, išraiškinga, ido-1 , i • \ •. J ; - i daus, taip ir musu zmonerinna ir suprantama forma L • • t 
propaguoti komunizmo dai-i 
gus, karštai kovoti prieš vi-1 
sa, kas trukdo žengti į prie-I
1 * I

Kitų kalbos
Antrojoje sesijoje kalbė- j 

jo organiacinio biuro gene-

kur jie bedirbtų, jeigu jie 
i dirba sąžiningai, — atlieka 
Isavo pareigas, savo funkci
jas visuomenėje. Dėl to 
mes turime tarybinio žmo
gaus sukurtus puikius rū- 

! mus, pastatytus socialisti
niais pagrindais, ir sėkmin
gai statome • komunizmą!..

“Dabar prasidėjęs tarp- 
i gėrė j i-

marskjoldas ir sugrįžęs sie
kia išimti iš dienotvarkio 
Laoso skundą.
atstovas vis triukšmauja 
pasakodamas, kad “komu7 
nistai puola Laosą”.

Bet Laoso

liorių.
tarybinės leidyklos išleido 
63.6 tūkstančio knygų ir 

(brošiūrų, kurių bendras ti- 
Jis praktiškas ir jjažas — 1 milijardas 103 

protingas., Didžiausia nuodėmė kitoms darbo unijoms milijonai egzempliorių, 
ir šiaip darbo žmonių organizacijoms laukti paskutinės"1 T ” vv‘ ’ v 1 
valandos. Iš anksto gerai pravesta mobilizacija apvie- 
nyti visas darbo jėgas atšaldytų ir senatorius ir kon- 
gresmanus nuo grūmojimo naujais reakciniais įstaty
mais dar daugiau apkarpyti darbo unijų ’tbises ir veiklą.

tuojau, pirma, negu 
' pasibaigs Taft-Hartley 80. dienų uždraudimas.

viso darbo , Mums patinka šis sumanymas.

Vien tiktai ‘Pravdos tirą- TSRS Žurnalistų sąjungos | tautinių santykių gerėji-
žas dabar siekia >6 milij.o- įstatų projektą, kuris buvo j mas, matyti, vystysis ir to
nus egzempliorių ir beveik į atspausdintas ir išdalytas | liau. Vakaruose kai kas

L/ ’ t '-a. V*SL* caro‘delegatams. 'sako, kad Tarybų Sąjunga,
Rusijos laikraščių „ tiražus, > Tuomet sekė bendros dis-jesą, pakeitusi savo politiką 
paėmus juos kartu”. kusijos, kuriose dalyvavo ir todėl su mumis dabar

galyje eina 3,824 žurna-. daug suvažiavimo dalyvių. Į lengviau kalbėti. Tai, sino- 
lai. Jų metinis tiražas vir-; Kalbėjo atskirų tarybinių i ma, neteisinga. Mes komu- 
šija 637 milijonus egzemp- į respublikų žurnalistų atsto- nistais gimėme, gyvename 
liorių. Praėjusiais metais i vai, kalbėjo visa eilė didžių- kaip komunistai ir nemirsi- 

jų dienraščių redaktorių, me, o ir toliau žengsime į 
pavM “Izviestijų” vyriau- priekį, būdami komunistai! 
sias redaktorius A. Adžiu- 
bėjus, “Leningr a d s k a j a 
Pravda” redaktorius M., 
Kurtyninas ir kt. Nuo lie
tuvių kalbėjo J. Karosas.

Visi pabrėžė reikalą, kad nų įtalpos laivą.'

(Bus daugiau)

Laikraščiai, žurnalai ir 
knygos šalyje leidžiami Vi
su TSRS tautu kalbomis ir 
daugeliu užsienio kalbų. 
Šalyje veikia daugiau kaip

Paryžius.—Francūzya bū- 
davoja Izraeliui lOjOdFto-*

2 p.-Laisvū (Liberty) — Penkt., gruodžio (Dec.) 4, 1959 , i

i



ĮVAIRUMAI

Pili

vartoja 26,000 svarų popie-lj 
riaus.
65,000 elektros lempų, 685 
gėrimui fontanai, 
du gaisrų gesinimui gumi
nių vamzdžių, 280 išeina
mųjų, kuriose per dieną su
vartoja 12,500 kvortų skys
to muilo ir 175,000 ritulių 
popieriaus.

Yra trys virtuvės, du res
toranai, 6 kavinės ir 9 gė
rimo barai. Kasdien išge 
ria 35,000 puodelių kavos 
ir suvartoja 1,000,000 ga
lionu vandens, t

Tai toks yra Jungtinių 
Valstijų karinių jėgų cent
ras, kur randasi “karo me- 

Bet atsiti-

1 Brockton, Mass.
i
j šiemetiniai parengimai

LLD 6 kp. rengia drau- 
• “Laisvės” 

. su užkan- 
ir Voronežo, anglai sumušė j džiais. Įvyks gruodžio 19 d. 

84,000 pe-. italus Ethiopijoje, anglo- Pradžia 7:30. Baigiant me-

IŠ ISTORIJOS
DIDELĖ KLAIDA

Po to, kai 
jungos armijav Qonoi -i . a-- i------ ----- -- sunaikino gišką spaudos ir

. r ra 6,tiuu laiKi oazių, Mussolinio jėgas prie Dono valaus vakara A nlal/i-vAC lamnu ■ v i • y- _ ? .
Merkinė ir jos 
senovės pilis

Senovėje Merkinės
nuo priešų saugojo Nemu
nas ir Merkys, o iš kitos 
pusės Stangio upelis. Kalno 
šlaitai senovėje buvo statūs, 
kaip sienos, o jo viršuje 
narsūs Dainavos berneliai 
dieną ir naktį budėjo pilies 
sargyboje. Todėl galime pa
tikėti padavimams, kad 
Merkinė visada buvo tvir
ta, niauri ii* baisi priešui. 
Senos kronikos rašo, kad 
nuo XIV amžiaus kryžiuo
čiai nuolatos siaubė ir plė
šė ši krašta. Jie išnaikino v*' Z
visą Užnemunę, bet Mer-1 no smegenys.” 
kine nepasidavė. i kime karo, atominių ginklų! armija.

Po Žalgirio mūšio Merki- į gadynėje,. jis ištuštėtų, nesi 
nes reikšmė dar 
augo. Pro 
kelias į Lietuvą iš Kroku- Į nKi 
vos ir Varšuvos. Čia, Mer- i 
kinėje, šis kelias šakojasi: 
vi4na šaka vedė į Vilnių ir* 
toliau per Smolenską į 
Maskvą, o kita — į Kauną, i 
Šiaulius, Rygą. Svarbus ?

i _ - - - i Pradžia 7:30. Baigiant me-
amerikiečiai — Hitlerio jutus, atsižymėkime mūsų 
Mussolinio jėgas Libijoje ir j spaudos parėmimu. Visi 
Tunisijoje, ten dar islikusi j spaudos mylėtojai prašomi 
Italijos armijos dalis visai j dalyvauti. Prie užkandžių 
nenorėjo kariauti. ( h* arbatos susiėję pasikal-

Buvo laukiama, kad Ang- j besime, linksmai vakarą 
lija ir Jungtinės Valstijos Į praleisime.
atidarys Antrąjį frontą' 
prieš hitlerišką Vokietiją1 
Prancūzijoje. Bet, kaip jau i 
dabar yra dokumentais įro
dyta, Churchillas pasuko 
talkininkų jėgas nuo Pran
cūzijos į Italiją, o toliau 
manė iškelti jas ir Balkanų

—-o—
Lapkričio 27 d. Moterų 

apšvietos klubas laikė susi
rinkimą Liet. Taut. Namo 
kambariuose. Tarp kitko, 
nutarė rengti kūčių vaka
rą. Išrinko tam darbui ko
misiją. Parengimas įvyks 
gruodžio 24, 7 vai. vakaro.1 V 7 - A | 4WA, I vcu. vancu v/,

patekti, negu atvyks TSRS ■ Bus įvairiu kūčioms tinka-
Pra-' mų valgių ir gėrimų.

__  ____  , _ 1 1943 m. Anglija ir_ Jung-1 ^omį vjsj vietiniai ir iš apy- 
• labiau iš- i vienoje, vietoje būtų pavo- 'tinės Valstijos pradėjo iš- ]inkiu dalyvauti.

j kelti savo jėgas į Siciliją, 
I didžiulę salą į pietvaka- 
| rius nuo Italijos. Talkinin- 
I kų jėgų iškėlimui buvo su- 
[ traukta milžiniškos karinio 
i laivyno .ii- orlaivyno jėgos. 
' Anglijos 8-oji armija ir 
■ JAV 1-oji buvo nutaikyta į 

prekybos kelias buvo ir Ne- ■ jose bandoma įtikinėti, būk ! ^^cdij<b Apie 500,()()() vyrų 
munas. Todėl jau XVI am
žiuje Merkinė turėjo Mag- ■ 
deburgo (savivaldos) tei
ses ir savo herbą.

Pravažiuodami pro Mer
kinę, joje dažnai sustoda-1 
vo didieji Lietuvos kuni
gaikščiai, kitų šalių valdo-; 
vai ir užsienio pasiuntiniai 
1648 metais čia mirė 
dislovas Vaza, o Šiaurės ka- į 
ro metu buvo apsistojęs ca- i 
ras Petras I.

XVII amžinoje švedų ka
riuomenė smarkiai sugrio
vė Merkinę. Lietuvos vals
tybės pakrikimas nebeleido

JĮmiestui atsigauti.
Šiandien Merkinėje yra 

4slikę reikšmingi senovės 
paminklai. Merkinės baž
nyčia, Jogailos pastatyta 
XIV amžiuje ir 1648 me
tais perstatyta, aikštėje se
niau stovėjo miesto rotušė. 
Joje buvo laikomas archy
vas, iždas, posėdžiaudavo 
miesto valdžia. XIX am
žiaus pabaigoje s.enoji ro
tušė buvo perstatyta į 
cerkvę, kuri ir dabar tebe
stovi. O ' kitoje miestelio 
pusėje iškilęs naujas didin
gas paminklas, pastatytas 
tarybiniams kariams, žuvu
sioms kovoje su priešu, at
minti. Keliautojai, turistai 
gausiai lanko piliakalnį, 
nuo kurio gerai matosi vi
sas miestelis. R. Šalūga

ją ėjo svarbus i jinga laikyti tiek militari 
’ i specialistų.

Amazon upė yra 
didžiausia

Abi pramogos įvyks

Middleboro, Mass.
Jau ketvirta savaitė čia 

streikuoja Albert Shoe ben
drovės darbininkai už pa
kėlimą mokesties. Darbi
ninkams mažai moka. Tik 
per didelį skubėjimą kai 
kurie užsidirba didesnę al
gą. Čia yra kompaniška li
nija.

Neseniai čia streikavo ir 
Plymouth Shoe Co. darbi
ninkai. Nežinom, ar jie lai
mėjo streiką.

Čia yra trys “Laisvės” 
skaitytojai ir visi atsinauji
no laikraštį. A. Imbras ir 
J. Sutkus paaukojo po do
lerinę. Drg. A. Imbras ga
lėtų ką nors parašyti iš 
streikų lauko. Ką sakai, 
drauge? Lauksime žinučių.

Geo. Shimaitis

New Britam, Conn.
Neseniai minėjau, kad 

keletas gerų žmonių nesvei- 
kavo. Dabar vėl Eva Valley 
būtinai turėjo vykti į ligo
ninę ir pasiduoti operaci
jai. Rodos, kad operacija 
buvo sėkminga. Eva jau grį-

“LAISVES” VAJUS
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

prenumeratas ir atnaujinimų, ir jam kredituoja savo 
punktus S. Šukienė, southbostonietė. Iš New Britain, 
Conn., naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė V. 
J. Valley; H. Thomas, Hingham, Mass., prisiuntė nau
ją prenum. ir atnaujinimų. Mūsų uoli spaudos rėmėja, 
A. Phillipse, Stamford, Conn., gražiai pasidarbavo, pri- 
siųsdama naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais, prisiųsdami at
naujinimų: T. Kaškiaučius, Newark, N. J.; J. Mažeika,
J. Purtikas, V. Paich ir J. Kazmer, pittsburghiečiai;
K. Kasulis, Worcester, Mass.; P. Bečis, Great Neck, N. 
Y.; J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y. (dėl LLD 
Moterų klubo); Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; John 
Patkus, New Haven, Conn.; V. Kvetkus, Cambridge, 
Mass.; P. Šlajus, Chester, Pa.

Į Prietelių Klubą, 1960 metams duokles užsimokėjo 
A. Grigaitis, Jennings, La.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS
Anna Žilinskienė, Poughkeepsie, N. Y. .. 
LDS 142 kp., Pittsburgh, Pa......................
M. Adomonis, Great Neck, N. Y............
Anna Phillipse, Stamford, Conn..............
A. Sheris, New Kensington, Pa.................
V. Kvedaras, E. Setaucket, L. I..............
J. Kaucevieius, Pittsburgh, Pa...................
J. M. Liužinai, Binghamton, N. Y...........
J. ir A. žemaičiai, Binghamton, N. Y. ...
I. ir H. Vėžiai, Binghamton, N. Y..........
Frank Kvedaras, Miami, Fla...................
Albina Mikalaus, Brooklyn, N. Y..............
Detroitietis X........................................ .
J. ir N. Stroliai, Binghamton, N. Y........
V. K. Kib., Stoughton, Mass.....................
Norwoodiene................................................
M. Paliepienė, Philadelphia, Pa................
A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y................
Geo. Urban, Detroit, Mich.........................
C. W. Shukis, New Kensington, Pa.........
D. Galinauskas, Queens Village, L. I. ...
S. Shinkunas, W. Collingswood, N.J. .. 
A. Gailiunas, Glendora, N. J.....................
Joseph Jackim, Shelter Island, N. Y. .. 
J. Thomas, New Kensington, Pa.............
M. Petrikonis, Stamford, Conn................
Jonas Urbonas, Philadelphia, Pa..............
Adam Zeikus, Metuchen, N. J...................
C. Stašinskas, New Kensington, Pa.........
G. F. Poskus, Pittsburgh, Pa.....................
W. Davienas, Pittsburgh, Pa.....................
Ch. Karažėius, Port Washington, N. Y.........
J. K., Philadelphia, Pa. .................................
Geo. Mikitas, Miami, Fla.................................
Ig. Stasionis, Tuckahoe, N. Y........................
S. Petrikis, Pittsburgh, Pa...............................
F. Nagine, Keene, N. H....................................
V. Vaškis, Quincy, Mass...............................
H. Thomas, Hingham, Mass...........................
A. ir J. Navalinskai, Binghamton, N. Y..........
P. Kurulis, Norwood, Mass.............................

Malkunas, Norwood, Mass........................
$1: Nuo philadelphiečių—E. Tureikis, K. Viko- 

H. Kušleikienė, Chas. Roman, Anna Jurienė, C.

. $11.00 
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Abi pramogos įvyks Liet.
Taut. Namo kambariuose.
Klaid os atitaisymas

Laisvės No. 91 yra apra
šyta, kad lapkričio 6 mirė 
Stephen Matulaitis, šv. Ro
ko draugystės kasierius. I žo iš ligoninės į namus.

1 Linkėtina greitai susveik-
Geo. Shimaitis -ti. D—gas

__  - — .-------- , ---- : . v _ ,. . . Tr. i • Turi būti: Stephen Mačiu-1 
Mississippi upė yra ilgiau-1 Pries Mussolimo ir Hitlerio ]ajtis.
šia, bet taip nėra. Pašau- i vynL 
ly.je yra vandeningiausia, 
giliausia ir didžiausia

Sicilijoje buvo 10 divizi- 
ą! jų italų, kurie mažai prie- 

mazon upė, Pietinėje Ame-; šinosi, 
rikoje. Ji prasideda Audė- dvi vokiečių 

! nu kalnuose, arti Ramiojo zb'os, bet jų 
j vandenyno, o įteka į Atlan- menkos prieš 
I to vandenyną. Tai Brazdi- Jungtinių Valstijų

yp1’ I jos upė ir jie ja vadina “O Karo laivų patrankos nai- 
;Rio Mar” ‘(Jūra upė). I kino pamaryje įsitvirtini-

, ca-, Amazona nesą i didjur; bombai.davo. Tik per tris

r i ko j e.
i. Atkakliai priešinosi . 

naciu divizi-: v I
jėgos bu vi) 
Anglijos ir 

jėgas.

Vaisiai ir daržovės 
apvaksuojami

Dauguma vaisių ir daržo- 
kuriuos mes vartoj a- 
yra apliejama vaksais. 
daroma apsaugojimui 

greito gedimo ir pagra-

Karininkų miestas
Dažnai spaudoje matome 

“Pentagono” vardą. Tai 
Jungtinių Valstijų karinis 
centras Washingtone. Šis 
milžiniškas pastatas įreng
tas ant 34 akrų žemės plo
to, o aplinkui jį dar yra 160 
akrų parkų ir vietos auto
mobilių pastatymui. Jis 
baigtas statyti 1943 metais 
ir atsiėjo $83,000,000.

Pentagono viduryje yra 
parkas, o aplinkui pastaty
ta penkių aukštų penkios 
eilės rūmų, kurie visi su
jungti koridoriais.

Pentagone dirba 10,000 
karininkų, generolų, admi
rolų ir 20,000 civilinių pa
tarnautojų. Tai 30,000 žmo
nių miestas!

Pentagonas turi savo 
paštą, banką ir kitas įstai
gas. Automobilių pastaty
mui yra vietos dėl 10,000. 
Yra busų stotis ir kiekvieną 
drtįią busai padaro apie 1,- 
000 kelionių.

Pentagone yra 44,000 te
lefonų ir 160,000 mylių vie
lų. Per vieną dieną ten su-

kiekvieną minutę apie tris 
bilijonus galionų vandens, 
arba kaip 14-ka Mississip
pi upių. Į ją įteka didelių 
ir mažų virš 1,100 upių ir 
upelių. Jos upių baseinas 
yra didesnis už visas Jung
tines Valstijas.

Amazonos upsė srityje 
auga vienas 
viso pasaulio miškų, 
metus ten iškrinta iki 90 
colių vandens. Amazonos 
vandenis neša jos intakai 
ir papildo tirpstanti snie
gų kalnai Audėnuose.

Nors šią upę surado ir 
per 8 mėnesius plaukiojo 
ispanas E. F. Orellanda su 
savo grupee 1541 metais, 
bet Amazonos baseinas ir 
po šiai dienai nėra dar iš
tyrinėtas. Dar ten gyvena 
laukinių indėnų, kurie ir 
dabartiniu laiku agresyviai 
laikosi link baltųjų žmonių. 
Dabar Amazonos upę ir jos 
baseiną tyrinėja Jungtinių 
Tautų komisija ir stato 
elektrines jėgaines.

Kiek yra žinoma, tai 
šios upės baseine yra 19,- 
619 skirtingų medžių ir ki
tokių augmenų iš 22,767 
pasaulyje žinomų. Amazo- 
noje ir jos intakuose yra 
1,800 skirtingų žuvų, kuo
met visoje Europoje jų ži
noma tik 150 rūšių.

Amazonos baseine veisia- 
sia daug visokių žvėrių, 
paukščių ir kitokių gyvū
nų. Vietomis dar daug yra 
krokodilų, o baisiausia iš 
visų, tai gyvatė (smaug
lys) “Anaconda,” kuri yra 
apie 40 pėdų ilgio.

ketvirtadalis

valandas anglo - amerikie
čiai suspėjo užimti 100 my
lių ilgio pamarį.

Bet čia ir įvyko didelė 
klaida, kuri daug gyvasčių 
kainavo. Anglo - amerikie
čių karių karinis laivynas 
nebuvo gerai suderinęs sa
vo veikimą su ] 
jėgomis iškeliamomis į sau- 

vie- 
tų k a r o laivai apšaudė 
anglų ir amerikiečių ka
rius, palaikydami už prie
šus. Dar blogiau, kada ar
mijos komanda pasiuntė 
šimtus lėktuvų su parašiu- 
tistais, tai karo laivai ati
dengė tokią smarkią ugnį, 
kad 23 savo lėktuvus su 
parašiutininkais numušė.

C-onerolas Eisenhoweris, 
dabartinis JAV preziden
tas, kuris vadovavo iškėli
mą jėgų į Siciliją, parei
kalavo iš karo laivyno, kad 
•jis būtų atsargesnis. Bet 
ir po to net (įlienos laiku 
karo laivai apšaudė savus 
lėktuvus. Tada Eisenhow
eris įsakė karo laivams vi
sai nešaudyti į lėktuvus, 
jeigu jų komandos neatski
ria savų lėktuvų nuo prie
šo.

viu,V 7 

me, 
Tai 
nuo
žinimui išvaizdos.

Gabiausia šeimininkė tą 
pastebi ant agurkų, ku
rių neįmanoma nuplauti. 
Atrodo, kad būtų riebaluo- 
luoti.

Vaisiai ir daržovės išau
ginami chemikalinėmis trą-

pėstininkų šomis ir jomis yra persi-
• ____ I aiinlrn Pn V ainio Iravfii

Per suma. Eilėje pamario

IR HIPOPOTAMUI 
, IŠPRAUSĖ DANTIS

San Francisco mieste, 
Fleischhacjer zoo 1 o g i j o s 
darže, yra didelis hipopota
mas. Žmonės norėjo pasi
gerėti, bet iš jo gerklės la
bai dvokė. Besilankantieji 
pradėjo skųstis prižiūrėto
jams, kad hipopotamas “ne
plauna dantų.” Po to jam 
dažnai ėmė plauti žiotis ir 
dantis “milk of magnesia 
ir chlorophyl” skiediniu.

MĖSA IR ODA
Dar laukinis žmogus iš

moko žudyti žvėris, valgyti 
jų mėsą, kad palaikyti sa
vo gyvybę. Šiltame klimate 
į gyvulio kailį mažai buvo 
kreipiama dėm-esio, bet šal
tame klimate kitaip. Ten 
žmogui buvo reikalinga ne 
vien pavalgyti, bet ir nuo 
šalčio apsiginti. Iš kailio 
jis gaminosi, apsirengimą 
ir apavus.

Jau prieš 5,000 metų 
biloniečiai mokėjo odą 
dirbti.

ba- 
ap-

PAUKščIŲ KELIAS
Paukščių kelias — tai 

šviesi erdvėje juosta, astro- 
n o m ų vadinama “Milky 
Way.” Tai mūsų žvaigždy
no (galaxy) tirštoji, vidu
rinė dalis. Visą mūsų 
žvaigždyną, apskaičiuoja
ma, sudaro apie 3,000,000.- 
000 žvaigždžių.

įsunkę. Be to, keletą kartų 
purkščiami prieš vabzdžius. 
Dujomis perleidžiami ap
saugojimui nuo sugedimo.

Manysite, kad tai viskas, 
iki pasiekia vartotojo ran
kas. Deja, ne. Dar vie
nas žingsnis laukia gražių 
daržovių ar vaisių. Šis pro
cesas — vaksavimas. Tai 
pastanga išlaikyti gendan
čius produktus. Mums sa
koma, kad tai daroma var
totojo naudai. O iš tikrųjų 
vartotojas gauna senesnius 
produktus.

Mes valgome vaksą
Vartotojui nėra išeities. 

Mes priversti vartoti pre- 
zervuotą maistą ir tuo bū
du valgome prezervatorius. 
Komercialiai auginami pro-i 
dūktai purkščiami su DDT, 
dujomis, dažais ir 2-3 kar
tus koksų ir hidrocarbono 
mišiniu. Vaksas nenuplau
namas, ir visi apipurkšti- 
mai neįmanomi nė maža 

i dalele nuplauti.
Apie produktų 

mą “Cornell Eat 
(No. 965) Dr. J. 
man ir Dr. F. M. 
aiškina faktinę vaksavimo 
istoriją. Sulaiko nuo suvy- 
timo - susitraukimo. Palai
ko natūralias sultis.

Praeityje vaisius nuplau
davo paprastu vandeniu, 
nušluostydavo, ir jos gra
žiai blizgėdavo. Ar tas me
todas nebereikalingas?

“Bulletin” mums aiški
na: Daromi įvairūs vakso 
mišiniai. Vartojami dažai, 
kad pagražinti vaisius ir 
daržoves. Įmaišoma “bo- 
raxo,” kad sulaikyti nuo 
dygimo.

Bandyta vartoti vakso ir 
vandens mišinį, bet tai ne
buvo sėkminga, nes jame 
veisiasi pelėsių organizmai.

Surastas naujas sinteti
nis vakso mišinys prieš 
pelėsius. Be to, jis blizgi
na. “Bulletin” aiškina, kad 
tam užtenka vartoti tik pu
sę normos minkš t u t ė m s 
jaunoms daržovėms. Reiš
kia, jis yra stiprus chemi
kalas.

Kaip toleruos mūsų kū
nas, suvalgius pomidorą ar 
keptą bulvę su žieve?

Dar nekurie dažo-vak- 
suoja parafinu. Paprastai 
parafino randama beveik 
visuose vaksuose. Jis pri
pažintas kenksmingu svei
katai. Sąjungos prieš vėžį 
suvažiavime Romoje, Itali
joje, 1956 metų rugsėjo 
mėnesį, kaip “New York 
Times paskelbė, parafinas 
žmoguje sukelia vėžį. Ta
tai patirta eksperimenti
niuose gyvuliuose.

Vaksuotos pieno bonkos
Vaksai ir parafinas var

tojami popierinėms bon- 
koms (containers) sustip
rinti. Ne kartą mums ten
ka matyti pieno stikle plū- 
duruojant vakso dalelę. Bū
tinai išimkite.

Šioje moderniškoje gady
nė j e išvengti popierinių 
indų beveik neįmanoma. 
Vasarą kiekvienoje iš
vykoje ar pajūryje ma
tomi lėkštės, puodukai — 
vis popieriniai. Krautuvė
se daugybė dalykų parduo-

Po
nis,
Laurins, Bemokslis, J. Urbonas, F. Lešinskas, J. Mor
kūnas, J. Vaitkus, P. Sidlauskas, Laconia, N. H.; V. 
Mineikis, So. Boston, Mass.; F. Kvetkauskas, Dorch., 
Mass.; M. Stašienė, G. Kvetkus ir J. Gritz, Cambridge, 
Mass.; Laisvietis, New Kensington, Pa.; A. Pipiras, A. 
Lukomas, A. Kudienė, A. Simonaitis, Pittsburgh, Pa.; 
M. Norbutas, Hialeah, Fla.; A. Grigaitis, Jennings, La.; 
Ona Mastauskas, E. Setaucket, L. I.; M. Biganskienė, 
Great Neck, N. Y.; K. Krauzaitis, Manchester, Conn.; 
Margaret Ku bert, Garwood, N. J.; Eliz. Aunce, Stam
ford, Conn.; Mary Lordy, Grawn, Mich.; U. Guzonienė, 
C. Bakšas, Camden, N. J.; J. Rudnickas, Millbury,Mass.; 
I. Skliutas, Mattanan, Mass.; J. Deksnys, J. Jaskevich, 
V. Vilčiauskas, M. Žalimienė, V. Žitkus, J. Senkus, A. 
Naruševičius, D. Zemeikis, L. Ausienė, Worcester,Mass.; 
Ch. Wallent, Auburn, Mass.; V. Kapičiauskienė, Bing
hamton, N. Y.; L. Mainionis, Johnson City, N. Y.; E. 
Krivickas, Baltimore, Md.; J..Skiotis, Stoughton, Mass.;Ov v c Jc iki 1 v iviiac, uai i o y /

dama vaksuotuose induose. jrene Didjun, Hamden, Conn.; L. Trakimavičius, Nor-

vaksavi- 
Bulletin” 
D. Hart- 
Isenburg

Kurie produktai 
tnevaksuojami?

Norint išvengti vaksuo- 
tų vaisių ar daržovių, ne 
visada galima pažinti, vak- 
suotas ar ne. Geriausia 
pirkti iš vietinių augintojų. 
Jiems nereikalinga ilga 
transportacija. Pavi e n i s 
ūkininkas nėra tam pasi
ruošęs.

Prieš valgant nulupkite 
vaisius ir daržoves. Nors 
lupenos dažnai turtingos 
vitaminais ir mineralais, 
neapsimoka rizikuoti.

“The Cornell Eat Bulle
tin” praneša, kad vaksuo- 
jamos šios daržovės: pomi
dorai, žali pipirai, bulvės, 
morkos, dynai, agurkai ir 
tt.; vaisiai: obuoliai, kriau
šės, citrinos, apelsinai, sly
vos ir kiti.

Kupiškietė

wood, Mass.; P. Bataitis, Dedham, Mass.
Gavome gražų laiškelį iš Toronto, Canada, nuo A. 

Antanavičiaus, kuriame prisiuntė blanką su $15.05 ir 
aukotojų vardais: Po $2: S. Kaptainis, K. Kilikevičius. 
Po $1: A. Jozaitis, A. Antanavičius, J. Dapkūnas, Z. 
Janauskas, J. Markūnas, S. Tyla, J. Kuktoras, J. Ziu- 
lys. Po 50c: J. Rūkas, T. Rimdžius, P. Pajuodis, Ind
riūnas, R. Mockaitis. P. Bepirštis—30c. John Lutas—25c.

Širdingai ačiū Antanavičiui už pasidarbavimą ir 
tiems, kurie suteikė dovanas.

VAJININKŲ ATIDAI! Prašome įsitėmyti, kad va
jus tapo pratęstas. Baigsis sausio 31 d., 1960 m. Tad 
dar yra laiko jums pasidarbuoti šiame reikale.

Dėkojame visiems už aukas ir už pasidarbavimą.
Laisves Administracija

Bostonas. — Woods Hole 
Okeanografijos Institutas 
gavo $3,000,000. Už tuos 
pinigus statys 1,000 tonųį- 
talpos laivą jūrų tyrinėji
mui.

Kalimpongas, Indija. — 
Daug kiniečių vyksta atgal 
į Kiniją.

Londonas.—W. Churchil- 
las minėjo 85 m. gimtadienį.

3 pusi. Laisve (Liberty). Penkt., gruodžio (Dec.) 4, 1959



'Jonas Kaškaitis

(Pabaiga)
GALINGAS LIETUVIŲ 

•PAŽANGOS JUDĖJIMAS
Nuoširdžių jų pažangiečių gretos ėjo 

didyn ir didyn. Smagu prisiminti tą 
platų, šurmulingą pažangiečių bangavi- 
ina, ūžimą.

Po pirmojo pasaulinio karo žiauriai 
siautėjo piktojo Palmer io raudonųjų 
g a u d y m a s, deportavimas, kalinimas. 
Kaslegarnė ir Eliso sala (Ellis Island) 
tapo praminta “ašarų sala.” Įsiutę val
džios samdiniai stengėsi nuslopinti ky
lantį revoliucinį ūpą, didžiulę užuojautą 
jaunutei Tarybų Sąjungai.

Palmerio agentų dūke j imas porai me
tų aptramdė ir lietuvių pažangos ban
gavimą, bet tik dalinai, sąlygiškai pri
tildė. Palaipsniui pažangos dvasia ki
lo, įsidrąsino ir paplito galingai po visas 
lietuvių kolonijas. Tūkstančiai uolių, 
entuziazmo kupinų darbininkų pripildy
davo prakalbų svetaines. Dosniai davė 
aukas naujai Darbininkų šaliai šelpti ir 
remti. ' Patys aukojo ir rinko aukas Pa- 
volgio baduoliams šelpti (1920-1 m.).

O kokie milžiniški, garsūs braškėdavo 
mūsų piknikai, išvykos, gegužinės' Te
ko ir man važiuoti net į Vaterburi, kal
bėti tenai pikniko gražiose pašlaitėse • 
kartu su draugu Bimba. Niekad neuž
miršiu tip įraudusių, geraširdiškai spin
dinčių veidų, tų naujų malonių pažin
čių, to nuoširdaus revoliucinio įkarščio, 
klasinės sąmonės užmojo! Tų skardžių 
tūkstantinių šūkių ir gausios paramos 
pažangiajai spaudai ir daugeriopa judė
jimo reikalams.

Draugo Šukio, tiesa, viešai kalbančio 
nesigirdėdavo per aną nuožmųjį Palme
rio siautėjimo laikotarpį. Koks apsime
tėlis pasalūnas šnipelis būtų galėjęs jį 
išduot ir nudangint į kalėjimą. Jei ne 
viešai, tai Šukys direktyvas, davinėjo, 
planavo, savo asistentus lavino, siunti
nėjo, organizacijas ir unijas ugdyti pa
dėjo.

Pagaliau viešoji opinija, pažangiosios 
visuomenės nuomonė ir protestas tą at
šiauriu Palmerio kratų ir areštu audrą 
palaipsniui pergalėjo, užgožė nepažabo
tą reakcijos dūkimą. Pažangusis judė
jimas išsiveržė po visą šalį. Ėmė važi
nėti ir vieši au veikti po atokesnes nuo 
Bruklino kolonijas ir draugas Šukys, 
vis, žinoma, kitu vardu ir kiek pakitėju
sia išvaizda.

Bruklino ir rytinių kolonijų pažan
giečiai lietuviai, karšti “Laisvės” patrio
tai kasmet vis turėdavo savo daugia-. 
tūkstantinius piknikus didžiajame Ul- 
merparke, Bruklino pašonėj. Suplauk
davo tenai net ir iš tolimųjų kolonijų 
pasišventėlių būriai. Autobusai glau
džiai susispausdavo palei ilgą daržo sie
ną, bent po 20, 30 iš visur atbrazdėjusių 
didvežimių. O jau automobilių tai ir su- 
skaičiuot vargu būtų! O kiek griūte 
prigriūdavo iškeltaisiais traukiniais ir 
iš jų stočių pėsti mėždavo kelis blokus 
iki pat jau visų žinomo Ulmer parko!

Kokių mielų susitikimų, pažinčių, pa
sišnekėjimų! Kokio šilto bičiuliškumo ir 
nuoširdumo prisipildo krūtinė! Visam 
gyvenimui pakaks millet i ir džiaugtis.

Vaikšto rankom susikabinę draugės ir 
draugai, prasimušti sunku didžiuliame 
darže. O jau senoj erdvingoj svetainėj, 
tai ir prasimušti negalima..

Kai prasidėdavo programa, tai tik 
kaklai visų ištįsdavo. Chorai bent iš 
šešių septynių kolonijų išsirikiuodavo 
didžiulėj scenos pakilumoj, paskui vie
nas kitą. Usterio, Hartfordo, Vaterbu- 
rio, Bridžporto bei Niuheiveno chorai, 
Niūvarko, Elizabeto, Greitneko, pačio 
Bruklino bent trys ar keturi chorai... ir 
skardėdavo, griaudėdavo liaudies dainos, 
kovingi darbininkų himnai, operečių dai
nos! Tik.klausykis ir gėrėkis visas ap
salęs !

Tuoj paskui—prakalbos. O visų mū
siškių garsiųjų kalbėtojų tebėra jaunos, 
skardžios gerklės, jaunos, karštos galvos 
ir širdys. Kad ir trumpai, bet smarkiai 
kerta Leonas Prūseika—ir vis į patį taš
ką, gyvenimo aktualijomis. Garsiai be
ria Rojus Mizara, sklandžiai duoda garo 
Antanas Bimba. Aukų rinkimas išjudi
na bent kelias šaunių rinkėjų poras.

Ir visą dieną ir vakarą žmmoneliai 
vaišinasi prie stalų, prie užkandžio pre
kystalių, prie ilgųjų baro stalų! Gyvas 
kermošius!

Dar prieš programą vyksta daržo to

'(57

f. 
faį

lesniam gale virvės traukimas, lenkty
nės, varžytinės, žaismai...

Na, o paskui sudūzgia, suskamba ka- 
pelija, prasideda šokiai. Ir gera paste- 
beilyt, kaip prašmatniai sukasi, linguo
ja poreles... Iki vidunakčio tęsiant tirštas 
mišrus sambūris, šurmuliuoja, banguo
ja žmonių sriautas.

Tų piknikų, gegužinių pilna visur. 
Kiekviena draugija, klubas ar kuopa, 
choras turi savo pikniką. Tą patį sek
madienį kartais bent keli piknikai iš to 
paties migsto spaistosi po užmiesčio pie
vas, daržus bei fermas. Kad neįvyktų 
susidūrimų, susitardavo jau iš anksto, 
nustatydavo savo pikniko dienas organi
zacijų kuopos bei draugijos.

O rudens ir žiemos sezoną—svetainės, 
salės braškėdavo, skardėdavo prakalbo
mis, paskaitomis, konferencijomis, sei
mais, vaišėmis. Lietuvių literatūros 
draugija visose kolonijose turėdavo kuo
pas. Taipo pat ir Lietuvių darbininkų su
sivienijimas. Vietinės šelpimo ir broliš
kos pagalbos draugijos, chorai. Ir visi 
šitokie sambūriai surengdavo prakalbas, 
paskaitas, koncertus, teatrus... Platus, 
mirguliuojantis, įvairiaspalvis kultūri
nis klestėjimas.

Ar toj ar kitoj atokesnėj nuo Brukli
no kolonijoj pasirodydavo ir mūsų uolu
sis darbuotojas Juozas Šukys, kitokiu 
vardu pasivadinęs. Ir rašydavo jis mū
siškėj spaudoj vis kitokiu pseudonimu 
pasidengęs.

ŠUKYS ATSISVEIKINA 
IR IŠVADUOJA

šitoks slaptas ir pusiau slaptas gyve
nimas negerai žmogui veikia nervus. Po 
keliolikos metų tokio nenormalaus, var
žomo gyvenimo, draugas Šukys jautėsi 
jau laisvesnis—politinė atmosfera kiek 
pasikeitė. Vis dėlto visiškai laisvo vei
kimo dirva neatrodė Šukiui palanki. Vis 
susisiekdamas laiškais su draugu Kap
suku, Šukys galų gale nusisprendė va
žiuoti į Tarybų Sąjungą. Jam taip pa
tarė ir pats Kapsukas Maskvoje. Šukiui 
būsią galima naudingai ir laisvai dar
buotis Tarybų Sąjungos žemėj.

Pervažiavo draugas Šukys keletą ko
lonijų, sakė atsisveikinimo prakalbas. 
Išleistuvėms mūsiškiai pažangieji drau
gai Niūvarko surengė Juozui Šukiui šau
nią vakarienę. Gražus būrys apsėdo sta
lus. Daugelis draugų nors ir trumpai 
kalbėjo, pagarbiai ir dėkingai minėjo 
mylimą vadovaujamą draugą. Pasakojo 
ir savo asmeniškus santykius per tiek 
ilgų metų pažangaus veikimo.

Vidury garbės stalo tarp gėlių sėdėjo 
pats mūsų mielasis svečias draugas Šu
kys su savo bendradarbe žmona, buvusia 
Jule Benesevičiūte. Iš eilės teko ir man 
kalbėti. Pasakiau, kad draugas Šukys 
buvo man pats pirmutinis sutiktas Ame
rikoj pažangusis lietuvis! Kad jis, kar
tu su dar dviem draugais, surado mane 
mažyčiam kambarėly, aštuntame aukšte 
jau suvirs tris mėnesius gyvenantį. 
Amerikoje ir dar nemačiusį nė vieno 
idėjos draugo lietuvio.

Draugas Šukys suieškojo, surado ma
ne ir tuojau nusivežė pas save į Bruk
liną, į- patį pažangiųjų lietuvių centrą, 
kur iš karto gavau susipažinti su nuo
širdžiais, tikrais draugais! Draugas Šu- 
ks atvėrė man duris į naują, mielą ir 
įdomų visuomeninį gvenimą. Dėka jo, aš 
pasijutau kaip ir atgimęs. Ir kaip aš už 
tai juntu giliai dėkingas mielajam drau
gui Šukiui! Ir buvo Šukys tikrai mie
las idėjos draugas ir asmeniškas drau
gas bičiulis per eilę metų. Daug jis man 
padėjo ir siektis mokslo, gausiai ištiesė 
man pagalbos ranką, kada tokios pagal
bos vargu man buvo rasti...

Net susijaudinau pats kalbėdamas. 
Susijaudino ir draugas Šukys ir jo žmo
na. Paspaudėm rankas, nuoširdžiai, 
per j austai, broliškai, su drėgnom akim...

Pakilę iš užustalių, po vakarienės, il
gai dar šnekėjosi draugai su mieluoju 
svečiu, kuris už kelių dienų jau sėdės 
laive, skrosdamas putotas Atlanto ban
gas.

Kai atėjo laikas skirstytis, atsisvei
kino, kratė draugai rankas broliškai, 
jautriai, veik su ašarom akyse, linkėdami 
laimingos kelionės brangiajam draugui 
Šukiui ir jo žmonai.

Po kelių savaičių ar mėnesių susilau
kiau išsiilgęs laiško nuo širdingo drau
go Šukio, iš tolimo mylimo krašto! Lie
tuvoje tuomet dar viešpatavo atšiauru

sis lasistims Smetonos režimas, o drau
gas Šukys jau gyveno ir darbavosi lais
vam tarybiniam pasauly, kur penkme
čiai sekė penkmečius, kad tik greičiau 
pasišokėdami sukurtų darbininkai ge
resnį socialistinį gyvenimą.

Draugas Šukys kaip tik ir padėjo 
greičiau siektis šviesesnio rytojaus. 
Darbavosi rakandų bei baldų dirbtuvėj 
—ir po kiek laiko gavo pasilsėt ir sustip- 
rint savo sveikatą garsiuose Kaukazo 
mineralinių vandenų kurortuose. Siun
tinėjo man visą seriją atvirukų su pa
veikslėliais, su gydonmjų įstaigų atvaiz
dais. Aprašinėjo, kokiam kurorte ko
kios ligos gydomos, koks ten puikus ap
tarnavimas, gydytojų priežiūra! Kokios 
ištaigingos mineralinių versmių ir pur
vų maudynės, koks sodrus, grynas oras! 
Kokie ten artimi, nuoširdūs draugai! 
Kokia stebėtina atgaiva, koks platus, 
mielas gyvenimas, žavesio nuolatinio pil
nas!..

Visus šituos Šukio atvirukus su ku
rortų vaizdais, su Šukio aprašymais daž
nai žiūrėdavau, pasigėrėdamas. Dabar 
išsiunčiau į Vilnių, mano širdingojo 
draugo Antano Vaivutsko globon, su 
daugybe kitokių archyvinių vertybių. 
Vilniuje jos bus atitinkamai įvertintos.

Užsiliepsnojo antrasis pasaulinis ka
ras, Tėvyninis karas. Siautėjo sužvėrė
ję rudieji bestijos, pamišėlio išpendėju
sio m a n i a k o Hitlerio sufanatizuoti. 
Draugas Šukys gyveno ir dirbo Minske. 
Ir pasiekė mus šiurpi žinia: draugą Juo
zą Šukį nukankino užmušė rudieji žiau
rumai!.. Veikiausia ir čia savo judo- 
šišką pirštą pridėjo ’lietuviški banditai 
nacionaliniai fašistai, parodė, įdavė vo
kiečiams Šukį, ramiai dirbantį baldų 
fabrike, koks jis esąs griežtas komunis
tas, tai anie ir griebė, dobė, nudėjo...

Draugas Juozrfs Šukys paliko visur 
pažangiose Amerikos lietuvių kolonijose 
brangių atsiminimų. Jo plačios darbi
ninkiškos veiklos pionieriški žygiai tebė
ra gyvi mūsiškių pažangūnų atmintyje. 
Daug kas nuoširdžiai minėjo ir mini aną 
pasišventėlį kovingą pirmūną. Jo pra
minti gilūs pėdsakai neišdils iš darbo ir 
klasinės kovos takų ir takelių. Jie užre- 
korduoti daugely “Kovos” numerių, dau
gely “Laisvės,” “Vilnies” numerių. 
Draugė Kotryna Petrikienė pasimojo 
kruopščiai surankioti Šukio pėdsakus se
nučiuose “Kovos” numeriuose. Jai pasi
žadėjo padėt tūli dar gyvi tebesą Šukio 
amžininkai. Ir šitie mano atsiminimai 
bent kiek prisidės prie bendro darbo — 
prie parodymo vieno paskutinių mohika
nų pėdsakų, paliktų kovų ir mūšių lau
kuose, klasinių kovų laukuose, pažangių
jų Amerikos lietuvių kultūros liekanose.

Lai žydi gyva ir skaisti draugo Juozo 
Šukio atmintis mūsų širdyse!

Lietuvos gyvenimo kronika
'PENSIJOS IR PAŠALPOS da-mergeliu. Dabar netoli 

I ValkimnKų statoma pirmo- 
iji mechanizuota hiurauli- 
nių kalkių gamykla, o taip

Lietuvoje kasmet plečia
mas senų, nebegalinčių 

įdirbti žmonių aprūpinimas 
i pensijomis. Vien per šių 
i metų pirmąjį pusmetį soci- 
: alinio aprūpinimo organai 
paskyrė naujai pensijas 4,.- 
U00 darbo žmonių. Dabar 
Tarybų Lietuvoje yra dau
giau 96 tūkstančių pensi
ninkų. Visos daugiavaikės 
ir vienišos motinos gauna 

■ valstybines pašalpas. Per 
j siu metų pirmąjį pusmetį 
tokių pašalpų išmokėta 
daugiau kaip 25 milijonai 
rubliu, u ,

pat fabrikas, kuris iš hid
raulinių kalkių gamins sili
katinius blokus.

Respublikos pietvakariuo
se dirba 80 žmonių geolo
ginė partija, kuri daro Lie
tuvos geologinę - hidrologi
nę nuotrauką. Atliekama 
gausybė gręžinių, siekiant 
kompleksiškai išaiškinti že
mės gelmėse slypinčias nau
dingąsias iškasenas.

ATRANDAMI NAUJI
i GAMTOS TURTAI

Visą laiką, buvo galvoja- 
i ma, kad Lietuvoje nėra 
į gamtos turtų. Tarybų Lie- 
I tuvos mokslininkai įrodė, 
I kad kraštas turi žaliavą, 
I kurią pilnai galima panau
doti statybai. Netoli Biržų 
buvo atrasti didžiuliai gip- 
so telkiniai. Šį gipsą išde- 

! ginus krosnyje ir sumalus 
su degtais delomitais (ku
rio gausu Pakruojo ir Pas
valio apylinkėse) gaunamas 

! puikus cementas. Iš Šiau- 
' liuose gaminamo anchidriti- 
inio cemento apdailos darbų 
meistrai padaro puikų dirb
tinį marmurą. Pietų Lie
tuvos dalis tūrtinga krei-'

DAILININKŲ 
EKSKURSIJOS 

UŽSIENIN'
Daug naujų įspūdžių pa

tyrė Lietuvos dailininkai 
praėjusios yasaros kūrybi
nių kelionių metu. Nema
ža dailininkų lankėsi ir už
sienyje. Apie mėnesį laiko 
išbuvo Vengrijoje dailinin
kė Trečiokaitė - Žebenkie- 
nė. Po Čekoslovakiją kelia
vo L. Borisaitė, M. Gaiga
laitė ir kiti. Skulptorius 
M. Bagdonas su savo kūri
niais dalyvavo VII pasauli
niame festivalyje Vienoje.

ŽEMĖS NUSAUSINIMAS
Per 22 metus buržuazinė

je Lietuvoje buvo nusausin
ta iš viso tik 12 tūkstan
čių hektarų , o šiemet, vien

Atitaisome klaidą ir atsiprašome
Sekama aprašymo dalis turėjo tilpti 

ketvirto spausdinimo pradžioj, Laisvės 
93-iame numeryje.—Red.

Kai mokslinę dalį darydavo Vinikai- 
tis, tai paskui skaitydavau aš kai ką 
pasirinkęs. Pamenu, skaičiau iš kalen
doriaus G. B. (Gabrielės Pečkauskaites- 
Bitės) “Pavasario auka.” Klausovams 
labai patiko. Kitą kartą skaičiau “Die
vui atkišus.”, Grinius skaitė ką tai apie 
studentų gyvenimą. Šukys—iš klasių 
kovos, iš politinės ekonomijos. Vėl aš— 
Gorkio “Dvidešimt šeši ir viena”...

Buvo kartą tarpe klausovų mano bi
čiulis Petras Mikolainis. Vakaro pabai
goj jis patarė praktiškiau tvarkyti va
karų temas. Tokie aukšti dalykai iš ast
ronomijos bei chemijos sunkūs susigau- 
dyt vidutiniam klausovui. “Mes turim 
pradėt nuo arklio.” Kaį aš aiškinau apie 
žalingas dujas, dulkes bei garus, tai jis 
užgyrė, nes tai praktiški dalykai ir ap
čiuopiami.

Draugas Šukys vis sugebėdavo taik
liai suglostyt visą to ar kito vakaro da
ly k ą. Darydavo kokį gyvenimišką 
trumpą pranešimą, iš darbininkiškų 
reikalų, darbų, organizacijų. Toks jis 
būdavo įžvalgus, simpatingas, gabus pa
gaut dalyko esmę. Turėjo saviško mag
netiško patrauklumo — ir savo manero- 
mis, mostais ir įtikinančia kalbos into
nacija, akių šiluma, aktorišku veido 
judrumu, o daugiausia savo nuoširdu
mu, siela, entuziazmu.

Šukiui parekomendavus, ir Niūvarko 
lietuvių socialistų kuopa pakvietė mudu 
su Vinikaičiu atvažiuoti su paskaita vie
no šeštadienio vakarą. Atvažiavom, pa- 
tenkinonp

SU ŠUKIU STEBĖJOM OPERETES
Gavau nuo Šukio plakatą: tokio ir to

kio sekmadienio vakarą, McCaddin sve
tainėje eina statymas operetės “Malūni
ninkas ir kaminkrėtys.” Ir laiškelis nuo 
Šukio: praneša, kad tą vakarą mūsų ei
linių “Moksliškai-literatūrinių” vakarų 
susirinkimo nebus, nes visi kviečiami 
pasiklausyt geros operetės. Kartu įdėtas 
man ir bilietas. Sako, greta abu sėdė
sime.

Kaip puiku! Gerutis toks mūsų mie
lasis draugas Juozas Šukys! Jis vis tau 
gerai pataikys, padės. Operetė padarė 
man neišdildomą įspūdį. Net ir dabar, 
šiuos žodžius rašydamas, gyvai atsime
nu, įsivaizduoju scenas, dainas, aktorių 
miklumą. Pats Ereminas dainavo bosu 
malūnininką, Bukšnaitis — baritonu ka
minkrėtį. Vienas—storas, išsikėtojęs, 
miltais apdulkėjusiu chalatu, kitas—iš
tįsęs, gunktelėjęs, puišinas, suodinas, su 
suodina apmaute.

bos dėka Tarybų Sąjungo
je tapo plačiai žinomi ge
riausi lietuvių literatūros^ 4 
kūriniai. Neseniai - Mask
voje buvo išleistos Antano 
Strazdo - Strazdelio “Dai
nos,” Teofilio Tilvyčio “Po
emos,” Justo Paleckio eilė
raščiai, Jono Šimkaus ap
sakymų rinkinys. Dėka ru
sų kalbos, lietuvių rašytojų 
kūriniai išverčiami į kitų 
tarybinių tautų ir pasaulio 
kalbas. Kijeve išėjo į uk
rainiečių kalbą išversti P. 
Cvirkos apsakymai vai
kams. Ašchabade turkmė
nų kalba išleistas Juliaus 
Janonio eilėraščių rinkinys. 
Maskvos leidykla išleido 
anglų kalba Ievos Simonai
tytės romaną “Buše ir jos 
seserys.” Ta pati knyga iš
leista kinų kalba. Kinijoje 
Šanchajaus literatūros lei
dykla išleido lietuvių ra
šytojų apsakymų rinkinį.

PASAULIO KLASIKAI 
LIETUVIŠKAI

Tarybų Lietuvoje išlei
džiama labai daug užsienio 
rašytojų knygų, kurių tar
pe žymią vietą užima pa
saulio klasikai. Vien pa
staruoju laiku pasirodė 
Bairono ir Mickevičiaus po
ezijos rinktinės, Kalderono 
ir Vitmano kūrybos pavyz
džiai. Visa eilė lietuvių ra
šytojų ruošia spaudai nau
jas knygas: Eduardas Mie
želaitis verčia R. Tagorės 
poeziją, Churginas Gėtės 
“Faustą,” A. Baltakis A. 
Bloko poeziją.

LIETUVIŠKO BEKONO 
EKSPORTAS

Dar prieškariniais metais 
užsienyje pagarsėjo lietu
viškas bekonas. Pokario 
metais bekono gamyba žy
miai išplito. Plėsdama pre
kybinius ryšius su užsieniu 
Tarybų Lietuva parduoda 
bekoną Rumunijai, VengrU 
jai, Čekoslovakijai, Vokieti 1 
jai ir kitoms valstybėms. 
Vien Panevėžio mėsos kom
binatas per pusmetį išsiun-■ 
čia užsienin beveik 100 tonų 
bekoninės kiaulienos bei 
kiaulienos taukų. Nemažai 
mėsos eksportui pagamina 
Šiaulių ir Tauragės mėsos 
kombinatai. Vien Kauno 
mėsos kombinatas per pa-

per pirmą pusmetį drenažu 
nusausinta 19į tūkstančio 
hektaro žemių. Šiandien 
respublikoje veikia 43 me
lioracijos - mašinų stotys, 
laukuose dirba apie 400 eks
kavatorių, apie 350 buldo
zerių. Septynmečio gale bus 
nusausinta beveik vienas 
milijonas hektarų .šlapių 
žemių, tame tarpe drena
žu daugiau kaip į milijono 
hektaru. . V

UŽSIENIO MENININKAI 
TARRYBŲ LIETUVOJE

Į Vilnių, Kauną ir kitus 
Lietuvos miestus vis daž
niau ir dažniau atsilanko 
žymiausi užsienio įvairių 
sričių meno veikėjai. Štai 
neseniai Vilniuje koncerta
vo žymus vargonų muzikos 
virtuozas, Prahos meno 
akademijos profesorius 
Jurgis Reinbergeris. Ištisą 
savaitę Vilniuje gastroliavo 
italų marionečių “Pikoli di 
Podrekka” teatras. Respub
likos sostinė matė taip pat 
Rumunijos, Bulgarijos ir 
kitų valstybių įžymiuosius 
menininkus.

rą pagamina 22 tonus sū
dyto bekono. Vilniuje bai
giamas statyti didžiausias 
respublikoje mėsos kombi
natas, kurio produkcija dar 
labiau padidins bekono eks
portą.

MENININKAI DOMISI 
REVOLIUCINE 

TEMATIKA
Tarybų Lietuvos dailinin

kai, skulptoriai ir kiti me
nininkai, kurie patys yra 
darbininkų ir vails t iečių, 
vaikai, savo kūryba stei
giasi pavaizduoti liaudies 
išsilaisvinimo kovos kelią, 
įamžinti svarbiausius ko
vos momentus ir -įžymiau
sius veikėjus. Taip, pav., 
skulptorius Napoleonas 
Petrulis neseniai baigė mo
kyt ojh - revoliucionieriaus 
Eduardo Tiškaus paminkli
nį biustą. Dailininkas Au
gustinas Savickis sukūrė 
didelį triptiką “Revoliucinis 
Vilnius.”

J. Chlivickas

DĖKA RUSŲ KALBOS
Jau seniai rusų kalba ta

po visasąjungine įvairių 
tautų kalba, kuria susikal
ba lietuviai su uzbekais, 
gruzinais, armėnais ir dau
geliu kitų tautų, Rusų kat

Panama. — Panamiečiai 
masiniai demonstravo prieš 
Jungtines Valstijas. Per 5 
valandas masės grūmėsi su 
policija ir kareiviais. Apie 
50 žmonių buvo sužeista.

Mexico City.—A. Miko j a- 
nas jau išskrido į Tarjį^ų t 
Sąjungą. Jis čionai buvojo 
dienų.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 4, 1959



Philadelphia, Pa.
tl* vėl supilta naujas kapas penų vėžiokas ir, %

Lapkričio 27 d., 11-tą va
landą ryte, iš C. J. Rama
nausko (Roman) laidojimo 
patalpos tapo išlydėtas Juo
zas Gėgžnas į Oakland ka
pines. Ten nemažas skai
čius mūsų pažangių drau
gų palaidota. Ten ilsisi An
tanas Šmitas, Juozas Ben- 
daravičius su žmona, A. ši- 
manskas, A. Galkus, J. Gru-

kad h 
tvirtas vyras, neatlaikė.

Lewiston-Auburn, Me
Laisvės bendradarbis

New Jersey naujienos
Ivajininkas Walter Padgals-1

Kadangi Juozas Gėgžnas;^as sunkiai serga, 
turėjo daug draugų ir pa-1 
žįstamų, tai labai daug jį 
atlankė mirtie i ir 
susirinko didelis būrys 
lydint ir ant kapinių d. A. 
Pranaitis pasakė atitinka- 

šermeninę, prie užkandžių,!

sunkiai
i parvežtas iš L e w i ston C.

_ jį' M. G. Hospitalio į Rumford
' palaMo^i Community Hospital}, kad

Iš- Palengvinti ligonio ži..... ..
Marv kas antra diena va-;I * žinėjimą.

mą prakalbėlę, o sugrįžus į* Draugas W. Padgalskas, l yra 
šermeninę, prie užkandžių,: nors ligos suimtas, bet vis, 
d. J. Bekampis taipgi tinka-■ vien rūpinasi savo spaudos !

. T . mai pakalbėjo apie velionį' vajaus reikalais. Sako: kasi
zauskas J. Masroms ir ne- h. jo šeim atsišaukdaraas;beatnaujins Laisvę mano 
mažas skaičius kitų draugų .. dJalyvius kad padarytu i skaitytojams? 
ir draugių. T"’ ””” 1 v J * 1
darbštūs, nuoširdūs 
giečiai lietuviai.

Prisimintum bent i 
šimtis metų atgal, 
tuomet buvo laikai, Kaip ; j Gėgžnas paliko liūdesy- i 
skurdžios ė.a buvo gyveni-j je žlnona Barbora, dukteris' 
mo sąlygos, kiek reikėjo Tofilija, ir Olecija, žentai 
darbuotis, kovoti už gėrės-1 porfesh-tris anūkus. Taip-' 
nias sąlygas! Kokie buvo i g; brolį Povilą, kuris gyve-' 
tamsūs čia darbininkai, sy-ina Čekoslovakijoje, pas ku-:

1 kiti ir lietuviai. Kaip juosp.į vjs rengėsi nuvykti.

Bayonniečiai gražiai pa- 
| ž e n g e pirmyn “Laisvės’' 
! vajuje. Jie ne tik senus 
| skaitytojus prižiūri, betga- 
' vo tris naujus skaitytojus.

. i Drg. Radusis, kaip pensi- 
zmonaG ninkas, turintis automobilį, 

! gal teiktųsi aplankyti apy- 
1 linkės p r i e m i e s čius, kur

“Laisvės” skaitytojų.
Ir būtų gražus dalykas, 

i kad šiais metais nepasilik-! 
tume tolokai nuo pereitų ■ 

’ metų gavime skiriamos do-

tarp Elizabetho ir Lindeno. 
Draugai B u h k ai, galima 
sakyti, iš senosios lietuvių 
kartos yra jauniausi mūsų 
tarpe. Jie priklauso prie 
pažangių organizacijų Har- 
risone. Ir reikia priminti, 
kad Harrisonas yra ta ko
lonija, kurios organizacija 
laiko susirinkimus kiek- 

j vieną mėnesį, kuoipet kitos 
I kolonijos tuo atsilikę.

Philadelphia, Pa.

JUOZAS GEGZNAS
MIRĖ LAPKRIČIO 22 D.

Velionis visą savo gyvenimą dirbo pažangiajam 
judėjimui. Mes liūdime Juozo, lai ilsisi šaltoj
Amerikos žemėj. Tu gyvenai naudingai ir • 
pavyzdingai ir užsitarnavai ilgos ir garbingos 
ateities. Reiškiame gilią užuojautą Juozo žmo
nai Barbarai ir dukrom 
liūdesio valandoj.
Bekampiai 
Merkiai 
Jonas Stasiukaitis 
A. Keršanskas 
A. J. Pranaitis 
P. Baranauskas 
Ona Pauliukaitienė 
Helen Tureikienė 
L Vitkus 
Apalionija 
E. Mulokaitė 
Walentiene

Teofilei ir Alesei šioGaila, kad Seno Vinco 
sveikata pakrypo į blogąją■ vanos. Iš mūsų apylinkės 

drauge, nesirū-; aplankė Lietuvą net trys 
Kol jūs gerai su-j draugai, ir 

■; svęiksite, bus kas pasidar- i Lietuvoje ‘
buos tame reikale, štai jū-ilima ir skaitoma, tad užra- 

' su .vajininkas bendradarbis ; šykime saviems švenčių 
Stasys Puidokas, jis turės proga “Laisvę.” 

: kiek sunkiau pasidarbuoti' I x! vajaus reikale.
i Manau, kaip Laisvės ad-ig. broli Povilą, kuris gyve-; lninistl.aejja> laip
į pažangiečiai linkime

J. Gegznas yra gimęs irlj<u ikti ir 
augęs Siziunų kaime, Pane-1 (Įarpa 4

MRS. JULIA PETR IK
Rum lorde, lapkričio 19 d 

mi re J u 1 i a (Sanievaitė

i tinkamesnį atžymoj imą, su-; 
pazan- i cĮecĮanį pinigų ir per, 

' laikraštį “Laisvę“ tai pa-1 
tris de- i reikšti. Kas ir buvo pada 

Kokie i

skaudžiai apgaudinėdavo vi 
šokiausi monelninkai, besi- 
dangstydami “prakilniais” ( 
tikslais, kaip tai Lietuvos I Lai-ilsisi čia ir jis netoli- j 
atstatymu, bendrovių akci- i mai savo draugų, prietelių. i 
jų pardavinėjimu, rinkimui _ 0_' ' •

j munėlio par., Rokiškio aps. i

pusę. Man jį aplankius pra-i
r iie sako, kad fPu,sią vasar?’ « ne’ 
aifama 3 „vi i tieS> bet atrOd® gel'a1’ Da’

ir visi 
drau- 

greitu lai
vei stoti i

bar gi, praėjus keliems mė
nesiams, jo sveikata pablo
gėjus. Amžius ir susirū
pinimas, netekus gyvenimo 
draugės, matomai, Vinco 
sveikatą nukreipė kita link
me. Gaila, bet mūsų kar
tai su sveikata pasigirti ne- 

I besiseka.
se- j --------

gražus būrys | Gruodžio 6 d. įvyks Eliza-

• • • v 1 į t • I 1 l 1 I. */ VI * i C v \ ( I J7 k \ •_ ( v 1 V
pinigų neva į pašalpos ton-| Aplankėme dig. Sena Vincą yVilkancienė) P e t r ikienė,
dus, kuriuos globojo išdykę į T1 „ _ ! 7.> \'(11ni;;n<
poneliai ir klebonai. Visos , J? '•> 1 ' •
!.,< „navino-nc kamunniioJ būtinai vykt, aplankyti d. Mdmlo Supigti, gimusitos apgavmgos kampanijos ,T. - -
čia buvo atremtos, prieš jas; ^ena VmcT Mateme prane- 
smarkiai kovota ir nemažai;
buvo laimėta. Ir tame vi-; 
Miomenimame veikime pir-' 
mose eilėse stovėjo čia su- į 
minėti draugai, kurie da-1 
bar jau po žemele. Juozas 
Gėgžnas savo jaunystės die
nomis irgi yra prisidėjęs 
prie to.

J. Gėgžnas į šią šalį at
vyko 1914 metais kaip tik 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Philadelphijoje išgyve
no 42 .metus. Čia išaugino 
šeimą, tūlą laiką bandė biz
ni avoti, bet esant didelei

■ ■ Šimą, kad jis nesveikuoju ir 
“ j buvo ligoninėje. Taip, d.d.

! Bekampis, A. Pranaitis, E. 
j Mulokiutė, Merkienė tarė- 
|me: turim važiuoti.

Vincą radome pas duktė-.
I ri Elzbieta. Jo sveikatėle 
į kiek pagerėjus, jau bando 
- vaikštinėti. Jis buvo gavęs 
širdies . priepuolį, priedu 
tam ir plaučių uždegimą. 
Skundėsi, daktarėlis uždrau

piskyje. Buvo
Kum lordo miesto 
ja per 45 metus.
se vietinei Lietuvos dukte
rų pašalpinei draugystei.

Liūdesyje paliko dukterį į 
Moniką Wdkancaitę, taipgi j

ir brolį 
tuvoje.

Buvo 
meninę 

dęs rūkyti, sako —neberu-' būrelis 
kati, bet sunku atprasti nuo draugų

Hobokene mirė V. Žilins
kas, sulaukęs 66 metų am
žiaus. Velionis per dauge
lį metų gyveno Hobokene ir 
visą laiką dirbo prieplauko
se. Šiame kampelyje 
niau gyveno ! 
mūsų tautiečių. Gal jų j betho klubo metinis susi- 

. yra dar ir dabar keli, bet | rinkimas. Pasibaigus susi- 
| mažai kam žinomi. Žinau rinkimui, prasidės draugiš- 
j tik tiek, kad dar yra vienas ka narių sueiga. Susirinki- 

skaitytojas — tai; me bus padaryta šių me-
Bet metų| tų klubo 
neleidžia

Draskini s 
seniau priklausė prie Lite- 

i ratūros Draugijos 16-os 
kuopos Jersey City ir dabar 
priklauso prie LDS 133-os 

I kuopos.

’' “Laisves 
g i m u s i ic,r?; Uraskinis.

(1> Ku-inasta •iam. .Jau 
nuolatinė i ^ur ^eiti.

Elizabetho “Daily Jour- 
ikras, du posūnius! nalą” nupirko Ralph. Inger- 
Joną Sapiegą Lie- į sollas, seniau leidęs New 

I Yorke “PM/’ Ingersollas 
šventadienis, į šer-1 Middletowne, N. Y., parda- 
prisirinko 7gražus,vė 
velionės giminių, 
ir palydovų. Pusė 

?jų Dukterų drau- 
lsjgystės nares atidavė pas k u-|

So. Boston, Mass.
Klaidos atitaisymas

v . . . . J. Skliutas koresponden-
i peržvalga ir nutiestos gai- j cįjoje Bostono pranešė, I nnc ar-. Ižo wi 11 m/ihi ir.-iilzloi 1 - " . » . .vkad Dr. Stamslovaicio is 

Lietuvos parvežti paveiks
lai bus rodomi gruodžio 6 
d. Tai yra klaida.

Dr. Stanislovaičio paveik
slai bus rodomi sekmadienį 
po pietų, gruodžio 27-tą d.,

nuveiktu darbu
€- C

rėš sekamu metu veiklai.
O gruodžio 12 d. įvyks 

draugų Matulių išleistuvių 
banketas Rusų svetainėje. 
Čia bus proga susitikti su 
draugais iš kitų kolonijų, 
palinkėti vieni kitiems lai
mingai praleisti senuosius 
ir sulaukti naujų metų. Pa- 318 W. Broadway, So. Bos- 
sižymėkite dieną ir būkite

Street.

to prakeikto tabako. Taigi . po dvic 
mūsų Vincelį spaudžia T
visų pusių. Bet jis būdavo 1 -tinę pagarbą savo mirusiai! 

gyStę ir dirbdamas darėsi I lvirįas dzGkuS’ • ' 
pragyvenimą. i . .. .

J. Gėgžnas dagyveno dar ! pu.O mes 
tik 67-tus metus, atrodė dar!t0 Jam tlk llnkime' 
tvirtas, bet į jį prikibo ke-1 R. Merkis

mpeticijai metė ta vertei-1 /T* ................1 tvirtas dzūkas, jei nugalės narci įr išlydėjome velionę! 
tabako kipšiuką, tai dar ii-j į paskutinę kelionę, iš ku-

HARTFORD, CONN.
L. M. klubas turėjo gana ją. Ji buvo pasekminga, 

skaitlingą ir gražioje nuo- šiuos žodžius rašant ji dar 
taikoje susirinkimą. Viena i randasi Hartford Hospital.

ulhv | Mrs. E. Valley iš New
kita šį susirinkimą, i Britain irgi turėjo pasima

rios jau niekas nebegrįžta 
Į kapines palydėjo virš | 
dviemis dešimtimis auto
mobiliu.

Iš kapinių buvome pa
kviesti i namus, buvo su- 
r u ošti užkandžiai gimi
nėms, grabnešiams ir Duk-

vauti.

J. Meškauskas 
Juozas StrUmskis 
A. Žalis
Jonas Ambros 
P. Puodis
K. Naru tekąs 
Juozas Matulis 
Ant. Laurynavičius 
Povilas ir Helen

Griciūnai 
Helen Mattes

“Time Herald.”
“Journalas” Elizabethe 

i pradėjo eiti 1779 m. popie- 
į tine laida. 'Sakoma, turįs 
■ 52,000 skaitytojų. Redak- 
i toriai, sakoma, pasiliko tie į jusieji metai veikla nebuvo 
patys. Koks bus jo turinys'blogi metai, — galėjo, ži- 

i prie naujų savininkų, atei- noma, būti geresni, bet prie 
tis parodys. : dabartinių sąlygų sunku.

-------- I Visi ruošti parengimai išė-
Draugai Bunkai, gyve-1 jo ne tik be nuostolių, bet 

nanti Newarke, nusipirko I dar davė ir pelno. Būtų ge- 
gražų dviejų šeimynų na- rai, kad ir 1960 metai būtų 
mą prie puikaus parko tokie. * Pilietis

Tai jau ir paskutinis šių 
metų mėnuo. Metai eina 
pirmyn, o mes—senyn. Ta
čiau mūsų valstijoje praė-

Pilietis
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tone. Todėl visi įsitemyki
te dieną ir laiką, ateikite 
pamatyti paveikslus iš Lie
tuvos. S. Rainard

Londonas.—Darbiečių par
tija, po pralaimėjimo par
lamentarinių rinkimų, vis 
dar negali atsigauti.
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I PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28-a kuopa laikys suvo 
reguliarj susirinkimą penktadienį, 
gruodžio 11-ą, 8 vai. vakare, 103 
Green Street, žemutinėj salėj. Su
sirinkimas bus įdomus ir po jo bus 
užkandžiai. Prašome visus narius 
atsilankyti. Valdyba (93-94)

BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos susirinkimas 
Į įvyks gruodžio 7d., Liet. Taut. Na- 
! mo kambariuose. 7-30 v. vak. Pra- 
I some narius dalyvauti, turime blan
kai rinkimui Centro valdybos, bus 
ir kiti reikalai.

Planuojame turėti draugišką va
karą Laisvės vajaus ir spaudos rei
kalais. įvyks gruodžio 19 d., virš- 
minėtoj vietoj, 7:30 v. vak. Užbai
gimui senų metų .turime kuo nors 
pasižymėti mūsų spaudos reikalu— 
kaip tai Laisvės, Vilnies ir Liau
dies Balso. Tad visi dalyvaukite 
šiame susirinkime. George Shimai- 
tis. (93-94)

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

nauja nare prisirašo praė-; 
jusį, J ,
Mielai sutikom naujas drau i tyti su operacijos kamba- 
ges. , riu.

Buvo raportas iš paren-1 pusėn.
gimo. pasirodė, kad buvo į Laisvės choro ilgametis 
pasekmingas finansiškai, i narys Felix Romon jau tū- 
Pinigai perduoti tam, kam I las laikas randasi Hartford 
buvo skirti—Laisvei. Visos i Hospitaly. Turėjo operaci- 
buvom linksmos geromis pa i jas vieną po kitos. Paleng- 
sėkomis. : va taisosi. Linkime jums,

Nutarėme Kalėdų proga ; drauge, nugalėti ligas ir vėl 
dainuoti su mumis kaip kai- 

per daugelį metu. La- |Taip, būtų buvę daug gra
ižiau ir praktiškiau.

PAS DRAUGUS I 
1 . WILDNERRIUS I 

Draugai Petras ir Minna 
iWildneriai yra gana pagy-! 
venę draugiški žmonės ir! 
seni, šių miestų gyventojai, 
sunkaus darbo žmonės. Iš 
savo darbo santaupų turėjo 

vlš?tsa7siisitai&kimU1dai7 isitaisf SaV° iP-?ikiUS -i™’ 
! mus, kuriuos del nesveika-! 

--- - - | tos buvo priversti parduoti.
Draugai Wildneriai stovi 

pažangiečių eilėse, sLaito ir 
Kalėdų ; namą kainą: daug geriau ir prenumeruoja Laisvę, A- 

| merikos Latvietį ir Rusky 
Paeina iš Latvijos,

SO. BOSTON, MASS.

Viskas eina gerojon

Atrodė, kad velionė bu-i 
vo pažangi moteris, nes ta-! 
po palaidota laisvose Lietu-1 
vių kapinėse Mexico, Me. i 
Šermeninėje buvo gražus

ir vietinės draugystės na
rių. Ir ar ne gražiau būtų 
buvę, jei, vieton kunigužio 
Harold R. Yatus, vienas ar 
viena iš narių būtų pasakę 
kelis atsisveikinimo žodžiusjgnarėms suruošti vaišes ne

mušamai, o narių draugėms navai 
bęfSdraugams reikės primo-; bai pasigendam jūsų, drau- 
kėti. Diena — gruodžio 12,1 ge! 
šeštadienio vakaro 5-ą vai.1 Visiems ligoniams linkini 
Po to bus žaidimai. Drau- Į susveikti ir laimingai grįžti 
gės įsitėmykite dieną iriai- prie savo šeimynų, 
ką. Vieta: 157 Hungerford —oi—
Street. 1 Girdėjau, kad šeimininkės

—d— ; labai rūpestingai rengiasi
Laisvės choras turėjo su- j prie Naujų metų sutikimo 

sirinkimą. Narių skaičiumi j banketo gruodžio 31 d. va- 
nedidelis, bet brandus. Fi-1 karą, 157 Hungerford St. 
nansų raportas gerai skam- j 
bėjo: įplaukos gražios, pel-1 vauti baigiant senus ir lau-! 
no palieka. Nutarta laikra-į kiant Naujųjų metų gra-' 
štį Laisvę apdovanoti ŠŽ5.' žiai. Bus geriausių valgių! 
Puiku! ir įvairių gėrimų, už priei-

Nutarta
vaišes choro nariams vėl-: pigiau, negu kur kitur. Tai-; 
tui, o svečiams reikės pri-1 gi, dar kartą visi yra kvie- Golos.
mokėti. Diena: gruodžio 16, čiami dalyvauti. O rengėjai ten turi giminių, su kuriais 
trečiadienio vakare, pamo
kų dieną. Kviečiami visi 
nariai, taipgi ir pritarėjai, 
gražiai laiką praleisti bąi-

r metus.
Mūsų ligoniai

Moterų klubo narė Mrs.
Naktiniene turėjo operaci-

dės dideles pastangas, kad 
visi būtų patenkinti. Susi
rinkime visi paspausti deši
nę šiltai dar kartą, pasi
džiaugti praeitimi ir drą
siai žiūrėti į ateitį.

ermeninėje ir kapin ė s e ? i

dažnai susirašinėja. Gau
namų laiškų turinys gra
žus ir prielankus giminėms 
ir savo šaliai. Abu . kalba 
gražiai lietuviškai.

Ilgiausių metų Petrui ir 
Minnaiį Koresp.

5 p.--Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 4, 1959

B A N K E I A S
PARAMAI “LIAUDIES BALSO”

ą po-, Sekmadienį, Gruodžio-Dec. J 3 d., 1-mą valand 
piet, 31S Broadway, įvyks šaunus banketas. Bus skaniai 
pagaminti pietūs. Apart gerų pietų turėsime gerą dainų 
programą, kurią atliks pasižymėję dainininkai R. Kiau
ra ii' Julija Rainard, Montello Vyrų dailės, grupė, na, 
ir prie jų prisidės ir visos publikos choras.

šį pokylį rengia Lietuvių piliečių klubas ir širdingai 
kviečia visus atsilankyti.

Rengimo komisija
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Worcester, Mass
LLD 11 kuopos svarbus! 

metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 14 d., 29 Endicott 
St., 7:30 vai. vakare.

Draugai-gės, pirmeiviškos 
apšvietos organizacijos na
riai, nepatingėkite visi at
silankyti į šį metinį kuopos 
susirinkimą Kaip jau žino
te, šiame susirinkime bus 
renkamas kuopos komite
tas. Kadangi šiuo tarpu du 
pastovūs kuopos komiteto 
nariai — pirmininkas J. 
Skliutas ir užrašų sekreto
rius D. G. Jusius—apleido 
šį miestą, t a d skaitlingas 
susirinkimas geriau galės 
išrinkti pilną kuopos komi
tetą sekamiems metams. 
Taipgi bus Centro Komite-

| to rinkimu balsavimas.
LLD 11 kp. seki’ 

D. G. J tįsius

r
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PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir primosimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

s bile sekantį skyrių, priklausantį
i GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
S '
į 716 Walnut St.
J PHILADELPHIA 6, PA.
I WAlnut 5-3455
1 4102 Archer Avė.
I CHICAGO 32, ILL.
| FRontier 6-6399
| 1313 Addison Road
Į Cor. Superioi’ & 71 St.
| CLEVELAND 3, OHIO
j UTah 1-0807

| Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE,
! O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.
MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 28. N. Y.
LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 

683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923

ANdrew 8-8764

346 Third Ave.

GRant 1-3712

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

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

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

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

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6 ;• sekmadieniais 9-4.
332 Filmore Ave. 
Buffalo 6, N. 1. 
Tel. MOhawk 2674 

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

100%

MOŠŲ SKYRIŲ RAŠTINES: 
808 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. ANdrew 8-5010 

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

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

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

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

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

Klauskit! piln< katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.



Liūdnas prisiminimas

Gruodžio 6-oji diena . . . toji diena, kurioje

\GOTA KLIMTENE
palikdama liūdesyje savo šeimą—

MOTIEJUS—vyras

sūnus ir duktė

I oufVanPA Maco I svetainėje. Plačiau Lawrence, IVlaSS. bus parašyta vėliau “Lais-
Maple Parko banketas, į vŪie • & Lenkauskas

lapkričio 22 d., gerai pavy- į 
ko. Žmonių buvo ne tik vie-! 
tinių, bet iš Haverhill, Na-j 
shua, Lowell ir kitur. Susi- ■

Gavo liūdną žinią
Walteris Brazauskas 

seniai gavo iš Lietuvos liūd- 
Dauguma apgailestavo, kad na žinią. Lapkričio 4 d. mi

rė jo motina Domicėlė Bar- 
tušienė, apie 72 metų. Ji 
gyveno Papartinių kaime, 
Seredžiaus rajone.

Liūdesyje liko Lietuvoje 
duktė Atvira Bartušienė,

Jo- 
anūkė

ne-

vasaros parengimai baigė
si, nebus progų šiame par
ke gražiai laiką praleisti ir 
tyru oru kvėpuoti, parkas 
žiemai užsidaro.

Bet ir žiemos laiku nesė
dėsime rankas, sudėję. Yra traktorininkas anūkas 
daug progų darbui. Dar vis 1 nas ir gimnazistė 
eina “Laisvės” ir “Vilnies” ■! Kaune. Amerikoje liko du 
prenumeratų vajus. Pasi-'sūnūs: Kazys gyv. Hartfor- 
darbuokime! Užrašykime i de, Walteris, žinomasis Lie- 
“Laisvę” saviškiams į Lie-■ tuvių kultūrinio centro dur
tuvą, tai jie turės žinių iš buotojas. ir aidietis, — For- 
Amerikos. “Laisvė” ir “Vii-' ėst Hills. N. Y. Jiems reiš- 
nis” daug žinių talpina iš į kiame užuojautą^ 
viso pasaulio, o ypatingai iš i 
mūsų senos tėvynės. Lietu- į 
vos. “Laisvė” yra susirišus 
su Lietuvos rašytojais ir 
nuolatos pateikia teisingų 
žinių.

Petras Milus štai taipjau 
ir padarė. Jis padavė man 
$12 ir paprašė užrašyti 
“Laisvę” jo broliui, kaipo 
Kalėdų dovaną, kuris galės 
per visus metus džiaugtis 
tokia dovana.

—o—

Dar apie “Laisves” koncertą Mirė M. P. Ballas
Jau antradienio “Laisvė-1 Daugelis mūsų koncerto 

je” buvo pranešta, kad mū-Į lankytojų jau išsiilgusiai 
su metinis koncertas praė- • laukė Amelijos Young( Jes- 
jusį sekmadienį visapusis- kevičiūtės) pasirodant. Ir 
kai gerai pavyko. Buvo i mūsų . 
pranešta trumpai, nieko ne 

'pasakant apie koncertą iš-i nų, pasirinkdama. Jos skar- 
| pildžiusius artistus. Na, o ; dus, melodingas operetiškas 
apio juos reikia šis tas pa-; balsas užpildė visą salę. A- 
sakyti. Kiekvienas jų įdėjo melija Young jau gerai iš- 
daug darbo ir energijos pa- lavinta Įgudus solistė. Net 

įsiruošimui atlikti savo už-i ir pačiose žemiausiose na- 
duoti. Kiekvienas stengėsi' tose ją girdėsi bet kurioje

Amelija mūsų nesu-
3. Atliko ji keletą dai-

laidotuvių direktorius
Ballas - Bie- 
gruodžio 1-ą 
savo namuo-

Matthew P. 
liauskas mirė 
dieną, staiga, 
s e Lake Ronkonkoma, L. L,
N. Y. Pašarvotas Ballas 
Funeral Home, 660 Grand 
St., Brooklyne. Laidotuvės

duoti.
padaryti programą gražia, salės vietoje, ko, deja, kar- 
patrauklia. Jiems tai ir tais negalima pasakyti apie 

! j pasisekė, nes iš tikrųjų pro- kitus dainininkus. Ypač 
i grama buvo įvairi, įspūdin- mūsų jau senoko amžiaus 
ga. publikai be galo sunku pa-

Paimkime mūsų Aidą, > gauti dainos melodiją, kai 
kuris, mūsų gabiosios mo-, net ir labiausiai susikaupus 
kytojos Mildred Stensler į s u n k u dainininko balsą 
vadovaujamas, koncerto ro- “pagauti,” o tokių momen- 

i gramą atidarė. Sudainavo1 tų pasitaikė šiame koncer-] 
| tik tris daineles (“Ban- te. Į tai reikia atkreipti dė-1 kiaušiais 
iguokite dainos, 
! sėj Nemunėlio” ir “Štai i kams.
I mėnulis”), bet dainavimas j kia, 
buvo atliktas ] 
gražiai ir gabiai.
te, ką norite, bet man at- švaros.
rodo, kad mūsų Aidas dai-, irgi reikia vengti. Bet ko- 
nuoja puikiai. Dar ir kitas kia kraštutinybė pakenkia 
dalykas: Aido sąstatas da-į įspūdžiui, kurį solistas no- 

I ro gražų, malonų įspūdį., ri ir stengiasi palikti klau- 
i Yra kuo pasididžiuoti! povuose. Amelija mums pa

ir mes iškvietėme ją 
ekstra padainuoti.

Labai publikai patiko E-

“Anoj pu- m e s i o visiems daininin- 
ir “Štai i karus. Tai, žinoma, nerciš- 

, kad dainininkas turi 
nepaprastai be dienios ir micros iškelti 

Sakyki-į balsą, iki nustojimo lyg- 
Tas irgi bloga. To 

irgi reikia vengti.

ryto, po apeigų Karalienės 
Angelų bažnyčioje.

Liūdesyje liko žmona An
na, trys broliai, sesuo ir ki
ti giminės.

Bieliauskas jaunesniuose 
metuose yra veikliai daly
vavęs kai kurių vietinių 
draugijų gyvenime. Savo 
profesijoje buvo sėkmingas 
ir malonus žmogus.

Bieliauskas pasiskųsdavo 
širdies nesveikata, tad pas-' 
kiaušiais keleriais metais! 
pats daugiau ilsėjosi, o įs
taigos reikalus sėkmingai 
vykdė jaunas io įstaigos ve-į 
dėias Albert Balton.

Rep.

k .'i1 •f'

ONA NEČIUNSKIENE
Mirė gruodžio 7, 1954 m-

Jau penkeri metai, kai mirtis atskyrė mano mylimą 
gyvenimo draugę ir mergaičių motiną.

,Mes jos liūdime.

KAZYS NEČ1UNSKAS, vyras
ADELE ir ALDONA, dukterys 
EILEEN ir MIKE anūkai
J. WILSON ir B. FARREL, žentai

Visuomet skaudu netekti 
tėvų. Tačiau juo skaudės-j 
n is šis smūgis tiems mūsų 
draugams, kurie, šaltojo 
karo ledams pradėjus lūžti, 
tikėjosi už keleto mėnesių, 
ar metu kitų, su savo my
limaisiais dar pasimatyti.

Rep.
FOR RENT

Lawrence apsigyveno pa- ki irimai, 
žangietis Franas Shernaus, 
kuris pirmiau gvveno W. I 
Lynn. Jis susipažino suMi-l 
liene ir suėjo į šeimynišką: 
gyvenimą. Malonus žmogus,! 
lankosi į parengimus. Lin
kiu naujavedžiams daug 
laimių!

—o—
• Maple Parko bankete at
sisveikino Antanas Lapins
kas ir išvyksta į Floridą! 
šešiems mėnesiams laiko. | 
Linkiu jam laimingai nu-1 
vykti ir ten vakaci jas pra-; 
leisti.

! LDS pietūs atidėti
Šiuomi pranešame, kad 

LDS 13 kuopos pietūs, į!u-

Ekstra
štai svarbus pranešimas'

visiems lietuviams. Gruo- ■
džio 13 d., sekmadienį, 6-tą į rie turėjo Įvykti gruodžio
vai. vakare, bus rodomas
nepaprastai gražus ir dide- ■ sausio 10 dieną. Dalykas ta-

trepsėti su i lis filmas iš Lietuvos. Jo pa- me, kad gruodžio 12 d. New

iie pasirodė dviemis atve-' 
jais. Tai šoko, tai šoko!; 
Net ir seniems k a u 1 a m s ; 
kartais kildavo mintis kel-’ 
tis, šokinėti ir 
tais gražiais jaunais 
nėmis!

Nežinau, ka’ būtų darę 
musu solistai, 
tu turėję gabiosios akompa- 
nistes Ann Salyk. Puiki ji tą film . • . - . < • ‘ 1 * 1  1 1 . •

13 d., nukelti į 1(960 metų

Jersey yra ruošiamos drau- 
; gams Matuliams išleistu- 
' vės. Daugelis New Yorko

žmo-1 vadinimas “JULIUS JANO
i N IS”. Tai filmas, kuris pa 
i vaizduoja to įžymaus l otu

jei jie nebū-jvių tautos poeto gyvenimą,; lietuvių norės ten dalyvau-

Dar kartą labai gražiai1 <0 
pasirodė mūsų mieloji ar
tistė solistė S. Kazokaitė.
Nors po choro visuomet ■ ienos Brazauskienės ir Ne- 
solistui esti nelengva pasi- i lės Ventienės duetas. Karš- 
gauti publikos dėmesį, bet! tai ir nuoširdžiai mes joms 
mūsų Suzannai pavyko tai i plojome po kiekvienos dai- 
padaryti su tokiomis melo- neles. Abidvi dar, palygin- 

dainelėmis kaip ti, jaunos moteriškės, pui- 
Vai pū- kios artistės, malonios 

” I draugės, veiklios aidietės. r
Bet kas galima pasakyti, 

•kas dar iki šiol nebuvo vie- 
Arba štai mūsų grakščio- j nu ar pitu kartu pasakyta 

ji Elenutė Brazauskienė, apje mūSų mylimąjį, pla- 
jau nebepirmas kartas gir- čiausiai išgarsėjusį* duetą 

iš Usterio — Oną Dirve- 
lienę ir Joną Sabaliauską Y 
Ir vėl jis buvo šviesi šio 
koncerto pažiba. Jiems pi
anu ako m p a navo Helen 
Smith (Janulytė), gražuo
lė usterietė, o smuiku Us-1 
terio Aido choro mokyto-i 
jas, senas, įžymus muzikas | 
Jonas Dirvelis. Gal tik to- i 
dėl mes juos paleidome nuo 
estrados, kad daugeliui mū
sų įskaudo rankos beplo- 
jant. Nuoširdžiai dėkoja
me šiam šauniam duetui už 
nepasididžiavima atvykti ir 
mus taip gražiai ir malo
niai palinksminti.

i Buvo dar vienas duetas, 
j tai Elena Brazauski-enė ir 
Philip Letich, kuris, beje, 
davė ir solo ir puikiai pa
sirodė. Šis duetas davė 
mums tokias dainas, kaip 
“Moscow Gypsies” ir “Oh, į 
Return to Me”. Visos dai
nos buvo gražiai, įspūdin
gai atliktos.

Nepaprastai šauniai ir 
vėl pas mus pasirodė uk
rainiečių šoke j ų grupė. 
Kaip visi kiti artistai, taip

dingomis
“Temsta dienelė, “
tė, pūtė,” arba “Ilgesys.
Už tai mes gražiai, gau- i

I šiai, nuoširdžiai paplojome. į

APTS. FOR RENT
Pelham Bay Sekei joj- Bronx. 

Į Nauji 3’4 kambariai. Du privatiš- 
’. Daug žemės, galite nau

dotis maudymosi, žuvavimo ir lai
velių privilegijomis. Turite maty

ti. $150. S Y. 2-0201. (92-94)

dėtas didelio talento sopra
nas. Ti-ek savo maloniu 
balsu, tiek artistišku užsi
laikymu ji jau yra tapusi 
mūsų pažangiosios visuo
menės nuoširdžiai pamylė
ta artistė. Labai vykusiai 
ji mums padainavo “Ru
duo,” “Grįžk į Sorentą” bei 
“Žydi tautų draugystė.” 
Kaip Suzanną, taip ir Ele- 
nutę būtinai iškvietėme dar 
mums pridėti po dainužę.

LAWRENCE, MASS
i*w

Bus rodomi

Spalvoti paveikslai iš Lietuvos

nistė. Didelė garbė buvo 
mums turėti ją šiame kon
certe.

mūsų koncerto turinį, 
gai jo nepamiršime.

Rep

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

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

MĖSOS IR WURSTWAREN J

i kovas ir kūrybą. Tie, kurie 
lą mate, teigia, jog

: gal tai bus geriausias iki
; šiol Lietuvoje padarytas
' filmas. O filmą mate tie, 
kurie praėjusią vasarą lan-

i kesi Lietuvoje.
Tad ateikite, visi ir visos! 

Gailčsites, kurie patingėsi
te ir filmo nepamaty. ite! 
įėjimas nemokamas.

Filmo rodymas įvyks Lie
tuvių Kultūriniame Centre, I 
kampas Liberty Avė. ir 102 

j St., Ozone Park, N. Y.
Kviečia LLD 185 kp. i

ti. Nenorime pakenkti tam 
svarbiam ir labai vertin
gam parengimui. Tad ruoš
kitės pas mus didelius pie
tus valgyti sausio 10 dieną.

LDS 13 kuopa

Bušų vairuotojų streikas 
atidėtas iki gruodžio 14-tos 
dienos. Per tą laiką 
kompanijos ir unija 
kontrakto reikale.

busu 
tarsis

ELIZABETH, N. J., IR APYLINKĖ

A. MATULIO
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENĖ

BUS ŠEŠTADIENĮ

Gruodžio 12 December

Paieškojimas
Ieškau švogerio Edvardo 

mavičiaus, kilusio iš Joniškio 
telio, Šiaulių apskr., 
JAV i Rusija 1922 m. Girdėjom, kadi 
gyvena Leningrade. USSR. Prašo
me rašyti: B. Chuberkis, 182’Z> *N 
St., So. Boston, Mass. 27, USA.

(93-94)

Ktiral 
mies 

išvykusio i:

PARDUODAMAS PUIKUS
SAEDYTUVAS—REFRIGERATOR

Žmonai mirus, J. Cedronas par
duoda neseniai pirktą šaldytuvą 
(refrigerator). Kam reikalingas, 
galite pasinaudoti puikia proga. 
Kreiptis bet kada: Mr. Cedronas, 
59-68—58th Avė., Maspeth, N. Y. 
Telefonas: TW. ‘.-'6337

- Gruodžio 26-tą dieną tu-! 
rėsime paveikslus iš Lietu- į 
vos. Su pirmąia lietuvių tu- į 
ristų grupe ten lankėsi Dr. j 
Stanislovaitis ir jo žmona, j 
Jie nutraukė 450 paveikslų 
Lietuvoje. Paveikslai bus 
spalviniai. Jų rodymas įvyks

šeštadienį, Gruodžio 26 December
PROGRESYVIŲ RUSŲ SVETAINĖJE 

į 287 Erving Avė.
Pradžia 7-tą vai. vakaro —:— Įėjimas nemokamas

Paveikslus rodys Dr. J. Stanislovaitis
kuris važinėjo Lietuvoje su pirmąja lietuvių turistų gru
pe. Jis pats nufotografavo įdomiausias vietas, turi 450 
skirtingų paveikslų. Kviečiame Lawrencaus ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti ir pamatyti juos. Rengėjai

Bostono ir apylinkes lietuviai tuos paveikslus matys 
gruodžio 27 dieną.

Siųskite Giminėms Kalėdinius Dovanų Paketus

®
J Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

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

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

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 1-----------------  — ------
651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

78—2nd Ave.
New York 3, N. Y.
O Reg on 4-1540

832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAInut 8-1747

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet. 
^4241 N. Ashland Avė.

Chicago 22, Ill. 
HUmbbldt 8-2818

107 S, Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnklrk 5-6550
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RUSŲ NAME
408 Court St., Elizabeth, N. J.

VAKARIENĖ BUS DUODAMA 7-tą' V AL.

Mildred Stensler sudarys meninę programą
Drg. A. Matulis pilnai užsitarnavo tinkamo pagerbimo 

bei išleistuvių už jo ilgametį ir nuoširdų darbavimąsi 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo labui. Todėl LDS 3-čia 
Apskritis rengia jam šią išleistuvių vakarienę.

Bus įvairaus skaniai sutaisyto valgio ir gėrimų.
Kviečiame LDS narius ir pašalinius būti su mumis.

Jūs Turite Pasimatymą šį Vakarą 
BH-HTERERE) nA’.'.ROCK.

n| ' ^ur Salėsite šokti su bile gražiausia panele mieste . . . stebėti
■ f / / TY • • • žaisti shuffleboard . . . linksmai pasikalbėti . . . arba
■ | Į / šiaip sau pasėdėti. Tai vienas iš maloniausių būdų praleisti ramiai
L I / / vakarą. Vyrai visokio amžiaus ... 80 iki 18 . . . linksmai pra-
f Į/į / leidžia laiką' Bluebird’s draugiškoj atmosferoj per 21 metus. Tad,r //JI kviečiame ir jus ateiti šj vakarą j

Dancing daily 8 P. M.-2 A. M. 838 BROAD STREET, NEWARK Closed Monday

MERGINOS—MERGINOS
21 IKI 81 METŲ AMŽIAUS 

Užsidirbkite $100 i savaitę, va
karais nuo 8 vai. vak. iki 2 vai. 
ryto, kaipo ŠOKĖJOS. Patyri
mas nereikalingas. Kreipkitės 
asmeniškai vakarais, tarpe 6 ir 
7 vai.

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

Uždara pirmadieniais

Help Wanted Fema
REGISTERED NURSES, 

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

SUPERVISORS. $325 per 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.

Gene
night, 
every 
night

(91-97)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

:: Newark 5, N. J. . !
MArket 2-5172 !

• 426 Lafayette St. ;
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