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KRISLAI
Nebeiškenčia 
Gatava vakarienė. 
Ji “netinkama.” 
Rauda ir pelnas. 
Būtą klaid a. 
Svarbi sueiga.

Rašo V-a

Garsiai prabilo unijos or
gane “Pilot” marininkų unijos 
viršininkas. AFL-CIO vice
prezidentas Joseph Curran. 
Jis reiškia susirūpinimą atei
nančiais rinkimais.

Curranas klausia: “Kas 
atsitiko su darbininkų drau
gais ?”

Jis apgaili, kad. pereituose 
rinkimuose figūravę kaip dar
bininkų draugai, daugelis 
kongresmanų darbininkus ap
gavo. Jie įvedė aršiausią (po 
Taft-Hartley) įstatymą. Cur
ran abejoja: “Ką dabar lai
kyti draugu?”

Gerai, kad viršininkas susi
rūpino. Bet tikrų draugų ras
ti nebūtų sunku, jeigu jis to 
paklaustų pas savo 
jamus eilinius narius. Juk! 
jie jau eilė metų sako, kadį 
unijistams draugų reikia ieš-1 
koti ten, kur jie yra—pačiose į 
unijose ir 1

Ar baimė stumia Demokratų 
į partiją nuo demokratijos? 
' New Yorkas.—“DemoKra- 
i tų partijos vadai labai nu- 
i sigando, kad Respublikonų 
į partijos vardas pakilo”, ra
šo kolumnistas W. Law
rence. “Jie bijo, kad taikos 
klausimas duoda Respubli
konų partijai didelių progų 
laimėti 1960 m. prezidenti
nius rinkimus”.

Kolumnistas nurodo, kad 
Demokratų partijoje yra 
sumišimas. The Democratic 
Advisory Council posėdžia
vo per tris dienas ir iške
pė pasiūlymus 1960 metų 
rinkiminei kampanijai, ku
rie neatitinka demokrati-

niai nusiteikusiu žmonių 
minčiai.

Demokratų vadai mano, 
kad pasiuntimas į Tarybų I 
Sąjungą vice-prezidento R. į 
N iksono, a t s 11 a n kymas i į 
mūsų šalį Chruščiovo, da
bartinė Eisenhowerio ke
lionė Azijoje ir Europoje, ir 
jo planas vykti į Tarybų 
Sąjungą, pakėlė Respubli
konų partijos vardą.

Demokratų vadai įpuolę į 
nusigandimą, pasiduoda pie
tinių valstijų reakcijai. Tas 
jau pasireiškė jų vadų pa
reiškimuose t a r p tautinės 
politikos ir namų reikalais.

Išvytas iš Lenkijos--
4 O J * v *1* ® V

vadovių- niekina jos žmones
ius. Juk J

“LAISVES” VAJUS '„-n..,. ™j.s
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

Vajus prasidėjo su 1-ma diena spalio ir/baigsis su 
ansio—Jan. 31, 1960.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
3648 
3248 
1868 
1840 
1836 
1798 
1280 
1110 

972 
912

Waterburio vajininkai ..........................................
New Jersey vajininkai ....................................
R-Ka , Los Angeles, Calif.....................................
Balt i m ores vajininkai . .. ........................................
Philadelphijos vajininkai ....................................
Braaklyno vajininkai .............................................
Pittsburgh^ vajininkai ..........................................
K. Kasu lis, Worcester, Mass...............................
Rachesteno vajininkai ............. ............................
S. Penkauskas—J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M.

jungiasi kovai už laisvę
Santiago, Čilė. — Čionai į Karakas mieste, tai yra, Ve- 

įvyko Čilės darbininkų imi-' nezuelos sostinėje.
jų suvažiavimas. Dalyvavo i Clotario Blest, Čilės dar- 
apie 2,000 delegatų ir atsto-; bo unijų sekretorius, kurį 
vavo 500,000 darbininkų.i remia komunistai ir krikš- 
Suvažiavimas užgyrė Ku- į čionys - demokratai, parėmė 
bos ir Venezuelos darbo u-; Salino pasiūlymą.
nijų rezoliuciją — organi-i Suvažiavime dalyvavo 
žuoli Lotynų Amerikos dar- Marcei Braz, Francūzijos 
bo unijas kovai prieš užsie-1 metalo darbininkų vadas; 
nio imperializmą. Tokiu bū-į jis atstovavo Pasaulinę Dar
du jau trijų šalių unijistai; bo Unijų Federaciją. Kini- ‘

Lotynų jos darbo unijas atstovavo 
Liu Čang-šenas, o Tarybų 

Salinas, Į Sąjungos—P. Pimenovas ir 
vadas, i V. Tutunovas. Dalvvavo ir

Lotynų broliški delegatai nuo visų 
Amerikos darbo unijų su- Lotynu Amerikos šalių dar- 
važiavimas būtų sušauktas i bo unijų.

jungiasi kovai už 
šalių laisvę.

Bernardo Perez
Venezuelos unijų 
pasiūlė, kad visų

256
252
216
216

K. Naravas, Shenandoah, Pa.
L. Tilwick, Easton, Pa..............
Vera Smalstis, Detroit, Mich.
V. Kvetkas, Cambridge, Mass.
P. J. Anderson. Rochester, N. Y. 144
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 
Bridgeport, Conn.........................

K. Urban, Hudson, Mass.
P. Dambrauskas 
Haverhill, Mass...................
Valinchus, Pittston, Pa.......
Kuzmickas, Girardville, Pa.

J K. Alvinas,
San Francisco, Calif.......

288 J. Adams, Grand Rapids, Mich.

M. Uzclavinis, Norwood, Mass. 896
So. Bostono vajininkai ............. 844
New Britain, Conn.................... 672
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 668
Scranto.no vajininkai ...........

i S. Puidokas, Rumford, Mo.
I LLD Moterų kuopa,

N. Y..........

Adlai Stevensonas 
prieš darbininkus

New Yorkas. — Institute ' Stamford,' 
of Life Insurance, Waldorf-N- Patkus, New Haven, Con. 

Astoria viešbutyje, buvo į R 
surengęs banketą. Kalbėjo į 
A. Stevensonas, Demokratų į 
partijos vadas. Jis pasisakė i 
už tai, kad ----
Taft-Hartley įstatymu tu
rėtų būti suteikta preziden-

488
458 c.

108
108

72

Viena. — Čionai atvyko
The New York Times’o”

......  .. kitose‘d^binlnkį! korespondentas A M. Ros- 
erganizacijose. o ne fabrikai!-1 enthal, kurį Lenkijos vy- 

‘............................ . riausybė išvijo už siuntinė
jimą neteisingų žinių.

Jis pasakoja ir į savo lai
kraštį rašo straipsnius, že
mindamas Lenkijos žmonių 
s 
siekimus.

Rosenthal pasakoja, kad
būk Lenkija nevaidina pa-, 1 "^o'’ darbininku
šaulyje žymios roles ir vėl | 
“pasidavus TSRS komunis
tų įtakai”.

tų ir bankierių partijose.

“Dažnai pamatysi Maskvos 
gatvėse moteris skubinant na- 

su triaukščiu puodu ran- 
Rc»se,” rašo newyorkiečio dar- 

bYninkų laikraščio The Work
er korespondentė M a r g r i t 
Pittman.

Ji rašo, jog daugumoje iš 
1060 mieste esamų valgyklų 
maskvietės gali vakarieniauti 
su visa šeima arba gauti ga
tavą pilnutinį valgį parsineš
ti namo. Siekiama to, kad 
dirbančioji moteris ir motina 
visiškai nemokamai gautų val- 

• , gykloje gatavą valgį sau iri 
šeimai, išsilaisvintų nuo virtu-1 
vinės naštos.

Binghamton,
, Conn.

Chicago, Ill.Šcnkcvičienč,
■ Chester, Pa. ...
į V. Žilinskas, Plymouth, Pa.

444
420
396
360
336

72
72
36

3b
36

Naujų prenumeratų prisiuntė newbritanietis, ir So.
pasiremiant postonuj pasidarbavo A. Kandraška.

;antvarką, liaudį ir jos at- tui galia sulaikyti streikus.
Stevensonas išstojo prieš Į 

darbininkų ^unijas. Jis sa-

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini- 
Tąsa 6-tame pusi.

Mirė arkivyskupas
J. Skvireckas

Gruodžio 3 d. Austrijoje 
mirė arkivyskupas J. Skvi-Ryšium su iškilusiu televi

zijoje skandalu paskelbiama reckas. J1S jau. buvo 86 me-
neįsivaizduojamų dalykų. Ma
ne ypatingai nustebino new- 
yorkiečio korespondento Mike 
Newberry parodymas apie TV 
valdovų atsinešimą į Mrs. 
Roosevelt.

Korespondentas sako, kad 
velionio prezidento našlė Mrs. 
Eleanor Roosevelt jau eilė 
metų pageidavo turėti nuola
tinę TV programą, bet ji ne- 

i galėjo gauti vietos. Dėl ko? 
J* Kompanijos sprendė, kad 
“ jos/buvimas “ginčijama figū

ra"'nepadėtų parduoti 
programose garsinamas 
kės.

Viena žymiausių šiuo 
pasaulyje, gilios išminties, di
džių patyrimų moteris, Mrs. 
Roosevelt palikta tylėti. Gi 
programose dažnai niekalus 
tauškia arba aršią ppešliau- 
dišką propagandą bliafc-ja nie
ko naudingo negalintieji pa
sakyti asmenys.

tose
pre-

metu

tų amžiaus. Nacių okupaci
jos laiku Lietuvoje jis ėjo 
su hitlerininkais.

Pereitame “L.” numeryje 
tilpo R. Mizaros pasikalbė
jimas su Kanauninku J. 
Stankevičium. Ten Mizara 
rašė, kad Skvireckas “gyve
nąs antrąją vaikystę, jau 
ir nekalba kaip reikia... Bi
josi mirti, nedrįsta atsigul
ti—miega sėdėdąmas, ka
dangi jaučia: kaip greit at
siguls, taip jau. ir neatsi
kels”.

Retai praeina diena, kad 
geležinkelių kompanijos ne
raudotų, jog negali išsiversti. 
Bet štai tik paskelbtas Labor 
Research Association leidinė
lis Railroad Notes (už gruo
dį) pažymi, kokios tos “bė
dos.”

Vienais tik 1958-ais metais 
kompanijos išmokėjo savo šė- 
rininkams 377 milijonus pro
centais ir 362 milijonus di
videndais. LR apskaičiavo, 
kad kompanijos galėjo savo 
darbininkams pridėti algos po 

metams ir pačios bado 
dar nekentėtų.

JAV KARO LAIVAI IR 
LĖKTUVAI PAKISTANE

Karachi.—Pirm preziden
tas Eisenhoweris atskrido į 
Pakistano sostinę, čia at
plaukė du Jungtinių Valsti
jų kariniai laivai. Vienas iš 
jų atsivežė aštuonis heli- 
kopterius-lėktuvus, kad pre
zidentas galėtų skraidyti 
Pakistane, Indijoje ir Af
ganistane.

Pekinas.—Kinijos vyriau
sybė amnestavo 11,000 kali
nių, buvusių politinių pra
sikaltėlių.

Retkarčiais pasitaiko susi
tikti draugą, kuris tikisi, būk, 

(Tąsa 6-tam pusi.)

New Yorkas. — Vakarų 
delegatai Jungtinėse Tauto
se vis dar triukšmauja prieš 
Vengriją ir Tarybų Sąjun
gą. Vengrijos atstovas sa
kė, kad jie kišasi į šalies 
vidaus reikalui

taika ir 
karo kurstytojai

Washingtonas. —Neseniai “rusams negalima pasitikė- 
Tarybų Sąjungos premje- ti”, kad su jais nereikia 
ras tarpe kitko pareiškė: tartis.
“Mūsų dienomis taikus sam
būvis — tai realus faktas, 
o ne kažkieno prašymas ar
ba pageidavimas. Tai —ob
jektyvus būtinumas, kurį 
sukelia dabartinė padėtis 
pasaulyje, dabartinis žmo
nių visuomenės vystymosi 
etapas. Abi svarbiausios da
bar žemėje esančios siste
mos turi ginklus, kurie su
keltų pražūtingus padari
nius, jeigu būtu panaudoti. 
Kas dabar pareiškia, kad ne
pripažįsta taikaus sambū
vio ir prieš jį polemizuoja, 
tai faktiškai yra už karą”.

Taip samprotauja visi, ku
rie nuoširdžiai stoja už ka- 

‘ socialistinio 
dyti raketomis į lėktuvus ir į pasaulio koegzistenciją ir 

: gyvenime įrodymą, kuri 
santvarka yra žmonijai ge
resnė.

Demokratų partijos De- 
* mocratic Advisory Council 
tik išleido ilgą pareiškimą, 
kaip ir 1960 metų preziden
tinės rinkimų kampanijos 
platformą. Jie pripažįsta, 
kad atominiai ginklai gal 
sunaikintų civilizaciją”,‘bet 
tuo pat kartu užkimšo savo 
pareiškimą neigimais Tary
bų Sąjungos, Kinijos ir vi
so socialistinio pasaulio. 
Dar keisčiau, kad jie pasi
sako prieš viršūnių vizitus 
vieni pas kitus. Jie pasako
ja, kad “viršūnių konferen
cija neduos tikrosios tai
kos”, o valstybių “vadų na- 
rašai neužtikrins taikos”.

streikas įrodė “streikų pa
vojų visuomenės r e i k a- 
lams”. Jis tvirtino, kad 
“kiekvienas sutiks, kad tas 
neturi pasikartoti”.

Jo kalbos tonas nukreip
tas prieš darbininkų strei
ką. Jis “pamiršo”, kad plie
no kompanijos darosi di
džiausius pelnus ir atsisako 

i pakelti darbininkams algas.

' BRANGUS IR DIDELIS 
' NAUJAS KARO LAIVAS

Bostonas.—Naujas Jung
tinių Valstijų karo laivas— 
naikintuvas “Dewey” jau 
įsijungė į laivyno veiklą. 
“Dewey” yra 5,600 tonų į- 
talpos, tai du kartus dides
nis, negu šios rūšies laivai 
buvo pereitame kare.

Jis apginkluotas galinga 
artilerija, torpedinėmis tū
bomis, turi įrengimus sau- į pitalistinio ir

submarinus. Jis kainavo 
pie 50 milijonų dolerių.

a

EUROPOJE SIAUTĖ 
BAISIOS AUDROS

Londonas.—Dideli lietūs 
ir 75-ių mylių vėjas siautė 
nuo Pabaltijo iki Graikijos. 
Audra padarė didelių nuos
tolių. Jau žinoma, kad 
skendo keturi laivai ir 
vo apie .100 žmonių.

JAV užsienio šnipavimo 
(Central Intelligence Agen
cy) viršininkas Allen Dul
les, brolis buvusio Valsty
bės sekretoriaus, taip pat 
piktai išstojo prieš koegzi
stencijos obalsį.

NATO vadai su didele pa
skuba ginkluoja Vakarų 
Vokietiją, kuri dabartiniu 
laiku yra didžiausia karo 
kurstytoja. Admirolas H. 
Rickoveris šaukia už staty
mą atominių submarinų. 
Ginklų ir amunicijos ga
mintojai, kurie iš to darosi 
didelius pelnus, viską daro, 
kad nebūtų mažinamas ap- 

! siginklavimas. Visos reak
cinės jėgos daro viską, kad 
prezidento E i s e n h o werio 
kelione pavertus į sutvirti
nimą karo pasiruošimo ir 
karinių sąjungų.

Lenkija neįsileis
“T.” korespondentu

Varšuva—Lenkija išvijo 
‘The New York Times’o” 

korespondentą A. M. Rosen
thal. Jis išvykęs į Europą 
pradėjo dar daugiau netei- 

Tarybų Sąjunga suteikė ‘ singų žinių rašyti apie Len- 
milžiniškos pagalbos. Tik kiją, o tas laikraštis jas 
pastaruoju laiku ji paskoli- spausdinti,—sako Lenkijos 
no Afganistanui $250,000,-, vidaus, reikalų ministras. 
000. Jos inžinieriai ir techni
ka nutiesė daug keliu, pa
statė užtvankų, pravedė įri- 
gaciios kanalų. Ir dabar iš 
TSRS yra apie 1,500 inži
nierių ir technikų, kurie 
vadovauja įrengimui fabri
kų. dirbtuvių, užtvankų, jė
gainių, namų statybai ir 
pakėlimui žmonių kultūros.

Afganistanas gavo pagal
bos ir iš Jungtiniu Valsti
jų, apie $51,000,000 įrengi
mui jėgainių Helmand klo
nyje. '

T. Sąjungos pagalba 
Afganistanui

Kabulas. —Afganistanas 
buvo labai atsilikusi šalis. 

: Darbo žmonės sunkiai dir
bo, bet vargo, badavo ir 
kentėjo nuo ligų.

Vėliausios žinios
Panama. — Colombijos 

lėktuvas su 46 keliauninkais 
dingo virš jūros.

Havana.—Amerikietis A. 
F. Young pabėgo, kurį die
na prieš tai nuteisė 30 me
tų kalėjimo.

New Delhi. — Preziden
tas Eisenhoweris jau Indi
joje.

nu- 
žu-

JAV DUOS PASKOLOS 
PAKISTAN UI

Washingtonas.—Tą pačią 
dieną, kai iš Pakistano atė
jo žinia, kad ten karštai 
priėmė Eisenhower}, tai čia 
paskelbta, jog JAV duos 
Pakistanui $22,000,000 pa
skolos.

Paryčius. —Francūzijos 
prekyba su TSRS padidėjo^

RADIJO RYŠIAI TARP 
JAV IR TSRS FARMER1Ų

Maskva. —Iš Kostromos 
srities tarybinis “Krasna- 
ja” ūkis per radiją pakvie
tė amerikiečius iš Oneida 
apskrities, New Yorko vals
tijos, apsikeisti žiniomis. O- 
neida apskrityje yra 1,800 
pieno pristatymo farmerių. 
Jie priėmė pakvietimą 
karta į savaitę apsikeis 
niomis.

Havana. — Majoras E. 
Guevara, pažangus žmo
gus, eis žemdirbystės ir fi
nansų ministro pareigas.

Bethlehem, Pa. —Lėktu
vui susimušus. į kalną trys 
žmonės užmušti ir vienas 
sužeistas.

Budapeštas. —Vengrijos 
darbininku partija pasitiki 
Janos Kadaro vadovybei.

irv • 
Zl-

Lausanne, Šveicarija. — 
Charles Chaplino žmona 
pagimdė dukterį. Tai jau 
septintas jų vaikas.

San Antonio, Texas. — 
Randolph Air Force bazėje 
per metus mokosi 100,000 

Atskiri ju vadai dar to-1 lakūnų ir kitu specialistu, 
liau eina. Buvęs preziden- Orlaivyno bazėje yra 2,800 
tas Trumanas šaukia, kad lėktuvų.

Todėl Lenkija konfiskavo *** 
“Times’o” kopijas ir nelei
do pardavinėti, o užsienio 
reikalų ministras pareiškė, 
kad daugiau neįsileis “Tim- , 
eso” korespondentų į Len
kiją, nes jie kursto “šaltąjį 
karą prieš Lenkiją”.

Iš šalies tyrinės 
Kinijos atsiekimus

Hong Kongas.—Jungtinėse 
Valstijos nepripažįsta Kini
jos liaudies respublikos ir 
todėl neturi nei diplomatų, 
nei korespondentų apsikei
timo. Bet negalima nesi- . 
skaityti su tokios milžiniš
kos šalies gyvenimu, su 
650,000,000 žmonių, su jų 
pasisekimais.

Todėl čionai Jungtinės 
Valstijos įsteigė tyrinėtojų 
komitetą, kuris rinks žinias 
apie Kinijos atsiekimus ir 
ateities planus.

Vienas iš komiteto narių 
pareiškė: “Jeigu praneši
mai apie Kinijos, atsieki
mus ir būtų perdėti, tai vis 
vien reikia skaitytis su fak
tu, kad ii daro didelio pro
greso ir daug pasiekė”.

ŠEIMOS NTTžTTDYTOJAS 
IR PATS NUSIŽUDĖ

McAlester, Okla—Dr. B. 
Galbraith persiniovė kojos 
arteriją ir baigė savo gy
venimą. 1955 metais jis J- 
čirškimu (indžekted) įleido 
nuodų savo žmonai ir trims 
vaikams, kurie nuo to mirė. 
Daktaras buvo pasodintas 
visam amžiui i kalėjimą, . 
kur jis ir nusižudė.

Paterson. N. J.—Sulaukus 
108 metu amžiaus mirė G. 
D. Vecchio. Ji buvo seniau
sia moteris šioje anvlinkėie. 
Paliko dukra, tris sūnus,

Ivy Bluff, N. C.—Iš ka
lėjimo pabėgo 20 pavojingų 
kaliniu. Jie turi kulkosvai
di ir šautuvus. Keturi kali
niai užmušti sukilimo laiku. i22 anūkus ir 29 proanūkus*

Scranto.no
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O’W’ ~ OKas ka rašo ir sako
VIENOS BAŽNYČIOS 

DVASININKAI
O visgi atsiranda dvasi

ninkų su protu ir širdimi. 
Tokiais galima skaityti 
Metodistų bažnyčios pasto
rius. Jų tarpe esama nema
žai žmonių su liberališko
mis nuotaikomis.

Demokratu balsas del 1960 metu
DEMOKRATŲ PARTIJOS VADOVYBE turi suor- 

ganizavus Demokratinę patariamąją tarybą. Ji suside
da iš apie 30 asmenų iš įvairių šalies, kampų. Ji su
sideda iš parinktų asmenų. Jon įeina visa eilė buvu
sios Trumano vadovybės žmonių. Jų tarpe randame 
patį Trumaną ir jo buvusį valstybės sekretorių Ache- 
sona. v 9

ir apžvelgia padėtį.
“manifestus”. V ienas 
šiomis dienomis ir iš 
šių tūkstančių žodžių pareiškimas, 
kuris nustato Demokratų partijos 
rinkimams. Apie tai negali būti jo

iryba laikas nuo laiko susirenka 
Po to išleidžia pareiškimus bei 
tokių tarybos susirinkimų įvyko 
jo pasirodė pareiškimas. Tai še- 

Tai pareiškimas, 
gaires 1960 metų 
:ios abejonės.

š šimto tūkstančiu amerikiečiu ši ne- C 4- €

raštyje Al. Gimantas ra
šo:

“Vienas reporteris labai 
sąžiningai paruošęs visą 
medžiagą siunčia skubiai 
savajam laikraščiui/ kaip 
labai įdomią ir nevisiškai 
kasdieninę medžiagą. Bet 
entuziazmas labai greit tu
rėjo nuvysti, kai laikraštis

M-etodistų bažnyčios dva- j savo u0]ų korespondentą iš- 
sininkai turi sudarę Tai-|bara, girdi, nebandyk 
kos tarybą. Šiomis dieno-! mums daugiau siųsti tokios 
mis taryba laikė suvažiavi- Į me(]žiagoS...”

Tai pavyzdys klerikalinės 
netolerancijos. Į “Draugą” 
negali patekti nė mažiau
sias krislelis tiesos apie 

... . J Lietuvą. Jau jeigu už tokio i 
dimą atominių ginklų ir uz | nej<abo pasi kalbėjimo su 
priėmimą Kinijos į Jungti-1 /jmanu aprašymą Leonar- 
nes Tautas. i cjas §imutis dar išbarė savo

Gerai būtų, kad katalikų korespondentę, tai ką be- 
bažnyčios galvos pasimoky- kalbėti apie žinias iš pačios 
tų iš savo metodistinių ko-'Tarybų Lietuvos! Į
legų žmoniškumo. Toks “Draugo” ir visos i

i klerikalinės spaudos neįsi- ■ 
PAŽANGŪS UN1J1STA1 įleidimas tiesos apie Tarybų i 

Lietuvą yra did ž i a u s i a | 
siauraprotystė. Tai požy
mis didžiausio atsilikimo; 
nuo gyvenimo, nuo realy- i 
bes. Be to, juk tai ir kvai-1 
la tikėtis, kad amžinai sek-

> ‘Draugo” redaktoriams1 
į neprileisti savo skaitytojų ’ 
prie tiesos. Tiesa laimės,: 
tiesa paims viršų.

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS if SESIJA

Nuotraukoje: Aukščiausiosios Tarybos deputatai (iš kai
rės į dešinę) — Telšių rajono “Nerimdaičių” kolūkio 
pirmininkas Pranas Jonkus, Lietuvos KP Šiaulių miesto 
komiteto sekretorė Leokadija Diržinskaitė, Joniškio ra
jono vykdomojo komiteto pirmininkas Povilas Variakojis 
ir Kaišiadorių rajono Kalvių tarybinio ūkio direktorius 
Antanas Miklusis sesijos posėdžių pertraukos metu.

mą, kuris pasisakė trimis i 
svarbiais klausimais. Su
važiavimas pasižada dar
buotis už visuotinį ir pilną 
nusiginklavimą, už uždrau-

suk galvą Lietuvos pusėn. 
Visų padorių mūsų tautie
čių Amerikoje ateitis y<va 
čia — Tarybų Lietuvoje 
Visa kita nusineš srovė į 
Amerikos katilą ir ten jis 
suvirs bendroje košelieno- 
je. Ką gi ar maža iki šiol 
mūsų tauta savo gyvąja 
medžiaga papildė kitas 
tautas? Matyti, tas pro
cesas dar nebaigtas. Bet 
ką gali išsaugoti, verta iš
saugoti. Reikia už tai pako
voti !”

Visai teisingai d. Šim
kus protauja. Čia mes iš
nyksim kaip rudens rūkas, 
jokio pėdsako nebepalikę! 
Visa mūsų ateitis — Lietu
voje !

Laisvietis
ŽALDOKYNĖ” KOLŪKIO SCENOJE

Pažangiečių vadova u j a- 
ma tolimųjų vakarų Inter
national Longshoremen’s & 
Warehousemen’s Union pa
siuntė delegaciją į Tarybų

jis taikomas žmonių masėms skaityti ir suprasti. Se
nųjų partijų demagogai nesiremia masių supratimu jų 
programų. Jų programos būna padedamos į gurbą tuo
jau po jų priėmimo.

Trumpai suglaudus, Demųkratinės patariamosios j 
tarybos siūlymai susiveda į du taškus—į naminę ir i unijos, 
užsieninę politiką. Naminiuose reikaluose respublikonai i Taip ir reikia. Gerai 
kritikuojami ir smerkiami už ekonominius šalies ne- nors viena Amerikos darbi 
galavimus. Jie nemoką finansus tvarkyti. Jie imą per- ninku unija 
aukštus procentus už teikiamas paskolas biznieriams, karo 
Todėl bizniai neauga. Farmeriai taip pat skundžiasi j kaip žinia, Amerikos Darbo i 
savo likimu. A 
tini sveikatos i

! Sąjunga. Pakvietimą ga- • 
I vo nuo Tarybinės jūrininkų |

Bet kur iš to viso išeitis? Ko nori demokratai? I 
Veltui ieškotum konkretaus, aiškaus atsakymo į iškel
tas problemas. Vienas, demokratų pasiūlymas netgi dar 
labai pavojingas. Kalbėdami apie plieno darbininkų 
streiką ir “kraštui nuostolius”, jie reikalauja dar dau
giau ir aštresnių įstatymų—įstatymų, kurie aprūpintų | 
prezidentą didesnėmis, naujomis galiomis streikus lau
žyti. Jie nereikalauja atšaukimo Taft-Hartley ir kitų 
streiklaužiškų įstatymų.'

Tame ilgame dokumente, beje, randame vieną ir 
gerą pasiūlymą, būtent, kad pensionierių pensijos būtų 
pakeltos 30 procentų ir kad jiems būtų leidžiama dau- j 
giau užsidirbti, dėl pasidarymo žmoniškesnio pragy
venimo.

Bet Demokratinė patariamoji taryba, 
giausia dėmesio į Demokratų partiją norėjo atkreipti 
su savo užsienine politika. Čia jos pasiūlymai visiškai 
nebesuderinami nei su Amerikos, i 
poreikiais. Jie baisiai pavojingi. Taryba faktinai siūlo į t 
atgaivinti ir dar išplėsti Dulleso šaltojo karo politiką, p1 
Ji primeta respublikonams susilpninimą Amerikos ap- > 
sigynimo jėgų. Smerkia administraciją už sumažinimą; - 
militarinių išlaidų. Reikalauja daugiau ir daugiau giri- • 
kluotis. Reikalauja pasmarkinti ginklavimosi lenkty-! 
nes. Reikalauja, kaip ir Dullesas visuomet 
eiti į bet kokias derybas su socialistinėmis

laužo šaltojo į ŠEŠIAIS PERDAUG 
ledus. Tuo tarpu, i

Chicagos dienraštyje “Vii-: 
:urstą. Būtinai taisy-1 Federacijos vadovybė tebe-1’ L. Jonikas kolumno-1 
Infliacija vis dar te- įsilaiko kraštutiniausio nu-|Je Kasdieną’ rašo: ;

! sistatymo prieš socialistinį ■ 
pasaulį, 
kėtis, kad, 
įtempimui sumažėjus, 
judėjimas už taikų sugyve
nimą ir kitose Amerikos 
darbo. unijose ir privers 
George Meany ii' kompani
ją keisti savo nusistatymą.

Spalio mėnesį “Komjauni-- 
Reikia, tačiau, ti- tiesoje” tilpo trys tloku- 

tarptautiniam mentiniai straipsniai po bend-
kils ' i a an^ra^° “Kryiumi prisiden-

I aus.. ”

PRIEŠTARAVIMAS
Pranciškonų “Darbinin

kas/’ kalbėdamas apie baž
nyčią Tarybų Sąjungoje, 

“Ateistine
savo pasaulėžiūra, vykdo
ma valstybiniu mastu, so
vietinė sistema norėtu už-

, , . j n u s i s kundžia:matyt, dau-

• • •• ! VlūblAlC O1OLV111CV llUlClll UZLnei visos žmonijos -v u •A-who -FoVfinn; aiiiA ; musti ir žmogaus dvasią 
jos gyvąjį ryšį su dievu.”

“Darbininkas visiškai

reikalavo,: 
šalimis is

“stiprybės pozicijų”.
Pakartotinai pažadėjus demokratus darbuotis už 

didesnes militarines išlaidas, už <lar didesnį apsigink
lavimą, už padidinimą ginklavimosi lenktynių, taryba

skaitome tuose 
“Kryžiumi prisi-

Juose vaizdžiai nupiešta 
banditu veikla pirmąisiais po
kario metais.

Ką mes-
'straipsniuose 
dengus”?

Skaitome dokumentalius už
rašus, kaip banditai žudė nie
kuo nekaltus Lietuvos gyven
tojus—net senelius 'ir kūdi
kius! "

Gi žmogžudžius laimino ir 
“kryžiais prisidengę” talki
ninkavo Telšių vyskupas Bori- 
sevičius ir daugybė kunigų!

Pikta ima skaitant, kad 
banditams talkin in k a vęs 
Tirkšlių klebonas Kiela dabar 
klebonaująs Paežerių bažny-

, Varnių rajone.
Buvęs Laukuvos vikaras Va-

..........— ... -

Šniukštų septynmetės mokyklos patalpose 
Dauguviečio trijų veiksmų pjesės “Žaldokynė” 
žaldoko vaidmenį atliko Lietuvos TSR akademinio dra
mos teatro aktorius, Lietuvos nusipelnęs artistas Napole
onas Nakas.

Į ši vaidinimą gausiai susirinko ne tik V. Kudirkos 
vardo kolūkio kolūkiečiai, bet ir kaimyninių Rokiškio 
bei Dusetų rajonų kolūkių atstovai. Spektaklis praėjo 
su dideliu pasisekimu.

Draugystė tarp V. Kudirkos vardo kolūkio jaunųjų 
saviveiklininkų ir Lietuvos akademinio dramos teatro 
aktorių užsimezgė visai neseniai. Šią vasarą vilniečiai 
pasirodė kolūkyje su spektakliu “Vandens lelija.” Vė
liau jaunieji artistai lankėsi Vilniuje teatrinės savaitės 
metu. Tuomet ir buvo pakviestas į kolūkį S. Nakas suvai
dinti pagrindinio vaidmens saviveiklininkų pastatytoje 
p j esė j e “Žaldokynė.”

Nuotraukoje: scena iš spektaklio “Žaldokynė.” (Iš 
kairės) Magdalena Paukštytė—Aldona Andrijauskaitė, 
žaldokas—LTSR nusipelnęs artistas N. Nakas ir Motiejus 
Sapiega—Vladas Vaicekauskas.'

Įvyko B. 
premjera.

Jono Šimkaus laiškas
Mūsų skaitytojams nea

bejotinai yra pažįstamas 
vardas JONO ŠIMKAUS, 
vieno įžymiausių Lietuvos 
rašytojų ir visuomeninin
kų. Ikikariniu ir Tėvynės 
karo metu Jonas Šimkus 
atsirekomendavo kaip pa
žangiosios srovės poetas, 
prozininkas, politikas ir 
nenuilstąs kovotojas prieš 
hitlerinius okupantus bei 

banditams, i lietuvių tautos vergėjus.
! šaudant nekaltus žmones sto-

Lotoso žiedas iš 400 
mėty senumo sėklos
Pastaruoju metu Pekino 

botanikos sode iš 400 metų 7 
senumo sėklų išaugintas lo
toso (Nelumbo nucifera) 
žiedas yra vienintelis pa
saulyje. Liaoningo provin
cijos valstiečių arimo me£u 
randamos ir valgymui ran
kamos lotoso sėklos, kaip 
pasirodė, išgulėjo keletą 
amžių 30—70 cm gylio pel
kiniame grunte. Tyrimais, 
nustatyta, kad toje vietoje 
prieš 190—280 metų tekėjo 
Pulantjeno upė, užliejanti 
įlanką, kurioje augo loto
sai. 1953 m. Kinijos Mokslų 
akademijos Botanikos tyri
mų institutas pasodino ke
lias tų sėklų, kurios sudygo.

Tik žilos senovės lotoso 
grūdai laikomi seniausiais, 
kokie iki šiol žinomi pasau
lyje. Jie nesupuvo todėl, 
kad gulėjo viršutiniame 
pelkėto grunto sluoksnyje, 
kur temperatūra, pailginti, 
žepa ir pastovi- per ištisus 
metus...JBe to, lotoso sėkla 
turi storą .vandens neppr ' 
leidžiančią luobą, kuri sau
goja gemaliuką nuo sugedi
mo. Nustatyta, kad per tuos

1 kelis šimtus metu lotoso
mis naujienomis, kurių vis 
dažniau pasitaiko. Visa tai 
irgi gydo šiidį lygiai kaip gpūduose niekas nepakito,

čio.je,

’ pamiršo pastebėti, kad jis lentinas šikšnius —daba r 
I nesilaiko jokios logikos. I Judrėny klebonas. Kunigai 
i Juk visas katalikų bažny-' Našlėnas, Olšauskas, Gustai- 
I čios “mokslas” remiasi tuOpls Lūkinnikavę 
j dėsniu, jog dievas esąs vi-1"t’aip, kad nc. vieno
I sagalmtis. Jei taip, tai kam i sutana aptaškyta k r a u j u . 
i ta baimė dėl to “gyvojo ry-l.o dabar šinkuoja sakramen- 
' šio” užmušimo? Bloga, kad tais kaip niekur 
i katalikų bažnyčia nebegali 
i atsilaikyti prieš ateistinę j 
: propagandą. Juk tas pui- ' '' 
i kiai parodo josios “mokslo” j
' silpnybę. Bepigu jai buvo ; dingais piliečiais.” 
j klestėti, kai už jos nugaros: Jei tokių dvikoju bestijų 
i stovėjo valstybės aparatas, i tebūtų tik šeši kuinuos ^čia

blogos naujienos savo laiku 
gadina širdį. Svarbiausias 
mano troškimas — sustip-1 
rinti širdį (o luošumas tu
ri praeiti), tada aš galė
čiau laisviau judėti. Žino
ma, aš vis dar svajoju ka-j 
da nors pamatyti Ameriką, j 
Juk dabar tai, palyginti, į , 
nebesunku. Lėktuvu ar lai-! st! 
vu vykti man nesunku ; 
štai per Spalio šventę aš 
buvau nuvykęs automašina. . ..
su T. Tilvyčiu prie Kauno! TUSŲ Kftlha 
HES ir į patį Kauną. Pats' . „
Tilvytis valdė mašiną (jis’ Vilnius. 1 ries keletą me- 
geras šoferis) ir mes ma-’tų Tarybų Lietuvoje pasi- . 
tėme, kaip gražiai telkiasi į r°de pirmoji^ Rojaus^Miza- 
Kauno jūra, matėme dargi r(^s knyga 
burlaivių regatą toje nau- 

jūroje. Mudu su

luoba yra tokia kieta, kad 
sėkla nedygo 2 metus, ją 

I laikant vandenyje. Ir tik 
pradūrus kevale nedidelę 
skylutę, pamerkus sėklą 
vandenyje, per 24 valandas 

i kevalas suminkštėjo, grū- 
1 das prisisotino vandens ir

Prieš- porą metų Jonas 
Šimkus buvo rimtai susir- 

• gęs, jam teko panešti sun
kų širdies smūgį, nuo ku
rio ir iki šiol jis dar pil
nai neatsigavo. Jis jau 
vaikščioja, nors gana sun
kiai, šiek tiek valdo deši
niąją ranką ir bendrai jau
čiasi daug geriau. Bet kai
riosios rankos jis dar ne
valdo ir jo širdis vis dar nė
ra atsigavusi, o tai jį dau- 

| giausia rūpina. Kitaip sa-
| ATOMINIAI SPINDULIAI j 
į KONSERVUOJA MAISTĄ

nieko!
draugučiai, tas man 

Tik, susimildapii, 
j nesakykite, kad Lietuvoje te
lkiu nedaug, kad juos 
j “perauklės” ir padarys '

janti už tarimąsi su Tarybų Sąjunga “dėl nusiginkla 
vimo”. Dar net bara respublikonus, kad jie tuo svar 
biu klausimu atidavę iniciatyvą Chruščiovui.

Mums atrodo, kad su šitokiais pasiūlymais ir rei 
kalavimais Demokratine patariamoji taryba tik meš-i 
kiškai pasitarnaus demokratams 1960 metų rinkimuo-1 
se. Amerikos žmonėms atsibodo ginklavimosi našta, 
atsibodo gyventi naujo karo pavojaus ženkle. Jie, kartu 
su žmonėmis visame pasaulyje, trokšta susitarimo ir 
taikos. Ir mes nė kiek neabejojame, jog I960 metais 
laimės tie kandidatai, kurie aiškiai ir nesvyruojančiai 

už sumažinimą apsiginklavimo, susitarimo rikas Zimanas,
išlaikymą ir garantavimą pastovios taikos. į vo susitikusi kunigų “Drau- 

----- ~------------------ I g()” korespondentė Salome-
Žinia pasitvirtina! i ja Narkeliūnaltė. Paskui ji,

I gana žmoniškai apie tai pa-, ngiau. _
rašė straipsnį. Jis turėjo i pat žymiai stabdo bulvių

- . - . I J — 1 t <14- 'l'VY T ZA

kelių, už

ten 
n a u-

■ išvardijau — ir tai būtų šeši

VIENA ĮDOMI
NETOLERANCIJOS 
ISTORIJA 

I

Kai JAV lankėsi Vilniaus ■

KAI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ gubernatorių delega
cija lankėsi Tarybų Sąjungoje, jai kilo mintis pasi-1 pasirodyti 
kviesti Amerikon į svečius Tarybinių respublikų prezi- i nepasirodė, 
dentus. Jų yra net penkiolika. Tarpe jų randasi ir Ta- • 
rybų Lietuvos prezidentas Justas Paleckis. Mūsų gu-i diškių 
bernatoriai mano 
tai atlieka beveik tokias. pat pareigas tarybinė 
bes aparate, kokias atlieka mūsų gubernatoriai.

Dabar kalbama, kad toks gubernatorių užkvieti- 
mas jau yra pasiųstas ir kad ateinančiais metais tary
binių respublikų prezidentai vizituos Ameriką. .

Džiugu girdėti. Gerai būtų, kad ši žinia pasitvir
tintų.

Tarybinių respublikų prezidentų arba pirmininkų 
apsilankymas Amerikoje tiktai gero padarytų Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos žmonių suartėjimui. Mes esa
me dideli panašių vizitų šalininkai.

Tėviškės žiburių,”;
kad tarybinių respublikų preziden- i kas su Narkel i fi n a i t ė s 

s valsty-1 straipsniu atsitiko ir kaip 
jis pateko į Brooklyno 
‘ ‘ Vienybę. ’ ’ N eminėdamąs 
“Draugo” nei “Vienybės”, 
kanadiškių klerikalų laik-

Mizaros knygos

i “Mortos Vilkie
nės divorsas” rusų kalba.

jojoje jūroje. Mudu su Šiomis dienomis Valstybi-* 
Tilvyčiu žiųrėjova į tą jūrą | nė grožinės literatūros ijū- 
ir džiaugėvos tuo, kad esą-j dykla išleido dar vieną $6- 

o  ........ r___ ____ ___  me dar gyvi ir visa tai ga- puliaraus Amerikos lietuvių
ikant, jis dar yra fiziniai lime matyti savo akimis! rašytojo R. Mizaios roma-

, išversta i rusu kalbą.y a- *-

autoriaus
O juk Petras Cvirka, kuris na, _ 
apie tai daug kartų svajojo Tai pastarasis 
ir už mus buvo ne silpnės- kūrinys “Algio Lųmbio nuo— 
nis, bet šitos puikios valau- tykiai”. Jis išleistas 30-ties 
dos nebesulaukė. Kas pa- tūkstančių tiražu.
žįsta tą panemunės vietą iš 
seniau, ir dabar pamatęs vertė F. Rektoras.

! kas padaryta — atsistebėti į

’ suluošintas. Tačiau jis ne- 
t 4UUAVO1 riunuuc . nusimena, jis pilnas vilties,

Tiesos” redaktorius Hen-i Čikagos universiteto pro- į džiaugiasi gyvenimu, trokš- 
su juo bu-1 fesorius B. Šveigertas nese- ’ ta ilgai gyventi ir dirbti.

! niai nustatė, kad atominių Kiek pajėgdamas jis rašo 
! spindulių veikiama jautie- ir tikisi ateityje pilnai įsi- 
I na išsilaiko penkis kartus i jungti į darbą.

Joną Šimkų, ir jo dabai-j h. atsidžiaugti negali, Tie-! 
“Drauge,’' iit! dygW Tuo būdu, atomine .............................. ‘

’ i „„nwri™ Uhni nvovnuc m u i_ ! .P1 1b JO IdlbKO, HCbe

j niai rašyto vienam laisvie- 
I čiui. Išleidę grynai asme- 
! ninio pobūdžio pasisaky- 

New Yorkas.—A. Pazh- mUs, mes čia ištisai jį pa- 
wak, Afganistano atstovas, duodame 
kalbėdamas Jungtinių Tau- j jams: 
tų Asamblėjoję, sakė, kad . ((-v* aww a ■« a t « <■

Šie spinduliai taip

! energija labai pravers mai 
Dabar sužinome iš kana- į s^° Vramonei.

Iš lietuviu kalbos romanaV

Knygoje išspausdinta Mi- 
. . v 2 2 i ; žaros pratarmė rusų škai-

są pasakius, as taip pat dai į tytOj’Ui. Leidinio pabaigoje 
svajoju pagyventi kokią va-1 _duomen s apie patį auto. 
sara prie naujos bepleistan- i •
čio_s jūros. Dabar Salomėjos | Ateinančiais 1960 metais 
Neries namukas Polenione,^ spaudos Lietuvoje išeis

skaityto- (kur ,bus įrengtas j0® !»e- dar dvi Alizavos knygos: 
a morialinis muziejus) bus|;

i pačioje Kauno jūros pa- 
TAV snauda skelbia melus i , ^ano sveikata geryn krantčje. Naujos gražios 

SKe ’ i neskuba, oet palengva pro- vietos bus Lietuvoje, tik 
duokdie sveikatos dar pa-, 
gyventi. Žiūrėk dar iš nau- i 
josios jūros kokį karšį iš-i Budapeštas. — Užsidj^gė

apie jo šalį.

Gerai, kad Chruščiovas lankėsi Amerikoje. Gerai, 
kad mūsų prezidentas Eisenhoweris ateinančią vasarą 
aplankys Tarybų Sąjungą. Gerai, kad mūsų guberna
toriai lankėsi Tarybų Sąjungoje. Sveikiname tarybinių 
respublikų galvų apsilankymo Amerikoje perspektyvas!

savo

gresuoja. Dabar aš jaučiuo
si drūtesnis už vasaros me
tą, nors oras, kaip žinai,

| “Žvilgsnis į praeitį—atsimi
nimai” ir “Ponas ameriko
nas”, pjesė.

A. Vaivutskas

šiuo metu nelabai malonus, trauksim ir pasivaišinsimi | Szuesci anglies kasyklo^ir
Tenka laukti naujo pava
sario, o dabar gyventi ge
romis viltimis ir malonio- 2 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 11,1959

“Taigi ir pats, drauge,1 žuvo 31 žmogus.



Mano pasikalbėjimas su dievo atstovu
Šiandien, kaip niekada 

pirmiau, kur tik neatsidur- 
si kur bus reikalas atsa
kinėti į kokius klausimus, 
būk tikras, kad susitiksi su 
klausimu: kokiai bažnyčiai 
priklausai? Taip atsitiko j daug tūkstančių metų, dar 
ir šių žodžių rašytojui. ' kada žmogus nepažinojo

Prieš kiek laiko truputi g“’ nei jos veiksmų, 
sutriko mano širdužė, ir aš i Mokslas lemiasi faktais, 
atsidūriau ligoninėn. jr įrodymais, o religija—pa- 
kaip greitai paguldė mane!sa^om1^’ kaip kad biblija, 
lovon ir pirmoji slaugė, ap-j Kaip tai, kaip biblija?— 
rūpinusi mane vaistais, pa-pY£' įgnybtas, su nuostaba 
gal gydytojo nurodymą, at-, klausia.
sitraukė, taip greitai atbė-| —O kas gi biblija yra? 
go kita slaugė su užrašų! Rinkinys viena kitai prieš- 
lapais užrašyti mano var- taraujančių nesąmoningų 
dą. pavardę, adresą, ir ar j pasakų.
apsidraudęs. Bet svarbiau-j —Kaip tai? — dar la- 
sias jai buvo uždavinys —i biau nustebęs jis į mane 
būtinai sužinoti, kokiai žiūri.
bažnyčiai aš priklausau. —Ogi štai kaip. Biblija 
Nors aš taip trumpu laiku sako, kad dievas sutvėrė 
dar nejaučiau nuo vaistų i žemę ir visą pasaulį prieš
jokio efekto ir nenorėjau 
kalbėti, betgi turėjau atsa
kyti į jos klausimus. O 
kada pasakiau, kad aš ne
priklausau prie jokios baž
nyčios ir neseku jokio tikė
jimo, ir dar pridėjau, kad 
aš nenoriu, kad prie manęs 
lįstų jokie kunigai, ta 
vargšė nustebo. Tik pa
žvelgus į ją buvo matyti iš 
jos bruožų, kad ji buvo ci- 
ciliečių kilmės siaurabūdė 
fanatikė, nes ji įkyriai ėmė 
klausinėti, ar mano tėvai 
buvo katalikai, ir ar aš 
krikštytas? Aš jai ir vėl, 
net pabrėžiančiai, pakarto
jau tą patį, pridėdamas, 
kad aš nepaisau, kaip ma
no tėvai tikėjo. Pagaliau 
ji atsitraukė su nepasiten
kinusia veido išraiška.

NEBEGALIMA 
NUSIKRATYTI

Man, vietoj geriau, ėmė 
darytis blogiau. Aš pasi
kaukiau pirmąją slaugę ir 
prašiau, kad ką nors da
rytų : šauktų gydytoją 
duotų oksigeno, ar ką. Į; 
trumpą laiką atgabeno ok
sigeno operatūrą ir mane 
apgaubė oksigeno būdele, o 
priedui, susmeigė adatą ir 
keletą tabletei i ų įdėjo į 
burną, ir viską aptvarkiu
si, paliko mane ramybėj. 
Pradėjus kvėpuoti oksige- 
nu, vėsiu oru, man ėmė 
lengvėti. Gal už pusvalan
džio prieina ir toji įkyrioji 
slaugė ir klausia, kaip jau
čiuosi? Pasakiau, kad pa
lengvėjo dūsavimas. Nie
ko neatsakiusi, nuėjo. Gal 
už poros valandų ji at
bėgusi aptraukė mane pa
lomis. Na, kokia gi dabar 
bus operacija!—pagalvojau, 
ir laukiu kas bus. Nagi, 
šmakšt ir įlenda dievo at
stovas kunigas, užsinėręs 
ant kaklo kokią dryžą juos
tą.! Ir koks perkūnas jį čia 
dabar atitrenkė ir ko jam 
reikia?—pagalvojau, o jis, 
nieko nelaukęs, ėmė klausi
nėti:

—Kokios tautybės, k u r 
gyvenu ii’ prie kurios baž
nyčios priklausau

—Tautybės esu lietuvis. 
Gyvenu šiaurinėj (Provi 
dence) miesto dalyj, o baž
nyčios nelankau nė jokios 
ir neseku jokio tikėjimo.

JIS MAN, O Aš JAM
—Kaip tai? Ar tai tu 

nekatalikas? Ar tavo tėvai 
buvo nekatalikai? — uo 
su nuostaba jis klausia.

—Taip, mano tėvai buvo 
katalikai, bet aš neseku tė
vų pėdomis.

—Tai kodėl?
—Mano tėvai buvo be

moksliai ir tik poterius 
mokėjo kalbėti, bet apie ti
kėjimą nieko daugiau neži
nojo. O aš, atvykęs į šią ša
lį, ėmiausi skaityti mokslo 
raštus, knygas apie gamtą, 

geologiją, astronomiją is
toriją ir apie tikėjimus, ir 
iš mokslo raštų sužinojau, 
kad visi tikėjimai yra iš
galvoti ir paremti tik pa
sakomis, surinktomis pri-eš 

šešis tūkstančius metų. Gi 
geologijos mokslininkai, be- 
t y r i nedarni žemės sluoks
nius, suranda, kad mūsų 
žemė yra apie keturių bili
jonų metų amžiaus. Ir aš 
tikiu mokslui, o ne bibliš- 
kai pasakai.

DĖL TOS BIBLIJOS
Aš pamaniau, kad kuni- 

gužis, gavęs tokį mano at
sakymą, bėgs, kaip davat-
ka nuo velnio, bet kur tau! 
Jis tik dar arčiau prisi
traukė prie manęs, gal kad 
kiti negirdėtų mūsų pokal
bio, ir tykiau ėmė daugiau 
klausti lyg ir susiinteresa- 
vimu.

—O ką daugiau tu randi 
biblijoj prieštaraujančio?

—Maižiaus pirmoj kny
goj pasakojama, kad dievas 
tvėręs pasaulį per šešias 
dienas, bet tik šeštoj die
noj apsižiūrėjęs, kad nėra 
saulės. O be saulės nėra 
dienos. Tai kaip galėjo die
vas žinoti, kad jis dirbo še
šias dienas, tverdamas pa
sauli, būdamas juodoj tam
sumoj ?

—Tai jo aukščiausioji iš
mintis galėjo tatai žinoti.

—Jei jau dievas buvo 
toks išminčius, tverdamas 
pasauli ir pirmą žmogų A- 
domą, kad toks žmogus am
žinai garbintų sutvertoją 
už jo gerus darbus, tai kam 

1 dievas sutvėrė velnią, kad 
vestų tą pirmąjį žmogų j 
visokį piktą ir pagundą? O 
kada Adomas nusidėjo vel
nio prigimdytas, tai išmin
tingasis dievas ne velnią 
nubaudė, ale tą pirmąjį 
žmogų, o moteriškę pra
keikė visiems amžiams. Tai 
kokia jau čia to dievo iš
mintis? Ar ne jis pats di
džiausias to viso pikto kal
ni nkas?

DIEVAS IR VELNIAS
—Tai tik pats dievas ta

tai žino.
—Dar toliau. Dievas nu- 

sisprendė išnaikinti visus 
savo vaikus, užliejamas vi
są žemę vandeniu, už jųjų 
didelius nusidėjimus prieš 
savo dievą tėvą. Čia dievas 
pasirodė žiauresnis ir už 
aršiausią žiaurūną. Net 
žvėrys savo vaikų nedras
ko, dar nuo kitų užpuolikų, 
draskūnų gina, o dievas 
tiksliai sutverdamas velnią 
dėl visokio pikto, ne velnią 
baudė, bet savo vaikus. Pa
gal bibliją, dievas pasiliko 
visai bejėgis prieš jo su
tvertą velnią.

—Kaip tai? kunigas įsi
terpė su klausimu.

—Ogi štai kaip. Kristus 
buvo dievo sūnus, ar ne? 
Kitaip sakant pats dievas 
užgimė žmogaus kūne, kad 
ant kryžiaus savo krauju 
atpirkti žmoniją nuo grie- 
kų, ar ne? Vadinasi, vie
ton nubausti tą viso pikto

meistrą, tai pats leidosi bū
ti nukryžiavotam. Dar ne
gana ir to. Velnias nusi-* 
nešė dievo sūnų ant aukšto 
kalno ir parodė jam visą 

j pasaulį ir prižadėjo jam tą 
pasaulį p a d o v a n o ti, jei 
Kristus paliks velniui išti
kimu. Reiškia, pagal bibli
ją, dievas visiškai bespėkis 
prieš velnią. Tai ar reikia 

i dar nesąmoningesnių pa- 
! sakų, kaip šios kelios, pa- ' 
| imtos iš švento rašto, bib-| 
į Ii jos? j

—Tai tokia jau buvo die-1 
vo valia.- Bet tu tiki į die
vą, ar ne?

—Niekad aš jo nesu ma
tęs, sutikęs, nei su juo 
k a 1 b ė j ę s . O, prie to, 
kiek iš viso yra dievų? 
Juk tik vieeni i n d u s a i 
turi net tris šimtus ir pen
kiasdešimt dievų. Krikščio-i 
nys turi vieną dievą trijo-l 
se asabose. O kiek kitos ti
kybos turi dievų, tai sunku 
akuratnai ir sužinoti.

—Ar tu tiki, kad yra 
Anglija ir Kalifornija?

—Netikiu, bet žinau... — 
Čia norėjau priminti, kad 
tai vaikiškas klausimas, bet 
nutylėjau.

—Bet tu tiki j ką nors, 
ar ne?

MANO PRINCIPAI
—Taip, aš tikiu. Aš ti

kiu būti doram, teisingam, 
nemeluoti ir niekam neda
ryti skriaudos; nedaryti ki
tiems to, kas man pačiam 
negera. Ir pagal šiuos sa
vo įsitikinimus aš ir gyve
nu.

—Tai krikščionybės prin- j 
cipai! Pasaulis būtų labai 
laimingas, jei visi žmonės 
taip darytų ir gyventų.

—Jei tai krikščionybės 
principai, tai kur gi buvo 
krikščionybė per du tūks
tančius metų, kad nepajėgė 
savo tokius principus įgy
vendinti žmonijai?

—Krikščionybė yra tei
singa, neklaidinga, o jei 
kas daro klaidas, tai ne 
krikščionybės kaltė; mes 
visi klaidingi kai kada.

—Argi.. Ar krikščiony
bė ir viduramžiuose buvo 
teisinga, kada, inkviziciją 
įvedusi, degino gyvus žmo
nes ant laužų, kurie tik su
abejojo krikščionybės ne
klaidingumu? Ar ir tada 
krikščionybė buvo teisinga, 
kada skelbė, kad mūsų že
mė yra pasaulio centras ir 
kad plokščia, kaip blynas? 
O ką toji neklaid i n g o j i 
krikščionybė padarė su Ko
perniku — jo raštais, Gi
ordano Bruno, Jonu Hussu 
ir tūkstančiais kitų tų lai
kų mokslininkų? šiandien 
ir vaikai žino, kad žemė nė
ra pasaulio centras ir nėra 
plokščia; net niekas nežino, 
kur yra visatos centras.

—Ar tu tiki į dangų?'— 
vėl, lyg ir ko ieškodamas, 
klausia.

—Kad dar niekas nėra 
įrodęs, kur tasai dangus 
randasi. Pavyzdžiui, pieti
nėj Kalifornijoj, ant kalno 
Palomar, yra didžiausias 
pasauly teleskopas Hale, su 
kuriuo atidengė didžius 
erdvės tolius, kad negalima 
ir apsakyti, o betgi dan
gaus auksinių vartų ne
surado. Surado naujus 
žvai g ž d y n u s (galaxies), 
žvaigždžių susigrupavimus 
(clusters), o dangaus kaip 
nėra, taip nėra. Tik įsi
vaizduok: pasiekė 600 švie
sos metų tolumą! O jūs ži
not ką reiškia šviesos me
tai, ar ne?

PRAGARAS ŽEMĖJE
—Tai ar tu tiki į praga

rą?
—Kam tikėti į kokį ten

nežinomą pragarą, kada 
mes turime pragarą ant 
šios žemės?

—-Kaip tai?
—Ar reikia baisesnio 

pragaro, kaip karas? O 
kiek krikščioniškasis pa
saulis yra tų baisių žudy
nių s u r e n g ę s ? Ir nors 
krikščionybė ir skelbia de
šimtį dievo prisakymų — 
penktas neužmušk, bet tuo 
patim kartu šventina gink
lus ir kariuomenes. Gerai 
pamenu, kaip laike pirmojo 
pasaulinio karo vokiečių 
kardinolas pašventino ir 
kaizerio armiją ir ginklus, 
kad sėkmingai žudytų ka
talikus italus, francūzus ir 
kitus. O italų katalikų kar
dinolas atsimokėjo tuo pa
tim — palaimino italų ar
miją ir ginklus, kad gerai 
žudytų vokiečius katalikus. 
Tai kur dingo tasai krikš
čioniško dievo penktas pri
sakymas? Ar pasmerkė 
nors vieną karą Romos ka
talikų bažnyčios galva po
piežius? Dar toliau.
ARGI JIE BUVO KALTI!

O kas dėjosi laike ant
rojo pasaulinio karo? Dau
giau kaip trisdešimt milijo
nų nekaltų gyvybių išžudy
ta. Ir už ką? Argi tie visi 
seni žmonės ir maži kūdi
kiai buvo taip labai prasi
kaltę dievui, kad užleido 
taip baisiai sužvėrėjusius 
hitlerininkus juos žudyti? 
Bats mačiau savo akimis 
filmą, kuriame rodė, kaip 
dvikojis žvėris hitlerinin
kas, atplėšęs kūdikį nuo 
rusės motinos krūtų tėškė 
į medį kad net jo smegenu- 
kės ištiško. Tai ar ir tas 
kūdikis buvo krikščioniš
kam dievui prasikaltęs, kad 
jis leido tam bestijai taip 
žiauriai jį nužudyti? Argi 
tas gerasis dievas nebūtų 
geriau padaręs, jei jis būtų 
sunaikinęs Hitlerį ir visą 
jo šaiką, negu leidęs iš
žudyti tiek milijonų nekal
tų žmonių? Arba, ar gali 
krikščionybė didžiuotis to
kiu savo sekėju, kaip kad 
mums visiems yra gerai ži
nomas, kuris dažnai giriasi 
savo krikščioniškumu, ku
ris nuėjo į bažnyčią, pasi
meldė prie visus mylinčio 
dievo, kad tas dievas padė
tų laimingai pasiųsti ato
minę bombą ant Hirošimos 
miesto ir išžudyti 100,000 
nekaltų žmonių ! Kaip 
krikščionybė gali toleruoti, 
jei teisinga, tokį sutvėri
mą? Krikščionybė skelbia 
savo pasekėjams penktąjį 
dievo prisakymą, bet laimi
na visus karus.

Čia pastebėjau, kad dievo 
tarnas ima nervintis ir 
braukti nuo kaktos prakai
tą, vienok aš neatleidau ir 
tęsiau toliau.

—Mano gimtojoje šaly
je mano prabočiai buvo pa
gonys ir garbino dievą per
kūną, ir buvo ramūs žmo
nės. Betgi krikščionims iš 
vakarų tas jų ramumas ne
apėjo ir per du šimtus me
tų tie visokį krikščioniški 
valkatos iš Pareinio, Pran
cūzijos, Anglijos ir iš kitur 
nešė krikščionybę su kardu 
ir ugnim; vienoj rankoj 
kryžius, o kitoj kardas, vis
ką naikinantis. Ir taip vis
ką naikino, plėšė degino; 
žudė senus ir mažus, o jau
nus gabenosi į krikščioniš
ką vergiją. Ir taip per du 
šimtus metų nešdami savo 
neklaidingą krikšči o n y b ę 
išžudė daugiau milijono 
nieku nekaltų mano tautos 
prosenolių. Ar ir čia krikš
čionybė buvo neklaidinga?

Čia jam jau buvo aišku, 
kad jis nieko nepeš su ma
nim, tai ir vėl klausia:

—Tu vistiek tiki į ką 
nors?

—Aš jau jums sakiau, į 
ką aš tikiu, tai nėra reika
lo pakartoti, — ir įį už
klausiau: — Ar jūs tikite, 
kad Kristus gimė iš nekal
tos mergelės vardu Mari
ja?

—O kaipgi? Dievo galy
bė viską gali.

—Bet mokslas to nepri
pažįsta, tai viena, o antra, 
tai penkis šimtus metų 
prieš Kristaus gimimą iš 
nekaltos mergelės budistų 
dievas Budda irgi gimė iš 
nekaltos mergelės vardu 
Maja. Kada Budda gimė, 
tai saulė tekėjo, medžiai ir 
upės giedojo, o kada Kris
tui gimus žvaigždės švietė 
kelią piemenims ir trims 
karaliams. Argi čia ne gi
miningas supuolimas? — 

(aš baigdamas užklausiau.
KODĖL JIS 

NENUBĖGO?
i Pamatęs, kad jam nėra 
nė jokios vilties su manim 
toliau tęsti tokį pokalbį, pa
klausė, ar aš nesipriešinsiu, 
jei jis vėl ateis su manim 
pasikalbėti?

Aš, žinoma, nenorėjau 
pasirodyti nemandagiu, jo 
pasiūlymą priėmiau, atsa
kydamas: jei nenumirsiu, o 
jūs čionai lankysitės galite 
sustoti ir pas mane. Ir 
taip jis pasakęs “laba
nakt,” išėjo išgirdęs tai. 'ko 
jis, veikiausiai, nebuvo pir
miau nuo nieko girdėjęs.

Kodėl jis, per apie va
landą laiko, klausėsi mano 
tokios kalbos apie krikš
čionybę, niekaip negaliu 
suprasti . Kitas tuoj būtų 
bėgęs. Panašiai atsitiko ir 
prieš dvejus metus; ir ta
da man esant ligoninėj die
vo tarnas bandė lįsti, bet 
greitai pamatęs, kad nieko 
neišeis, tai ir pažvairuoti 
daugiau nenorėjo, o šis gi 
klausėsi mano ilgos “išpa
žinties.”

Už poros dienų jis ir vėl 
priėjo prie manęs, tik jau 
ne kaipo dvasiškis, bet kaip 
paprastas vizitorius, ir pa
klausė :

—Tai kaip jautiesi? Ge
riau?

— Taip, daug geriau, 
nenumiriau.

—Tai dar nelaikąs.
—Kažin?.. — aš šypte

lėjęs abejingai atsakiau ir 
dar pridėjau: Yra labai 
senų žmonių, klipatų, nu
stojusių regėjimo, girdė
jimo, nesivaldo, o gyvena, 
nors tokiems mirtis būtų 
palaima. Betgi tuo patim 
laiku, tik žiūrėk, mažas 
vaikutis išbėga į gatvę ir 
tampa užmuštas suvažinė
tas automobilio. Tai ar ir 
tokiam, dar neužaugusiam, 
jau laikas mirti?

Tik rimtai jis į mane 
pažiūrėjo ir nieko neatsakė, 
o aš dar jį paklausiau, iš 
kurios jis parapijos?

—Iš katedros, — jis at
sakė, ir, palinkėjęs greitai 
pasveikti, nuėjo.

Pas mane kilo klausimas: 
ar tą siaurabūdę slaugę 
graužė jos sąžinė? Juk tai 
buvo beprotiškas jos pasi
elgimas — šaukti kunigą 
prieš mano norą! O gal gi 
fanatikėms taip kunigų 
įkalbėta?..

I. K—kas

Santiago de Cuba. — Su
ėjo beveik metai, kai šia
me mieste prasidėjo revo
liucija Batistos diktatūros 
nuvertimui. Prie jo orlau- 
kio įrengtas didelėmis rai
dėmis užrašas: “Santiago 
de Cuba yra revoliucijos 
lopšinė”.

Londomis.—Anglijos prem
jeras Macmillanas vyks į 
Afriką. . ,

ĮVAIRUMAI
Žalgirio mūšio 

. paminklo modelis
Kaip praneša Lenkijos 

laikraštis “Tribūna Ludu”, 
profesorius Ježi Bandura 
jau paruošė Žalgirio mūšio 
paminklo modelį. Šis pa
minklas susidės iš daugelio 
elementų, išdėstytų trikam
pyje tarp Žalgirio, Stembar- 
ko ir Liodvigovo. Pagrindi
niu elementu bus didžiulis 
granito obeliskas, kuriame 
bus iškalta mūšio 'data, Žal
girio kryžiai ir kardai ir pa
minklo pastatymo metai. 
Už obelisko tartum jo foną 
sudarys išdėstytos į dangų 
šaunančios vėliavos.

Kitą, uždarą paminklo da
li sudarys amfiteatras ir di
džiulis maketas, atkurian
tis Žalgirio mūšį. Čia bus 
pavaizduotos jungtinės ka
riuomenės ir kryžiuočių po
zicijos, stovyklos, gyvenvie
tės ir kt. Tai bus atlikta iš 
raudonojo porfiro, baltojo 
marmuro, juodojo bazalto 
ir pilkojo granito. Čia taip 
pat stovės abiejų kariuome
nių raitelių skulptūros. Am
fiteatras bus Žalgirio lauką 
lankantiems poilsio vieta. 
Žemutinę jo dali užims pa
roda. Joje numatoma eks
ponuoti istorine medžiagą, 
liečiančią mūšį, iškasenas 
ir k t.

Paminklo' statyba prasi
dės sekančių metų pavasarį. 
Jo atidarymas taps vienu 
svarbiausiu Žalgirio 550-ta- 
mečio minėjimo įvykiu.

Pirmieji tankai
Hitleris ir jo generolai 

manė, kad su tankų pagal
ba jie užkariaus pasaulį. 
Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje jie tankų srityje 
buvo geriau pasiruošę už 
kitas valstybes. Bet karo 
eisenoje Tarybų Sąjungos 
tankai pasirodė geresni, ga
lingesni ir tvirtesni.

Kas yra tankas? Tai ka
rinė mašina, kurioje šarvai 
dengia karius, patranką ir 
kulkosvaidžius. Ji pastaty
ta ant metalinių vikšrų ir 
jų pagalba gali judėti be 
kelių.

Kaip tik taip ištobulino 
patrankas, jog jas pradėjo 
užtaisyti iš užpakalinio ga
lo, tai tuojau sugalvojo ant 
vamzdžio metalinę priedan
gą, kuri apsaugotų kanuo- 
lininkus nuo skeveldrų ir 
kulkų iš priešo pusės. Pa
našios priedangos yra ir 
ant sunkių kulkosvaidžių. 
Karo meno mintis vystėsi 
ta kryptimi, kad dar ge
riau apsaugojus kanuoli- 
ninkus.

1914 metais, laike Pirmo
jo pasaulinio karo, rusų iš
radėjas Porochovščikovas 
sugalvojo tokią apsaugą. 
Jis pagamino aplinkui pa
tranką plieno šarvų apsau
gą ir pastatė ją ant vikšrų. 
Jo tankas važiavo per lau
kus apie 20 mylių greičiu į 
valandą. Jis galėjo per
plaukti ir upes. Išradėjas 
pasiūlė Rusijos vyriausiam 
armijos komandieriui ga
minti tokius tankus. Bet 
caristinė Rusija buvo atsi
likus industriniai ir jos ar
mijos komandierius mažai 
kreipė į tai dėmesio.

1915-tais metais rusų in
žinierius - kapitonas Lebe
denko pagamino kitą tan
ko modelį ir pasiūlė caro 
armijos komandai. Bet ir 
tas negavo pritarimo.

Kitaip buvo Anglijoj. Jos 

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt., gruodžio (Dec.) 11,1959

I inžinieriai paruošė tanką, 
i Jie buvo prastesni už rusų, 
bet jų pagamino šimtus. 
1916 metais rugsėjo mėnesį 

i anglų tankai užpuolė vo
kiečius Prancūzijoje. Vo- 
' kiečiai nusigandę metė gin
klus, bėgo, tūkstančiai pa
sidavė į nelaisvę. Jeigu an
glai būtų visus turimus tan
kus metę plačiu baru į fron
tą, tai jie tada būtų laimė
ję karą. Bet kada jie dau
giau tankų metė vėliau, tai 
vokiečiai jau buvo pasiruo
šę juos atremti.

Ateis gadynė, kada nei 
tankai, nei kanuolės, nei ki
ti karo ginklai nebus reika
lingi. Jie. bus paversti į dar
bo įrankius. Tokį pasiūly
mą daro Tarybų Sąjunga.

Uodai—pavojingi
Uodai yra ne tik įkyrūs, 

! nes žmonėms neduoda ra
mumo, bet ir labai pavojin- 

■ gi sveikatai.
Seniau į uodus buvo žiū

rima, tik kaipo ardančius 
žmonių ramybę. Bet 19-me 
atnžiuje susekta, kad jie 
platina ligas, kaip tai, tro- 
pišką karšti, maliariją, gel
tonąjį karšti ir kitas.

Dabartiniu laiku moksli
ninkai žino, kad pasaulyje 
yra virš 1,000 uodų rūšių. 
Vien Jungtinėse Valstijose 
iv. yra virš 70 rūšių.

“Anopheles” rūšies uodai 
platina maliariją, šie uodai 
turi juodus taškus an’t 
sparnų. Jie kraują geria 
ant galvos atsistoię.

“Aedes” rūšies uodai yra 
dar pavojingesni. Jie suke
lia geltonąją karštligę. Šie 
uodai turi baltus lankelius 
aplinkui kojas.

Bet geriausia su visais 
uodais elgtis, tai juos nai
kinti. Kada žmogų įkanda, 
tai gerai tas vietas nutrinti 
tam tikslui skiriamu alko- 
holiumi, druskos skiediniu, 
arba nuplauti muiluotų van
deniu.

Vaškas iš durpių
Šiuo metu daug vaško su

naudoja ne tik bitininkai, 
bet ir pramonė (statant lėk
tuvus ir laivus, nikeliuojant 
ir chromuojant metalus, 
perdirbant odas, gaminant 
popierių, pieštukus bei dau
gelį kitų gaminių). Bičių 
vaško jau neužtenka. Be to, 
jo kokybė ne visuomet tin
ka įvairiems technikos tik
slams. Mokslininkai jau su
rado daug būdų gaminti 
dirbtini vašką. Vienas jų 
paruoštas Baltarusijoje. 
Dirbtiniam vaškui gauti 
benzinu plaunamos durpės. 
Benziną išgarinus, palieka 
bitumas. Jis susideda iš va
ško. parafino ir dervos. Šias 
medžiagas išskyrus, lieka 
grvnas vaškas.

Iš tonos durpių galima 
gauti 40 kg vaško, kurio 
vertė yra 20 kartų didesnė 
už durpes, iš kurių jis pa
gaminamas. Reikia pridur
ti, kad. našalinus bitumą, 
durpes lieka tinkamos ku
rui. Iš iu galima pagaminti 
gerus briketus.

RADIOAKTY VINĖ 
ARBATA

Amerikoje atlikti tyrimai 
rodo, kad palyginus su 
1945 m., arbatos radioakty
vumas vidutiniškai padidė
jo 30, o kai kuriais atve
jais net 100 kartų. Nustaty
ta, kad arbatžolių lapai y- 
pač linkę absorbuoti bran
duolinį spinduliavimą.



Rojus Mizara muose, kalbėjosi su Ieva. Ir

)AR VIENA SAVAITE MASKVOJE
šiuo kartu—į TSRS žur-1 kavinė. Patarnavimas man- 

nalistų suvažiavimą Mask-1 dagus, svetingas, 
voje — vykome traukiniu, 
vadinamu “Vilnius - Mask
va.” Toks užrašas yra ant 
kiekvieno vagono; trauki
nys priklauso Lietuvos ge
ležinkelių sistemai.

Traukinys diselinis. Iš
eina 6 vai. vak. Švarus.
Vagonai atrodo nauji ir 
erdvūs. Iš Vilniaus trauki
niu įsėdo nemaža žmonių, 
vieni jų išlipo Minske bei 
kituose pakelėje miestuose, 
kiti vyko tiesiog į Maskvą. 
Šiuo traukiniu važiavo ir 
Lietuvos Žurnalistų sąjun
gos delegacija.

Kūpėję buvome mes ke
turi: H.
kevičius,

Apie pažįstamo amerikiečio 
mirtį

Kai mes susėdome resto
rane pietų, N. Slepova ma
nęs klausė:

-—Ar tamsta Niujorke 
pažinojote rusų dienraščio 
“Russkyj golos” : ’ ’ 
Dovydą Z. Krinkiną?

—Labai gerai! — atsa
kiau.

patauja didelis paprastu
mas, kuris sudaro nepa
prastą, žavintį grožį. Kiek 
čia buvo sudėta turto!..

Mus, svečius suvažiavimo 
dalyvius, iš M e t r opolio į 
Kremlių vežė mašinos. Prie 
pat didžiųjų vartų, viršu
je kurių stūkso j a garsusis 
laikrodis, mašinos sustojo

redaktorių įr mes pasileidome į Geor-

re ?
kad jis mi-

—Tik neseniai mirė čia 
pat Maskvoje. Buvo atvy
kęs su žmona. Norėjo pa
taisyti savo sveikatą. Bet 

| atvyko jau silpnas, na, ir 
( n e b u v o galima žmogaus 
gyvybės išgelbėti. Man te- 

! ko prie jo būti, jam padėti. 
Žinote, kaip skaudu!..

Moteriškė atsiduso.
Žinia mane blogai nutei- 

kadangi D. Krinkinas 
turėjo ■ buvo man labai gerai pa

žįstamas. Mudu, kaip laik- 
ikinys ; raštininkai, dažnai susitik- 

valgomojo vagono neturėjo. (f]avGmc, pasikalbėdavome. 
Buvo ir kiškienos ir par- i Malonus, draugiškas buvo 
sienos, ir kiaušini ų , ir j jįs vyras.
agurkų, o karšta arbata! j() palaikai buvo sukre- 
aprūpino mus j 
budėtoja. Traukinys nėra 
v ienas

generolas J. Ži- 
aš. Generolas vy

ko į Maskvą savais reika-% 
lais. Taigi mūsų kompa
nijai nuobodžiauti neteko: 
kiekvienas galėjo ką tokio. 
įdomaus papasakoti, anek-( 
dėtų nuriesti, pajuokauti.

Mano sankeleiviai 1 
pasiėmę gerokai ir užkan-

gi jaus salę pėsti. Bendrai, 
Kremlius man buvo jau ne 
naujiena — porą kartų 
anksčiau jame esu vaikš
čiojęs, bet niekad pirmiau 
nebuvau įkėlęs koją į Geor
gijaus salę, kur vyksta 
svarbūs vyriausybiniai pri
ėmimai.

Mes radome salėje jau 
apie tūkstantį svečių. Dvie
jų salių pasieniais buvo nu
statyta ilgi stalai, apdėti 
užkandžiais ’ ir but e 1 i a i s 
lengvo vyno (degtinės ne
buvo, ir, sakoma, dabar

musų vagono mll0ti ir pelenai dabar dar 
: J t (‘bestovi urnoje, nepalaido-

greičiausių. daž- jj. žmona, didžiulio smū
gio ištikta, nuvyko į poilsio 
namus. Kai ji grįš, pati 
nuspręs, kur Kri n k i n a s 
bus palaidotas. Galimas 
daiktas, kad Stalingrade— 
ten, kur jis gimė ir augo.

Kupinos įvykių dienos
Apie patį žurnalistų su-

Nepap rastą įspūdį pada-; važiavimą čia nerašysiu, 
re Minskas, kuris karo me-i kadangi apie tai smulkiau 
tu buvo nušluotas nuo že- ■ pasisakiau pirmesni am e 
mės paviršiaus. N a u j a ,Į straipsnyje. Priminsiu tik 
graži geležinkelio stotis,, tiek, kad jis vyko labai gra- 
puikus pačiame mieste pa
statai, plačios gatvės griež
tai skiria ši Minską nuo to, 
kuriame man teko pabuvoti 
prieš 28 metus!

Tą patį galima pasakyti 
ir apie kitus miestus, kaip 
Viazmą, Kžatską, Možais
ką, kur karo metu virė bai
sūs mūšiai, kur buvo pasi
likę tik pelenų krūvos. Nū
nai čia nauji pastatai, 
nauji miestai išaugo—dai
lūs, akį traukią pastatai 
stiebiasi į dangų.

Lygumos ir lygumos! 
Miškai, beržynai! Dar ma
tytis ir pelkių, nors jau 
daugelyje vietų jos nusau
sintos.

Maskvoje r
Baltarusijos stotyje Lie

tuvos žurnalistus pasitiko 
maskvinių žurnalistų atsto
vai ir visus nugabeno į žur
nalistų klubą. Ten man 
buvo pasakyta:

—Tamsta gyvensite Met
ropolio viešbutyje, ten, kur 
gyvena iš kitų, šalių atvykę 
žurnalistai-svečiai, o Lietu
vos žurnalistai - delegatai 
apsigyvens “Maskvos” vie- 
buty, kur bus kiti suvažia- 
mo delegatai.

Priėjusi prie manęs ang
liškai k albanti moteriškė, 
N. Slepova, tarė:

—Prašau į automobilį; 
važiuosime.

Kambarį gavau erdvų, 
patogų, su vonia ir su du
šu. Metropolio viešbutis, 
pasirodo, yra “paaukotas'’

miestuose jis sustojo net 
pusei va landos. Man tai 
ėjo naudon, nes buvo pro
ga išlipus iš traukinio, ap
sidairyti.

Iš griuvėsių prisikėlė

apie jo Šalį, kur gyvena 
600,000,000 žmonių?!..

Nataša Smirnovą
Jeigu tu esi Tarybų Są

jungoje svečias, tai tave čia 
viskuo aprūpins. Čia duos 
ir žmogų, kuris atliks tau 
visokią paslaugą, kokia tik 
reikalinga.

Mano kompanijonė buvo 
jaunutė, 18-kos metų mer
gaitė, Maskvos universiteto 
antro kurso studentė Nata
ša Smirnova . Ji studijuoja 
žurnalizmą ir anglų kalbą. 
Kad ji labai gabi, liudija 
tas faktas: tokia jaunutė, o 
jau yra antrajame kurse! 
Angliškai jau susikalba. Ją 
paleido iš mokyklos savai
tei, kad galėtų angliškai su 
svečiais pasikalbėti, kad 
įgytų daugiau praktikos.

Nataša — plonutė kaip 
smilgelė, daili, nors į rė
mus dėk. Ji jau pasirodė 
“Komsomolskaja Pravda” 
dienrašty su dviem raši
niais, o tai mergaitei reiš
kia didelį dalyką! Jos tė
vas taipgi žurnalistas.

Ir ji iš tikrųjų man buvo 
didelė pagalba. Prireiks tau 
mašinos, Nataša tuojau ją 
gaus, nori į teatrą eiti, ji 
parūpins bilietą, tau nerei
kia dėl to galvą džiovinti. 
Eidamas į Didįjį teatrą pa
mečiau pirštinę — Nataša 
ieškojo, ieškojo ir surado!

—Kaip aš norėčiau pa
matyti Lietuvą, —sako ji. 
—Ameriką taipgi.

Pamatyti, pamatyti, pa
matyti! Tai ne vienos Na- 
tašos troškimas—visi, ypač 
jauni žmonės, to nori, to 
siekiasi. Aš ją raminau:

—Pamatysi, Nataša, pa
matysi! Viską pamatysi. 
Esi jaunutė — prieš tavo 
akis gyvenime uždanga tik 
kyla.

Per visą savaitę ši mer
gelė ištikimai man padėjo.

Iš Maskvos išvykimo die
ną, dar ankstokai, ji jau 
buvo prie viešbučio su ma
šina. Aš bandžiau jai 
nors mažytę dovanėlę įteik
ti už paslaugas, bet mer
gaitė griežtai pasakė, pa
kartodama: ne, ne, nepri
imsiu !

Šeremetjevo aerodrome 
atsisveikinau su mielute 
Nataša tarytum su arti
miausia drauge bei gimi
naite. Ji grįžo atgal į uni
versitetą, o mes trise — 
Zimanas, V. Zenkevičius ir 
aš—į Vilnių.

Vilniaus aerodrome mūs 
laukė F. Zimanienė su sū
num Aleku.

—Sustosime pas mus — 
pietūs laukia, — tarė Fri
da.

Sustojome, skaniai užkan
dome, na, ir tuo baigėme 
kupiną tirštų įspūdžių sa
vaitę, praleistą didžiojoje, 
dinamiškoje Maskvoje.

Nutukimas-rimta 
problema *1

Nors šeimos ir vartoja 
nuolatinę dietą, gautą iš 
visokiausių laikraščių ir 
žurnalų patarimų “kaip nu
mesti svori”, tačiau nutuki- 
mo problema yra vis dar 
rimta, praneša Gyvybės 
Draudimo Institutas.

Gyvybės draudimo įstai
gose yra rodoma ypatingo 
susirūpinimo vienu faktu, 
kuris beveik nepasikeitė per 
praėjusį dešimtmetį. O tas 
faktas yra sekantis: per 
metų laikotarpį yra patie
kiama dešimtys tūkstančių 
prašymų žmonių, kurie tu
ri mokėti didesnes premi
jas gyvybės draudimo kom
panijoms, dėl per didelio 
svorio.

Nors per mažas svoris 
irgi gali būti didele proble
ma, gyvybės draudimo kom-> 
panijos jau nuo senų laikų 
skelbė savo šūkį: “Lieknas 
kūnas — ilgesnis gyveni
mas!” Jau šio šimtmečio 
pirmoje pusėje kompanijos 
nurodė artimą ryšį tarp nu
tukimo ir sekančių rimtų 
ligų: cukraus ligos, aukšto 
kraujo spaudimo, širdies ir 
inkstų ligų bei arterijų su
kietėjimo (sklerozės).

Dr. Louis I. Dublin, pla
čiai žinomas statistikas ir 
Gyvybės Draudimo Institu
to konsultantas, apskaičiuo
ja, kad vienas iš penkių su
augusių amerikiečių sveria 
daugiau, negu jis turėtų 

, sverti. Daugiau kaip penki 
milijonai yra nutukę, t. y. 
jie sveria 20% daugiau, ne
gu jų svoris, nustatytas pa
gal jų aukštį, turėtų būti.

“Yra paradoksiška, kad 
medicinos mokslas galėjo 
pridėti vidutiniškai 22 me
tus prie žmogaus gyveųi-* 
mo ilgio nuo 1900 m., ir tu 
pat metu gyvybė yra pavo
juje ir dažnai yra sutrum
pinta vien dėl persivalgy
mo”, jis komentuoja.

Svorio sumažinimo pro
grama gali būti beveik pa
lyginta su ligos kontrole, 
sako Dr. Dublin. Ji turi bū
ti daroma su gydytojo prie
žiūra ir gali pareikalauti 
daug daugiau stiprios va
lios, negu žmonės jos nori 
parodyti. Pastoviai išlaiky
ti tinkamą svorį reiškia di
delį pakeitimą valgymo į- 
pročiuose, ir tai gali būti 
lygiai taip sunku, kaip iš 
visą gyvenimą rašymo de
šine ranka pereiti į rašy
mą kaire ranka.

Ką daugelis žmonių ne
pastebi, yra tai, kad berei
kalingi kilogramai ne tik 
baudžia tą asmenį, kuris t 
juos nešioja, bet jie taip i 
pat baudžia ir jo šeimą.jY- ' 
ra pakankamai tragiška 
prarasti vidutinio amžiaus 
tėvą arba motiną, tačiau ši 
tragedija yra dar didesnė, 
jeigu ji įvyksta dėl per di
delio nutukimo.

American Council

dabar jis visa tai gyvai at
simena; visa tai jam labai 
patiko. Džiaugiasi susiti
kęs su laisviečiais ir juos 
labai giria.

—Ar jūsų žmona žada į 
Tarybų Sąjungą atvykti 
šiemet?, klausia jis įmanę.

—Gali atvykti, nors už
tikrinti negaliu, — atsa
kiau.

—Jeigu atvyks, būdami 
Maskvoje, būtinai man pa
skambinkite ; a š norėsiu 
tamstas pasikviesti pas sa
ve į namus; aš gi buvau 
jūsų namuose Niujorke.

Pažadėjau tai padaryti, 
jei viskas gerai pavyks.

Apžiūrėjome mes spaus
tuvę, kur span s d i n a m a 
“Pravda” (6 milijonai eg
zempliorių!) ir kiti keli 
dienraščiai. Čia spausdina
ma ir daug visokiomis kal
bomis žurnalų. Spaustuvė 
pilnai moderniška. Patiko 
man jų lino tipai — visi ga
minti Leningrade. Jie ne to
kie sudėtingi, kaip ameri
koniški. Nemaža linotipi
ninkų yra moterys. Visas 
spaustuvės kolektyvas dir
ba tik po septynias valan
das ; redaktoriai, žinoma, 
dirba ilgesnes valandas.

Ekskursija “Pravdos” lei
dykloje buvo labai įdomi ir 
ilgai atmintina.
Kinų laikraščio redaktorius

Susipažinau sir gerokai 
pasišnekėjau su kinų laik
raščio redak t o r i u m , su

Lietuviškų knygų čia yra Ching Chung-hwa. Jis re- 
daug — seniau išėjusių ne- daguoja dienraštį Šangha- 
maža, o tarybiniais laikais juje, taipgi yra vienas re- 
išleistų — visų' po nema- daktorių anglų kalba žur- 
žiau kaip vieną egzemplio- j nalo “China Reconstructs.” 
rių. i

Yra čia ir mūsų žurnalas

didžiausiųjų pasaulyje.
Tik prašau pagalvoti: 

bibliotekoje yra 8,900,000 
knygų, 7,000,000 žurnalų 
egzempliorių, 142,000 viso
kių žemėlapių, šimtai tūks
tančių laikraščių komplek
tų, ir tt. Iš viso bibliote
koje yra apie 20 milijonų 
visokių spausdintų leidi
nių!

Bibliotekoje 
apie 645,000 
pėdų.'

Knyga čia
didžiausia pagarba ir mei-

erdves yra 
ketvirtainių

saugoma su

Mane vedžiojo, man aiš
ki n o rodinėjo kultūringa 
bibliotekos darbuotoja.

—Man dažnai tenka už
sieniečiams svečiams apro
dyti mūsų biblioteką, — sa
kė ši moteriškė (gidas), — 
na, ir daug jų čia suranda 
knygų, parašytų savo arti- 

, | mų bičiulių bei pažįstamų,
degtinės priėmimuose retai i Ar tamsta tikitės ką nors 
kada esti), taipgi minerali- tokio čia surasti? 
nių vandenų. Georgijaus 
salė dar buvo pilnai neap
šviesta.
Įžymiųjų vadų pasirodymas

Staiga išgirstame ovaci
jas, aplodismen t u s . Pro 
tą žmonių masę veržiasi 
C h r u ščiovas, Vorošilovas, 
Mikojanas, Suslovas ir kiti 
Komunistų partijos ir tary
binės vyriausybės vadovai. 
Salė paskęsta pilnoje švie
soje.

Jie eina į kitą salės galą, 
kuris buvo atitvertas sta
lais. Ten stovi’mažį staliu- 
kai, taipgi su užkandžiais. 
Ten pat susirinkę ir Žur
nalistų sąjungos valdybos 
nariai ir kiti žymesnieji 
darbuotojai. Į ten veda ir 
mus, užsieniečius svečius. 
Kiekvieną supažindina su 

žioje salėje — Dom Sojų-! N. Chruščiovu ir K. Voro-
Supažindina gars- sime, pasidairysime; įdomu

—Taip, tikiuosi, — atsa
kiau.

Ir mūsų autorių knygos
Kataloge suradau Antano 

Bimbos abidvi knygas, iš
verstas į rusų kalbą. O kai 
parodžiau, kad bibliotekoje 
yra mano astuonios knygos, 
Lietuvoje išleistos, ji sma
giai nusijuokė.

zov Kolonų salėje. Ši salė 
buvo statyta d a r carizmo 
laikais ir nesigailėta lėšų 
jai padabinti. Viduje vi
sais keturiais pasieniais 
stovi vienas prie kito mil
žiniški balto marmuro pi
lioriai ; salė baltai išdažyta, 
švarutėlė: daugybė kande
liabrų su mažytėmis lempu
tėmis teikia gausią šviesą.

Žurnalistai turi daug ge
rų oratorių, sakiusių suva
žiavime kalbas. Nesigailėjo 
jie pastabų tiems savo ko
legoms, kurie atsilieka nuo 
gyvenimo, kurių laikraščiai 
bei straipsniai “nuobodūs.” 

įdomiausia man buvo pa
ti suvažiavimo užbaiga — 
priėmimas Kremliuje.

Jis įvyko Didžiųjų Krem
liaus Rūmų Georgijaus sa-

šilovu. ;
iai, kad girdėtų ir kiti prie 
jų stovintieji aukštieji par
eigūnai.

Tuomet sekė tostai. Tos
tai čia reiškia tai: kalbėto
jas pasako neilgą kalbą, 
tuomet pakelia stiklelį ir 
ragina kitus tą patį pada
ryti, —■ išgerti už tokį ar 
kitokį jo pasakytą dalyką. 
Nereikia .manyti, kad 
kiekvieną kartą, gerda
mi tostą, visi savo tau
relę ištuština. Ne! Ga
li, jei nori, tą pačią tau
relę su tuo pačiu gėralu kel
ti keletą kartų, per visą 
priėmimo laiką.

Na, ir čia kalbėjo visa ei
lė žmonių — nuo Lietuvos

“Šviesa.”
“Pravdos” redakcijoje
Seniai troškau pamatyti 

dienraščio “Pravdos” lei
dyklą. Ir štai H. Zimanas 
sako:

—Vykime ten, pasikalbė-

bus.
Pakvietimą mielai priė

miau, nes žinojau, kad bus 
įdomu.

Pastatas, kuriame išeidi- 
nėja TSRS organas “Prav
da.” yra moderninio sti
liaus, didelis, apstus.

Pirmiausia ėjome į re
dakciją, kur radome vieną 
laikraščio redaktorių — N. 
Abalkiną. Jis priėmė mus 
draugiškai, ir tuojau man 
pasirodė, kad mus kas to
kio riša.

Tas “kas tokio” buvo tai: 
praėjusią vasarą N. Abal
kinas kartu su kitais tary
biniais žurnalistais lankėsi 
JAV. Būdamas Niujorke,

Ching Chung-hwa atvy
kęs į tarybinių žurnalistų 
suvažiavimą svečiu, apsi
stojo tame pačiame Metro
polio viešbuty, kaip ir aš. 
Malonus jis vyras, šnekus.

tik mokosi jos, bet puikiai 
kalba angliškai. Klausiau:

—Kur tamsta išmokote 
anglų kalbą — Amerikoje, 
ar Anglijoje?

—Kinijoje, — buvo atsa-

Pirmiausia: kodėl ši salė 
vadinama Georgijaus (Jur
gio) vardu? Todėl, atrodo, 
kad jos sienose yra įrėžti 
vardai ir pavardės tų aukš
tų carinių karininkų, ku
rie buvo apdovanoti Jurgio 
ordinais, aukščiausiais ca
ro laikais ordinais. Neži
nau, kiek iš viso ten “įam
žintų” aukštų karininkų, 
bet žinau, jog šimtai. Gre
ta didžiosios salės yra dvi 
mažesnės, lyg savotiškos 
priemenės. Šitų sienas puo
šia žymių dailininkų atlikti 
freskai, sukurti biblinėmis 
temomis.

Didžiosios salės grožio 
nepajėgčiau, jei ir bandy
čiau, aprašyti; reikėtų ne

tik užsieniečiams svečiams j trejetą valandų joje pabu- 
— turistams ir kitokiems. į voti, o trejetą dienų, kad 
(Čia pat, už poros dieni], galėčiau viską “suimti j 
beje, buvo apsistoję ir ame-’galvą.” Pasakysiu tik tiek: 
rikiečių sportininkų hokey (salė nepaprastai didelė: il- 
žaidėjų rin k t i n ė “Brock-' ga, plati ir labai aukšta, 
ton.”) Viešbuty veikia di-iVisa baltai išdažyta, gan
delis restoranas, taipgi ir i šiai nušviesta. Joje vieš-

tostą kėlė H. Zimanas. Po jįs su h. Zimanu buvo ap- 
visų kitų- tostų N. Chruščio- silankęs “Laisvės” leidyklo- 
vas sake svarbią kalbą, lie- j.8) kalbėjosi su laisviečiais 
čiant tarptautinius reika- įr su kitais žmonėmis, kur 
lūs.

(Apie tai buvo plačiau 
rašyta pirmesniajame ma
no straipsnyje.)

Tuomet buvo fotografuo- 
tasi. Mane stebino tai, kad 
N. Chruščiovas, Mikojanas, 
Vorošilovas ir kiti žymieji 
pareigūnai ėjo laisvai tarp 
žmonių, su jais sveikinosi, 
juokavo ir fotografavosi.

Kolonų salėje mačiau ir 
girdėjau puikų koncertą, 
kuri atliko rinktiniai artis
tai.

Didžiajame teatre gėrė
jausi “Romeo ir Juliettos” 
baletu, dalyvaujant M. V. 
Kondratjevai ir Zdanovui. 
Stebuklingas grožis!..,
Lenino vardo bibliotekoje

Keletą įdomių valandų 
p r a 1 e i dau Lenino vardo 
valstybinėje bibliote k o j e . 
Tai didžiausia biblioteka 
Tarybų Sąjungoje ir viena

| Zimanas darė pranešimą 
apie Tarybų Lietuvą.

Sužinojęs, kad viešiu Lie
tuvoje, Ching Chung-hwa 
pasisakė, kad ir jis yra sa
vu laiku buvęs Vilniuje ir 
Kaune. Gyrė Vilniaus mies
tą; jis jam labai gerą įspū
dį paliko.

—Kas gi dabar darosi 
Klaipėdos krašte? — klau
sė jis mane.—• Sulietuvėjęs 
jis dabar, kai tapo sugrą
žintas Lietuvai, ar ne?

—Taip, — atsakiau, — 
pilnai lietuviškas. — Klai
pėdos miestas atsistatė ir 
sparčiai plečiasi, auga, pa
našiai, kaip ir visa Lietuva.

Kinų laikraščio redakto
rius, pasirodo, daug nusima
no apie Lietuvą, palyginti

N. -su Kinija, labai mažytę ša- 
Abalkinas buvo ir mano na- lėlę. O kiek mes žinome

B'ojus Mizara svečiuose pas niujorkiečio Stepono Večkio 
brolį Vladą Večkį (dešinėje) ir jo dukters ir žento 
Marijonos ir Juliaus Krūkoniu šeimą Merkinėje.
Vladas gimė ir augo Maksimų kaime, bet, “va

duotojų” banditams siautėjant, norėdamas 
’“ilgiau pagyventi,” pasitraukė į Merkinės 

miestą. Jo namą Maksimuose banditai 
sudegino. Nuotrauka imta prie

Krūkoniu namo.

KUR GYVENO 
KENGŪROS

Neseniai Naujojoje Gvi
nėjoje buvo iškasti dabar
tinės kengūros protėvių 

z kaulai. Tyrimais nustatyta, 
kad tie gyvūnai čia gyveno 
maždaug prieš 10 milijonų 
metų. Tai seniausi kengū- 
rinių šeimos kaulai, kuriuos 
pasisekė rasti Ramiojo van
denyno šiaurinėje dalyje.

Mokslininkų nuomone, pir
mosios kengūros pasirodė 
Šiaurės Amerikoje prieš 125 
•milijonus metų, o praslin- 

I kus 45 milijonams metų, at
sirado ir Ramiojo vandeny
no pietuose.

Chicago. —Susidūrė du 
viršutiniai traukiniai ir su
žeidė 56 žmones.

GERIAUSI GYDYTOJAI 
PAUKŠČIŲ TARPE

Pingvinai savo organiz
me neturi jokių bakterijų. 
Amerikiečių biologas Dr. 
Džonas Makneilas Sibur- 
tas, antarktinės ekspedici
jos dalyvis, padarė šia te
ma idomias išvadas. Jo nuo
mone, tam tikri vandens 
augalai, kuriais minta pin
gvinai, turi savybių užmuš
ti bakterijas. Tas davė })a- 
grindo Siburtui panaudoti 
tuos augalus kaip antibioti
kus, gydant žmonių lig^s.

Londonas.—Anglijoje yra 
431,000 bedarbių.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 11,1959



* “Vaikai mūsų nekaltins”
1939 metų pavasaris. Ge- aprūpindavo komunistus 

ležinėmis grotomis apkaus- komjaunuolius literatūra 
tyti Zarasų 
gai, drėgnos sienos

' ‘ Paskutinę naktį budėjau 
prie jos. Uršulė gulėjo ant 

I viršutinių gultų apraišiota 
I galva, sublogusį, skausmo, 
i nemigo naktų iškamuota.

San Francisco, Cal
Draugiška sueiga

Padėkų dieną įvyko labai 
draugiška sueiga, kaip mes 

• vadinam, kuopų parengi
mas. Draugės pagamino 
gausius ir skanius pietus, o 
kas liko, sunaudojom vaka
rienei. Vyrai patarnavo su 
gėrimais. Diena praslinko 
linksmai ir sklandžiai, ro
dos, tik valandą baliavojom. 
Girdėjau, kad San Francis- 

Ankstyvo 1939 metu pa-1™ ir Oaklando kuopoms 11- 
apie 2olko nemažai pelno. Tai vis 
moterų c^eka mūsų draugių pasi.- 
slydėjo- darba vi m o, taipgi dėkui 

me Uršulę iš kameros į i draugams, kad veltui davė 
'Kauna. siūbą.

Balandžio 10 dienos ry-i. Po vakarienės d Taraš- 
muose nieko nelaiko, todėl' ta U. Lisienės savijauta ka pasiūlė parodyti is pa- inuubc iiicAv uvkuiw, i v ................. įrengimų ir gamtinių vaiz-

; Vnvp-os ! spalvuotus filmus, kaip 
vėžio kalėjimo Ji ■ buvo I bausta 2 nlgn. kalėjimo, bet' paskaityti. Kauno fašisti-! ku!’‘_e im.V n.et ®2.s.ton.° .apy’ 
7A?I-1111;,,.;1,1 °S SUC>e. I(?r bausmė jos nepataisė. Grj- nio kalėjimo gydytojas, už- valstiete. . 1934 m. spalio 1 g ‘ ‘ gj j H ; ir radęs Ur.
d! apeliaciniai rūmai nagri- J f J . .... v. .

nėjo Uršulės ir jos 
Povilo Liso bylą. S] 
mas buvo rūstus: fašistinis 
teismas už komu n ištinę 
veikkji pasmerkė kiekvieną 
ju 8 metus kalėti. Nors Li- 
su namuose liko be pnežiu-C 
ros du maži vaikai—Alvi- i 
nukas ir Zinutė, tačiau ka-

ir 
ir 

kalėjimo lan-: nurodydavo, kur ir kada ją|nemi^° nahtti iškamuota.
, o tarp'platinti, paruošdavo raudo- Kankino mintis: o gal ji 

____ s išvar-inas vėliavas ir. nasirūpin- paskutinę naktį musų Mar
gintos, fiziškai nusilpusios 'davo, kaip jas-iškelti. Pa- Pe; • •_ Draugioji Uršė! Ji 
darbininkės, valstietės, in-j žymėtina, kad 1932 m. ge-. nujautė, kad iš Kauno ka- & 
teligentės — k o m unistės,! gūžės 1 d. Kupiškio apylin-j - 
komjaunuolės, nepartinės kęso komunistai iškėlė netlPiais, 
moterys, kalinamos už re-| j; nurin
voliucinę veiklą, 
sunkiai serga: 
karščiuoja, vemia.

Tai Uršulė Petronytė-Li- ■ 
šiene. Kaip šiandien matau 
jos gelsvų plaukų apgaub-' 
tą, skausmo išvargintą vei- ( 
dą, jos mėlynas akis . . .

Pirma karta su Uršulei 
susipažinau 1934 m. Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime, n -a nepa-' pagerėjo, krito temperatū-1
kada ja atgabeno is Pane- š/aig .. Ligong paprašg j - - ■

Inas vėliavas ir nasirūpin- lt t • • « V 1 t . • -W"X

.... __ i Uršule taip pat atliko di-1 
Viena jų .delį partinį darbą aplinki 
nemiega, inių kaimų moterų tarpe.

Fašistinės žvalgybos Pa
■ nevėžio apygardos viršinin- 
! kas 1933 ]
I mėn. . Urs. Lisienės veiklą ' Tarasų 
! taip apibūdino: “Ji daug 
'kartų kratyta,—rašė jis,— , 
i bet kaip konspiratyvi ir la-, 
bai atsargi, pas save na-I

, nujautė, kad iš Kauno ka
lėjimo nebegrįš. Protar- 

, kai skausmai kiek 
'nurimdavo, Uršulė kalbėjo: 
'man trūko žinių.”
‘— Aš dar nedaug teįsten- 
■ “Norisi gyventi, — sakė ji.

metu gruodžio ' vasario rytą mes, 
kalėjimo

1S

žūsi iš kalėjimo, ji dar su eięs į ligonine ir radęs U r-, 
didesniu pasiryžimu ėmė šulę skaitančią, pripažino. 

X,V 'veikti komunistų naudai. . . 'ją sveika, tik apsimetančiai 
Nežiūrint 
ji pati aktyviai

ir kitas šventes būdavo 
imti skubiais darbais, 
dabar tos kompanijos ver
kia, kad turėsiančios daug 
nuostolių dėl streiko, bet 
nenori priimti kontrakto.
Provokacine byla
Apie 20 mylių į šiaurę nuo 

San Francisco randasi mie
stelis Rose, Calif. Ten gy
vena pagarsėjęs advokatas 
Vincent Hallinan, kurie bu
vo Progresyvių partijos 
kandidatu į prezidentą 1952 
metais. Šis advokatas teis

imuose apgynė persekioja
mą laivakrovių unijos vadą 
Harry Bridges. Tas iššau
kė kai kurių piktų žmone
lių pagiežą advokatui ir jo 
šeimai.

Praėjusio gegužės mėn. 
29 d. adv. Hallmano sūnus 
Torence žaidė Bowling ai- ■ 

I ley įstaigoje. Sukurstytų 
I jaunuolių grupė rengėsi jį

uz- 
tad

kad žmones nebūtų alkani 
laike prakalbų. Todėl malo
nėkite įsitėmy ti laiką ir vie-

Jeigu kas norėtų daugiau 
informacijų, pašaukite d. 
Tarašką: B R 6-1733, San 
Leandro. San Francisco 
šaukite Alviną: DE 3-3914.

Apart svečio J. Gasiūno, 
mes tikimės turėti ir antrą 
kalbėtoją, d. J. Baker’į iš 
Vallejo, Calif. Atšventę 
Naujus metus, nepamirški
te dalyvauti ir prakalbose. 
Turėsime progą pasimatyti 
su svečiu iš tolimos koloni
jos ir išgirsim gerą prakal
bą apie Lietuvą ir kitus 
svarbius dalykus.
Mūsų svečiai

Draugai Antanas ir Do
micėlė Šatai aplankė Flori
dą ir Kaliforniją, išvyko 
apsigyventi Yucaipa, Calif. 
Geros laimės jiems!

Alvinas

Šiandien ši įmonė neatpa
žįstamai išaugusi. Ypač 
dideli pasikeitimai įvyko 
tarybų valdžios metais. 
“Silvos” bendrosios pro
dukcijos išleidimas padidė
jo net 60 kartų, baigti sta
tyti nauji korpusai, kuriuo
se bus įrengta didžiausia 
Lietuvoje trikotažo dažyk
la.

Fabrike tebedirba visa ei
lė senų darbininkų, kurie 
kartu su įmone mini ir sa
vo darbo trisdešimtmetį. 
Tokių tarpe Ona Semaškai- 
tė, Vincenta Čeilytkienė ir 
kitos.

linkės piknike. Tikrai buvo 
įdomu matyti.

! Apie ligonius
I Jau buvo rašyta, kad sun-1 sumušti. Terence, 22 metų, 

. Po kelių valan-: kiai serga Paulina Vaivo-1 yra smarkus vaikinas. Pa
būdama i dienė, Redwood City. Da- matęs pavojų, trinktelėjo

- ----— . . j bar teko su ja kalbėtis te- vienam į žandą, ir kiti pa-
Keturiolikai mėnesių pra- j lefonu. Ji džiaugiasi, kad bijojo toliau pulti. Kerštau-

• 1 Paulina!jautieji prieš tėvą pradėjo
j gavusįjį į žandą kurstyti 

fašistinę diktatūrą ir atkū-1 simpatijos laiškus. Jos dūk- šaukti į teismą Terrence, mej-«a Ugvkštuolis 
, kad kad iš jo tėvo gautų daug J.

Lietuviška komedija 
Latvijoje

VILNIUS. — Dienraštis 
kad Lie- 
muzikinis 

neseniai 
Adomėno 
sunkiau- 

turėjo di-

“Tiesa” praneša, 
po jos (Latvija) 
dramoj 
pastatė 
komediją “Užvis
šia.” Komedija

teatras 
Vinco

dėsi, ir mes iš karto paju
tome jai didelę pagarbą.

Uršulės vaikystės ir jau
nystės metai prabėgo Žai- • 
dėlių kaime, Kupiškio vals
čiuje. Jos jaunas protas 
mėgino suvokti visa, kas 
vyksta aplinkui. Būdama 18 
metų, Uršulė žavėjosi 1918-i 
1919 metų Kupiškio apskri-> 
ties darbo žmonių didvyris- i 
ka kova už Tarybų valdžią.| 
Nors ir trumpas buvo šios 
valdžios laikotarpis, bet jis 
paliko jaunai ir jau t r i a i i 
merginai neišdildomus pri-; 
sjhiinįmus. Ją žavėjo liau- i 
Uie| sūnų pasiaukojimas ir ( 
narsa, didelė ištikimybė! 
darbo liaudžiai.

kad ji moteris, ligone . . .
1 dalyvavo du Uršule mirę, 

raudonų vėliavų kėlime ir į vos 39 metų amžiaus . . 
komunistų atsišaukimų pla-| ;
tinime. Ne tik moterų, bet, ėjus po jos mirties^ Lietu-j sveikata stiprėja, 
ir vyrų tarpe vedė slaptą į vos darbo žmones nuvertė, labai dėkinga draugams už 
agitaciją ir traukė juos į f '
komunistų partijos eiles.” Į _

1934 metų pavasarį Lisųjšulė jau

trinktelėjo

gavusįjį į žandą kurstyti 
Terrence,

i re Tarybų valdžią. BetUr-ltč Ėdna irgi linksma 
nebeišvydo laisvo motina sveiksta.

Draugė A. Balčiūnienė 
i buvo susirūpinusi, kada jos

Komunistų partijos ne-lg^nus išvyko atgal į savo 
gyvenimo vietą ir prie sa
vo darbo Mass, valstijoje. 
Dabar ji vėl eina stipryn, 
nes jos mylima duktė d. Ka- 
rosienė ją aplanko veik kas- 
dieną, nes ji gyvena tik Freeway vieškelio 
e L-m‘C o i rrnfvn ' , , . .

šeima persikėlė į Žaidelių | i1* klestinčio gimtojo krašto, 
kaimą. Abu Lisai nelega- *
liai dirbo ir toliau. Žval-1
gyba nutarė susidoroti su mirtingoje kovoje už darbo 
šia revoliucine šeima. Pa- žmonių laimę yra ir Uršu- 
samdytas provoka t o r i u s i lės Lisienės kovos dalelė, 
Kilkus pakišo Lisų tvarte J r jos vardas visada bus 
pundelį komunistinės litera-1 šalia kitų liaudies laisvės 
tūros, kurią ir “rado” at- ' 
vykę žvalgybininkai. Dabar

kovotojų neblėstančių var 
du. J. Komodaitė

ŽINIOS B LIETUVOS
Moljero “šykštuolis” 

kolūkio scenoje
TELŠIAI — “Pažangos” 

kolūkio klube Telšių Liau
dies teatro aktoriai suvai
dino Moljero 5 veiksmų ko- 

........... " .” Kolū
kio klubas buvo pilnutėlai- 
tis. Komedija “Pažangos” 
kolūkiečiams labai patiko.

žiūrovų tarpe. Į premje
rą buvo atvykęs pats ko
medijos autorius. Spektak
lį statė Latvijos liaudies 
artistas 'N. Mūrniekas, re
žisavo V. Zvaigznė, dekora
cijas piešė dailininkas O. 
Dūnas.

pinigų. Byla užvesta. Pra
džia teismo rodo, kad liu
dininkai melavo prieš 
rence. Gal tas didelis 
bulas subliūkš.
Vieškelių gerinimas

San Francisco ir Oaklan- 
, de, kaip ir kituose miestuo
se, yra vykdomi milžiniški 

i tiesimo 
darbai. Kurie seniai beva- 
žinėję automobiliumi San 
Francisco mieste, turi ne
mažai bėdos surasti reika- 

| lingą vietą. Vieškelių taip

Te r 
bur Įmones trisdešimtmetis

i —KAUNAS. — 1929 me
tais buvo įkurtas Kauno 
“Silvos” kojiniu fabrikas.

Dideja Taksi skaičius
VILNIUS. — šiomis die

nomis gauti dar keli taksi 
a u t o m o b i liai “Moskvič” 
Dabartiniu metu Vilniuje 
keleivius aptarnauja 216 
taksi’u.
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i Mirė Franas Lentingas

Lemingas sanfranciskie- 
; čiams buvo gerai žinomas.
Nors jis nebuvo veikėjas, .visur išveflžiot kad iš že. 
bet laikas nuo laiko atvyk-1 . -iūrint atrodo nt
davo į musų parengimus lstul liu pakabinti voratin. 

, ......... .......... lr ’?° d01g! ,klt% aukodavo į k,. V v-^kehai pagreitina
. ,, TT., -nis—publika skaitlingesnė 8'eriems Islams Pries a-

niu švenčių proga Uršulė !j?lau&nĮ padedama, Uisu-^, k[ubllį atnešti daugiau 
Ji tiosKo £inansings paramos. . Bet 

taip nebuvo. Už tai turėtų 
būti atsakingi Draugijos 
komitetas,' nariai ir radijo 
programos vedėjai už ne

medžiagos pakankamai. Ur
šulė su vyru buvo .išgabenti 
į Panevėžio kalėjimą. Taip 

/ i Uršulei prasidėjo politkali- 
i nės gyvenimas, etapai iš 
vieno kalėjimo į kitą.

1 Vėliau su U. Lisiene su- 
Revoliuci- raikau Zarasų kalėjime,

Pittsburgh, Pa.
LMD banketas

Lapkričio 29-tą d. įvykęs 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
banketas praėjo neblogai, 
bet galėjo būti daug geres-

E 
E

Hartford, Conn.
NAUJŲ METŲ

BALIUS ir VAKARIENE
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kartu su savo apylinkės pe. },c,kal ™ok?sl; ' . . 
draugėmis pindavo vaini- i viską , žinoti bet ypač aist- 
kus ir naktimis puošdavo ! ? mo mai ksizmo- 
buržuaziniu naciona 1 i s t u 'Įenmizmo. Is ranka rasy-i 
sušaudyto netoli Kupiškio,,tų sąsiuvinio lapelių, slaps-1 _
prie Drulėnų kaimo, Petro (tyclamas1 nuo kalėjimo ad-! garsinimu, koks buvo 
Moskevičiaus kapą. Uršulė: ™mlstrac‘Jos,. akny sekaiv 
ir savo gyvenimo draugu ,P° 1Pka: kame.1?.’
pasirinko vienmintį žmogų, iatkakliai savinosi si 
Povilą Lisą, kuris jau 1919itaiP y'ka’mgą revoliucinei 
m. dalyvavo kovose už Ta.jPrdetanato kovai motelą.
rybu valdžią Lietuvoje. : vf. ac niaJJ .xai.ka! i taipgi garsinti spaudoje,

-„„.nahkti hkimo va iaų kad|Cuvį ;.akvta> kad LMDban.
iS.yU' į kete kalbės J. Mažeika; J.

I K. Mažukna papasakos ką 
imate ir girdėjo iankyda- 
! miesi Tarybų Lietuvoj pra- 
I ėjusią vasarą.

Bet radijo vedėjai savo 
programoje nė žodžiu ne
priminė apie LMD banketo 
programą. Mat, jie yra “va
duotojų” lyderiukai ir bijo
si prisiminti, kad Lietuva 
laisva ir kad jon jau gali
ma nuvažiuoti, laisvai po ją 
važinėti ir matyti, kaip jos 
piliečiai gyvena.

Kodėl taip atsitiko? To
dėl, kad LMD komiteto na
rių didžiuma yrą “vaduoto
jams” pritarėjai, vienon dū- 
don pučia su tais “vaduoto
jų” lyderiukais. Bet dabar 
jau ir “vaduotojai”, nors 
ir nedrąsiai, pradeda saky
ti, kad ir jie norėtų važiuo
ti į Tarybų Lietuvą.

Jeigu kuriems jų iš tikro 
Lietuva rūpi, jiems reikėtų 
prisipažinti, jog bandydami

Uršulė kartu su Povilu j i, 
stojo į aktyvią kovą prieš 
fašistinę diktatūrą' ir kapi
talistinę santvarką. Ir jie 
niekada nepasitraukė iš šios 
kovos. Nelegaliame komu
nistiniame darbe dalyvavo 
ir kiti šeimos nariai—-Ur
šulės sesuo Julija Petrony- ' r » ■« t -r y • 1
je) i? sesers Onos sūnus 
Pet/a^ Murauskas. į

Lisai, gyvendami Nori fi
nų kaime, dirbo vadovau
jantį partinį darbą Kupiš
kio apylinkės kaimuose. Jų 
pačių pirkioje ir kitų pa
tikimu valstiečiu tvartuose 
ir pirtyse buvo suorgani 
zuotas nelegalių komunisti 
nių atsišaukimų spausdini- Į 
mas. Uršulė dalyvavo revo- • 
liuciniame agitacin i a m ė j 
darbe.

Sunku buvo Uršulei. Vai-1 
kai maži, o čia nuolat su- j 
iminėjamas vyras arba j i 1 
pati, o kai kada ir

susirinkime nutartas.
Lapkričio 8-os susirinki

me lįuvo nutarta duoti p. 
Dargini du sykius garsinti 
(lapkr. 22 ir 29 dienomis), 

i taipgi
i Buvo sakyta, kad LMD bau

džia i kankino moterį-moti-1 — 
na. “Ne, — kalbėdavo L i- 
šiene,—vaikai mūsų nekal
tins, kad juos mažus pali-1 U- 
kome. Išaugs ir supras, i 
kad kovojome už jų ir visų Į 
laimingą ateitį, kad kitaip 
pasielgti negalėjome.”

Tik tvirtas įsitikinimas, 
kad pasirinko tikrai teisin
gą gyvenimo kelią, U. Li- 
sienei suteikė jėgų ir ma
žino širdies skausmą. Ur
šulė mėgo poeziją ir pati 
mėgdavo savo vaikams ra
šyti eiliuotus laiškus. Lyg 

i nujausdama artimą mirtį, 
i ji patarė vaikams užaugus 
j skaityti Leniną ir Gorkį. 
'Kiek tvirto tikėjimo darbo 
žmonių pergale būdavo jos 

j laiškuose! Savo paskutinių- 
I me laiške “Mano vaiku- 
ičiams” ji rašė:

neteks mums iš mūrų išeiti, 
ta “laisvė” perdaug suvaržyta, 
jūs, vaikai, jaunoji karta!

. , i Nes ta" abudu. Bet jū . - ■. j : ■
1933 metais Uršulė du kar- Jūs išvysit tą laivąjį rytą!
tus buvo suimta ir nuteista šį laišką mūsų politkali- nematyti Lietuvos jie kly-
2 ir 3 mėn. kalėti. Pakliu-mių kolektyvas slaptai iš- do. Šiandien visas pasaulis 
vus vyrui į kalėjimą, Uršu
lė pavaduodavo jį partinia
me darbe: >savo iniciatyva 

/ sušaukdavo kuopelių susi- 
^rinkytous, lankydavo kom-

siuntė iš kalėjimo.
Uršulės sveikata sparčiai 

menkojo. Mes reikalavome, 
kad Zarasų kalėjimo admi- 

Jb .*4 AMrXAAl|nistracija pervežtų U. Li- 
jaunnno ir Lietuvos Rau- i sienę į Kauną, kur buvo 
donosios pagalbos kuopeles, i bent kalėjimo ligoninė.

5 p.--Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 11,1959

žino, kad Tarybų Lietuva 
gyvuoja ir skaisčiai bujoja; 
kad ten dainos skamba ir 
saulė teka iš Rytų; kad 
Lietuvos žmonės tiki,> jog ir 
Vakaruose tamsos debesys 
išsisklaidys ir graži diena 
prašvis.

LMD banketas praėjo ge-

pie pusmetį susirgo, buvo 
paimtas į proto ligoninę, 
bet būdamas 80 metų nebe
pajėgė susveikti, lapkričio 
gale mirė. Palaidotas Napa, 
Calif. Laidotuvėse lietuviu 
dalyvavo dvi moterys ir ka
talikų kunigas.
Pasidairius mieste

Jau trys savaitės 
kuoja ir solidariai laikosi 
San Francisco Amalgamat
ed Lithographers of Ameri
ca 17 skyriaus nariai. Dėvi 
didelius guzikus su obalsiu 
‘’Darbininkų soli darumas 
nesulaužomas”. Į streiką iš
ėjo 1,200 gerai organizuotų 
darbininkų. Nors kompani
jos bando daryti visokias 
pinkles sulaužymui streiko, 
bet darbininkai nepaiso.

Įdomu tas, kad šiose įmo
nėse šis yra pirmas strei
kas per 37 metus. Paliečia 
17 kompanijų. Darbininkai 
pasakojo, kad vėlesniu lai
ku jų algos atsiliko, kitų 
pramonių darbininkai gau
na didesnį atlyginimą, ne
gu litografai. Taipgi reika
lauja geresnių sąlygų ir su
tarties.

Kad streikieriai nenusto
tų vilties kovoje, keleto 
spaustuvių ir kitų įmonių 
darbininkai atėjo streikie- 
riams į pagalbą su finansi
ne parama.

Litografai prieš Kalėdas

strei-

roję nuotaikoje. J. Mažeika 
ir J. K. Mažūkna papasa
kojo, ką matė ir girdėjo 
Lietuvoje. Klausovai buvo 
patenkinti. Buvo klausimų, 
į kuriuos J. K. Mažukna 
tinkamai atsakė. Baigė vą- 
karą su lietuviškomis dai
nomis, V. Jasevičiui akom
panuojant akoųdijonu.

J. M.

važiavimą, bet važiuotojas 
turi būti apžiurus, kada į 
Freeway įvažiuoti ar iš jo 
išvažiuoti.

ta-| 
na- i

Naujas patvarkymas
San Francisco miesto 

ryba įvedė įstatymą 
mams. Vidury miesto virš
50 metu senumo namus ko- . 
misija peržiūri. Kurie pri- 
skaitomi netinkamais gy
venti, miestas savininkui 
atmoka nustatytą sumą, o 
namą verčia į laužą. Tuš
čiose vietose turtinga kor
poracija statys naujus na
mus. Pranašauja, kad vieto
je 300 nugriautų namų bus 
pastatyti moderniški apart- 
m entai.
J. Gašlūno prakalbos

Gavę žinią, kad d. J. Ga
šlūnas žada mus aplankyti, 
nieko nelaukdami paėmėm 
Finų svetainę O ak lando 
priemiestyje 1819 10th St., 
Berkeley, 'Calif. Susitiki
mas įvyks sausio 3 d., pra
džia 1-mą vai.

Mūsų geros šeimininkės 
žada pagaminti užkandžių,

3

Gruodžio 31 December
NAMO SALĖJE

157 Hungerford St. —:— Pradžia 8 valandą
BUS GERT, VALGYT KEPURĖS VELTUI

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai sutikti naujus metus.

JŽANGA $3.00

Kviečia Namo Bendrovės Rengimo Komitetas

SO. BOSTON, MASS.

BANKETAS
PARAMAI “LIAUDIES BALSO

Sekmadienį, Gruodžio-Dec. 13 d., 1-mą valandą po
piet, 318, Broadway, įvyks šaunus banketas. Bus skaniai 
pagaminti pietūs. Apart geru pietų turėsime gerą dainų 
programą, kurią atliks pasižymėję dainininkai R. Niau-| 
ra ir 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

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
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIUSKITE PAKUS DABAR
135 VV. 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.
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINftS: 

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

11889 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

332 ’Filmorc Avė.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674 

6.82 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlmit 5-8878

100%

1,32 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4721

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

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

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

Klauskit* pilne katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.



“LAISVĖS” VAJUS
mais: Hartfordietė pagelbėjo waterburieoiams, N. J. 
vajininkai pasidarbavo—M. Klimas, J. Bimba ir T. Kaš- 
kiaučius; Brooklynui A. Balčiūnas, F. Buknys ir S. 
Sasna: K. Kasulis, Worcester, Mass.; L. Bekešienė, 
Rochester. N. Y.; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; LLD 

ivalinskienė ir U. Žakienė, Bing-Mot. Klubui, •
hamton, N. 5
Žilinskas, Plymouth. Pa.; A. Lipčius ir P. ši.
stone, Pa.: J. Mockaitis. Bridgeport, Conn.;
siukaitis, Cliffside Park, N. J.; J. Adams, Grand Ra-1

Mich.

Į U lietelių Klubą užsimokėjo po $25.00 fairlawnietis, 
J., ir l.co Gaiirii, brooklynietis. ' v

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS

T

. San Francisco, Calif............ $25.00
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
6.00

Uršulė Zaleckaitė, Brockton, Mass. 
Uh. Balčiūnas, Richmond, Hill, N. Y

Ig. Bechis, Union, N 
N. Dudonis, Chester, 
Dom. Derkintis, Wlk(

6.00

. .. 5.00
... 5.00
... 5.00

5.00
5.00
5.00

O.

3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00

o

J. Betrušaitis, Fairfield, Conn. .. 
Anne Yakštis, Richmond Hili, N. 
J. Vaznys, Richmond Hill, N. Y. 
Senas Parapijomis, Brooklyn, N. 
S. Kazokytė, Jamaica, N. Y.........
VI. Valangevičius, Maspeth, L. L . 
B. Šlajus, Eddystone, Pa...............
Jos. Jordan, 'Three Bridges, N. J. 
Anna Visotskis, Kensington, Conn. 
A. Pakarklis, Athol, Mass................
S. Verbyla, Rosemont, Canada ... 

J. Zulis, Hyde Park, Mass..............
E. Zalesky, Montello, Mass..............
Ant. Pechkis, Edwardsville, Pa. . . .

Krutulienė, Plymouth, Pa...........
Žilinskas, Plymouth, Pa.............
Pečiulis, Cliffside Park, N. J. .
$1: E. Morkus, Flushing, L. L; P. Malinauskas, 

Paterson, N. J.; Mary Adams, Huntington, N. Y.; P. 
Matui, Montreal, Canada; J. Medelis, Minersville, Pa.; 
J. Jakaitis, J. Trakimas, P. Skralskis, A. Slega, J. 
Krukonis, J. Jodžionienė, M. Buchy, F. Petrauskas, F. 
Kaziliunas, worcesterieciai; V. Jasulaitis, J. Balaika ir J. 
Zaleckas, brooklyniečiai; F. Gricius, A. Bekešius, A. Gu- 
žauskienė, E. Usevage, N. Baltakis, Rochester, N. Y.; 
A. Jakštonis ir J. Viskovcka, Trenton, N. J.; D. Jels- 
kienė, Oakdale, Mass.; P. Kamarauskas, So. Barre, 
Mass.; V. Gižauskas, Chester, Pa.; Anna Gables, Ed
dystone, Pa.; A, Lipčius, Lester, Pa.; I. Ambras ir J. 
Sutkus, Middleboro, Mass.; J. Petrukaitis ir O. Nor
kienė, Stoughton, Mass.; F. Kaulakis, J. Skiotis, J. 
Vaitaitis, Brockton, Mass.; F. Kuklis, Wilkes - Barre, 
Pa.; F. Bogan, Middletown, Conn.; V. Beckas, W. Ha
ven, Conn.; J. Kazlauskas, Hamden, Conn.; J. Latvis, 
New Haven. Conn.; J. Pleskunas, Darby, Pa.; J. Bas- 
tis, Grand Rapids. Mich.; A. Bakunienė ir K. Deren- 
čius, Cliffside, N. J.; Mrs. Kanopa, Brooklyn, N. Y.

Dėkojame visiems už gražias dovanas, ir vajinin- 
kams už gerą pasidarbavimą. Bus daugiau rezultatų. 
Nepamirškite, kad vajus pratęstas iki sausio (January) 
31, 1960.

New Jersey naujienos
Gruodžio 6 d. įvyko eliza- Ugnis pagavo laikraščio po- 

bethiečių klubo metinis su- pienių. Popieriui užsidegus, 
sirinkimas. Klubo valdyba ! užsidegė jo drabužiai, 
pateikė metinį raportą.; 
Klubas finansiškai 
vidutiniškai, 
čiumi nekyla, 
klauso ne tik elizabethie- 

įčiai, bet keli ir iš apylinkės, smarkiai apdegė.
Ir iš raportu paaiškėjo, 

;kad “Laisvė,” “Vilnis” ir 
’ “Liaudies Balsas” užprenu
meruoti porai metų kiekvie
nas. Narinės duoklės tik 
trys doleriai metams. Už
laikymas kambarių ir jų 

i prižiūrėjimas suteikia rū
pesčio. Tuo rūpinasi drg. 
P. Poškus. Metų pabaigoje! 
klubas suteikia savo na-Į 
riams ] 
Taip buvo ir po šio susirin-j 
kimo, — buvo pateikti, geri i 
pietūs. Juos parūpino Kirs- 
li-enė, pagelbėjo Bajorienė.

Išrinkta komisija iš ke
turių surinkti Elizabetho 
lietuvių veikimo istoriją. 
Darbas nėra lengvas, bet 
yra pora draugų, ilgai gy
venusių šiame mieste. Jie 
daug prisimena iš praeities.

Pasibaigus klubo susirin-. 
kimui, įvyko trumpas Lite
ratūros Drau g i jos 54-os 
kuopos susirinkimas. Nu
balsuotas centro komitetas. 
Išrinktas delegatas į Ant
ros Apskrities metinę kon
ferenciją.

Pasibaigus abiems 'susi
rinkimams, įvyko klubo pa
teiktos vaišės. Prie užkan
džių, gėrimų ir smagių po
kalbių popietė praleista la
bai naudingai.

Narių turėjo dalyvauti 
daugiau negu jų buvo. Tie. 
kurie praleido šiuos susi
rinkimus, nusiskriaudė.

Laisves Admin’stracija

Filmai iš Lietuvos 
ir apie Lietuvą

Jau buvo pranešta Lais- atsiūgus, taika pati ateisianti

KRISLAI >
Tąsa iš 1-mo pusi.)** * 

tarptautiniam įtempimui lyg

Stefanija Cedronienė
MASPETH, N. Y.

ši maloni moteris mirė lap
kričio 25-ą dieną, o gražiai 
palaidota 28-tą dieną Alyvų 
kalnelio kapinėse, Maspethe. 
Prieš mirti jai prašant, šer
meninėj (šalinsko) Aido cho
ras, vadovaujant j'o mokytojai 
Mildredai, gražiai atliko ke
letą atitinkamų dainų, o Eva 
Mizarienė pasakė jautrią apie 
velionę kalbą.

. . Šaukiant pagalbos iš kito 
stovi ■ kambario pribuvo jo duktė, 
skai-1 užmetė blanketą ir užpylė 
pri- kelis kibirus vandens. Ug

nį užgesino, bet senukas 
. Nuvežtas 

i ligoninę po keleto dienų 
kančių mirė. Veidas ir 
akys taip buvo apdegę, kad 
grabo neatidarė jį pašarvo
jus. Gera pamoka rūko
riams būti atsargesniais. 

! __ .._  ’
New Jersey valstijoje! 

per lapkritį bedarbių skai
sčius gerokai pakilo. Kai ku- 
j rie bedarbių skaičiaus pa- 

pietus nemokamai, i kilimą, suverčia ant plieno 
ivn ir no šio snsirin- i darbininkų stieiko. Gali 

būti kiek tiesos,- bet toli 
gražu ne pilna tiesa. įnės liūdi ir 

Jei kam tenka nueiti į j .i(>s draugų.
bedarbiu šalpos ištaiga, iš-! lką Stefanija atvyko

.. ,,.ru b r v. P1-’ i 1906 metais, o uz Juozo Ced-1 
sikalbeti su stovinčiais eile-|r()no j^teke.jo 1909 m., ir vi-* 
se. tai sužino, kad jie dir-'Są laiką—bemaž 51 metus— 
ba visai kitose industrijo-! gražiai sugyveno.
se, kurios nieko bendro ne-i Belaukdama mirties, velio- 
turi su plieno darbininku .nė Prasė savo* draugą Juozą,

■ kad po jos laidotuvių sukvies- 
i tų visus palydovus vaišingiems 
pietums — paskutiniam jos 
giminių ir draugų priėmimui. 
Ir Juozas tatai padarė.

Stofn.niia kilusi iš Marijam-

Klube

Mano kaimynas, 82 metų 
senis, sėdėdamas kėdėje ir 
skaitydamas laikraštį, pasi- 
mė pypkę ir įžiebė degtuką.

Motery susirinkimas 
su pobūviu-vakariene

Moterų' klubo susirinki
mas įvyks gruodžio 16 d. 
Apart organizacinių reika
lų, turėsime pokalbius ir už
kandžių. Vaišes pagamins 
ir suneš pačios k'ubietės.

Artinantis met nėms šven
tėms, pas daugeli yra pri
imta apsikeisti ir dovano
mis, tad čia ir tas bus įvyk
dyta. Narių pageidavimas 

atsinešti2-os aps. LLD kp. atidai S0NUS UŽMUše TEVĄ tn t fik8lu.Mattew Arcarola, 16-kos buvo tam tikJui _ 
metų amžiaus, su bolių kuo- nebrangias dovaneles, po a- 
lu (baseball bat) užmušė P*e 50c.

1959 m., gruodžio 20-ą d., 
Lietuvių Kultūriniame Cen
tre, 102-04 Liberty Avė., 
Ozone Park, yra šaukiama i

savo tėvą. Jis ir jo motina 
pasakojo policijai, kad jo 

Lietuvių Literatūros Drau- ! tėvas gėrė su kitais vyrais, 
gijos 2-ros apskrities meti-1 o vėliau pradėjo žiauriai 
nė konferencija. Pradžia 11 j mušti savo žmoną Marga- 
valandą ryto.

Kviečiame visas kuopas
■ retą. Sūnūs nutvėrė “base
ball bat”, trenkė tėvui į gal-

prisiųsti delegatus. Jeigu ir R užmušė, 
kurios kuopos susirinkimas ( 
neįvyks pirm konferencijos, ■ 
nebus progos išrinkti atsto-1 
vus, tai prašome kuopos' 
valdybą dalyvauti.

Turime daug svarbių rei
kalų .aptarti. Bus svarsto
ma pasiuntimas Amerikos 
lietuvių ekskursijos į Lie
tuvą 1960-tais metais. To
dėl visos New Yorko ir 
New Jersey valstijos kuo
pos prašomos prisiųsti de
legatus.

LLD 2 apskr. valdyba:
J. Grybas pirm.,
Apolione Itochis sekr.,
Paul Bechis iždininkas

New Yorkas.—Jungtinių 
Tautų Erdvių užkariavimo 
komitete socialistinės šalys 
turės 7 atstovus iš 24 ko
miteto narių.

Pobūvis įvyks tuojau po 
darbo/pradžia 6-tą vai. Pa
geidautina, kad visos narės 
dalyvautų ir atvyktų laiku. 
Kviečiami ir narių vyrai— 
draugai, bet jie bus prašo
mi lėšoms padengti prisidė
ti dvidolerinę. - Valdyba

LAWRENCE, MASS
Bus rodomi

Spalvoti paveikslai iš Lietuvos
Šeštadienį, Gruodžio 26 December

PROGRESYVIŲ RUSŲ SVETAINĖJE
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 apylinkės lietuviai tuos paveikslus matys 
gruodžio 27 dieną.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 11,1959

z as Cedronas, sesuo Izabele 
G r u z inskienė, g y v e n auti 
Didžiojo N e vv Yorko dalyje 
Ozone Parke: seserdukra Ol
ga Schnock su vyru, sūnumi 

j ir dviem dukrytėm; sesersū- 
j nis Edvardas Gruzinskas su 
žmona Ozone Parke; velionės 
vyro Juozo Cedrono seserduk
ra Mary Maughty su vyru ir 
sūneliu, gyvenanti Canarsie; 
vyro Juozo brolsūnis Jonas 
Cedronas su žmona E. Flat- 
bushe. Apart giminių, velio- 

daug daug mielų

Kitiems metams L D S
Trečios Apskrities komite- 
tas susideda tik iš New;
Jersey valstijos narių. Ma- j polės apylinkės iš labai skait-

vėje”, kad ateinantį sekma-1 Ne, taika pati neateis. Tai- 
tiu'nį, gruodžio 13 d. bus! kos, o taip pat vietinių lais- 
rodomas didžiulis Lietuvoje i viv ar gerovės atėjimą gali- 
darvtas filmas “Julius Ja- i ma . užtil<nnti tik nuolatiniu 
nonis . D> ja, .. ei įvainų j tuos įsikalus. Tuose veiks- 
techniskų priežasčių, tenka ! m u o s e kiekvienas 
programą pakeisti. Vietoje! brangus. Klystų 
to vieno filmo, bus parody- spręstų, kad kas 
ta net keturi labai įdomūs užimti jo vietą, 
ir įvairūs filmai. Vienas jų 
pavadintas “Tarybų Lietu-! 
va”, kuriame parodomas; 
bendras f ’ 
Kitas filmas pavadintas 
“Viename kolūkyje”, kuria
me pirmu kartu Amerikos 
lietuviai supažindinami su 
darbu ir gyvenimu naujaja
me Lietuvos kaime. Paskui 
seka filmas “Nemuno žio
tys”, kuriame matysite ne
paprastu vaizdų apie tą i 
garsųjį Nemuną, o paskuti
nis filmas “Neringa” taipgi 
pirmu sykiu mums pavaiz- j 
duoja 
apie tą upę.

Filmų rodymas prasidės i 
6-tą valandą po pietų. Įvyks i 
Kultūriniame centre, 102-04 
Liberty Avė., Ozone Park, i

LLD 185 kuopa svarbų tikslą.

žmogus
tas, kuris
kitas gali

laikas. TaiPailsėti dar ne 
gyvai primena Imigracijos ta- 

, , . . . i rybos nuosprendis deportuoti
Lietuvos vaizdas.; suomį Heikkila.

William Heikkila, 53 metų, 
nuo kūdikystės gyvenęs Ame
rikoje. 1958 metų balandžio 
18 d. buvo pagrobtas gatvė
je ir lėktuvu tuojau išga
bentas Suomi jon. Bet kilo pa- 
.ipiktinusios liaudies banga 
n-otestų ir jį tada sugrąžino 
š Suomijos. Bet jis tebebuvo 
persekiojamas ir dabar nu
sprendė deportuoti viešai.

Ryšium su tuo norisi pa
minti, jog šio mėnesio 19 'ir 

( 20 dienomis New Yorke Ho- 
įspūdingas vietoves; tel Belmont Plaza įvyksianti 

sveturgimiams apginti komite
to šaukiama konferencija yra 
visų reikalas. Dalyvaukite 
esantieji delegatais, o kiti 
kaip svečiai. Ypačiai reikėtų 
būti 19-os vakarą koncerte, 
pasigrožėti ir sykiu paremti

nau, tai geras* dalykas. 
Brooklyniečiai turi apsčiai 
kitokio darbo. Niūjersiečiai 
yra laisvesni nuo centrinių 
darbų, tai jie gali apskri
ties veikimui vadovauti. 
Mūsų tarpe yra gerų jėgų 
tokiam judėjimui per kele
rius metus palaikyti.

Nepamirškime šve n č i ų 
proga užrašyti savo arti
miesiems “Laisvę.” Užra
šydami laikraštį, padarysi
te daug naudos. Nauji skai
tytojai gali tapti mūsų or
ganizacijų nariais, o tai bū
tų dviguba nauda mūsų ju
dėjimui. Pilietis

lingos šeimos. Jos tėvai tu
rėjo net 21 vaiką, iš kurių 13 
užaugo. Ai’ po karo audrų 
dar nors vienas gyvas apart 
sese rs I z a be 1 ės—n o ž i n i a.

Nors velionė Stefanija Ced- 
ronienė nesiskaitė “kalnus 
verčianti’’ visuomenininke (ji 
priklausė tik prie Moterų 
klubo), vienok' savo gražiu, 
draugišku gyvenimu, pažan
giečių pramogų lankymu ir 
piniginėmis aukomis gelbėjo 
tiems, kurie “kalnus verčia.’’ 
Kad daug daug būtų tokių 
žmonių, kaip Stefanija ir Juo
zas Cedronai!

Ramios jai amžinybės...

Aido Choras rengia 
Naują mėty laukimą

Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet Aidas ruošia Nau
jų metų pasitikimą. Tai bus
įvairus vakaras. Įvyks nau-\ 
jame Kultūriniame centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Kviečiame rengtis 
dalyvauti kaip aidiečius, 
taip jų svečius. Išlaidų pa
dengimui bus $4 ypatai.

Prašome visus aidiečius ir 
jų prie Lėlius tuojau užsira
šyti, kad dalyvausite.

Aidas

FBI paskelbė šalyje įvy- 
į kusių kriminalysčių skai- 
i čių. Per devynis mėnesius 
j New Yorke buvo 90,701 pa
pildyta kriminalysčių, jų 
tarpe 303 nužudyta žmonės 
ir 581 išprievartuota mote
rys.

Brooklyniečiai ruošiasi 
į Matulių išleistuves

Brooklyniečiai tariasi ge
rai pasirodyti LDS apskri
ties ruošiamame Antano ir 
Stefanijos Matulių išleistu
vių bankete šio šeštadienio 
vakarą, gruodžio 12-ą, Eli- 
zabethe. Jei kokie netikė
tai nepastos , kelio, brook
lyniečiai turėtų pribūti ke
liomis mašinomis.

Skaitlingai nuvykti brook- 
lyniečiams reikėtų. Greta 
Antano praleistų dešimtme
čių LDS apskrities pavyz
dingoje veikloje ir rašymo 
žinių apie tos apylinkės lie
tuvių veiklą ir asmenis, 
Matuliai visuomet buvo iš
tikimai draugiški ir brook- 
lyniečiams. Brooklyne pra
mogų ir susirinkimų daug, 
bet nedaug buvo tokių, ku
riose Matuliai nedalyvautų.

Gražu ir draugiška bus 
ir vėl susitikti juos new- 
jersiečių veiklos centre ir 
palinkėti sveikatos ir laimės 
naujoje vietoje.

Vakarienę duos 7 vai., 
prašo svečius atvykti laiku. 
Vieta: Rusų namas, 408 
Court St., Elizabeth, N. J.

Rep.

IŠPARDAVIMAS

2O'/< Nuolaida ant Visų 
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui.

LUTA CLOTHING
599 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.)

IRT 191st St.
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Help Wanted Female
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.

Genc- 
night. 
every 
night

(91-97)

JOHN KRAUSS, Inc. j
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill. N. Y.

(Smulkmeniškas pardavinėjimas)
MftSOS IR WURSTWAREN

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

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

BROCKTON. MASfe.“ 
’ r *Planuojame turėti draugišką‘*Va- 

karą Laisvės vajaus ir spaudos rei
kalais. įvyks gruodžio 19 d. 
minėtoj vietoj, 7:30 v. vak. 
gjmui senų metų .turime ku<
pasižymėti mūsų spaudos reikalu— 
kaip tai Laisvės, Vilnios ir Liau
dies Balso. Tad visi dalyvaukite 
šiame susirinkime. George Shimai- 
tis. (93-94)

ivirš- 
žbai- 
nors

ELIZABETH, N. J., IR APYLINKĖ

A. MATULIO

PHH.ADEI.PHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas jvyks 

gruodžio 11 d., 7:30 vai. vakar, 
1150 N. 4th St. Susirinkime bus 
renkama nauja kuopos vaaldyb 
1960 metams, taipgi tarsimės apie 
meninę ir kultūrinę veiklą

IŠLEISTUVIŲ VAKARIENE
BUS ŠEŠTADIENI

Gruodžio 12 December
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.

Apskrities valdyba

*(>hi imimmmimiimwinmuiinmnmnmimmmnmnnnnimmiiiiin
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BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kp. priešmetinis susirinki- \ 

mas jvyks gruodžio 11 d., 7:30 v. 
v. 102-02 
Turime 
svarstyti, 
lyvauti.

Liberty Avė., Ozone Park, 
keletą skubių klausimų

Prašome visus narius da-
Valdyba. (95-96)

>4> * 4>*«H'4*4>4«4>4*4»4»4*4"M»4**I“I>'M*++

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*ac**OG*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Siųskite Giminėms Kalėdinius Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusij‘ą, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

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

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

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.

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

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298

MI. 2.1681

1241 N. Ashland Ave. A 
Chicago 22, Ill. į
HUmboldt 6-2818

107 S, Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnkirk 5-6550
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