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Siūlo sunaikinti 
atomines bombasĮ

{ Pasadena, Calif.— Tho- mo. Murray sako, kad 
mas E. Murray, buvęs JA V {gu Jungtinės Valstijos

‘Atominės Energijos Komi-j prie to, tai nuo jų nepasi-< 
‘ teto komisijonierius, pata-'liks ir Tarybų Sąjunga.
į na sunaikinti atomines ir Murray sako, kad Jung- i 
i hidrogenines bombas. Mur- tinių Valstijų politika, ato- 
! ray buvo komisijonieriumi minių ginklų klausime, bu-! 
'nuo 1950 iki 1957 metų, o vo netikusi—nerealistinė.
I dabar yra to komiteto pa- Jįs pataria, kad atomi-1 
’tarėju. mius ginklus Jungtinės Val-
, Jis sako: “Karo baimės irjstijos ir kitos šalys, kurios!
teroro era tol nepasibaigs,; jų turi, sunaikintų neutra-'

žinote, kad “Laisvės“ poj nebus sunaikinta baisių | liškoje šalyje, kuri tokių 
prailgintas visu mene-1 gjnp]u sandėliai”. {ginklu dar neturi. Kas del i

Džiugu, kad vis dau-{ J1S pataria, kad Jungti-, atomines energnos, tai siu-1
I nes Valstijos parodytų pa- lo ją atiduoti Tarptauti- ( 

saviš-! šauliui savo nusistatymą už niam Atonominės Energi-j
{taiką ir pačios pirmosios ei- jos Komitetui naudojimui; 
{tų prie tų ginklų sunaikini- civilinių reikalams. i

Turėkime mintyje, kad “Lais
vės“ dalininkų suvažiavimas 
įvyks 1960 metų sausio mėn. 
pabaigoje. Laikas prie jo 
ruoštis. Tai bus pirmas su
važiavimas naujose patalpose. 
Steijgkimės, kad jis būtų vi
sapusiškai geras.

Jau 
va jus 
siu. 
vimu. 
giau ir daugiau senųjų laisvie- 
čių užrašo “L 
kiams Lietuvoje.

O “Laisvė,” kiek girdime 
Lietuvoje yra mėgiamas laik- j 
rastis. Lietuvos žmonės nori i 
girdėti apie save brolius ir se- ; 
suris užjūryje. i

Sunku ir besuskaityti, 
tų visokių proklamacijų 
yra išleidęs Jonas XXI11. 
istorijon tikrai įeis šnekiu-; 
giausju popiežiumi. Ir ne vi
sada jis niekus tenušneka. j 
Šiomis dienomis jis gerai pa
barė laikraščius, kurie užpil
dyti sensacijomis apie žmog
žudystes, vagystes ir ištvirki- 
jmus.

TJ-ie laikraščia, gadina i'T$į‘8 000,000,’ 
tv./kina žmones. onn nnn

Gerai būtų padaręs popie-1; 
žilis Jonas, jei jis būtų pa
smerkęs ir melą. Tada, jo 
proklamaciją skaitydami, bū
tų turėję, iš gėdos rausti mū
sų lietuviškosios klerikalinės 
spaudos redaktoriai. Jie ne- 
beatidaro burnos, neapmelavę 
mūsų Lietuvėlės c

i Tarybų Sąjungos ir
• Brazilijos prekyba

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga ir Brazilija pasirašė tri- 
| jų metų prekybos sutartį. 
Per tą laikotarpį jų preky
ba sieks $200,000,000 ver
tės.

Pirmaisiais metais TSRS 
pirks kavos Brazilijoje už 

antraisiais — 
o trečiais jau 

$50,000,000 vertės.
Brazilija pirks Tarybų 

Sąjungoje industrinę maši
neriją, aliejų ir kiekviene- 
riais metais 150,000 tonų 
kviečiu, v

“Izvestija” apie 
būsimus rinkimus

pa-

LL LAISVES” VAJUS J ______, 9 W—V*

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

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

Punktai
5016 
3536 
2336 
2320 
2270 
1840
1344 įrodo.
1280 Eisenhowerio išstojimas 
1124 , Indijos parlamente irparei- 
1110 ; škimas, kad JAV “ginkluo- 

’ tos jėgO|S yra pasiruošę gin- 
288 i ti talkininkus” buvo padrą- 
^■Lsinimas Indijos ginčuose 
216{su Kinija.

Tuo pat kartu Washing-
108 { ........................ ....-.......... .... ....... .

Waterhurio vajininkai ...........................................
New Jersey vajininkai ..........................................
R-Ka, Los Angeles, Calif................ • •....................
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Brcoklyno vajininkai ............................................
B iltimorės vajininkai .................... .......................
S. Lenkauskas—J. Blazon's, Lawrence-Lowell, M. 
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K. Kasulis, Worcester, Mass...............................

Šilimai!is. Brockton. Mass. 110.)
'Stork vajininkai .............. 972

So. Bostono vajininkai ............
J. Petkus, New Haven. Conn. 
New Britain. Conn. .
Great Neeko vajininkai .. ..
S. Puidokas. Rumford. Me.
Scranto.no vajininkai .....
[’>. Senkevičienč, Chicago, 
LED Moterų kuopa.

Binghamton. N. Y.
Vera Smalstis, Detroit, 
Stamford, Conn.............

Žilinskas, Plymouth, Pa. .
Naravas, Shenandoah. Pa. 
Tilwiek, Easton. Pa............
K vet kas, Cambridge. Ma;

J. Anderson, Rochester. N. Y.
d. Žebrys, Cleveland. Ohio

55(H Bridgeport. Conn..............................

m.

Mich.

70S

526 ■ C. K. Urban. Hudson. Mass. 72
488 ‘ A- P. Dambrauskas

Haverhill, Mass....................... 108
468 { A. Valinchus, Pittston. Pa......... . 72

444 : A.
M. Aranuk, Detroit, Mich. 

Kuzmickas, Girardville, Pa.
68
.36

4.32 , .1
420

K. Alvinas,
San Francisco, Calif.......... 36

.3,36, J. Adams Grand Rapids, Mich. 36

teikė straipsnį apie būsimus 
1960 m. Jungtinių Valstijų 
prezidentinius rinkim u s. 
Dienraštis n u r o d o, kad 
kandidatus pastatys, kaip 
visada, Rockefellerio, Mor- terbury, Conn., 3 naujas prenum.; R—ka, Los Angele 
gano Du Ponts rūšies tur-; Calif., vieną; R. Merkis, Philadelphia, Pa. 
čiaį. Jąu dabar jie laiko 
banketus, kur “lėkštė” kai
nuoja po $100. Supranta
ma, tai ne darbininkų 
šenei.

Dienraštis numato, 
Respublikonų partijos 
kandidatu Niksonas,

Nauių skaitytojų prisiuntė: M. Strižauskienė, Wa- 
Q 

vieną, ir J. 
Patkus, New Haven, Conn., vieną/ Jie prisiuntė ir at
naujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini- 
Tąsa 5-tame pusi.

bus

yra kryžkelei e
Washingtonas.— “žymūs j tone Va 

valdininkai sako, kad Jung- Herteris 
tinių Valstijų užsienio poli

E. W. Ken worth. Preziden- kad Kubos 
to kelionė po Aziją ir Euro
pą stiprina Respublikonų 
partiją. Eisenhoweris kalba 
apie taiką, bet tuo pat lai
ku tvirtina JAV sąjungas 
su kitomis šalimis. Jo kal
ba Indijos parlamente tą

nių Valstijų ir Kubos san
tykiai blogėja. Tas rodo, 

negali
ramiai tvarkyti savo

Europoje važinėja Vals- 
į tybės sekretoriaus pavaduo
to, jas Douglas Dillonas ir 
karštai ragina NATO na
rius prie dar didesnio apsi
ginklavimo.

puolė Vengriją ir tarybų 
Sąjungą. Visi šie įvykiai 
nėra suderinami su Eisen- 
howerio ir Chruščiovo pa
reiškimu.

JAV reikalaus iš 
NATO ginkluotis

Gal jau koks nors kipšas 
tikrai maišo protą mūsų de
mokratams. Jau ir “liberalų 
liberalas“ Adlai Stevenson 
reikalauja prieš darbo unijas 
aštresnio, dar streiklaužiškes- 
nio įstatymo už Taft-IIartley 
įstatymą.

Nejaugi jiems tikrai atsibo
do organizuotų darbininkų 
parama ?

Mūsų klerikalai, smetoni- 
ninkai ir menševikai tebelau
kia karo “išlaisvinimui’’ Lie
tuvos. Jie sako, kad jie ti
kisi, “kad Vakarai pagelbės 
jiems kovoje.“ Vadinasi’ A~ 

(merika ir jos pasekėjos nu
važiuos, nuvers tarybinę val- 
(Ižią/ir atiduos Lietuvą buvu
siems ponams.

Neabejoju, jog šį jų memo
randumą, kaip ir visus pirrries- 
nius, prezidentas padėjo į 
gurbą.

| NATO vėl svarstys 
lęšy reikalus

Washingtoftas. — Valsty
bės sekretorius Herteris iš
skrido į Paryžių. NATO na
riai susirinks ten gruodžio 
15-17 dd. ir laikys konfe
renciją. Jie svarstys gink
luotės lėšų reikalus.

Gruodžio 19-21 dd. Vaka
rų viršūnės ir prezidentas 
Eisenhoweris Paryžiuje lai
kys konferenciją. Jie nusta
tys savo politiką linkui vir
šūnių konferencijos su Ta
rybų Sąjunga ir kitomis, so
cialistinėmis šalimis.

1957 metais NATO nariai 
susitarė, kad Jungtinės Val
stijos padengs 37 nuošim
čius ginkluotės lėšų, betda-

Kanadiškės “Nepriklauso
mos Lietuvos“ Jonas Kardelis 
susilaukė naujų klapatų. Jis 
skundžiasi pagausėjusiu eks
kursantų lankymusi Lietuvoje 
ir visoje Tarybų Sąjungoje.: 
Jie sugrįžę parsivežą “bai-| 
sias“ žinias. Jie nekeikia ir 
neplūsta tos socialistinės že
mės.

Prašau pasiklausyti Karde
lio raudos:

“Ir kuo daugiau turime tu
ristų Sov. Sąjungon, tuo dides
nį skaičių klaidingų nuomo
nių, nukrypimų nuo tiesos ir 
klaidinimų apie Sovietų Są
junga jie atgabena namo.“ 

Geriausiai žino Jonas Kar
delis, sėdėdamas Montreale. 
Tie, kurie nuvyksta ir savo 
akimis pamato, nieko neišma
no! z

Matote, kaip yra...

Vilniaus “Tiesoje 
įdomios diskusijos.

” eina
Jas pra-

(Tąsa 5-tame pusi.)

Suomija paminėjo 
nepriklausomybę

Helsinkis. —Suomija
minėjo savo 42-jų metų ne-’ JAV Valstybės sekretoriaus 

.priklausomybės sukaktį. Ją; pagelbininkas D.
įgavo 1917-tais metais, po {sakė, kad NATO nariai tu- 
Tarybų galios

I Rusijoje. Luivxxxi į vo valui- |X1mxvw, jiv jtxvi

{ ninkai atžymėjo/'kad dabar (karnai stiprūs ekonominiai 
jų šalies ir TSRS santykiaiI ir todėl turi prisidėti prie 
yra draugiški ir normališ- 
ki.

Suomijos vyriausybę su- 
, daro Žemdirbių partija.

pa- j Londonas.—čia būdamas

> D. Dillonas 
metais, po j sakė, kad NATO nariai tu- 
įsisteigimo ' rėš daugiau ginkluotis. Jis. 

Suomijos valdi-1 nurodė, kad jie jau “pakan-— •. . _ - - -,,

apsiginklavimo naštos.
Jo buvo klausta: kaip jis 

žiūri į nusiginklavimo rei
kalus. Dillonas atsakė, kad 

| Prieš kiek laiko valdžioje tai dar tik diskusijų stadi- 
buvo socialistai, kurie blo-1 joje, vadų kalbos bei susiti- 
gino santykius su TSRS. {Rimai negali sulaikyti NA- 

Sukakties proga iš Ame-i TO narius nuo apsiginkla- 
; rikos Columbia Broadcast-j vimo.
ing System prisiuntė judi, 

1 rodantį Suomijos ir TSRS 
1939-1940 mm. kara, o žur- 

įnalas “The U.S. News & 
{World Report” rašė, kad 
; “Suomija yra TSRS satali- 

’ Į tas”. Suomija prieš žurnalo 
! išvadas užprotestavo, 
i judi rodė.

Gyvenimas, o ne mirtis,” 
sako Amerikos komunistai
New Yorkas, gruodžio 10 I Judėjimo veteranai

M

rius Rockefellers. Demok
ratų partija dar “ieško”, , y. ... . v. 
kandidato. ~ .S1° ^nnescio negrų

| kolonijos Harlemo širdyje 
Rinkiminėje kampanijoje į ant 125-tos gatvės šiandien 

bus svarbus klausimas tai-1 atsidarė Jungtiniu Ameri- 
kus sugyvenimas. Jeigu de- ros Valstijų Komunistų 
mokratai ir toliau jodinės partijos konvencija. Tai jau 
ant šaltojo karo arkliuko, 17-oji eilinė konvencija. Tai 
tai jiems bus mažai progų I taipgi jubiliejinė konvenci- 

ija. Komunistų partija, kaip 
I žinia, buvo įkurta 1919 me- 
■ tais rudenį, lygiai prieš ke- 
, turiasdešimt metų.

Komercinės spaudos šia
1 konvencija susi domėjimas 
nemažas. Kai kurie repor
teriai, nė kojos neįkėlė į j 
konvenciją, jau ją išnieki
no ir prikalė visokių nepa- 

naujus 
“skilimus”. Ypač

i Hearsto 
“Journal” reporteris JoeP. 
Faulkner ir “World - Teleg
ramų” Jack Steele.

Konvencijoje dalyvauja 
apie 250 delegatų ir alter- 
natų, ir keletas desėtkų sve
čių. Salės sienos įspūdingai 
papuoštos šūkiais:

“Už 30 valandų darbo sa
vaitę”

“Pilna lygybe negrams” 
“Stiprinkite Komunistų 

partiją — partiją socializ
mo”

partijos konvencija. Tai jau

laimėti.

Washingtone yra 
pasidalijimas

Washingtonas. — James 
Reston rašo, kad tarpe val
dininkų yra nuomonių pasi
dalijimas. Dalis jų pritaria 
gimdymų kontrolei, o kita grįstų gandų apie 
bijosi pasisakyti pirm 1960 partijoje 
metų rinkimų. šlykščiai parašė

■ UI__________ 1, )  ,   Xbar Washingtonas nori. katb. Jie pasidalinę ir dėl JAV
1.1 4.1 MATO vmJnt 11.. . Y • • __ 1kiti NATO nariai prisiimtų 
didesnę apsiginklavimo 
šta. v

na-

j KUBA PAGAVO JAV 
' PABĖGUSĮ LAKŪNĄ

Havana.—St. John vieš
butyje Kubos valdžia suė
mė pabėgusį iš kalėjimo 
JAV lakūną Frank Young. 
Prieš kelias dienas, jis bu
vo nuteistas 30 metų kalė
jimo, bet buvęs Batistos ka
reivis jam leido pabėgti. 
Viešbutyje Young buvo už
siregistravęs kitu vardu. 
Kartu su juo suimtas ir J. 
C. Buchman, amerikietis, 
“The'Miami Herald” kores
pondentas.

Paryžius. —Jau surasta 
384 lavonai, tai aukos Mal- 
passet užtvankos.

pagalbos užsienio val
stybėms. Kai kurie nori 
tam reikalui skirti daugiau 
pinigų, negu buvo skiriama. 
Vieni nori daugiau remti 
Europoje kapitalistines val
stybes, kiti Azijoje, o kai 
kurie siūlo rūpintis Pietine 
ir Centrine Amerika.

“PASAULY BUS TAIKA” 
—CHRUŠČIOVAS

Lvovas. — Grįždamas iš 
Vengrijos Chruščiovas kal
bėjo šiame didmiestyje. Jis 
sakė: “Būkime tikri, kad 
pasaulyje bus išlaikyta tai
ka, nes to nori žmonės”. Jis 
nurodė, kad karo kurstyto
jų dar stiprios jėgos, bet 
liaudies ir socialistinių ša
lių, kovojančių už taiką, yra 
stipresnės.

nusįginklavimą, tai- 
mpo-z.isfpnrii n”

Didelėje daugumoje kon-1 
vencijos sątsatas susideda iš ; 
palyginti jauno amžiaus ■ 
žmonių, čia gimusių ir au-; 
gūsių kovingų žmonių. Beti 
tarpe jų matosi ir senų,; 
įgudusių kovotojų, komuni- I 
stinio judėjimo veteranų, 
jau po keletą metų išsėdėju
sių kalėjimuose už darbinin
kišką veiklą ir įsitikinimus. 
Štai kai kurie jų: Gurley 
Flynn, Alex. Trachtenberg, 
Jack Stachel, Gus Hall, Bet- 

j ty Gannet Irvin Potash, 
Louis Weinstock, Benjamin 
Davis, W. Paterson ir kiti. 
Nesimato partijos garbės 
pirmininko William Z. Fos
ter io, nes senatvės ir ligos 
paguldytas lovoje. Jis tik 
ugningą pasveikinimą suva
žiavimui tegalėjo prisiųsti. 
Atidarant konvenciją nesi
mato partijos sekretoriaus 
Eugene Dennis. Suvažiavi
mo išvakarėse jį ištiko šir
dies smūgis ir paguldė į lo
vą. Todėl vietoje jo Centra- 
linio Komiteto vardu ir pra
nešimą padarė Gus f Hali. 
Taipgi nesimato Gill Green, 
Bob Thompson ir Harry 
Winston—jie tebesėdi kalė
jime kaip Smith akto au-

Vėliausios žinios
New Yorkas. - Praėjusį 

sekmadienį užsibaigė ketu
rias dienas tęsusis Jungt. 
Amer. Valstijų Komunistu 
Partijos 17-oji konvencija. 
Konvencija ėjo vieningoje 
dvasioje. Baigėsi pakeltu ū- 
pu ir tuo supratimu, jog 
Komunistų partijos augimui 
ir stiprėjimui dirva labai 
plati. Išrinktas nacionalinis 
komitetas iš 60 narių. Par
tija * viršininkus išsirinks 

. Spėjama, 
i Jungtinių Tautų Asamblė-'kad generaliniu sekretorių- 
įjos pareiškė: Kuba jau bu- f m i bus Gus Hali. Kova už 
ivo pasirengus ir dabar no-• taiką ir nusiginklavimą bu- 
iri tartis su Jungtinių Vals-(vo visų diskusijų centre, 
ti jų valdžia reikale atlygi- į Smarkiai kritikuoti demo- 
nimo amerikiečiams už pa- { kratai ir reakciniai respub- 

iimtą nuo jų nuosavybę — likonai už priešinimąsi su- 
žemę ir įrengimus. ' mažinimui g inklavimąsi

Kuba siūlė JAV valdžiai lenktynių ir tarptautiniam 
duoti bonus, kuriuos ji 
20-ties metų pasirengus 
pirkti.

bet

Raul

{Kuba nori tartis
su J. Valstijomis

New Yorkas.—Dr.
Roa, Kubos Užsienio reika
lų ministras, išvykdamas iš; pats komitetas. T i • • FT1 I A —

po : atslūgimui. Nutarta dar- 
iš- birutis už atsteigimą “Dai

ly Workerio” dar 1960-tais 
metais. Bus pradėtas vajus 
už partijos sustiprinimą 
naujais nariais. Pašalini- 
mas frakcionizmo ir apvie-

ką ir koegzistenciją”.
Beje, sakoma, kad buvo 

bandyta gauti konvencijai 
salę vidurmiestyje viename 
kuriame viešbutyje, bet ne
pavyko. Viešbučių savinin
kai nė iš tolo nenorėję pri
sileisti komunistų konvenci
jos.

Suvažiavimą atidarė įžy
mioji sena kovotoja Gurley 
Flynn. Konvenciją pasvei
kino partijos New Yorko 
valstijos pirmininkas Ben. 
Davis. Jis su pasididžiavi
mu pažymėjo, kad konven- Į

, Tąsa 6-tame pusi.

354 KORĖJIEČIŲ JAU
IŠVYKO NAMO

Tokio. - 354 korėjiečiu j,nas «ruKcim.Kcmo n «i»vįė
jau išplaukė i Šiaurinę Ko/",Jln,as |,a1r.t,J0S.
rėja. Įvyko džiaugsmingas i t™a svarbiausiu sios kon- 
susirinkimas. Tai pirmoji ■ venc,Jos atsiekimu.
grupe iš 600,000 Šiaurinės ■
Korėjos žmonių, kurie yra
Japonijoje. Manoma, kad senhoweris buvo tik šešias 
netrukus išvyks apie 150,- j valandas.
000. Į Korėją juos parveš --------
Raudonasis Kryžius. . Lewistown, Pa.—Pennsyl-

Kabulas.—Afganistane Ei-

Maskva.—Čionai yra 
bai šalta.

Lewistown, Pa.—Pennsyl
vania Ko. greitasis traukl

ia- nys išėjo iš bėgių. Trys 
1 žmonės sužeisti.

Scranto.no
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IKI SUKILIMO TIBETE, tai tame pasaulio kampe 
buvo ramu. Indija ir Kinija gražiai kaimyniškai su
gyveno. Bet 1959 m kovo menesyje Tibete įvyko suki
limas. Dabar jau faktais pasitvirtino, kad jį Vakarų 
imperialistai paruošė Tibeto pasienyje Indijoje. Ten jie 
įsteigė ligoninę sukilėlių gydymui, privežė maisto, gin
klų ir amunicijos. Kada sukilimas nepavyko, tai suki- Į 
lėlių organizatoriai rado prieglaudą Indijoje.

Persikėlę į Indiją sukilimo vadai veda prieš Kini
ją kurstymo propagandą. Kinijos vyriausybė jau kelis 
kartus priminė Indijos valdžiai, kad tas neatitinka ge
riems kaimyniškiems santykiams.

Vėlesniu laiku iškilo nesutikimai Kinijos ir Indi
jos sienų reikalais. Siena tarpe Indijos ir Kinijos yra 
apie 2,000 mylių ilgio ir eina per aukštus kalnus ir 
džiungles. Daugelyje vietų ji nėra tikrai nustatyta.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą anglai valdė Indiją, 
kaip savo koloniją. O Kinijoje viešpatavo viso pasau
lio imperialistai. Jie ten turėjo miestuose “tarptauti
nius setlementus”, j kuriuos kinus įleisdavo tik dirbti.

Po Antrojo pasaulinio karo padėtis, pasikeitė. Ki
nijoje įsisteigė darbo liaudies santvarka, Indija gavo 
“nepriklausomybę”. Nors ji ir įeina į Britanijos “ben
druomenę”. Kinijos liaudies vyriausybė jau kelis kar
tus kvietė Indiją laikyti pasitarimą ir nustatyti sienas, 
bet Indija nuo to kratosi.
INDIJOS “UŽTARIMAS”

Šaltajame kare Indija laikėsi neutrališkai. 
rams, žinoma, tas nepatiko. Mūsų šalies 
spauda nuolatos puldavo Indiją dėl to jos 
kūmo”.

Dabar ta pati spauda užtaria Indiją, 
Kinija užpuolusi. Ypatingai Indiją “užtaria”
York Times”. Jo “užtarimai” nepatiko net buvusiam 
Kinijos nacionalistų diplomatui Chang Hsi-hai, kuris 
dabar mokytojauja Fairleigh Dickinson univėrsitete 
Jis parašė laikraščiui protesto laišką, kuriame sumini 
faktus, kad Indija savinasi Anglijos, imperialistų pa
grobtus Kinijos plotus.

Komercinė spauda “užtaria”
nijai užkartą taip vadinamą “MacMahon Liniją”. 
KAIP GI ATSIRADO “MACMAHONO LINIJA”?

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Indijoje vai- i auklėtinius—klierikus. At- 
dininku buvo Anglijos generolas Arthur Henry Mae- į rodė( tai buvo ju kasdieniš- 
Mahon. 1913 metais jis, siekdamas atplėšti nuo Kini- kas uasivaikščioiimas. Po- maus Lietuvos aktoriaus

Vaka- 
komercinė 
‘neutrališ-

kurią buk
“The New

Lietuvoje ilgesniam lai
kui pasilikau tam, kad ga
lėčiau daugiau pamatyti ir 
su didesniu skaičiumi žmo
nių pasikalbėti.

Savo čia buvimą vyriau
siai tam tikslui ir naudoju. 
Būdamas mieste ar kaime, 
bandžiau ir bandau sutikti 
vis naujus žmones ir su jais 
kalbuosi. Siekiuosi juo dau
giau visko pamatyti. u i

Galiu pasigirti, jog su
tikau daug visokių žmonių 
ir su jais kalbėjausi. Kai- ]pniniįn?u? 
bėjausi su- kolūkiečiais, su ' 
fabrikų darbininkais;
bėjausi su inteligentija, su 
rašytojais, su moksliniu-

tiek nėra, tai, 
stokos kandida-

privalumų rei-

šino metu seminarijoje, 
sakė man, yra 57 auklėti
niai— klierikai. Vyriausy
bės leidimu galėtų jų būti 
60. Jeigu 
matyt, dėl 
tu.

—Kokių
kalaujate iš nor i n č i ų j ų 
įstoti seminarijon?

—Be kitko, kiekvienas 
kandidatas turi būti baigęs 
vidurinę mokyklą, gimna
ziją, — atsakė man.

—O kaip su marksizmu-

, —Su marksizmu-leniniz-
kal“|mu jie susipažįsta viduri- 

Seminari- 
tik tary- 

Pirmai-

nėję mokykloje, 
joje įmes dėstome

les ankštai sukištos viena 
prie kitos.

—Čia yra mūsų naujokų 
“čysčius,” — juokavo kun. 
Lapė. — Kurį laiką pagy
venę ęią, jie persikelia į 
kambarius,-.kur guli jau po 
tris viename.

Parodė man tų kambarė
lių kelis; užlaikomi švariai 
ir tvarkingai.

Seminarijos baž n y č i a , 
man esant, buvo baigiama 
iš lauko dažyti, o vidus jau 
buvo baigtas—baltavo. Ga
le bažnyčios koplyčia, ku
rioje kas rytą auklėtiniai 
meldžiasi ir jiems ten esti 
drožiami pamokslai.

Koplyčioje rektorius klūp-

bažnyčiai 
— štebė- 
nudažytą 
klausiau

—Ar valstybė 
kuo nors padeda? 
damas dailiai 
bažnyčios vidų, 
rektorių.

Jis atsakė, taip: Valstybėkais; kalbėjausi su rajonų konstituciją. ..........  _
komitetų vadovais^ su LK.I siais metais pas mus dės- padeda ta piasme, kad duo-
ir vyriausybės aukštaisiais 
vadovais 
kalbėjausi 
munistais 
nautojais.

mas. —: Jiems griežtai už
drausta ragauti alkoholį. 
Galės gerti, kai bdigs j 
minariją. Išgerti nereikia 
mokytis.

Aš rengiausi eiti, nes bu
vau prižadėjęs kitoje vie
toje neužilgo būti. Rekto
rius ir profesoriai prašė, 
kad tarčiau žodį kitą auklė
tiniams — klierikams, lau
kiantiems manęs salėje.

Siūlymas mane stebino.
Ką gi aš galiu jiems pa

sakyti? Patarti, kad mes
tų šalin sutanas ir grįžtų 
pas tėvus į kolūkius žemę 
arti, ar j fabrikus dirbti, bei 

: kitus visuomen i š k a i nau- 
! dingus darbus atlikti? At
rodė, tai nebūtų tikslinga 
—tai būtų bėrimas žirnių į 
sieną. Bandžiau atsisakyti, 
bet, vis prašomas, pagalvo
jęs, sutikau.

Nuėjome į kitą nedidelę 
I salę, kur buvo susėdę visi 
I seminarijos auklėti n i a i,

Kalbėjau la- “ 
ibai trumpai. Raginau būti 
i gerais patriotais, ištikimai 
Įdirbti lietuvių tautai, stip- 
! rinti Tarybinę Lietuvą, ^a- 
■ vo tėvynę.

Baigus kalbėti, staiga vi- 
;si klierikai ir profesoriai 
' sustojo ir griaus m ingai, 
pradėjo giedoti man “Il
giausių metų, ilgiausių!..”

Na, tuo ir baigėsi mano 
vizitas Kauno kunigų semi
narijoje.

(Vilnius)

tu, aišku, duoda žmonėms 
teisę skelbti materialisti
nes, ateistines tiesas, skelb
ti laisvamanybę. Kunigas, 
kaip ir kiekvienas tarybinis 
pilietis, nusižengęs įstaty
mams, yra lygiai baudžia
mas, kaip ir kiti.

— Jeigu jūs čia turite 
marksizmo - leninizmo iš
prususių kunigų, tai pri- 
siųskite mums į Ameriką 
nors keletą, o mes, 'grąžon, 
tiek pat prisiusime jums,— 
sakiau šeimininkui ir ki
tiems. — Pas mus kunigų 
per daug — kai kurie lie
tuviai dipukiški kunigai 
dirba airių, italų ir kitų 
tautų bažnyčiose.

—Nu, nu, prisių skite 
juos mums, mes čia juos 
mokėtume pataisyti.

Klausiau, kas bus pa
skirtas Kauno arkivyskupi
jos vyskupu po to, kai Skvi
reckas (dipukas, gyvenąs 
Austrijoje) numirs?

—Aš norėčiau juo būti,—, «
paskubėjo kun. Lapė.—Pa-1 JaYn^ vyraį-

da medžiagų, kurios taip 
reikalingos statybai. Bet už 
medžiagas dvasi n i n k i j a j agituokite už mane, 
valstybei sumoka. ; —Ar tai jums padėtų?

—Iš kur čia jūs gaunate! —Veikiausiai pakenktų, 
pagalvojęs atsakė jis.

Rektorius bėdavojo ne
sveikata, jaučiąs kažkas to
kio blogo viduriuose. Pata
riau pasiduoti operacijai.

Kadangi čia buvo ir “tvir- 
Apžiūrėjęs visa, kas įdo- tesnių” gėralų ir visi, ste- 

bėjau, ją ragauja, tai klau- 
siau, ar ir klierikams leis
tina tai daryti?

—Ne, — buvo atsaky-

paskui—toma filosofija, o
pareigūnais, teologija.

1 1 1 1 fl 1 (1 1 T -  — . . - -
K i
su eiliniais ko- 
ir valdžios tar- 
Sutikau eilinių 
su jais kalbė-;

Užklausus, iš kur jie gau
na daugiau kandidatų — 
iš kaimo ar iš miesto, rek- 

| torius atsakė: iš kaimo. Ir
jausi. O kad galėčiau Pa“; jis pridėjo •

'...........   ' —Prašau nepamiršti ir j ruožtu gauna iš tikinčiųjų
to: nemaža mūsų auklėti- j aukomis-

pildyti kai kurias mano ži- Į 
nojimo “spragas” apie ka
talikų būklę Lietuvoje, nu
vykau į katalikų kunigų 
seminariją Kaune, norėda
mas patirti, ką seminarijos 

i vadovybė galvoja.
j SEMINARIJOJE ; lankstūs!..

Mane stebino tai, kad

nių jau yra atitarnavę tar
nybą Tarybinėje Armijoje.

—Atrodo, jie tvirti, vyru
ką i.

I A . iApie šią seną įstaigą, t .
kuri yra išleidusi tiek daug yyrab atitarnąvę Tarybine- i

Iš kurijų, kurios savo

KAVUTĖ

miau, rengiausi eiti, 
rektorius tarė:

—Tamstos neišleis i m e , 
nepavaišinę kavute.

Sutikau.
Įėjome į nedidelį valgo-

atbulai galvojančių į svietą Je Armijoje, mato reikalą mąjį. Trikampiškai susta- 
| auklėtinių, esu daug girdė- stotį į kunigų seminariją !
jęs iš tų, kurie čia kadaise I Kažkuris ten iš jų, juokais
mokėsi, bet iš kur vėlįau iš- ai_' rimtai, J
ėjo. Ypačiai daug man jie norį būti, kunigais,

J. W. THOMSON

Tarybų Sąjungoje sveikatos 
ir poilsio namai

Tarybų Sąjungoje medi- gydytis: nuo plaučių, kaulų 
cinos žodis daugiau kąreiš- džiovos, rheumatizmo hj 
kia, negu gydymas ligonių, nervų ligos.
Ten daugiau yra dedama porzhomis medikalese mi- 

kad sustiprinti neralinėsė," maudynėse * 
gydoma skilvio ligos, 
Tskhatubos šilto nitric-ri- 
don šaltiniuose gydo nervų 
ir širdies kraujagyslių Ilgias. 
Taipgi Karpatų Kalnuose y- 
ra pagarsėjęs miestas Tru- 
skaviets, kur randasi natū
raliai vandens šaltiniai, kur 
gydoma inkstų, žarnų įde
gimai. Gi Vladivastoko sa
natorijose gydo vien tiktai 
purvu tam tikras ligas. O 
Sikhote—Alin Siliceous na
tūralinio vandens maudy
nėse gydo rheumatizmus ir 
odos ligas. Iš pranešimų 
galima patėmyti, kad dar 
suranda naujų ~ vietų dėl 
Balnilogijų ir darbininkams 
poilsio vietų. Sovietų Sąjun
goje sanatorijos, vakacijų 
bei poilsio vietos priklauso 
viešiems piliečiams. Jie tu
ri visas privilegijas jomis 
naudotis. Sovietų Konstitu- 
cija gvarantuoja tą kiekvie-^ 
nam piliečiui. L
Kas yra tie ligoniai?

Pavyzdys, Ordzhonikidzo 
sanatorijoje pereitais me
tais lankėsi 6,567 žmonės. 
Iš jų pagal jų amatus sura
šyta ir paskirstyta buvo: 
3,980 buvo industrijos ir o- 
fisų darbininkų; 2,086 įvai
rių profesijų darbuotojai; 
333 pencijonieriai ir 168 be 
jokio užsiėmimų.

Krimejoje yra įsteigta 
vaikų sanatorija, kurioje 
telpa 1,200 vaikų.

Dabar prie kiekvienos sa
natorijos bei poilsio vietos, 
yra įrengta knygynai, tea
trams, koncertams salės, te
niso daržai, bolinės ir kito
kios sporto ir pasilinksmi
nimo vietos.

tyti stalai, baltomis staltie
sėmis apdengti, laukė mūs. 
Buvo čia užkandžiu, buvo j 
kavos, buvo ir “tvirtesnių” i 
išgėrimų.

Rektorius užsispyrė, kad ' 
i “garbės krėslan”

Į, 
o viršuje jo, ant sienęs pa
kabintas kryžius su didoka 
apykūnė mūka. Jaučiausi 
nesmagiai, bet viešnagėje 
visko gi tenka paragauti.

Be kitų, prie kavutės sė
dėjo rektorius kun. A. La
pė, jo padėjėjas — kun. J. 
Vosylius, profesorius prela
tas Dr. Juozapas Labukas, 
profesorius Dr. kun. Leo
nardas Pukėnas, dėstytojas 
kun. Mykolas Grubys, dės
tytojas kun. Albinas Jaude- 
gis, dėstytojas kun. Pran
ciškus Tamulevičius ir pro
kuratorius kun. Romualdas 
Stundžia.

Pokalbiai buvo gyvi ir, 
sakyčiau, atviri ir įdomūs. 
Jie manęs klausinėjo apie 
Ameriką, apie tenaitinį lie
tuvių gyvenimą, o aš jų — 
apie tai, kaip jie čia gyve
na, ką veikia, kaip viskas 
derinasi, 
priminė, 
gaunąs 
vės” pasiskaityti. Jis man 

torius supažindino mane su Į kas mažesnis negu buvo i priminė, jog šiandien Lie-1 
- ......  ii.... pirmiau rei- tuvos kunigai ne tokie, ko-

armijos kapelionų kie buvo seniau: jie studi- 
__  K i — mokyklose, kariuomenė- juoją marksizmą-leninizmą, 
rėkto- j j e, vienuolynuose, o dabar jie seką visuomeninio gy

venimo vystymąsi, jo eigą, 
jie nemažai nusimaną vi
sais visuomeniniais klausi
mais.

Man, žinoma, tai būtų

, nežinau, primi-
Ypačiai daug man n^: Re n01’i būti, kunigais, 

apie seminariją ir joje bu- kad galėtų turėti lengvą 
vusį režimą kadaise paša- duonelę. ,

Lengvą d u 041 e 1 ę , taip, sėsčiausikojo J. J. Kaškiaučius ir
K. Vidikas— abudu iš jos j Lietuvoje jie turi. Kiek ku- —kyėslas su aukštu atlošu
pasitraukę Į905-1907 re- nigų sutikąū,visi įsiganę, 

visi, pasitenkinu:’ daugelis 
statosi nuosavus n a mus , 
kai kurie važinėja automo
biliais.

Lengvą duonelę!..
Prisiminė man vieno žy-

Indiją ir stoja už Ki- voliucijos metu., •/
Įėjęs į seminarijos kiemą, 

Į pirmiausiai pamačiau jame 
i poromis vaikščiojančius

jos Tibetą, pasiskelbė “Tibeto globėju” 
anglų militarinę misiją.

kas pasivaikščiojimas.
ir ten pasiuntė pjetis buvo saulėtas, šiltas, posakis:

tai jauni vyrai, lengvose
. ra-1914 metais pasikvietė iš Tibeto anglų misijos narį , sutanose, vienplaukiai

—Kunigams tai gerai! 
Išmoko vieną rolę, tai per

Sir Charles Bell, kaip Tibeto atstovą , į Simla miestą i nljaį vaikščiojo, pakuždo- visą gyvenimą ją ir karto- 
ir nuroiknbivn knd Kiniin nrisiiistn <?«vn dplprrneiin I_ •_ *„ i-i___ • • • p ____ j •y.-,-..

J
p mokslus
1 - i n

ir pareikalavo, kad Kinija prisiųstų savo delegaciją. 
Balandžio 27 d. atvyko Kinijos delegacija. A. H. Mac- 
Mahon paskelbė, kad po šios konferencijos Indijos-Ki- 
nijos siena jau eis 100 myliu giliau Kinijoje, nuo iki 
to laiko buvusios sienos. Jis nustatė, kad pakeitimas 
bus išilgai 850 mylių ilgio sieną.

Kinijoje kilo pasipiktinimas prieš Anglijos impe
rialistus. Kinija, nors būdama pusiau kolonijos, padė
tyje ir neturėdama jėgų, atsisakė dalyvauti konferen
cijoje. Ji tikėjosi sulaukti iš kitų didelių valstybių už
tarimo.

Anglijos imperialistai birželio 6 d. pagrūmojo Ki
nijai, kad ji priimtų tas sienas. Kinija nieko neatsakė. 
Netrukus prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.

Simloje anglų nustatyta MacMahono Linija nebuvo 
Kinijos priimta. Kinija jos niekados nepripažino.
KAS KALTAS Už KARIŲ KRAUJĄ?

Kadangi siena eina per kalnus, neapgyventas arba 
labai mažai apgyventas vietas, tai vietomis kinai už
ėmė plotą, pagal 1914 metų sieną, kaip ji buvo pirma 
MacMahono reikalavimo, o vietomis nei viena, nei kita 
pusė nepasiuntė pasienio sargų į kalnus.

1955 metais Kinija nutiesė modernišką vieškelį į 
Tibetą ir iš jo sostinės Lhasa per Ladaką, Kašmiro

mis šnekėdamiesi.
Negaliu pasakyti, ar 

buvo žinoję, kad aš atvyk
siu (seminarijos vadovybei 

i apie tai buvo pranešta), bet 
einant pro juos, mandagiai, 
korektiškai sužiuro į mane. 
Aš ėjau tiesiog į rektoriaus

O mes, aktoriai, išėję 
;, mokomės, moko

mės! Tiek veikalų reikia 
žinoti —galo nėra. - O kiek 
gauname, palyginti su ku
nigais?

—Ar netrūksta jums ku
nigų —• užtenkamai išlei-

ja.

; kabinetą antrajame aukš-|^a^e Seminarijos?

Seminarijos rektorium r . 
;yra kun. Alf. Lapė, vidur- atsakymas.
I aimžis, dar gajus, su lanks-1 
i čiu liežuviu vyras, 
! dėjėjas —■ kun.
i Vosylius ■
: kai tvirtas ir vikrus.

— Dabartinėmis sąlygo
mis pilnai užtenka, — buvo

“Dabar t i n ė m i s sąlygo- 
o jo pa- j mis,” kaip vėliau patyriau, 

Juozapas j rektorius turėjo galvoje tai, 
— jaunas, fiziš- ‘ kad tarybinėje, santvarkoje 

. Rėk-j kunigų pareikalavimas kur

Rektorius m a n 
kad jis neretai 

laikraščio ' “Lais-

į Kinijos teritoriją. Kinija ir skaito ją savo dalimi. 
Kada Kinija vedė vieškelį 1/955 metais, tai Indija nieko ■ 
nesakė, nes ir ji sutiko, kad tai Kinijos teritorija.

Bet štai prieš kiek laiko Indija pasiuntė savo ka
linį dalinį, kad užimtų Ladaką ir minėtą vieškelį. Ki- • 
iąų kariai išvijo indusus. Keli iš abiejų pusių žuvo, 
kelis indusus kinai paėmė į nelaisvę.

Kas gi kaltas už kraują? Jeigu Indijos valdžia ma
no, kad tas plotas. Indijai priklauso, tai kodėl ji nei- Į 
na su' Kinija į derybas, kodėl neįrodo? Pasiuntimas i 
ginkluotų jėgų, tai iš jos pusės buvo provokacija. Jo- ‘ 
kios valstybės kariai, būdami Kinijos padėtyje, nepasi- ■

visu savo štabu — su pro- Į buržuazinėj-e.
fesoriais ir dėstytoju. i kėdavo r-

Kai pasakiau, jog esu iš i 
laikraščio “Laisvės,” : 
rius pastebėjo: kapelionai nereikalingi. Be

—Žurnalistai — pavojingi to, kur kas mažiau žmonių 
žmonės.

—Iš kur tamsta tai žino- Į “aptarnavimas”
'te?—klausiau.

—Aš pats kadaise žur- mažas skaičius kunigų jau buvę aišku ir be aiškinimo, 
nusivilko sutanas ir dirba j Mačiau ir jaučiau, kad ka- 

produktyvų tal’ikų dvasininkija deda 
pastangas prisitaikyti prie

eina į bažnyčias, vadinasi, 
sumažėjo.

i Tačiau, iš kitos pusės: ne

nalizmo mokiausi.
—Manęs nesibijokite. — 

I raminau. — Mano mokykla 
buvo skirtinga nuo jūsų: 

i visuomet rašau tik teisybę.
Pajuokavę, visi susėdome 

i ir turėjome neilgą pokalbį.

visuomeniškai 
darbą.

Pats rektorius aprodė tarybinio gyvenimo. Ji ge
nian seminarijos kamba- .................... '' ~
rius ir sales. Ž-emai — ne
didelis bendrabutis. Love-

trauks iš jų sargyboje ploto tik todėl, kad kitos .šalies liavimais, kad nesutikimas blogins Indijos ir, Kinijos 
kariai atvyko. :

Taigi, Kinijos pasiūlymas išrišti sienų reikalus per sutikimas pagelbės Indiją atitraukti nuo “neutrališkos 
derybas yra logiškas. Indijos valdžios, atsisakymas eiti pozicijos. .
į derybas parodo tik tai, kad ji neturi faktų paremti /J“
savo reikalavimus, kad siena eitų pagal anglų imperia
listo MacMahono Linija.

Vakaimosp ‘ užtarimai”

kariai atvyko. santykius. Šaltojo karo šalininkai pasitiki, kad tas ne-... - - - — „

Indijos yra paremti ^šskait- rys, o Indija

Indija turi nesusipratimų Kašmire sienų reikale su 
Pakistanu, bet Vakarų komercinė spauda Indijos neuž
taria, nes Pakistanas yra* Vakarų karinės sąjungos na- 

“neutrališka”.

rai žino, jog tarybinė san
tvarka yra ir bus—ji tvir
ta, ji nepakeičiama. Baž
nyčia atskirta nuo valsty
bės. Kunigai turi laisvę 
skelbti savo tikybines dog
mas, bet jie neturi teisės pa
naudoti bažnyčios politinei 
kovai. Tarybinė konstitu
cija garantuoja kiekvienam 
piliečiui laisvę skelbti savo 
dogmas, bet tuo pačiu kar

svarbos, 
žmonių sveikatą ir kūną fi
ziniai ir palaikyti juos svei
kus. Įvairiose Sąjungos da
lyse yra daugiau, negu 3,000 
sanatorijų ir poilsio vietų, 
kur aprūpina per metus lai
ko pusšešto milijono žmo
nių. Kai kurios, tu sanatori
jų veikia ištisus, metus,—tas 
priklauso nuo geografinės 
padėties.

P avy z dys: Kislavodske 
randasi 4U sanatorijų. Ten 
jį vadina gelių ir parkų 
miestu, ten yra įrengta į- 
vainų mineralinių yanuens 
šaltinių ir saulės spindulių 
maudynės; visokie paran
kamai, kaip tai: ore teat
rai, koncertams salės, teni
so kortai ir kitokie spor
tams įrengimai. Kislovods- 
ke, prie caro valdžios, buvo 
tik keli viešbučiai; jais nau
dojosi tik caras, jo giminės, 
auKštai privilegijuoti valdi
ninkai ir turčiai. Gi įsistei
gus Tarybų valdžiai, tie vi
si viešbučiai perremontuoti 
į sanatorijas ir darbinin
kams poilsio vietas, kur da
bar tūkstančiai žmonių, ser
gančių širdies, dusulio ar 
kitokiomis ligomis, gydo
ma. Kislovodsko sanatorijų 
gydymo aptarnavimo šta
bas susideda iš 450 specia
listų—gydytojų ir ' 2,600 
slaugių.

Sochi, kuris randasi Kau
kaze prie Juodųjų jūrų, ar
ti miestelio Metsesta, yra 
natūralios sieros šaltiniu 
maudynės. Ten iš turčių pa
lečių, pertaisytų ir dar nau
jai pristatytų, padarytą sa
natorijų ir vakacijų vietų. 
Didžiumoje tos vietos pri
klausė carui ir jo valdinin
kams ir turčiams, o dabar ------
priklauso visiems Tarybų Pekinas.- 
Sąjungos žmonėms. Ten da- savo buvusį 
bar darbininkai važiuoja imperatorių” Henry Pu Yį.
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iuo-
*jos



Jonas/Benekeraitis

* 4 KAS PASIKEITĖ PER 75 METUS EIETUVfljfe?
jtais pries pat puolė minią iš visų pasislė- kitaip stato klausimą. no su nagfaika. Kie1904 metais prieš pat 

apleidimą savo gimtines pimo kampų. Labai daug
Lapkričio mėnesi, mano 

tėvas parbėgo iš Vilkaviš
kio miesto be kvapo ir suri
ko; “Vaikai, revoliucija 
mieste! Revoliucijonieriai 
žandarams kepures numuša' 
nuo jų galvų, kurie patys I 
nenusiima prieš raudoną ■ 
vėliavą”.

Tėvo žinią išgirdęs, labai 
nudžiugau, nes tuo laiku ir i 
aš jaučiausi socialistu, nors 
jokiai organizacijai nepri-( 
gulėjau. Tuomet tarpe pa-! 
žangių jaunuolių buvo ma- į 
da nešioti juodą žiedą su j 
balta akute kaipo ženklą. I

Viską mečiau į šalį ir lei
dausi bėgti į miestą pama
tyti tą taip lauktą svečią. | 
Taip, raudonos vėliavos ant i 
rinkos mieste visur plėvė- i 
suoja. žmonių daugybės vi -į 
su r. Revoliucionieriai sako 
prakalbas ir aiškina žmo
nėms, kad jau laikas atsi- 
sv Akinti su Mike, su Roma
novo familija, kuri smaugė 
lietuvių tautą per tris šim
tus metų.

Bet žmonių minios neri
mavo ir klausė save, ar iš 
tikrųjų carui galas atėjo? 
Nes žandarai ir kareiviai 
maišėsi su publika ir nė 
vieni, nė kiti piršto nepa
kėlė prieš revoliucionierius; 
tain buvo per tris dienas.

žmonių sužalojo, nes na
gai kos gale buvo švino.

Ar kazoko nagaika kovo
tojus atgrasino nuo kovos?

Važinėjant su antra turi
stų grupe po Lietuvą, vi
sur matosi tų praeities ko
vų atspindžiai, — vienur 
daugiau, kitur mažiau, pri
klauso nuo pačių žmonių, 
kaip jie įvertina ir brangi
na tų revoliucijų, tų kovų 
iškovotas laisves, kurios 
šiandien Lietuvoj egzistuo
ja ir pravedamos Lietuvos 
gyvenime... Ne visi pasi
mokino iš praeities tų dvie
jų karų, kuriuos Lietuvos 
žmonės pergyveno, ypatin
gai Antrą pasaulini karą. 
Tos žaizdos ir tie žuvusių 
kapai bus ilgai jaučiami gy
vųjų tarpe, ir karo vaizdai 
bus matomi dar per nekurį 
laiką.

Tuos žmones, kurie davė 
man klausimus, aš pasky
riau į dvi grupes: Pirmoji 
grupė, kurie nori žinoti a- 
pie savo gimines, klausė iš 
kokio miesto jūs čia atva
žiavote? Sakau aš: Iš San 
Francisco, Calif., pas jumis 
lankausi. Noriu pamatyti, 
kaip jūs čia kuriate naują 
socialistinį gyvenimą.

Oh, mano giminės gyveno 
Chicagoje, dabar nežinau,

Sulaukus sekmadienio, po kur jie randasi.
bažnytinių apeigų žmonės 
vėl susirinko į rinką pasi
klausyti prakalbų, kaip rai
ti kazokai su nagaikomis

Arba klausė, ar yra jūsų 
grupėj delegatas iš tokio ir 
tokio miesto?

Antroji grupe jau visai

no su nagaika. Kiekvienas 
—Ar tamsta turite nuo- buvęs dvaras dabar tarybi-

savą namą? Ar turite savo 
automobilių - mašiną? Kiek 
tu uždirbi į dieną, ar savai
tę? (Jie neklausė, koks pats 
esi amatininkas, ar turi ko
kią specialybę).

Tokį elementą susitikęs 
žinok, kad šitas žmogus gy
vena ne savo protu. Jis pri
lygina suvargusią ir iš ka
ro pelenų kylančią Lietuvą 
ir jos žmones, kurie taip 
daug nukentėjo, prie pasau
liniai bagočiausios valsty
bės, kuri iš karo ginklų pa
sidarė gražaus pelno ir in- 
dustrialiniai didžiai išaugo 
į galingą valstybę.

Mūsų turistų grupei lan
kantis Palangos kurorte, 
aplankėm ir Tiškevičiaus 
(buvusio dvarponio) palo- 
cius. Randasi pušyne, labai 
gražioj vietoj. Palociai la
bai gražūs ir stebėtinai pui
kiai užlaikomi (pamiršau 
sužinot, kas šiandien tais 
rūmais naudojasi). Tiškevi
čiai, sako, viso turėjo šim
tą dvidešimts aštuonis dva
rus Lietuvoje. Tai bent 
dvarponis lupikas, buvo! 
Šiandien šitie ir visi kiti 
dvarai randasi Lietuvos 
liaudies rankose. Kas buvo 
niekuo, pažemintu, tas da
bar yra viskuo ir valdonas 
didžiausių plotų žemės, sa-

nis ūkis, turi mokslą išėju
sius direktorius, agronomus 
ir kitus ūkio specialistus. 
Darbo valandos aprube- 
žiuotos iki 8 valandų; sun
kiai dirbančiam —7 valan
dos. Alga taip pat mokama 
koaukščiausia geram darbi
ninkui. Liuosu nuo darbo 
laiku durys atdaros į kul
tūros klubą, kur jaunimas 
šoka, dainuoja, koncertuo
ja ar lošia sportą kokioje 
nors šakoje. Knygyno du
rys taipgi atdaros. Skaityk 
kokią knygą tik nori.

1863 metais Rusijos caras 
buvo priverstas panaikinti 
baudžiavą. Lietuvoje dvar
poniai tai pakaitai labai 
priešinosi ir nenoromis bu
vo priversti atsisakyti nuo 
tolimesnio vergų išnaudoji
mo ir užleisti vietą truputį 
laisvesnei sistemai — kapi
talizmui, buržuazijai. Geiš- 
taras savo vergams davė že
mės—pieskų. Vienam kam
po šone nuo savo žemės, 
kiekvienam vergui po du 
margu. Baudžiauninkai su
žinoję apie žemės reformą 
ir laimėję laisvę, bėgo ir 
griebė jam paskirtą tą pies
kų šmotelį. Laikui bėgant 
ten įsikūrė kaimas, tas kai
mas turėjo du vardu: Grie- 
č’ai - Kumečiai.

vininkas namų, kluonų, ja-1 Čia aš ir gimiau 1884 me-
i vų, grūdų aruodų, tvartų ir tais. Mano tėvas, čia gyven- 

_ damas su savo tėvu, be įs
iklauso. Nereikia bijoti dvar- laukinio darbo negalėjo 
1 ponio — žancos ar akamo- pragyventi. Ėjo į Kiziniš-

, gyvulių! Viskas, pačiampri-
'11 AT • 1 • 1 * • i • 1

ikiu dvarą už kumeti tar
nauti. Darbo ir pragyveni
mo aplinkybės mažai kuo 
skyrėsi nuo baudžiauninko. 
Kada tėvo tėvas mirė, aš 
galėjau būti kokių keturių 
metų, nes jo šermenis atsi
menu gerai po šiai dienai.

Mano tėvai vargingai gy
veno, šeimos turėjo keturis 
kūdikius — du maži, vai
kas ir mergaitė, mirė, aš ir 
vienas brolis užaugome. 
Mano motina pradėjo ma
ne mokyti maldaknygę 
skaityti labai jauną, šešių 
metų būdamas jau buvau 
išėjęs Rimšos Vargo moky
klą, prie vindralio ir paku
lų ar linu kuodelio, c v

Tėvas, gavęs progą, išva
žiavo į Ameriką; dirbo an
glies kasyklose Shenando- 
rio apylinkėj. Akmenis rin
ko iš anglies. Jis tą darbą 
su ašaromis garbavojo per 
ilgą laiką. Sutaupęs kelis 
dolerius, sugrįžo atgal į 
Lietuvą.

Motina, palikus, viena su 
dviem vaikais, negalėjo iš
maitinti. Man septynių me
tų būnant, leido pas Jasu
laitį piemenauti (mano mo
tinos tėvo pusės Jasulaitis 
buvo tolimas giminė). Ja
sulaitis Preizų kaime buvo 
stambus ūkininkas, turėjo 
70 margų geros žemės ir 
geras triobas. Buvo trys 
sūnūs ir dvi dukterys, ir 
mano teta—Magdė. Jo sū
nūs visi buvo gerai pamo
kyti. Vincas mirė jaunuose 
metuose, Tamošius sirgo 
džiova. Jis mirė man ten 
piemenaujant. Buvo labai 
nagingas, iš medžio išdro
žinėdavo figūras — skulp
tūrėles. Turėjo daug knygų,

MILDRED STENSLER

LMS VEIKLA
“Kalba Vilnius”

Taip atidaro Vilniaus ra
dijo stotis savo kasdieninę 
radijo programą. Per visą 
dieną ir ilgokai į vakarą 
girdima per radiją visokie 
koncertai, įrekorduotos pro
gramos, žinios, kalbos, pra
nešimai, deklamavimai ir 
šokių muzika,—bet niekad 
“commercials” (reklamaci- 
jos). Radijo stotis priklau
so vyriausybei ir ji nieko 
neparduoda apart mokslo.

Kadangi radijo imtuvą 
turi beveik kiekviena šei
ma Lietuvoje, tai radijo 
stotis vaidina gana svarbią 
rolę žmonių gyvenime ir 
veikime. Jos darbuotojai y- 
ra “on the spot” (visur), 
kai kas svarbaus dedasi, ir 
tuojau praneša savo klau
sytojams. Dažnai mus, tu
ristus, sutikdavo radijo sto
ties vedėjai ir paimdavo 
mūsų pasikalbėjimus su vir
šininkais, su darbininkais

Kaip einasi daktarui jonui Kaškiauciui Lietuvoje
Laiškas rašytas jo bro-

* liuį Tadui, žinomajam rne-
* jo darbuotojui, Laisvės va- 

'jininkui, Newarke. —Red.

Vilnius, 1959.X.18. 
Mielas Taduk!

Dėkui už gražų laišką. 
Dėl nuolatinių reikalų ir 
darbų užtrukau su atsaky
mu, tiesiog nesuspėjau su- 
sidorot.

Jau trečias mėnuo, kaip 
gyvenu brangiojoj savo tė
viškėje. Nors ir paviršium, 
vis labiau susipažįstu su 
naujuoju Tarybinės Lietu
vos gyvenimu. Ir įdomus, 
gyvas tas gyvenimas, nuo
latinė pažanga visais fron
tais. Žmonės čia dirba sau 
ramiai, gyvena ir džiaugia
si gyvenimu.

Kai buvau vasarą pas gi
mines, tai buvo pats tas 
darbymetis, mažai ką tesu- 
tikau, tai užtai dabar žadu 
pcfTai dienų nuvykti į Ve- 
dfaVius. Vilniškis Jonas Gie
draitis su trimi savo bičiu
liais važiuoja į svečius, tai 
pasiima ir mane kartu. Pas 
Juozą Giedraičioką buvau 
suėjęs. Joną Dainį, Ta- 
mošioko sūnų. Davė gerus 
linkėjimus ir Tau, aš jam 
irgi ir nuo Tavęs. Malonus, 
šviesus bernaitis, metų gal 
30 amžiaus, buvo užsukęs 
Vilniun.

Vedariškiai visi kolūkie
čiai. Gyvena gana sočiai, 
tik kai kurie dar nespėja 
jsitaisvti naujų namų: me
džio. šiaip medžiagų trūks
ta. Trūksta visur, todėl ir 
statyba neina taip sparčiai, 
nors ir daromos pastangos.

Čia Vilniuje gyvena dar 
keli vedariškiai. Stankiau- 
Čiaus vaikai ir vaikų vai
kai, ir Didejos pora vyrukų. 
K$i buvau vasarą, tai Za
rasai atrodė visai kitas, 
naujas, gražus miestas. Tik 
bažnyčią teatpažinau, o 
šiaip visa nauja. Puikumas

to Zarasų ežero, su didžiu
le sala, su maudynėmis, su 
pliažu, su daugybe vasaro
tojų! Jono Vilučio būstinėj 
dvi naktis nakvojau.

Imbradas nedidukas, An
tazavė padidėjo —vidurinė 
mokykla, nauji mūriniai pa
statai. Dusetos dar labiau 
padidėjo, neatpažinčiau. Jū
žintai irgi mitrus miestelis, 
akmenim grįstas. Tik baž
nyčią atpažinau.

Kaip gaila, kad nebesu
tiksiu draugių —Marės Ra- 
žanskienės, Onos Ostapu- 
kienės! Ir vis vėžys nelaba
sis. Taip, Taduk, uodai pa
vojingi vabzdžiai. Ne be 
reikalo aš jų taip saugaus. 
Ta, kaip rašai, pietų Niu- 
džerzės liga —smeginių plė
vių vidujinis uždegimas 
(encephalitis virus) irgi uo
dų išnešiojama. Labai blo
ga liga.

Matau, Tau, Taduk, irgi 
darbymetis: “Laisvės” va
jus, operetės “Sylvija” re- 
petavimai, b e s i r u o Šimas 
vaidinti keliose vietose. Ge
riausios kloties. Tai ir vi
sam brukliniškiam Aido 
chorui!

O aš vis dar tebegyvenu 
“Vilnius” viešbutyje, kur 
man valdžios pavestas pa
togus pavienis kambarys. 
Isipilietinimo procedūra te
besitęsia, —tai užima daug 
laiko. Tai jau žinojau dar 
Amerikoje būdamas. Užtat 
čia žmogus jauties visai ki
tas: laisvas, smagus, kaip 
pavasario paukštė.

Žmonės čia bendrai visai 
kitokios dvasios, tokie jau
kūs, malonūs, draugiški. 
Gatvėj, valgygloj, krautu
vėj ir bet kur—paklausei 
ko, tuoj tau atsako malo
niu balsu, bičiuliška veido 
išraiška. Mandagumas vy
rauja visur. O kokie draus
mingi, meilūs Lietuvoj vai
kai! Iš tikro miela stebėti 
ir klausytis, kaip jie tarpu
savy čiauškia^ šnekasi. Ne-

susipeš, negriebsis muštis. 
Balsiukai jų vis tokie melo
dingi, muzikalūs. Iš pat kū
dikystės, iš mažuotės moko
mi gražiai, kultūringai elg
tis. Žinoma, jie laksto, žai
džia, bet vis taip tvarkin
gai, kad tik žiūrėk ir gerė
ki s.

Jokio peštukiškumo ar at
žarumo nematyti, nei girdė
ti čionai su vaikais. Visiš
kai kitaip, negu Amerikoje 
vaikai ir vaikiūkščiai—pa- 
tvirkę peštukai, muštukai, 
mušyvos, vagiliai, chuliga
nai, kad net baisu vakare 
gatvėmis vaikščioti. Vis su 
žaisliniais šautuvais pyška, 
poška, plyšoja, kaip lauki
niai. Lietuvoj vaikus rūpes
tingai ir maloniai prižiūri 
ir tėvai, ir mokytojai, ir 
stovyklų vedėjai. Iš pat ma
žens pripranta gražiai, kul
tūringai laikytis, vis orga
nizuotai : spaliukai, pionie
riai, komjaunuoliai. Daugy
bė pionierių stovyklų. Vai
kų žaisliukai vis tokie dai
lūs. iš gamtos, iš gyvenimo. 
Jokių šaudyklių ar peiliu ar 
žviegiančių švilpų anei iš 
tolo..

Dažnai iš Ukmergės Vil
niun atvažiuoja mano mie
lasis jaunų dienų bičiulis, 
gydytojas Juozas Buzelis. 
Jis mane nusiveda į teatrą, 
baletą ir kitą. Nusiveda pas 
savo seseris, pas sūnų, pas 
dukteris: ten mielai pasi
šnekam, pavaišina ir vėl pa
kviečia. Vaišingumas Lietu
voj tebėra toks malonus. 
Jau daug kas iš naujai pa
žintų draugų vaišino mane 
pas save. Daug yra grįžu
sių iš Urugvajaus, Argen
tinos, Brazilijos, Kanados. 
Jiem tuo čia patogu, kad 
jie tebėra Lietuvos piliečiai 
ir grįžta sau namo Lietu
von be keblumu: tuoj gauna 
butą, darbą ir draugišką 
globą.

Su Amerikos (ir šiaip) 
piliečiais jau kitas daly*

kas. Apsilankyti, pasisve
čiuoti gali ir tokie, bet ap
sigyventi Lietuvoje nelei
džiama, kol neįsipilietini, o 
tapti Tarybų piliečiu labai 
sudėtinga, ilga procedūra. 
Tiktai Visasąjunginė Tary
ba tegali įpilietinti svetimos 
šalies pilietį.

Aš valgau valgyklose, pa
sirenku, kas man kada tin
ka. Maisto čia yra gana, if 
žmonės sočiai prisivalgo. 
Krautuvių pilna, ir žmonės, 
perka sau reikmenis, velka 
namo. .

Maistas atsieina vidutini
škai, bet rūbai tebėra bran
gesni, negu Amerikoje. Už
tat valdiški butai labai pi
gūs, tik kad tų butų dar la
bai trūksta, nespėja taip 
daug ir taip greit pastatyti. 
Mat, tie prakeikti karai ir 
saviškių banditų siautėji
mai labai sugriovė, sunaiki
no miestus. Vilnius buvo 
smarkiai sugriautas, suar
dytas. Daug kas atstatyta, 
bet daug ir tebestatoma, re
montuojama. Panašiai ir su 
kitais miestais. Išsikapstyti, 
iš griuvėsių ima laiko, daug Į 
pastangų ir darbo.

Ir darbštūs, smagūs čia 
žmonės. Linksmi, malonūs, 
net gatvei girdi dainuojant, 
juokaujant. Vaikštinėja va
karais, eina i teatrus, į ki- 
nofilmus ir koncertus, ope
ras.

Radijai vis tau duoda pa
mokymus, žinias, praneši
mus. visokių tautų dainas, 
muziką — gerą, melodingą 
muzika, kad tik turėtum 
laiko klausyt. Televizoriai 
irgi duoda labai dailius, kul
tūringus dalykus. Iš viso, 
Lietuva — visai kita šalis, 
negu surūgusi Amerika. 
Naujas, mielas, vis gerėjan
tis gyvenimas. Būk sveikas, 
Taduk, Olgute! Labučių vi
siem.

Tavo brolis,
Jonas Ji Kaškaitis

pargabentų iš Tilžės ir ki
tur. Dusyk žandarai pada
rė kratą ir išnešė visas 
knygas.

Juozas Jasulaitis Nižni- 
Novgorod universitete pro
fesoriavo. Po Pirmojo pa
saulinio karo ir revoliucijos 
jis jau neparvažiavo į Lie
tuvą ir nerašė nieko apie 
save, gal mirė.

Antanina paliko davatka. 
Agota labai ilgai rinkosi 
vyrą ir su kiekvienu rado 
trūkumų, galų gale apsive
dė visai su paprastu vyru. 
(Jo pavardę pamiršau).Bet 
jo brolis ąr dėdė buvo vie
nas. iš pirmųjų “Laisvės” 
steigėjų. Kada aš 1920 me
tais lankiausi Lietuvoje, tai 
jis mane prašė pasiteirauti 
apie brolio ar dėdės palik
tą turtą. Aš važinėdamas 
po pasaulį visai pamiršau 
apie tai pasiteirauti.

Caro laikais ūkininkai, 
norėdami išsiversti, būtinai 
turėjo ką nors nuskriausti 
ar išnaudoti —berną, pus
bernį, slūginę, puslūginę ir 
visų daugiausia skriausda
vo piemenį. Man piemenau
jant, ypatingai pas Jasulai
tį, vargas buvo mano ge
riausias draugas.

Bus daugiau)

T. Sąjunga surado 
daug aliejaus

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos geologai -inžinieriai su
rado plotų, kur yra daug 
aliejaus. Viluisko klonyje, 
rytinėje Jakutijoje, aliejus 
yra visai negiliai. Geolo
gams tyrinėjant jo srovė 
mušė iš po žemės.

Rasta aliejaus tarpe Kas
pijos ir Aralo jūrų—Kaza- 
kų respublikoje. Surado jo 
Turkmėnų ir Tadžikų res
publikose, taipgi Sibire prie 
Baikalo ežero.

Washingtonas. —Islandi
joje pasiliks 4,000 Jungti
nių Valstijų karių ir orlai- 
vininkų, o 1,300 grįš į na- 
musi

ir tarp savęs. O jau kitą 
dieną tas viskas leidžiama 
oro bangomis per visą Lie
tuvą.

Į Vilniaus radijo stotį 
man neteko nueiti, bet tu
rėjau susisiekimus su ke
liais radijo stoties darbuo
tojais. Per juos. įteikiau 
LMS dovaną—juostą (“tape I 
recording”) įvairių Ameri- i 
kos lietuvių chorų ir solistų 
dainų. Jie šiltai padėkojo už 
tokią kuklią dovaną. Bet 
vėliau pasirodė, kad mūsų 
Amerikoje padarytos juos
tos neveikia ant jų aparatų. 
Visvien jie tiki, jog kaip 
nors galės suderinti apara
to greitumą, kad galėtų pil
nai panaudoti mūsų juostą 
rekordams ir skleidimui į 
mokyklas ir muziejus..

Beje, biskį nuspėdama, Į 
kad gal susidarys keblumai i 
su juosta, irgi ten nusive
žiau vieną ilgai grojantį re
kordą su dainomis, paimtą 
iš originaliosios juostos. Re
kordas tinka. Tik gaila, kad 
ne visos įrekorduotos dai-i 
nos išėjo lygiai, vietomis ne 
visai aiškiai. Visvien Vil
niaus radijas geresniąsias 
pavartos ir kartas nuo kar
to Amerikoje įdainuotos 
Lietuvių Meno Sąjungos 
chorų dainos bus girdimos 
po visą Lietuvą.

Ačiū tiems chorams ir so
listams, kurie suteikė LMS 
Centrui jųjų įdainuotas 
dainas.

Lietuvoje taipgi veikia te
levizijos studijos. Per TV 
daugiausiai yra duodama 
svarbiausių įvykių žinios ir 
filmai. Kol kas dar mažai 
televizorių yra namuose, 
bet didesnės užeigos ir vieš
bučiai turi gana moderniš
kus didelius televizorius. 
Programos yra skelbiamos 
tik po kelias valandas kas 
vakarą.

TV ir tenai darosi labai 
populiari, artimoje ateityje 
bus smarkesnė veikla toje 
srityje. Laike mūsų ekskur
sijos televizijos filmininkaį 
taipgi neatsilikdavo. Buvo 
filmuotas ir parodytas mū
sų pirmas atvykimas į Vil
niaus aerodromą, teatro va
karas Telšiuose laike vaidi- j 
nimo “Klampynė” ir tt.
Kino teatras

Vieną vakarą visa pirmo
ji turistų grupė traukėme į i 
Lietuvos Hollywoodą, kuris 
randasi Vilniuje. Tai nau
jai įkurta valstybinė filmų 
studija (“workshop”).

Namas kol kas ne per di
delis, bet gretimai yra vie
tos gerokai padidėti, laikui

bėgant, iki paties Nėries u- 
pės kranto. Kino filmavimo 
industrija dar jaunutė. Jo
je dirba dar mažas skaičius 
toj srity išsilavinusių dar
buotojų. Nuo įsikūrimo— 
1952 metais—jau yra paga
minę tokius stiprius meni
nius filmus kaip “Ignotas 
grįžo namo”, “Tiltas”, “Kol 
nevėlu”, “Adomas nori būti 
žmogumi”, “Julius Janonis” 
ir daugelį dokumentarių ir 
mažesniu filmu, c. v

Mums, turistams, būnant 
jų gamybos studijoje, teko 
pamatyti filmą “Julius Ja
nonis” ir kelis spavuotus 
trumpus, gamtiškus vaizde
lius. Filmai labai artistiš
kai pagaminti. Technika at
rodo gana švelni ir visomis 
pusėmis galima lyginti prie 
meninių (art films), gamin
tų tokių pagarsėjusių fil
mų studijų, kaip Italijos, 
Švedijos ar Indijos.

Klausėme, kodėl Lietuvos
filmai taip aiškiai čia mums 
buvo matomi ir girdimi, bet 
kai mes gaunam Amerikoj, 
ne visai gerai išeina. Jie 
prisipažino, kad nežino tik
ros priežasties, bet spėja, 
kad atsiliepia aparato skir
tumai. Pasižadėjo toliau į 
tą technikumą įsigilinti ir 
bandyti rasti priežastį.

Beje, Vilniaus studijos fo
tografas visą laiką keliavo 
su mumis ir ne už ilgo bus 
užbaigtas filmas ir atsiųs
tas Amerikon. Scenarijų 
rašo Paulius Pukys; Rojus 
Mizara taipgi stojo į pagal
ba. c-

Filmų industrija Lietuvoj 
auga smarkiai, nes žmonės 
mėgsta judžius. Visoj Lie
tuvoj dabar veikia 707 kino 
-teatrai, palyginant su 66 
stacionariniais ir kilnoja
maisiais teatrais 1940 me
tais. žinoma, taipgi rodo vi
sų tarybinių respublikų ga
mintus, taip pat ir kitų ša
lių—jugoslavų, čekoslavųir 
italu, o kartais ir Amerikos 
filmus,

Man teko Kaune vieną va
karą nueiti į didelį kino- 
teatrą. Ten filmą rodo du 
kartus į vakarą ir pataria
ma nusipirkti bilietus iš 
anksto, jeigu nori būti tik
ras, kad gausi vietą. Taip
gi turi pribūti prieš laiką, 
nes filmo rodymui prasidė
jus į teatrą įeiti neleidžia
ma. Ėjimas filmų žiūrėti 
laikomas gana populiariu iš
ėjimu ir teatruose vietos vis 
būna pilnai išparduotos.

(Bus daugiau)

šakių rajono “Nemuno” 
kolūkyje savo draugių tar
pe pirmauja kiaulių šėrėją 
Onutė žemaitaitytė. Ji šie
met per 10 mėnesių atpenė
jo 160 bekonų. Dabar Onu
tė prižiūri apie 200 kiau
lių, kurios per parą vidu
tiniškai priauga 800 gramų. 
Ji aktyvi saviveiklininkė, 
dalyvauja kolūkiniame cho
re.

Nuotraukoje: Onutė Že
maitaitytė ruošiasi koncer
tui.

3 pusi. Laisvi (Liberty). A'ntr., gruodžio (Dec.) 15, 1959
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UNIVERSITETAS
Sekmadienio rytas. Dar

bai truputį atlėžo.

Amerikos vietovių vardai nito obeliskas, kuriama iš
kaltas toks įrašas:

“1942 m. kovo 13 d. čia*- 
didvyriškai žuvo grumtynė
se su fašistais LKP CK sek
retorius J. Meskupas-Ado- 
mas, I. Icikovičius, A. Ja
covskis, J. Kanopa, A. 
Kleineris, V. Mockus, P. 
Pajarskas, S. Šklėrius, A. 
Vildžiūnas, M. Voitenka.”

Kovai su fašistais 1942 
m. kovo mėn. į okupuotą 
Lietuvą buvo pasiųsta ši 
partizanų grupė, kuriai va
dovavo J. Meskupas - Ado
mas. Deja, susidūrime su 
žymiai pranašesnėmis oku
pantų ir buržuazinių naci
onalistų jėgomis visa parti
zanų grupė didvyriškai žu
vo.

PADEDAMA
E. BAKŠYS

Lietuva palaiko glaudžius ' J1 engimai įmonei buvo at-
ekondminius ryšius su visomis ' - 
sąjunginėmis tarybų respub- Charkovo, 
likomis. Iš įvairių TSRS mies- 

T. 'ty kasdien čia atsiunčiama 
Jie ne-i dešimtys vagonų su įvairiais ^hų miestų.

nl n w ... -W-W -r-s. 1 1 n i Izl’i 1/ n

Lietus žmonių judesį gat
vėse mažai tesutrukdo. Pa
namiečiai nebijo sušlapti.

,, už de- 
i saulutė ir 

| vėl išlenda iš už debesų.
gyvenimą iš šios’Kjta čvertis valandos —ir, 
glamonėjamos ša--'®^ viskas sausa. .. _ ---------

i bėga persimainyti slapių > kroviniais. Iš Donbaso gau- 
Čia pat gatvėj 1 narna anglis, iš Uralo — plie- 

jų lengvi aprėdalai ir vėl »as ir varis, iš Leningrado —

~...............£_____ šiandie- iuos i1;.sulyja
na neisiu į raštinę. Bandy-*setko minučių s.. 
siu sj tą parašyti apie kas 
dienini 
palmių 
lies. 

Man .. , . drabužiu,atsibodo g y ve n 11| 
je. Pasirandavojau 

apartmentą, vienas miega
masis, parlor, virtuvė ir’ 
gražus maudymosi kamba
rys. Šis apartmentas stovi 
netoli EI Panama Hilton 
viešbučio ir priešais Pana
mos universitetą. Univer-i 
sitetas į pietvakarius nuo Į 
mano gyvenvietės. Vienas;
iš jo pastatų turi apie 10 
aukštų. Jis ant aukšto kal
nelio ir iš jo viršutinių pa
talpų studentai mato, kaip 
Panamos kanalu laivai kur
suoja tarpe Pacifiko ir At-' 
lanto,

Kiekvieną rytą, apie sep
tintą valandą, saulei vos 
patekėjus ir apibėrus Pana
mos miestą auksiniais spin
duliais. matau būrius studen
tų maršuojant stataus kal
nelio takais i įvairias au
ditorijas. Čia liaudis kyla 
iš prietarų ir ignorancijos. 
Ji pradėjo reikalauti sau 
geresnių gyvenimo sąlygų. 

Šis universitetas ir va
karais laiko pamokas. Tie,

aliuminis, iš Kijevo ir Minsko 
—■ traktoriai ir sunkvežimiai, 
iš Baku — nafta ir t. t. Tuo 
pačiu metu iš Lietuvos į bro
liškąsias respublikas siunčia
mos staklės, įvairūs agregatai, 
elektrininiai patefonai, mag- 
nitofonai, dulkių siurbliai, ma
tavimo prietaisai, skaičiavimo 
mašinos ir daugelis kitų Lie
tuvos pramonės dirbinių.

meiuvos JLiauaies ūkio tary
bos įmones mroa glaudžioje 
sunuraugoje su Kitų sąjungi
nių respuoiiKų gamyKio-iuis ir 
xaorinais, gauu«nios is dauge
lio laryoų sąjungos gadynių 
įvairiausius pusiaorma c i u s , 
mazgus, Kaiumius Giminius, 
siųsdamos tenai savo specia-

Ana pro langą gatvėje 
matosi būriai vaikų, žai
džiančių vandehs latakuo
se. Šis šturmelis gal už
truks apie pusvalandį. Van
duo net šaligatvius semda
mas verčiasi į pakalnę, neš

ąlamas visus gatvėje išmė- 
■ tytus popiergalius ir pal- į 
mių lapus. Vaikučiai — 
juodveidžiai pusbalčiai ir 
baltieji — vieni paprastuo-| 
se drabužėliuose, kiti mau
dymosi kostiu m ė 1 i u o e , 
krykštauja gatvėje vandens 
liūgiucse. Šuniukai irgi su 
vaikučiais žaidžia. Visi šla-'hsius ir darbininkus, kad jie 

■įsisavintų naujų rusių gamy
bą ir įgytų patyrimo.

Daugiau Kaip treji metai 
praėjo po to, Kai buvo prade-’ 
ta statyti Kauno H E iŠ prie 
Nemuno. Hidroelektrinė bus 
paleista į darbą iki šių metų 
lapkričio 7 d., tai yra viene- 
riais metais anksčiau nustaty
to termino. Paleidus į dar
bą Kauno HES, Lietuvos pra
monė ir žemės ūkis gaus pi
gią elektros energiją. Kauno 
HES statyba yra ryškus pa
vyzdys, kaip Tarybų Sąjungos 
tautos glaudžiai, draugišKai 
bendradarbiauja tarpusavyje, j 
Įrengimai hidroelektrinei sta
tyti gaunami iš visų šalies 
kampelių. E k s k a v atoriai, 
bokštiniai kranai ir hidroge- 
neratoriai siunčiami iš Rusijos 
Federacijos, metalas, anglis ir 
hidroturbinos — iš Ukrainos, 
galingi savivarčiai sunkveži
miai — iš Baltarusijos, beton- 
vežiai ir benzovežiai —- iš 
Gruzijos, įvairios elektros me
džiagos — iš Latvijos. Staty
bai reikalingų įrengimų ir me
džiagų gaunama taip pat iš 
K a z a chstano, Turkmėnijos, 
Azerbaidžano, A r m ė n i j os, 
Estijos.

Daugelis aukštos kvalifika
cijos specialistų, dirbančių 
Kauno HES statyboje, pir
miau dalyvavo statant hidro
elektrines prie Volgos, Dniep
ro ir kitų upių. Savo darbo 
patyrimą jie mielai perteikia 
Lietuvos hidrostatyt o j a m s . 
Kauno hidroeleKtrinę stato 
įvairių tautybių žmonės. Be 
lietuvių, čia dirba rusai, uk- 

; raihiečiai, baltarusiai, totoriai

pi nuo galvos iki kojyčių 
padų.

Laikraščiui popierius per

rašau apie paprastus daly
kėlius. B-et kasdieninio gy
veninio smulkmenos eigos 
sudaro aiškesnį vaizdą Pa
namos Respublikos.

MES IR’JIE
Gal ir perdaug rašau

kuri-e dirba dienomis, lan- apie gią mažą šalį, kuri te
ko jį vakarais. turi tik apie milijoną gy-

Vienas studentėlis, kuris ventojų, gyvenančių ekvato- 
dirba mano raštinėje, ne- r i a u s šešėlyje. Kas įdo- 
drąsiai man prisiminė, kad miausia, kad lietuvių spau- 
jis kasdieiYturi pavėluoti į i doje api-e ją rašoma. Dau- 
pamokas, kadangi mes dir-jgUma panamiečių visai ne- 
bam iki pusės po penktos, | yjno, kad tokia šalis, kaip 
o jis turi būti klasėje 5-tą I Lietuva, visai ant žemės 
valandą popiet. Aš patvar- i rutulio randasi ir kad mes 
kiau, kad jis gali palikti1 turime lietuvišką spaudą, 
darbą pusvalandžiu anks- žinoma, mes irgi tuo pa- 
čiau. Jam paskolintą laiką1 eiu atsimokame. Dauguma 
jis galės inūsų įstaigai ati- - lietuvių mažai arba ir visai 

girdėję apie 
Bet 

šiandien, kada susisieki-

turi tik apie milijoną gy-

miausia, kad lietuvių spau-

dirbti šeštadieniais, 
nėra pamokų. <' 
nušvito dėkingumu.
dėjau nuo kitų jo išsireiš- mas su bile tauta pasauly- 
kimą, kad “tas amerikonas je tik sekundžių klausimas 
yra neblogas žmogus.” I ’ ............

PUIKUS GAMTOS 
VAIZDAS

Kaip jau minėjau, šian-i 
dien sekmadienis, spalio 22. ■ 
Iš laikraščių matosi, kad 
pas jus,

kada nieko nėra g' 
Jo veidas' Panamos Respublika.

. Gir

i per radiją arba televiziją, 
arba kelionė orlaiviu tik 

i valandų laikas, tai labai 
svarbu mums būti susipaži- 

; nusiais su kiekvienu pasau- 
i lio kampeliu. Be to, kadan- 
jgi mažos ir mažai girdėtos 

siaurėjo, lietus, tauteles šiąndien stoja į 
sniego pūgos ir šalčiai. Čiaiį gretas didžiųjų 
dienomis temperatūra 85, j 
naktimis—82. Rytais sau- > mes v|sį privalome būti 
lutė, išnirus iš Ramiojo i piinaį susipažinę su tų tau“ 
vandenyno, nušviečia lau-, t r a d i cijomis, pobū- 
kus ir pievas. Sidabrinė j^iais ir istorija. Prie pro- 
rasa pievose ir medžių la
puose žvilga kaip žemčiū
gai.

Štai, čia, mano 
je, sėdint prh 
staliuko, i 
universiteto kalnelis ir jį;

ir aukš | ir kt.
■ tai išsivysčiusių tautų, tai j I958 metais buvo paleista į 

darbą Vilniaus gelžbetonio 
dirbinių gamykla, čia gami
nami aukštų perdenginiai, 
laiptų aikšteles ir maršai, si
jos, kolonos, aukšto volcažo 
linijų atramos, šių metų ba
landžio mėnesį šioje įmonėje 
pradėjo veikti namų statybos 

, Iki metų pabaigos 
p i’n q o m n i o l apie spalio 3-čios įvykius čia numatoma • pagaminti de- asomojoui . , Ola yra ^les dviem penkių aukštų

gos parašysiu apie Pana
mos Respublikos įsikūrimą.

i pmutjv 
kambary-1 Pau§ galima būtų rašyti cechas.

Iš km- jie atsirado
Miestų, miestelių ii' vals

tijų vardai Amerikoje atsi
rado įvairiais būdais. Anks
tyvus francūzų, ispanų ir 
olandų eksploratoriai, indė
nai ir anglai kolonistai, ge
ležinkeliai, Amerikos Paš
tas, Kongresas ir visokiau
sios kitokios grupės bei in- 

i prie

Siųsti iš Maskvos, Sestrorecko, 
Vitebsko, Lenin

grado, Srednevoložsko, Zlato
ust©, čeliabinsko ir daugelio 

. Jauni specialis
tai praktiKavosi panašiose są
junginių respubliKų įmonėse, i 
Pavyzdžiui, eksperimentinio ■ Y.UJZf vJTnrKiričin 
cecho viršininkas V. Žilys, la- Į ?.1V1, ai VY S1 Ppsiūejo 
boratorijos viršininKas J. Pa- krašto vietovių vardų.

Daugelis miestų ir valsti- 
• jų vardų yra susiję su eks-

tumsis, terminio cecho virši
ninkas V. Buzelis, irezuoja- 
mųjų grąžtų cecho viršinin
kas V. Vasenis į
Maskvos gamykloje “Frezer.”

Valdybą, mėginant pasiekti 
kokio nors standarto, bent 
naujų miestų pavadinimui. 
Tačiau, nežiūrint to, keisti 
vardai, kaip Peanuts ir 
Likely Kalifornijoje ir Dif
ficult Tennessee valstijoje 
kažkokiu būdu pralindo.

American Council

T. Lietuvos gyvenimo 
kronika 

Z

Į užtarnautą pensiją
PANEVĖŽYS. — Moky

toja Gruodienė 34 metus iš
dirbo mokykloje,. mokyda
ma pradinių klasių moki
nius. Pastaruosius 20 me
tų ji dirbo savo gimtojo 
Naujamiesčio ir jo apylin
kės mokyklose

Šiomis dienomis įvyko iš
kilmingas mokytojos Gruo
dienės išleidimo pensijon 
aktas Naujamiestyje. Pensi-

praktiKavosi Platonų ir ankstyvųjų

Daugelis inžinerijos - techni- tiūromis.
kos darbuotojų buvo nuvyKę kad' iš pradžių vardai buvo 
į Leningrado, Orenburgo, bes daugiausia angliški. Naujai 
.. ir įmones, j apgyventos vietovės buvo

___ Vieno MasK-' Pavadint?s pagal anglų mie- 
mokslinio tyrimo institu- stus. tokie vardai, kaip Bo

stonas, Cambridge, Water
town ir Plymouth buvo at
nešti iš ten, iš kur anglų 
kolonistai atvyko.

Kelios Amerikos valstijos
buvo pavadintos pagal ka- ninkei buvo įteiktas Lietu-

atvykėlių į šį kraštą avan- 
Savaime aišku,

trorecKo ir
Fabriko darbuotojus sistemin- į 
gai konsultuoja vieno Masu- > 
vos ] 
to moKslinmkai.

i
1958 metų balandžio mėne

sį išleido pirmą savo prouuK- 
ciją Vilniaus sliiavimo staK- 
hų gamyKla. Iš Maskvos ga
myklų čia buvo atsiųstos te
kinimo ir koordinatmės staK- 
lės, iš Leningrado — šlifuoja
mosios, iš Cnarkovo — išilgi
nio šlifavimo, iš Tbilisio 
— universalinės šlif a v i m o 
staklės. Daugelis įmonės dar
bininkų mokėsi įvairių Tarybų 
Sąj ungos miestų įmonėse, ta- i 
me tarpe Leningrado staklių I 
gamykloje.

Klaipėdoje, Baltijos laivų j 
statykloje, dabar gaminami 
plieno liejiniai, kurių asorti
mentas vis labiau plečiasi, 
įmonės plieno lydytojai prak
tikavosi Kijeve. Padėjo jiems 
ir leningradiečiai: į laivų sta
tyklą buvo atvykusi Visasą
junginio projeKtavimo - tecn- 
nologijos instituto brig a d a . 
Leningrado metalurgai daug 
kuo padėjo Lietuvos plieno 
lydytojams, kurie sėkmingai 
įsisavino naują Lietuvoje ga
mybą.

Tarp Lietuvos pramonės 
įmonių, kurias pastatyti padė
jo broliškos tarybinės respub
likos, be aukščiau išvardytų, 
galima paminėti Kauno elek
tromechanikos fabriką “Elek
tra,” Vilniaus skaičiavimo ma
šinų gamyklą ir kt.

Daug ką vertingo ir nau- i maC; krioklių vardai, kaip

raiių ir karalienių vardus. 
Pats geriausias to pavyz
dys yra New Yorkas, mies
tas ir valstija. Anglai perė
mė šią teritoriją iš olandų 

i 1664 m. ir Anglijos kara- 
| liūs pakeitė olandišką New 
i Amsterdam vardą į New 
(York, pagal savo brolį Ja
mes, Duke of York. Jis be 
to padovanojo šią visą sritį 
savo broliui. Francūzų eks- 
ploratorius, La Salle, pava
dino vietovę, kuri apima vi
są Mississippi upės žemu
mą, Francūzijos karaliaus 
Liudviko XIV garbei. Da
bartinės Georgijos valstija 
anksčiau buvo pavadinta 
pagal Anglijos karalių Jur- 
gi i-

Daugelyje atvejų tačiau 
atvyKenai paprastų papra
sčiausiai pereme inaenų 
varaus. Arizonos ir Connec
ticut valstijose miestų var
dai, kaip pav., Wabash, u- 

! pių varnai, Kaip pav., F o to

vos Švietimo ministerijos 
padėkos raštas uuž ilgalai
kį ir nepriekaištingą jau
nosios kartos auklėj imo 
darbą. Mokytoją Gruodie
nę karštai sveikino jos dar
bo draugai, buvę mokiniai.

Paminklas partizanams
BIRŽAI. — Netoli Smai

lių kaimo girioje neseniai 
buvo pastatytas rusvo gra-

... "T----
Kolūkio lligonineje

TELŠIAI. — Nevarėnų 
apylinkėje “Naujo gyveni
mo’' kolūkyje 1952 m. spa
lio 15 d. buvo atidaryta li
goninė. Per tą laiką joje 
gydėsi nemaža žmonių.

Ligoninėje dabar veikia 
terapinis ir gimdymo sky
riai. Viso yra 10 lovų, dir
ba 1 gydytoja, 1 dentistas, 
2 akušerės, 2 medicinos se
serys, 1 sanitarinis felčeris.

Buržuaziniais laikais Ne- 
varėnuose ne tik ligoninės, 
bet ir nė vieno gydytojo ne
buvo.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

Prošvaistės
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite'jos

■»

rtingo rtaro sąjunginių respub
likų įmonėms ii’ Lietuvos ga
myklos bei fabrikai. Pavyz
džiui, Vilniaus elektrinio su
virinimo įrengimų gamykloje 
buvo pagaminti pirmieji Ta
rybų Sąjungoje įrenginiai 
aliuminio laidams suvirinti. 
Dabar šie įrenginiai siunčia
mi į daugelio TSRS miestų ka
belio gamyKlas. Vilniaus “A- 
vangardo” elektros instaliavi
mo dirbinių gamyklos specia
listai suteikė didelę paramą 
Baltarusijos mieste Lydoje ne
seniai pastatytos giminingos 
įmonės kolektyvui, padėjo l didžiųjų ežerų, upių ir mie- 
b a 11 a r u siams įsisavinti šią Stų buvo jau pavadinti fran- 
jiems naują gamybą.

“Kauno audinių” 
sistemingai siunčia savo audi
nių pavyzdžius į visasąjungi 
nes apžiūras. Šios įmonės inži
nerijos - technikos darbuoto
jai aktyviai dalyvauji apta
riant naujus audinių pavyz
džius. Maskvos lengv. pramo^ 
nės tyrimo institute įvyks ap
žiūra, kurioje fabriko dažymo

pav., Niagara Palis, yra vi
si indemsKos kilmės.

Po Amerikos revoliucijos, 
var lojimas KiasiKimų var
dų papilio po visą kraštą. 
Tokiu nuau atsirado Troy 
ir Kome, New Yorno vals
tijoje, Alenai, Georgijojeir 
Car mage Missouri valstijo
je t

Kai JAV gavo didžiulę 
Louisiana teritoriją is Na
poleono 1803 m., dauguma

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltinis

fabrikas kilmę

nro lanea matosi Panamos mieste. c_„ ,
......................  Panamos kanalo klausimas,1 naman?s’ kuriy bendras gyve-

dengiąs daugiaaukštis ad-;suristas su politika. Ka- 
ministracijos pastatas, dangi aš nesu politikos ži- rų. iki septynmečio pabaigos-------------- - — ---------

! produkcijos gamyba šioje I cecho viršininkė Elvyra Mar-

Daugelis šios jaunos įmo
nės specialistų lankėsi gimi- 

iningose Rusijos Federacijos 
gamyklose. Ten jie susipaži
no su technologijos procesais 
ir perėmė teigiamą patyrimą, 
naudingą savo gamyklai. Gi
miningose Maskvos, Leningra
do ir Dmitrovo gamyklose 
mokėsi meistriškumo dešimtys 
naujosios Lietuvos įmonės 
darbininkų. * Visi jie dabar 
sėkmingai dirba kaip operato 
riai, mašinistai, elektrosuvi- 
rintojai, formuotojai.

Vilniaus grąžtų fabrike 
produkcija buvo pradėta ga
minti 1957 m, rugpiūčio mė- 
ne^L Dabar ši. įmonė paga
mina daug įvairiausių grąžtų 
ir siunčia juos visų Tarybų 
Sąjungos Liaudies tįkio tary
bų įmonėms. Iki septynmečio 
pabaigos gaminamos produk
cijos kiekis padidės daugiau 
kaip penkis kartus. Fabrikas 
taps didžiausiu Europoje.

Statyti grąžtų fabriką pa- 
idejo eilė sąjunginių respubli-

Šiandien nesimato buriuo
jant studentų tarpe univer
siteto pastatų. Šventyklų 
varpai gaudžia ir šaukia 
prie maldos. Bet į karme
litų bažnyčią, kurią aš pir-
mesniam rašinėly minėjau, Į aP\e. 
nesimato būriais einančių.; politikierių. 
Tik šian ir ten, man žiū-'^va^as> 
rint pro langų, matosi se
nelis ar bobutė kiūtinant į 
tą dievnamį, kurio gotiško 
stiliaus viezės stiebiasi į 
dangaus mėlynę.

Štai, man berašant, pra
dėjo darytis tamsiau. Dirs
telėjau pro langą, tas pal
šas debesėlis, kuris kabojo 
virš universiteto rūmų, pa- 
jiiodo ir iš jo prapliupo lie
tus, kaip iš viedro. Palmių i pervežimo (tankeriiį) užsie- 
lapais vanduo bėga žemyn I nyje yra statoma 130, ku
ne n u trūkstamomis srovė- rių įtalpa 3,750,000 tonų, 
mis. Nuo stogų latakai van- Laivų kompanijos stato lai- 

link. vus užsienyje, nes ten pi
gesni darbininkai.

tūkstančius kvadratinių met-

novas, tai tiksliai ir užty-i
liti apie tf.'os įvykius. Ko- (! įmonėje daugeriopai padidės, 
kią nuomonę aš turiu apie 
tą dalyką, tai mano priva
tus reikalas. Be to, jūs ma- 

i tote daug rašoma spaudoje 
tą reikalą įgudusių 

Darykit savo

Bevardis

LAIVŲ STATYBA IR 
JAV DARBININKAI

New Yorkas.—Laivų sta
tybos unija kelia protestą 
prieš Jungtinių Valstijų lai
vų kompanijas, kad jos lai
vus stato užsienyje. Unija 

1 tvirtina, kad tik aliejaus

dens šniokščia žemės 
Griaustinis balado j as i.

cinkonienė padarys praneši
mą apie naujus kaprono da
žymo būdus ir apie jo džiovi
nimą naudojant infraraudo- 
nuosius spindulius, taip pat 
apie gaminamų audinių ko
kybės pagerinimą.

Glaudus Lietuvos pramonės 
įmonių bendradarbiavimas su 
kitų tarybinių respublikų fab
rikais ir gamyklomis, jų savi
tarpio pagalba palankiai atsi
liepia Lietuvos respublikos 
dustrijos vystymui.

in-

BANDO ĮČIRŠKIMŲS 
PRIEŠ VĖŽIO LIGĄ

New Yorkas.—Sloan-Ket
tering Institute daktarai 
bando naujas gyduoles prieš 
vėžio ligą. Jas įčirškia ser
gančiam. Mano, kad jos pa
stos kelią vėžiui platintis į 
kitas kūno dalis, kurios dar 
nėra apimtos. Kol kas gy
dymas yra tik bandymų 
procese.

cūziškais vardais. Tai davė 
tokiems varnams, 

kaip Detroit ir New Orle* 
ans, Fond dw Lac, Racine, 
Eau Claire, Prairie du Chi
en ir Baton Rouge. O va
karuose ankstyvieji ispanų 
atvykėliai taip 'pat pavadi
no daugelį miestų ir vieto
vių ispaniškai, tarp jų San 
Francisco ir Los Angeles.

Su geležinkelių išvystymu 
į vakarus 1840 r.ęi. daugelis 
stočių buvo pavaidintos pa-’ 
gal jų oficialius i pareigū
nus ir stambių .akcininkų 
vardus. Beveik tuo pačiu 
metu religinės seiktos, ieš
ko jusios prieglaudos šiame 
krašte, paliko tokius var
dus, kaip Utopia, Economy, 
Zion ir Lebanon. 1

Kaip ir geležinkeliai, Paš
to Departamentas taip pat 
turėjo stipresnę įtinką va
karuose, kaip rytuose, Na
tūraliu būdu buvo norima 
išvengti duplikacijofc ir bu
vo daugiau mėgiamą trum
pi, paprasti ir emfoniški 
vardai, negu įsivai'izduoja- 
mi pavadinimai, duoti pro- 
spektorių, kasyklų ’ darbi
ninkų ir ūkininkų, i

Gąlų gale 18i90 m., valdžia 
įkūrė Geografinių JVardų

Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug , 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek- 
vienuose namuose,

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Kill 19, N, Y.
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“LAISVĖS” VAJUS
~-. i (Tąsa is 1-jo pusi.)
mais: Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J.; J. Matachun, 
Paterson, N. J. ir K. Čiurlis, Pattenburg, N. J.; P. 
Buknys, Brooklyn, N. Y.; S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; Geo. Shimaitis, 
Brockton, Mass, (jam pagelbėjo ir S. Kirslis, Bridge
water, Mass.); P. Bechis, Great Neck, N. Y.; A. Ap- 
šegienė (dėl Rumford), Auburn, Me.; B. Senkevičienė, 
Chicago, Ill.; Vera Smalstis, Detroit, Mich.; A. P. Dam-: 
brauskas, Haverhill, Mass.; M. Aranuk, Detroit, Mich. •

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS
Per Liet. Moterų Klubą, Hartford, Conn. ..$144.10 
Laisvės Choras, Hartford, Conn...................... 25.00
A. Krasnitskienė, 'Coventry, Conn.................. 25:00
Barbara Gėgžnas, Philadelphia, Pa. ............. 25.00
A. Vaitekūnas (per Čiurlį) iš N. J.................. 11.00
A. A. Buddv. Los Angeles, Calif.................... 10.00

10.00 
9.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 , 
5.00 
5.00 
5.00 : 
5.00; 
5.00 ■ 
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00

5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 1 Los Angeles nepaprasta.

Buvo svečių ir iš toli: E. 
Baltrušaitienė iš Seattle, 

; Y. Artmanienė iš 
2.00 1 Detroit, Mich.; taipgi iš to- 
2.00 i limo New Yorko, New Jer- 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

2.00 |
2.00 1
2:00 j Wash.;

Sėkmingas sambūris 
ir veikla

Lapkričio 29 įvyko LLD 
145 kuopos sambūris, su 
skoningais pietumis, visais 
atžvilgiais sėkmingas. Iš jo 
bus teigiamų nuopelnų ug
dymui pažangos. Publikos 

i susirinko daugiau, negu ti- 
Į kėtasi, viršum šimto, kas

L. Žemaitienė, Hartford, Conn......................
Trys la.viai nuo Ilgavos .................................
Nellie Grigas, Rockford, Ill..............................
H. Lyben, Detroit, Mich....................................
V. Banevičius, Waterbury, Conn......................

• A. A., Chesire, Connecticut ...........................
K. Čiurlis, Pattenburg, N. J.............................

f John Ella, Butte, Montana .............................
S. Petronis, Athol, Mass...................................
A. Grimaila, Hartford, Conn. ........................
Mag. Raulinaitiene, Cleveland, Ohio .............
M. ir L. Butkevičiai, Hartford, Conn.............

*ALDLD 22 kp., Cleveland, Ohio ....................
'Pauline Kuslevič, Burlington, N. J.................
Antanas, Los Angeles, Calif..........................
S. Skiragis, Detroit, Mich.................................
Senas Vincas, Gibbstown, N. J.........................
Alice Gėgžnas, Philadelphia, Pa.......................
J. A. Bekampis, Avalon, N. J. .....................
V. Karalius, Naugatuck, Conn..........................
A. Kidulas, Union City, Conn...........................
J. Babarskas, Richmond Hill, N. Y. '..............
Frank Yakštys, Ozone Park, N. Y...................
P. Babarskas, Hollis, L. I.................................
A. ir V. Jaskalavieiai, Lawrence, Mass. ...
T. Pavilaitis, Pequannock, N. J......................
V. Lelešius, Hartford, Conn............................
K. Naktinienė, Hartford, Conn........................
A. Norkienė, Detroit, ųVIich..............................
A. Verdunas, Canada ............................... . .
D. Norwich, Montreal, Canada ........................
J. Vaičiulionis, Waterbury, Conn....................
J. Lukštas, Windsor, Conn...............................
Z. R. Yuska, Hartford, Conn...........................
J. Jasas, S. Windsor, Conn..............................

* ^Charles Starisky, Oak Hill, W. Va. .. ..............
j M. Milbut, Tamaqua, Pa...........'.......................

F. Sakalauskas, W. Hanover, Mass.................
J. Gilbert, Grand Rapids, Mich.........................

’ J. Strumskis, Philadelphia, Pa..........................
V. Zelvis, Waterbury, Conn................................
J; Smith, Bethlehem, Conn.................................
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn.................
Po $1: A. Lugauskas, Northport, L. I.; S. Seronis, 

Lynn, Mass.; S. Uždavinis, Haverhill, Mass.; M. Pane
lis, Staten Island, N. Y.; P. Poškus, Elizabeth, N. J.; 
A. Kaziukaitis, Kearny, N. J.; M. Balevičius, Lawrence; 
Mass.; A. Benson, Detroit, Mich.; J. Saulėnas, Detroit, 
Mich.; B. Sarapas, N. Grybienė, Wm. žilaitis, John 
Valma, M. Krasauskienė, Norwood, Mass.; A. Bares- 
ger, Canton, Mass.; J. Zaleskis, Naugatuck, Conn.; V. | 
Daunis, Union City, Conn.; M. Wildner, Lewiston, Me.; 
Wr. Duda ir J. Prekauskas, Woodbury, Conn.; I. Lisa- 
jus, Seymour, Conn.; Mary Rinkus, Thomaston, Conn.; 
P. Kukenis, Waterbury, Conn.; M. Stakovas, Brooklyn,
N. Y.; A. Vildžius, New York City, N. Y.; J. Rušinskas, 
Jackson Heights, N. Y.; A. Lapeikis, A. Mažukna, S. 
Kirslis, Bridgewater, Mass.; A. Gotautas, Stevensville, 
Mich.; P. Dauderis, Chicago, Ill.;
lyn, N. Y.; J. Lavas ir J. Nevirauskas, Stoughton, 
Mass.; G. Budrikienė, A. Kukaitienė, F. Markevičius, 

‘<4. Rindzevičienė, J. Vaitekūnas, Brockton, Mass.; K. 
Vasifliauskas, Phila., Pa.; J. Guligauskas, Dorchester, 
Mass.; R. Skuja, Tacoma, Wash.; A. Kupronis, Somer
dale, N1. J.; J. Aleksa, New Haven, Conn.; J. Birbilas, 
St. Clair, Pa.; U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y.; Iz. Pra
naitis, Flushing, L. L; O. Cibulskienė, Maspeth, L. I.; 
Walter Bartulis, Gardner, 'Mass.; W. Palevicz Mas
peth, N. Y.; M. Sabaliauskienė, Newington, Conn.; J. 
Barkauskas, Manchester, Conn.; J. Saurusaitis, East 
Hartford, Conn.; Geo. Paleckis, Higganum, Conn.; J. 
Gailiunas, Hartford, Conn.

žižiunas, Brook-

d.
Gražiai pasidarbavo tie vajininkai, kurie prisiuntė 

po keletą naujų prenumeratų. Dėkojame ir tiems, kurie 
taip nenuilstančiai darbuojasi, iškolektuodami nuo senų 
skaitytojų. Ateina šventės, yra dar daugelis, kur galėtų 
užrašyti laikraštį Laisvę kaipo dovaną—priduodami sa
vo miesto vajininkui. Džiaugsis tas kur gaus laikraštį, 
ir bus pagalba jūsų vajininkui.

Ačiū viršminėtiems prieteliams už suteiktas aukas 
laikraščiui.

Laisves Administracija

New Yorko Finansinė Ta
ryba skiria $69,000,000 nau
jų mokyklų statybai. Ap
švietus komisija yra numa
čius, kad reikia pastatyti 29 
naujas mokyklas. Bet da
bartiniu laiku viso plano

pravedimui neturi pinigų. 
Bus statoma 20 naujų mo
kyklų, o kada sukels pasko
lomis dar $13,000,000, tai 
tada imsis darbo ir kitų 
statybai.

vertę palieku buvusiai pub
likai spręsti.

Pristatytas d. J. Bakeris, 
kuris plačiai nupiešė Lietu
vos žygdarbius ekonomiko
je, dailėje, kultūroje, ryž
tingai kuriant kelią naujai 
ir laimingai ateičiai. Tik 
gaila, kad prieš pabaigą 
publika pradėjo nerimauti 
ir nebuvo progos duoti 
klausimus.

Vėliau sekė šokiai, pasi
linksminimas ir išleidimai 
dovanų (dailės kūrinių ir 
kt.), kurias suaukojo se
kantieji: M. Dementienė, A. 
Grigditienė (Lingienė), 
Rapekienė, d. Dočkus, 
Smith, M. Straleckienė.

Surengimui darbavosi: J. 
ir M. Demenčiai, A. Grigai
tienė, A. Zixiene, O. Smith- 
ienė, G. Bernotas, C. Pečiu
lis ir S. F. Smith.

Aukojusiems, atsilankiu
siai publikai ir visiems kuo
mi nors prisidėjusiems prie 
šito žygio, varde LLD 145 
kuopos, tariu nuoširdų ačiū.
Kita staigmena

Sausio (Jan.) 24 įvyks ki
tas sambūris su pietumis ir 
prakalbomis, kurį rengia 
LDS 35 kuopa, toje pačioje 
svetainėje, 1359 ,W. 24 St., 
kaip 1-mą vai. dienos laiku.

MMl

Vajus Gavimui “Laisvei” 
Naujų Skaitytojų Prailgintas
♦ fl • 4 Ji fi . .ui l •*-. *9,1 . - * fi L Gi 4 .

Dėl persikraustymo į naują vietą, “Laisvės” va
jus labai nukentėjo. Iki atėjome prie tvarkos tin
kamam biznio reikalais aptarnavimui, užėmė ištisus 
du mėnesius laiko. Per tuos du mėnesius negalėjo
me pravesti tinkamos agitacijos vajaus reikalu, 
trukdėsi net ir su vajininkais susisiekimai, buvome 
užversti patalpos susitvarkymo darbu. Vajus dėl 
to nukentėjo.

Atsižvelgiant į tai, “Laisves” direktorių taryba 
nutarė vają prailginti iki “Laisvės” bendrovės da
lininką suvažiavimo—iki sausio (Jan.) 31 dienos, 
7.967) metą.

Vajaus prailginimo jau reikalavo kai kurie iš 
vajininku, taigi jų reikalavimas šiuomi ir yra išpil
domas. Prašome visus vajininkus, visus laikraščio 
skaitytojus pasidarbuoti gavimui naujų skaitytojų 
ir atnaujinimui išsibaigusių prenumeratų.

Linksma pranešti visuomenei, kad net ir prie 
sunkių aplinkybių, šiemet vajaus reikalas eina ge
rai. Gauname naujų skaitytojų ir atsinaujinimai 
prenumeratų eina gerai. Todėl, pačiame vajaus 
įsisiūbavime, būtų nuostolinga užbaigti darbą. Tęs
kime dar mėnesį ilgiau ir darbuokimės visomis pa
jėgomis, kad sėkmingai išvesti vajų.

Laisvės Administracija

čiai parašyta. ... . . .
Nutarta iš iždo paau

koti : Laisvei, Vilniai, 
People’s World po $15, 
Liaudies Balsui $10 ir už- 
p r e n u m e r u oti metams 
Liaudies Balsą d. Smith’ui 
už pasidarbavimą kuopos 
naudai — tai sveikintini 
reiškiniai.

Išpildytos centro valdybos 
rinkimų blankos.

Skaitytas iš Lietuvos nuo 
Dr. Kaškiaučiaus Los An
geles pažangiečiams sveiki
nimas ir su aplodismentais 

Į priimtas.
LLD 145 kuopos susirin- 

į kiniai taipgi įvyks antrą 
i sekmadienį, iš ryto, toje pa
čioje salėje, po LDS 35 kp. 
susirinkimo. Sekantys su
sirinkimai įvyks sausio 
(Jan.) 10 d. Visų privalu
mas atsilankyti, nes susi
rinkimai bus metiniai.
Gerbiamas svečias

Los Angeles, Calif
Staigmena, kad turėsime žy
mų kalbėtoją iš New Yorko, 

' d. J. Gasiūną, LDS prezi
dentą ir organizatorių, Lie- 
tuvoje buvusį turistą. Jis 
pateiks žinių ne tik apie 
Lietuvą, bet ir apie svar
biausius gyvybinius reiški
nius, liečiančius visuomenę 
—įsidėmėkite diena.

tiniai susirinkimai. Narių 
atsilankė daugiau, negu pa
prastai, bet galėjo būti dau
giau. Visi atidžiai sekė su
sirinkimų eigą.

Pirmiausia svarstyta LDS

svečiuojasi malonus ir kla
siniai susipratęs draugas 

i Walter Kelly (Kielius) iš 
1 Montello, Mass. Jis atva
žiavo aplankyti dukrelę ir 
žentą Pierson, gyv. Whiti- 
er, Los Angeles priemies
tyje. Sakė, kad vėliau gal 
atvažiuos apsigyventi.

Svečią sutikau gražiame 
Griffit parke, kur sekma
dieniais pažangiečiai susi
renka praleisti laiką tarp 
žaliuojančių kalnų, tyrame 
ore, o ir pagrybauti. To
liau ant aukšto kalno, gra
žioje panoramoje, matosi 
observatorija, kur tam tik
romis dienomis galima ste
bėti žvaigždes, planetas, 
bendrai erdviu kūnus. *- K

Aikštėje prieš pastatą 
randasi aukštas ' pastolis, 
apie kurį sugrupuotas se
novės Graikijos ir kitų 

I kraštų mokslo vyrų ir filo- 
Gruodžio 2 įvyko LDS 35 1 sofų stovylos, kaip tai: Ko- 

ir LLD 145 kuopų priešme-1 pernikus, Sok rates, Džior- 
dano Bruno, Galil-ei Galile- 
jo, Aristotelio • ir kitų—yra 
kuo domėtis. 1

Kaip žinoma, krikščiony
bei įsigalėjus viduramžiuo
se, tokie mokslininkai bu- 

35 kp. veikla. Iš fin” sekret. ‘ vo kankinami, pūdomi kale
ni. Pūkio raporto paaiške- jimuose ir deginami ant 
jo, kad kuopa yra gerame laužų, bet atėjo laikas, kuo-

sey, ■ Chicagos, net iš Kana
doj, kurių pavardžių nete
ik o( patirti, ir būrelis iš Yu- 
kaipos. Žymiausias, tai d.
J. Baker’is iš San Francis
co, Calif., vienas iš Lietu
voje apsilankiusių turistų.

Svečiams pasisotinus gau-* 
siu maistu, sambūrio pirmi-

Įninkė, žymi ir sugabi mūsų 
i veikėja Adelė Zix, pakvietė
' d. Smith, kuris be piano pirmininką K. Lapę, kurio 
akompanimento, nepalan- vietoje išrinkta N. Petrulie- 
kiose sąlygose, sudainavo' nė, pasiliko ta pati: pirm. 

" porą liaudies dainelių. Jų O. Bernotienė, fin. sekr. M.

met jie yra skaitomi moks-stovyje. Visų duoklės užmo
kėta už 1959 m. Ligonių ne
siranda— tai džiuginantis 
reiškinys.

Valdyba, išskyrus vice-

O. Bernotienė, fin. sekr. M. 
Pūkis, protokolo—J. A. De
mentis, ižd. F. Šaling. Taip
gi išrinkta knygų peržiūrė
jimo komisija. Nutarta su
rengti d. J. Gasiūnui pra
kalbas su pietumis.

Skaitytas iš centro paaiš
kinimas apie nesusiprati-

Yra daug kitų Įdomybių,! 
apie kurias gal teks kad* 
nors parašyti.

Oras dar vis prielankus. 
N u o s t abai, paskutinėmis 
paskutinėmis dienomis pa
lijo — visi laukia daugiau.

šakalių žemaitis

Cleveland, Ohio
Gruodžio 4 d. čia mirė E- 

lizabeth Panzer. Gaila, kad 
dėlei susidėjusių aplinkybių 
(mano ligos) negalėjau iš

muš link pašalpos mokesčių 1 pildyti pažadų, tai yra tarti 
ir kitus organizacijos dės
nius.

Pradedant 1960 m., nutar
ta susirinkimus laikyti mė
nesio antrą sekmadienį, 11 
vai. ryto, toje pačioje salė
je — geistina, kad visi įsi-1 
tėmytų.
Sekė LLD 145 kp. posėdis

Finansų sekr. J. A. De
mentis iraporte pareiškė, 
kad kuopa progre s u o j a . 
Nariai,' kurių yra 57, yra 
užsimokėję duokles už 1959, 
nekurie net už 1960 metus. 
Pagirtinos d. Demenčio pa
stangos. Valdyba 1960 m. 
(išskyrus iždin. C. Pečiulį, 
kurio vieton išrinktas G. 
Bernotas, ir pirmininkės M. 
Lewis vietoje — M. De
mentienė) pasiliko ta pati: 
fin. sekr. J. A. Dementis ir 
protokolų — S. F. Smith. 
Duotas raportas iš sambū
rio, apie kurį aukščiau pla- 

keletą žodžių jos laidotuvė
se gruodžio 7 d. Nors tokie 
prašymai ir pažadai niekuo
met nebūna konkretūs, nes 
nėra žinoma, kuriam iš jų 
pirma minima paslauga bus 
reikalinga.

Draugė Panzer savu lai
ku yra daug veikusi'mūsų 
progr. draugijose, ypatin
gai meno srityje. Todėl ma
no sąlygoms pagerėjus, ma
nau, bus reikalas kiek pla
čiau jos biografiją parašy
ti. Tam visą medžiagą su
rankioti, žinoma, užims kiek 
laiko, bet visa tai bus atlik
ta, nes ji to yra pilnai už
sitarnavusi.

J. žebrys

Paryžius.—Atskrido JAV 
Valstybės sekretorius Her- 
tei’is. Jis savo kalboje ragi
no “nepadaryti klaidos pa
siskubinant baigti šaltąjį 
karą”.

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antį., gruodžio (Dec.) 15, 1959

ELEKTROžūKLfcS LABORATORIJOJE
Klaipėdos elektrožūklės laboratorijoje atliekami įdo

mūs bandymai. Impulsiniu generatoriumi čia mėginami 
įvairūs žūklės būdai. šis tyrimo darbas turi didžiulę 
reikšmę toliau vystant žvejybą. Sėkmingai išsprendus 
šį uždavinį, žvejybos laivai galės nebenaudoti brangių ir 
gremėzdiškų įrengimų.

Nuotraukoje: laikinai einąs laboratorijos viršininko 
pareigas S. Malkevičius, biologai G. Daniulytė ir A. Pler

pa prie impulsinių generatorių tiria žuvų reagavimą i 
elektros srovę.

New Yorko angių spauda 
pilna propagandos

New Yorko angliškoji 
spauda yra pilna propagan
dos ir melų prieš socialisti
nes šalis ir kurstymo prie 
karo

Neseniai viena mergina 
lankėsi pas savo gimines 
Anglijoje. Ji ten buvo apie 
keturis mėnesius. Sugrįžus 
į New Yorką ir pamačius 
laikraščių antraštes sakė: 
“Maniau, kad jau karas 
prasidėjo.” Ji sakė, kad 
jeigu Anglijoje spauda taip 
atvirai rašytų už 'karą, kaip 
tatai daro New Yobke, tai 
redaktorius palaikytų be
pročiais.

Man pasitaikė proga per
skaityti vienos savaitės se
kamus laikraščius : Iš Bos

tono — “The Globe,” “Se
attle Post-Inteligencer” iš 
Seattle, Wash., “Oregon 
Daily Journal”— Portland, 
Ore. “The Modesto Bee”— 
Modesto, Calif., “Peoria 
Journal Star”—Peoria, Ill., 
“Ohio State Journal” — Co 
lumbus, Ohio, ir dar kelis 

[kitus.
Jie yra kapitalistiniai, gi

na šią sistemą, bet tenka 
pasakyti, kad nė vienas iš 
jų nėra užkimštas nešvaria 

■karo kurstytojų propagan
da.

Daugumoje jie mažai ra
išo apie tarptautinius reika- 
| lūs. Daugiau rašo apie mū- 
!su žmones, ir jų reikalus.

D. M. š.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais. 
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė £)r. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLILITARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margėm. Knyga 
S52 puslapių. Kaįna $5.00: Dabar tik $4.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose. 
KAINĄ $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.



KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Prof. K. Daukšas.

“Gyvenimas, o ne mirtis,” !
sako Amerikos komunistai ! USR rodym»vakaras

I Gražiai pavy ęs filmu iš Lietuvos žmonių ir gamtos i Lankėsi Laisvėje
Gruodžio 11 laisviečius 

lankė Juozas ir Marijona 
Strižauskai iš Waterbury, 
Conn., taipgi jų sūnus Kle
mensas.

Į didmiesčio apylinkę šį 
kartą jie buvo atvykę ne-

vaizdų pamatymo diena
Visi norintieji juos pama- j paveikslus jau pakartoja

mai rodė savo mieste Wa- 
šį terburyje ir daug kur ki- 
1., (tur. Visur didelis paveiks

lais susidomėjimas, lanky- maloniu reikalu. Hobokene 
! mirė Strižauskienės brolis 
'Juozas Gvazdaitis, jis 11-tą 

Kultūrinis centras randa-. tapo palaidotas Arlingtono 
si kertėj Liberty Avė. ir 102 kapinėse.

Gvazdaitis buvo gimęs ir 
'102 St.). Lefferts traukiniu augęs Amerikoje, Ashley, 
. priveža prie pat namo, Ox-} Pa., bet daugelį savo suau- 
} ford Ave. stotis.

Paveikslų popietę rengia 
, ir visus kviečia 

Gerbiami Stanislovaičiai i !

i Praėjusio > sekmadienio; 
} vakaras buvo vienas iš gra
žiausiai praleistų vakarų.

Tąsa iš 1-mo pusi.) i me, kad stambusis kapita-' 
i las pradėjo ofensyvą prieš 
'darbo unijas. Reikia mobi- ‘

rim-1 
rt;rna-}cija įvyksta Harleme, Ame-į 
nume- ! rįpos kovojančių negrų cen-1 

} tre. Jis sakė: baltų ir juo- 
(,|'fdų žmonių suvienyta kova 

■turi būti šios konvencijos 
)a‘iobalsiu. Reikia, sako, tvir- ir * •)a_| tos Komunistų Partijos, 

pagrindas.! “Nors”, jis sako, “mūsų j 
i partija dabar maža, bet ji j 

i atstovauja ateičiai. Mes pa-j . . ,, .... .. T . ,
sitikime Amerikos žmonė- arba turetll pagimdyti eko-} kartą filmus is Lietuvos ro-i 
mis. Mes pasitikime sbcia- i nom^n? kjjzę. Jis pakai’toti- 

į lizmo laimėjimu”. i nai P^ieze, kad taip netu-
i retų būti, kad taip nebūtų, 
___i toks supratimas yra 

. , ■ . . .. ; Pranešama, kad partijos | klaidingas ii daugelį žmo-
naus atsakymas d. Sluckiui ir,, • • • j mų sulaiko nuo kovos uz
mane vėl sumaišo. Manau sau.! ^onvencijai gauta SVOlKini j o n„;Av
kad šis protingas ir 
pr< fesoi'ius irgi turi rimtu 
gumentu. Taip ir palikau 
visus ramybėje.

“ Tarybinėj e moteryje 
tame ir patraukliame 
le. (Gaila, to žurnalo 
rio nemačiau.)

Diskusuojamos meilė i 
m a.

i ror. Daukšas, matyt, i 
siūlė, kad viena meilė nėra 
negali būti geriausias ir į 
stoviausias 
Kai meilė
i)’ iš šeimos nieko

sei mos 
ateina

lokiai profesoriaus filoso
fijai pasipriešino labai žymūs!

Baltušis. Juos į 
ruošiausi smarkiai pasveikinti.'
Bet štai pasirodo profeso-i

■ tyti kviečiami atvykti į Lie-!
lizuoti " mases“to“ofensyvo Kupinai prisipildė Kuitūri- tuvių kultūrini

17 t-v i I 4- i r. I 7 <-■« r i i i i n I i . C’rJr wi O n vi i C i

centrą f 
atmušimui?h“čia vfeulTo- ™'.Cento> salė šaunios lie-, sekmadieni gruodžio 20 d 
munistai turi būti pirmuti-'tuviskos Pub!lkos' K_ai ku-|2-rą valandą po pietų. 
nįaį I ri-ems prisiėjo pastovėti. :

Vienas svarbiausių šiame | Tas tik dar kartą parodė-' -. ~ - - 
pranešime punktų buvo tas,į Amerikos lietuvių susido- 

•'kur Hali atmetė idėją, jog'mėjimą viskuo, kas šian- 
' nusiginklavimas pagimdytų ! dien dedasi Lietuvoje. Šį

l)allsku!^’ j Sveikinimai iš viso pasaulio i RacĮ

Šimtus. žmonių ir vaizdų Į tojai skaitlingi, atsiliepimas j 
. nufotografavo daktaras Jo-1 entuziastiškas, 
i nas Stanislovaitis tose Lie-1 
tuvos vietose, kur jis ir jo! 
žmona Kristyna lankėsi ___
praėjusią vasarą. O jie ap-jSt’ Ozone Park ('eJimas 1S 

i- r n L . .v, . keliavo daug. Daktaras tuos > : de Jonas Grybas visiškai t -i i j tz • *. i . A z nv , i paveikslus rodys, o Kristy-!į naujutėlė masina (prodzek- ' . .
i cr!um,>-, Relk,a Pasakyti.j veik‘lai (slides natūralėse-
i kad parodymas labai gerai i ? aĮvose 
pavyko. Nebuvo jokiu su-1"Lvo/. ' . e, . , .v. ;L, -. ; '.j i i .i Gerbiami Stanislovaičiai isitrukdymų. Paveikslai bu-l _______ _______________
vo labai aiškūs. _

j Ir buvo ko pasižiūrėti ir! Aido choro naujienos
Mums yra žinoma, kad Ežiais.Aido, choras sūdai 

Aidas suvaidino operetę 
“ S y 1 v i j a ” — pirmiausia j 
Brooklyne, o pora savaičių 
vėliau

gusįojo amžiaus metų gy
veno kur nors kitur pasau
lyje, nes 33 metus išbuvo

Moterų klubas 'V Antrojo pa-
 2 saulinio karo metu kariavo 
“ ~~~_________~~ ’Italijos fronte. Vėliau eilę
šino choriečius skaniais ir ’ metų tarnavo okupacinėj‘e 
saldžiais gėrimais ir užkan- i armijoje Vokietijoje, mast- 

1 er saržento laipsnyje. Prieš 
navo ilgiausių metų. j keletą metų pasitraukė iš 

Gruodžio 4 p a m o k o s e I tarnybos ir apsigyveno Ho- 
■ draugė Albina Mikalaus I hokene. Mirė sulaukęs tik^ 

Monteiloje ir New gražiai pavaišino chorie-;55 metų, vėžio sunaikintas.
Havene. Buvo parašytos ko- čius skaniais gėrimais,kėk-’ .Liko liūdesyje žmona Elz- 
respondencijos. Kiekvienas j sais ir kava. Nors daug vai- bieta, duktė Barbara, ma- 
aprašymas buvo gražus, pil- j gėm, bet visko negalėjom žametis sūnus Juozas, bro- 
nas, trauklus, ir teisingas,— i sudoroti. Jai pagelbėjo jos —' ----- ’ - ------ i
malonus skaityti, ypatingai | brolduktė Verutė Hofman, |sup Margarett Tolubienė, 
mums patiems, aidiečiams. !kuri maloniai mums patai’-} Wilkes-Barre; ir sesuo Ma- 

Chor-m idėio labai dauo’inavo- Choriečiai jubiliatę | Njona Strižauskienė, žino- 
! pasveikino linksmo gimta- i m°ji Laisvės vajimnkė ir 

daino-' organizacijose darbuotoja.
Reiškiame užuojautą jai 

Choriečiai širdingai dė- visai velionio Gvazdaičio 
Brazauskams ir d. | seimai ir giminėms.

I APVOGĖ ŠIMANSKĄ
| IR MITSHELL

Prieš savaitę, sekmadie
nio naktį, vagys įsilaužė į 
Šimansko ir Mitshell maisto 
krautuvę, ant Grand St. ir 
Grand St. Ext. Brooklyne 
ir išsivežė spintą — safe su 

1 $3,000.00 pinigų ir čekiais.
Daugiau nieko krautuvėje 
nelietė. Registeryje buvę 
$35.00 pinigais, bet vagys 
nepažiūrėjo į registerį, tikw 
pasįgi'bbe seifą ir nuvaži*’' — f i T *vo. Y

Šimanskas ir Mitshell prfa- 
šo savo kostumerių, ku
riems jie išmainė čekius 
prieš gruodžio 6-tą dieną, 
kad tuojau sulaikytumėte 
tų čekių išmokėjimą.

Manau u- nusiginklavimą. Prieš jį rei-
ar-!vencija sveikina komunisti-i vla ,^ovo^: mę11 °s eko-, 

nosinės partijos. Tuojau pers. | "omija gah persmrgamzuo-1 
- - ........... ti is militannes gamybos i

gamybą civilinių naudmenų 
be susmukimo. Tik reikia 
proto ir planavimo. Iš nu
siginklavimo ypač laimėtų 
Amerikos darbo žmonės.

i Komunistai turi eiti į ma- 
! sės ir taip aiškinti.

pasidžiaugti. Kaip jau žino-' 
i te iš garsinimų, buvo pa-1 
rodyti keturi kronikinio po-| 
būdžio filmai. Ypač pub-j 
likai patiko filmas apie 
vieną kolūkį (kolektyvinį 
ūkį). Čia parodoma, kaip ir 
kokius darbus kolūkiečiai 
atlieka.

Šį komunistų nusistatymo Taip pat 
i š d.ė s t ė 'filmai apie 

pranešime suvažiavimui a- i 
, pie taiką ir nusiginklavimą ’ Ketvirtas

įkaityti sveikinimai Airijos, 
l Indijos, Britanijos, Norve- 

oįe skaitau’gijos, Japonijos, Urugva- 
Politiniu irljaus, Izraelio, Bulgarijos, I- 

žiniu skl e i d i m oĮtalijos ir Čekoslovakijosko- 
'njunistų. Visuose reiškiami 
■linkėjimai Amerikos, komu-} 
! nistams sėkmės nugalėti vi- ’ 
| sus sunkumus ir pakilti į 

meilę ir šei-į vadovaujančią partiją Ame- dėsnį plačiausiai 
rikoje.

I Svarbiausias pranešimas ~ TIvy Lummer. las tik paro- 
diskusi- . Kaip jau sakyta, Centrą-^ pjek daug svarbos ko- 

jlinio Komiteto pranešimą ■ munistai priduoda šios ru
jas sek-į patiekė Gus Hali, šešerius ^es propagandai savo veik- 

kalejime,, ]oje taiką ir husiginkla- 
dar 4i9 metų vyras, g^ęs^^ą. Lummer nurodė, kad 

augęs Minnesotos valsti- kasmet Amerikoje militari- 
joje suomių ateivių šeimoje. zmas įr ginklavimąsi prary- 
Kalbant. apie pianešimą, į- ja p0 apje bilijonų dole- tose pačiose Kult ū r i nio : 
domus ii naujas _ dalykas ų'į^ksų naštos nebegali- Centro patalpose bus paro- 

Nusiginklavi- dytas filmas “Julius Jano- 
mas būtų didžiausia laimė, nis.”

Bet štai gaunu lapkričio 1 
dienos “Tiesą” ir 
ilga V. Cerneckio, 
moksliniu ;" 
draugi jos nario, straipsnį. Jis j 
prof. Daukšą užgula net! 
Marksu, Engelsu ir Leninu.} 
Mat, mokslinio socializmo te-1 
vai ir pranašai turėjo daug; 
ką pasakyti apie i 
mą. Juk apie meilę ir šeimą; 
yra kai kas ir “Komunistu! 
Manifeste.”

Kaip ten bebūtų, diskusi 
jos- nepaprastai pamokinau 
čies. Būtų gerai, kad j 
tų ii- iš jų mokytųsi kiek vie-' metus 
nas jaunas žmogus visoje Lie
tuvoje.

Ne pro šalį apie tai pagal-} 1 
voti ir jau ir nebe taip jau
niems. Juk kiekviename nor
maliame žmoguje šiokios to
kios meilės ugnelė rusena iki 
gyvos galvos. Kai žmogus 
nieko nebemyli, jis jau nebe 
žmogus to žodžio prasme.

O visgi, tačiau, man atro
do, kad skirtumai tarpe prof. 
Daukšos ir jojo oponentų nė-, 
ra jau tokie baisūs. Profeso- j 
rius, atrodo, savo pirmutinia
me straipsnyje bus davęs mei
lei per siaurą supratimą. Per 
daug dėmesio ir svarbos 
suteikė fiziniam, lytiniam pa
traukimui. Aišku, kad vien 
tokiu pagrindu sukurta šeima 
negali būti tokia tvirta ir pa
stovi, kaip Gibraltaro uola. 
Vėliau dalinai jis tokios są
vokos atsisakė.

bus tas, kad jis tęsėsi tiktai rna pakelti 
apie valandą laiko. Tai ne-

Filmas spalvotas, 
įdomūs! trumpi 
didįjį (įemuną 

ir apie Neringos smi ynus.
; filmas elnaii

patiekia keletą vai; i iš j sunkaus darbo pakol susi-} 
šių dienų Lietuvos gyveni-1 mokė. Buvo ir tokių savai 
mo.

mai mūsų publikai labai 
patiko, ir buvo j 
šiltais aplodismentais.

Pranešta, kad neužilgo!

žametis sūnus Juozas, bro
lis Mike, gyv. Ashley; |se-

aidiečiams. i kuri maloniai mums patai’-} Wilkes-Barre; ir sesuo Ma-

'dienio linkėjimais,
;čių, kad choriečiai turėjo !mis- 
susirinkti bent tris vaka
rus, 17 kad daugiau išmoktų, kingi 

palydėti | geriau priprastų ir gražiau Mikalaus uz nuoširdų diau-
1 atliktų -dainas ir vaidinimą, igmgumą^ b* choiie-

Mūsų gera draugė M.!
}Stensler buvo sumanytoja!

buvo

rūpestingai pa- visas darbo žmonių gyveni- didįjį lietuvių tautos poetą'
ruoštas pranešimas. Papra-. mo lygis tuojau galėtų pa- — 
štai panašus paitijų komi- Lummer irgi atmetė etine kūrybą, jo kovą pri-eš! 
tetų pranešimai tęsiasi po SUpratimą, jog nusiginkla-. kruvinąjį carizmą ir paga-' 

atneštų ekonominę, iįau j0 sveikatos tragiškąkelias valandas.
Hali nurodo ir džiaugiasi, 

kad ši konvencija daug kuo « • ' • • Z-k • 1

vimas
krizę.

Čia, žinoma, tik trum-

V. Černeckis tokią meilę 
vadina ne meile, o tik susi
žavėjimu. Ot. jauni žmonės 
susitinka, “susižavi” ir nešdi
nasi prie šliūbo. Tai bloga! 
Aišku, tokios meilės neužten
ka pastoviai ir laimingai šei
mai sukurti. Reikia dar daug 
daug ko daugiau. Jie karštai 
ir teisingai ragina jaunus žmo
nes pirma vienas kitą giliau, 
geriau, plačiau suprasti ir pa
žinti.

Vadinasi, meilė daug di
desnis dalykas, negu fizinis 
patraukimas, negu fizinis su
sižavėjimas vieno kitu.

čių palinksminimą.
—0—

! operetę statyti. Tai buvo ^r° Ch°v° Nau^. me‘ų
T . .... ■ ,.a i suplanavusi ir sutvarkiusi! pokyli įvyks graodz.o 31-

: pirm išvažiavimo į užsienį.
• • . \ -i "| Sugrįžusi ir vėl tvėrėsi uz

apie jo gyveni t, j i skubaus darbo, ir dirbo taip
i pasišventusiai, kad sunku 
ir įsivaizduoti, c

Skaitau korespondenciją 
iš Naujosios Anglijos. Rašo 
—Aido Choras gražiai su-

likimą.
Manoma, kad taip pat

skiriasi nuo 16-sios konven- piausi bruožai iš šių nepa- salė kupinai užsipildys at- 
•• • 1 *_ ___ 1 i 11 i v» 4-11 in 1 _•_____________________1------- -- ~ i ~ 1 • X

•js bis.ll IČlbl I1UU lU-blVb IKUUVUU-

laCcijos, įvykusios 1957 metais.
Tada buvo sunkūs ir pavo- gų pranešimų apie proble-1 Waterburio pribus Stanis-'korespondentas 
jingi partijos gyvenime lai-|mas, 1....
kai. ' .
jus, galvą buvo pakėlę revi-1'komunistus.
zionistai, kurie kalbėjo apie
partijos likvidavimą ir ieš-

prastai svarbių ir turiniu-! einantį sekmadienį, kai iš vaidino “Sylviją”. Gėrėjosi 
gu pranešimu apie proble-Į Waterburio pribus Stanis-1 korespondentas vaidinimu 

kurios šiandien stovi' lovaičiai ir rodys neseniai į ir kad Jonas Juška ir AĮ^CLl V VAAiillV, ------------------- J --------------------------~ ----------------- - ’ A Kz " A-A A. — —----------------— — ---------- |

Partija buvo pasidali-! prieš Ameriką ir Amerikos' iš Lietuvos parsivežtas nuo- Velička atvyko tokią toli-1 
i'lrnmnnicfiic t-i.nnlzoo ' m n l.-nlir>nn Tni crva rG a'i

Įdomu, kad toje pačioje 
“Tiesoje” trumpai, bet drūtai 
prabyla ir jaunuolė 1. Sodai- 
tytė. Ji galvą guldo už pro
fesoriaus “filosofiją.”

Matote, kas dedasi toje 
mūsų Lietuvėlėje. Joje, kaip1 
ir visame margajame pašau-! 
lyje, ir apie meilę nėra 
nos nuomonės.

Brockton, Mass.
Laisvės vajus ir spaudos 

draugiškas vakaras jau čia 
pat. Jis įvyks gruodžio-Dec. 
19, Lietuvių Tautiško Namo 
kambariuose. Pradžia 7 vai. 
vakaro.

Prašomi dalyvauti visi 
spaudos mylėtojai, vietiniai 
ir iš apylinkės. Jau bus ir 
Vilnies Kalendorius, kurie 
norės, galės gauti. Bus link
smas vakaras. Pamylėsime 
visus prie užkandžių, arba
tėlės ir kitų gėrimų. Gai
lėsis tie, kurie nedalyvaus.

George Shimaitis

New Yorkas.—Pabaigoje 
savaitės per porą dienų li
jo* Įvyko daug automobilių 
nelaimių.

; i mos vakarą naujajame na
me, 102-02 Liberty Avė., O- 
zone Park. Pradžia 7:30 v.

Kurie norėsite sulaukti 
Naujų metų su Aidu, ma
lonėkite tuojau užsiregis
truoti pas ąidiečius. Prašo
me greit atsiliępti, nes cho
ro komisija turi žinoti, kiek 
bus žmonių, kaįi galėtų tin
kamai priruošti maisto. Ku- 

’ ’ rie pavėluosite, gailėsitės.
Aidiečiai kviečia visus lauk
ti Naujų'metų su jais..

Tikimės, kad bus ir

| traukas.
Apie konvencijos nutari- Beje, ]

mus teks atskirai parašyti, tai pasitaikė mums susitik- 
kojimą naujų kelių ir for- Mūsų skaitytojams bus į- ti vilnietį Joną Mažeiką iš’tiksliai, nepaminėdamas juos gaudavome, 
mų “socializmo laimėjimui” domu su jais susipažinti. 
Amerikoje. “Šiandien”, jis 
sako, “mūsų partija vienin
ga, jos. vadovybė vieninga. 
Nors ji nedidelė ir neskait
linga, bet gyva ir vis stip
rėjanti”.

Nuosekliai „pranešėjas7 a- 
pibūdino dabartinę tarp-1 
tautinę padėtį. Ji labai, la-, 
bai pasikeitusi, palyginusį 
su padėtimi prieš keletą; 
metų. Šaltojo karo ledai jau i 
tirpsta. Taika laimi, sočia-1 
lizmas laimi! Jis sveikina • 
Lotynų Amerikos žmonių} 
kovas prieš imperializmą, i 
Afrikos ir Azijos kolonijų 
žmonių kovas, už nepriklau-' 

įsomybę ir laisvę.
Pasikeitimų turime ir A- 

merikoje didelių, svarbių 
: pasikeitimų, čia irgi laimi 
taikos idėja. Jis pasmerkia 

, šaltojo karo palaikytojus ii* 
naujo karo kurstytojus. Jis 
sveikina Amerikos ir Tary
bų Sąjungos susitarimus 
dėl kultūrinio bendradar- 

i biavimo.
Šiandien, sako Hali, eina 

kova už taiką ir visišką nu
siginklavimą naujose sąly
gose. Atsimenate, kaip bū
davo persekiojami ir terori
zuojami tie, kurie drįso kal
bėti už taiką ir nusiginkla
vimą. šiandien už taiką sen
timentas labai didelis ir gi
lus. Kovoje už taiką ir nu
siginklavimą komunistai tu
ri būti ir bus pirmutiniai.

Savo pranešime Hali nu
rodo ir pavojus Amerikos 
darbo žmonėms. Mes mato-

I mą kelionę. Tai gražiai, 
parengime n-etikė- i Vieną klaidelę koresponden- 

- 'tas padarė, tikriausia, ne-

i Chicagos. Proga atsilanky-'draugės Aido Choro moky- nine programa.
Koresp.

LAISVĖS DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

“Laisvės” dalininku suva
žiavimas ir po suvažiavimo 
vakare banketas Įvyks sek
madienį, sausio 31 d., 1960 
m. Suvažiavimo pradžia 1 
vai. dieną. Banketas prasi
dės 6-tą vai. vakare.

Visi “Laisvės” bendrovės 
dalininkai, kuriems tolis ne
kliudo, pasirūpinkite daly
vauti bendrovės suvažiavi
me, o vakare bankete.

Suvažiavimas ir banketas 
bup laikomi naujoje “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

mo į New Yorką jis aplan- tojos M. Stensler. O reikė- 
kė ir m ū s ų parengimą. 
Prieš pradėjimą filmus ro
dyti jis trumpai pakalbėjo 
apie dienraščio “Vilnies” 
reikalus ir prašė jam para
mos. Neabejoju, jog jis 
nemažai surinko. Rep.

JO.
Mildred dirbo, vargo dau

giausiai už visus. Choras 
susideda iš keturių dalių ir 
kiekviena grupė yra moko
ma atskirai. Kai viena gru
pė dainuoja, trys ilsisi, bet 
jai, mokytojai, poilsio nėra 
ištisą pamoką. Dar atsiran-New Yorkas.—Vyriausy

bės agentai lankosi į gazo- da tose grupėse žmonių, ku- 
lino stotis. Per vieną dieną • rie per savaitę surenka la
su ras ta apie 100 sukčių, ku
rie prastesnį gazoliną par
davinėjo vietoje geresnio, 
davė mažesnę mierą.

Su 1960 m. sausio 1 die
na bus pakelta po $500 me
tams algos dėl 3,400 profe
sionalių slaugių.

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.

t *

6 p.—Laisve (Liberty)— A'ntr., gruodžio (Dec.) 15, 1959

me-

Choro korespondentas

bai daug žinių ir laike po
ilsio skubina pasakyti vis
ką, ką tik žino, šalia sėdin
čiam. Kai kada reikia su
draust, kad kitas žinias pa
liktu kitam kartui.

Žinokime, jei dirbi 
bu darbą ir jeigu kas 
do, yra sunku, kai 
mokytoją išveda iš kantry
bės.

Taigi, draugai, M. Stens- 
ler panešė didžiausią ir sun
kiausią naštą šitame ar ki
tame veikale. Jos vadovy
bė, pastangos ir didelis pa
sišventimas meno srityje 
užsipelnė pagarbaus minė
jimo. Jos darbas su “Sylvi- 
ja” nenuėjo niekais., jis nu
skambėjo net per tris vals
tijas.

Būtų gražu, kad ir kitos 
artimos kolonijos pagalvo
tų apie “Sylviją”. Ji yra ga
tava, tik laukia kvietimo. 
Tikiu, dėl išlygų galima bū
tu susitarti.

s.var- 
truk- 
kada

2-os aps. LLD kp. atidai
1959 m., gruodžio 20-ą d., 

Lietuvių Kultūriniame Cen
tre, 102-04 Liberty Avė., 
Ozone Park, yra šaukiama 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 2-ros apskrities meti
nė konferencija. Pradžia 11 
valandą ryto.

Kviečiame visas kuopas 
prisiųsti delegatus. Jeigu 
kurios kuopos susirinkimas 
neįvyks pirm konferencijos, 
nebus progos išrinkti atsto
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., 
Apolionė Bechis sekr., 
Paul Bechis iždininkas

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 klubietės.

Pobūvis įvyks tuojau po 
darbo, pradžia 6-tą vai. Pa
geidautina, kad visos narės 
dalyvautų ir atvyktų laiku. 
Kviečiami ir narių vyrai— 
draugai, Valdyta

Biznis ima viršų. Visiem#, 
žinoma, kad jaunimo gau
jos pasidaro įrankių presa
vo tarpe veda žmogžudišką 
karą. Kai kurios biznio įs
taigos tokius “žaisliukus” 
parduoda, kurie yra pavo
jingi.

Tiffany & Co. garsina 
“Christmaspresents”. Irkas 
tie “prezentai” yra? Už 
$7.50 prisiunčia pasidabruo
tus šešis mažyčius kardus 
(sabers), kurie beveik tri
jų colių ilgio. Suprantama, ’ 
“kardai” labai maži, bet 
blogam tikslui ir jų pakan
ka. * • i

Lapkričio 12 choro pamo
kose mūsų geri choriečiai 
Elena ir Walteris minėjo 
dešimtmetį vedybinio gyve
nimo. Ta proga jie pavai-

“SĄŽINĖS FONDAS”
New Yorko valstijos iž

dinė šiomis dienomis pra
turtėjo $94 nuo nežinomų 
asmenų. Juos atsiuntė 7 as
menys, kurie jautėsi kur 
nors nedamokėję, dėl to ne
rimo. Jie atsiteisimu ieško
jo sau ramybės, tačiau ne
norėjo pasiskelbti, kad jie 
buvo skolininkais*

Help Wanted Female
Gene- 
night. 
every 
night

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

SUPERVISORS. $325 per month, - 
40 hr. week. Room, board and 
laundry, $40 per mo. PeAnanent^ 
position. Write in English only. *
DIRECTOR OF NURSES. MEMO* 
RIAL HOSPITAL, RAWLINS, WY
OMING.

(91-97)

/
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