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KRISLAI
Tvirti argumentai, 
šaunus obalsis.
Išdavyste!
Nori ar nenori?
Mums patinka. 
Byla be bylos. 
Gal tik parsidavęs.

4— Rašo A. Bimba —
Premjero Chruščiovo pa

tiekti argumentai už peror
ganizavimą Jungtinių Tau
tų vadovybės labai tvirti ir 
teisingi. Ne tik juokinga, 
bet ir pavojinga Į vieno 
žmogaus rankas pavesti pa
saulinės organizacijos va
deles. Jo galia tokia, ko
kios nėra turėjęs joks ka
ralius ir kokios šiandien 
neturi joks prezidentas.

Neteisinga, nerealu, kad 
iki šiol tik Vakarų žmogus 
ėjo generalinio sekreto
riaus pareigas. Neteisinga 
ir nerealu, kad iki šiol Sau
gumo Tarybos didelė dau
guma susideda iŠ kapitalis- 
tinių šalių atstovų. Taipgi 
keista, kad dar nė vienos 
Gen. Asamblėjos sesijos 
prezidentu nebuvo išrinktas 
socialistinio pasaulio žmo
gus.
Tad nereikia stebėtis, kad 

Chruščiovo ir kitų socialis
tinio pasaulio žmonių kant
rybė pradeda išsisemti. Nie
kam nepatinka jokioje or
ganizacijoje būti beteisiais 
piliečiais.

_  •_
•

Kongo žmonės turi išsi
rinkę parlamentą. Tas par-
lamentas sudarė vyriausybę
su Lumumbo priešakyje. tūlis ir sekretorius Nauje- KUBOS ARKIVYSKUPAS

Ką padarė Jungtinių Tau
tų sekretorius Hammarsk- 
joid? Vietoje tai teisėtai 
valdžiai padėti dalykus su
tvarkyti, jis ją faktinai nu
vertė, sugriovė.

Tai išdavystė, pikta iš
davystė.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris baisiai nenorįs susitikti 
ir tartis su Chruščiovu.

4) kaip su Chruščiovu? 
Jis irgi stato tam tikras 
sąlygas. Jis reikalauja, kad 
pirma mūsų vyriausybė at
siprašyti! Tarybų Sąjungą 
dėl pasiuntimo šnipinėjimo 
tikslams lėktuvo U-2.

Šiuos ’žodžius rašant at
rodo, kad neutrališkų vals
tybių pastangos prezidentą 
ir premjerą suvesti naudin
goms deryboms nedaug te
žada.

•

Japonijos sostinėje posė
džiauja Tarpparlament i n ė 
organizacija. Tarybų Są
jungos atstovybei vėl vado
vauja Justas Paleckis. 
Mums tai labai džiugu. Šia 
proga mes norime šį taurų 
lietuvių tautos sūnų nuošir
džiai pasveikinti.

Atviruke iš Tokio spalio 
JLd. Paleckis rašo: 
•^Siunčiu labų dienų iš 

Tokio, kur atvykau kaip 
Tarybinės delegacijos va
dovas į 49 Tarpparlamenti
nę konferenciją. Esame vi-

(Tąsa 6-tam pusi.)

į Dauguma Anglijos darbiečiu
’ prieš NATO, JAV karo bazes

Scarborough. — Anglijos Rezoliuciją įnešė Amal-
Darbo Partijos suvažiavi
mas dauguma balsų priėmė 
rezoliu c i j ą, reikalaujant, 
kad Anglija tuojau pasi
trauktų iš NATO (Vakarų 
karo sąjungos), panaikintų 
atominius ginklus, išstotų 
prieš bent kokį jų bandymą 
ir gaminimą kitose šalyse, 
ir Anglijoje panaikintų 
Jungtinių Valstijų karo be
zes.

Šis nutarimas yra prie-; vadovybės nariai. Už ją 
ringas Darbo partijos vado-1 smarkiai kalbėjo Said Cou- 
vybės pozicijai, kuri prieš-■ sins, Ian Mikardo ir visa ei- 
akyje su Hugh Gaitskell, i lė kitų. Jie kritikavo Ang- 
atominių ginklų ir JAV ka-1 lijos vyriausybę, kuri pa
rų bazių reikale remia da- klusniai remia Jungtinių 
kartinę Anglijos valdžią. Valstijų agresyvią politiką.

IŠ LIETUVOS
APDOVANOTAS NELAUKTAS SVEČIAS

VITKAUSKAS
Vilnius, spalio 4. — Šios 

į dienos laikraščiu o s e iš
spausdintas Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo laiškas dėl atsargos 
generolo Vinco Vitkausko 
apdovanojimo Garbės Raš
tu.

Gen. V. Vitkauskas apdo
vanotas už nuopelnus stip
rinant Tarybų valdžią Lie
tuvoje ryšium su jo gimimo 
septyniasdešimtosiomis me
tinėmis. Įsaką pasirašo pir-
mininko pavaduotojas Ma

lis.

VINCO GRYBO VARDU
Hitlerinių okupantų nu

žudyto lietuvių skulpto
riaus Vinco Grybo gimimo 
metinių proga, Lietuvos 
Ministrų Taryba nutarė su
teikti jo vardą Šakių rajo
no Lukšių vidurinei mokyk
lai.

Penki Laoso Liaudies 
armijos reikalavimai

Vientiane. —Laoso kara
lius Savangas Vathanasuž- 
gyrė premjero Phoumos 
pasitarimą su Laoso Liau
dies armijos vadais. Liau
dies armijos vadai reika
lauja:

Sudaryti koalicinę vy
riausybę, kurioje būtų ir 
Liaudies armijos atstovai, 
įsteigti diplomatinius ry
šius su Kinija, Tarybų Są
junga ir Šiaurės Vietnamu, 
neturėti nieko bendro su 
Vakarų karo sąjunga ir už
daryti reakcininkų organi
zacijas.

Laoso Liaudiess armija 
(Pathet Lao) per šešeris 
metus vedė karą prieš re
akcininkus. Ji beveik pilnai 
valdo šiaurines Laoso pro
vincijas.

Hyannis, Mass. — Sulau
kęs 70 metų amžiaus mirė 
advokatas J. N. Welch.

gamated Engineering uni
ja, kuri turi 700,000 narių, 
ją parėmė Transport Work
ers unija, kurioje yra virš 
1,000,000 narių. Už rezoliu
ciją balsavo delegatai, ku

lne atstovavo 3,303,000 na- 
|rlų, o prieš balsavo tie, ku
rie buvo nuo 2,896,0000 na
rių.

Rezoliucijai prieš i n o s i 
Gaitskell ir kiti dabartinės

Alytus, sp. 4. — Daugų 
apylinkės Varčios miške pa
sirodė meška. Ji įsibriovė į 
Bakusiškių kaimo gyvento
jos Sarienės sodybą ir susi
dorojo su trim aviliais. Ki
tą naktį meška Kimėnų ta
rybiniame ūkyje papiovė 
karvę.

Iš kur meška atkeliavo 
iki šiol nenustatyta. Me
džiotojai ruošiasi šauti į 
nelauktąjį Alytaus miškų 
svečią.

A. Vaivutskas

PRIEŠ LIAUDĮ
Havana. — Oriente pro

vincijos arkivyskupas E. 
Perez Serantes ir vėl išlei
do aplinkraštį prieš komu
nistus ir prieš Kubos vy
riausybės bendravimą su 
socialistinėmis šalimis. Jis 
reikalauja, kad jo aplink
raštis būtų skaitomas viso
se bažnyčiose.

Teisino Vakarų 
kolonializmų

New Yorkas. —• Jungti
nių Tautų Asamblėjoje, ver
giškai pataikaudamas Va
karų kolonializmui, kalbėjo 
Filipinų delegatas F. A. 
Delgado. Jis teisino buvusį 
JAV kolonializmą Filipi
nuose ir kitur.

Keisčiausia, kad jis Lie
tuvą, Latviją ir Estoniją 
paskaitė TSRS kolonijomis. 
Kiekvienas Lietuvos gyven
tojas pasakytų jam, jog tai 
didelis melas. Tarybų Są
jungoje visos tautos ir visos 
broliškos respublikos yra 
lygiateisės. Tokių teisių ne
turi ir dabar “nepriklauso
mi” Filipinai, kur JAV ka
pitalistų rankose yra svar
biausi šalies turtai.

Tokio. — šiame mieste 
yra 1,235 benamiai, kurie 
gyvena parkuose, jų tarpe 
123 moterys.

. Chrusciovas nz įSiulo iš Laoso ir Kambodžos
konferenciją sudaryti neutrališkų zoną

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos premjeras Nikita 
Chruščiovas pasiūlė Jungti
nių Tautų Asamblėjai, kad 
pradžioje 1961 metų būtų 
sušaukta speciali Asamblė
jos sesija, kurioje dalyvau
tų visų valstybių vadai.

Jis siūlo susirinkti Le
ningrade arba Genevoje. Ji 
turėtų svarstyti nusiginkla
vimo klausimą, kuris neati
dėliojamas. Chruščiovas sa
ko, kad Asamblėjos sesija 
turėtų įvykti po to, kaip 
Jungtinių Valstijų naujasis 
prezidentas užims vietą il
su sipažins su reikalais, tai 
yra, apie kovo mėnesį.

Chruščiovas su anglų 
premjeru Macmillanu pasi
tarime sakė, kad nėra jo- Į Angliją sugrįžęs jos 
k'.os vilties nusiginklavimo premjeras Macmillanas iš- 
reikalais susitarti, kol JAV i reiškė viltį, kad po to, kai
prezidento vietoje yra Ei-. JAV prezidento vietą už- 
senhoweris. ims naujas prezidentas, tai

Korespondentai mano, vėl įvyks viršūnių konfe- 
kad šis Chruščiovo pasiūly-; rencija.
...........—.. .  ...T—................... ........... ■■ ■ ------ ---- ------- -............... . ........ ........... ..... .

Iš? X u n gShmi Ta ulrjt
Asamblėjos sesijos
New Yorkes. — Pereito- 

s i o s savaites pabaigoje 
Jungt. Tautų Asamblėjoje 
ėjo karštos diskusijos Kini
jos priėmimo klausimu. Už 
Kinijos įsileidimą į Jungti
nes Tautas kalbėjo tarybi
nės Ukrainos, Lenkijos ir 
visos eilės kitų šalių dele
gatai.

Kietai kritikavo Jungti
nes Valstijas Ceilono dele
gatas Claude Corea. Jis sa- 

kad per devyneris me
tus Jungtinės Valstijos su

Sako: Mainieriu 
unija nepasiduos

Cincinatti. — Thomas 
Kennedy, United Mine 
Workers prezidentas, pa
reiškė, kad unija kovos 
prieš bandymą “padaryti 
unijoje tvarką” pagal Land- 
rum-Griffino . įstatymą. 
JAV Darbo sekretorius sa
ko, kad unijoje ne viskas 
yra demokratiškai tvarko
ma. Kennedy tvirtina, kad 
unijoje yra virš 3,000 lokalų 
ir visur “demokratiškai vir
šininkai išrinkti”.

BAISUS SPROGIMAS 
DAŽŲ FABRIKE

Kingston, Tenn. — Bai
sus sprogimas įvyko East
man dažų fabrike. Nelai
mėje užmušta 13 žmonių 
ir sunkiai sužeista 115. Vi
sas fabrikas ir jo apylinkė
je namai sunaikinta. Nuo
stoliai siekia kelis milijo
nus dolerių.

Iskenderumas, Turki j a. 
—Įvyko gaisras Jungtinių 
Valstijų karo bazėje. Nuo
stoliai siekia $500,000.

ngas ras didelio pritarimo 
mbas ras didelio pritarimo 
tarp mažesnių ir neutrališ
kų valstybių. Daugelis dele
gatų yra nepasitenkinę, kad 
per tiek metų Jungtinių 
Tautų komisija, — o 1960 
metais dešimties valstybių 
delegatai svarstė tą klausi
mą ir prie jokio susitarimo 
nepriėjo.

Visa eilė Afrikos ir Azi
jos delegatų jau pasisakė 
už tai, kad nusiginklavimo 
reikalus svarstytų visų ša
lių delegatai. Už tai pasisa
kė Nehru, taip pat Nasse- 
ris išvykdamas sakė: “Tai
kos reikalas nėra tik di
džiųjų valstybių reikalas”.

organizuoja savo pasekėjus 
ir neįsileidžia Kinijos, ša
lies, kuri pati viena turi 
šeštadalį pasaulio gyvento
jų. “Už tą neteisingą politi
ka mes užmokėsime labai 
brangiai”, sakė Corea.

Visa eilė neutrališkų ša
lių delegatų išreiškė nepa
sitenkinimą, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentas Eisen- 
howeris atsisakė tartis su 
Chruščiovu motivuodamas, 
kad jis “nenumato teigiamų 
rezultatų”.

Admirolas A. Burke 
apie “mažus karus"
New Yorkas. — National 

Defense Transport Ass’n 
laikė konferenciją Roose
velt viešbutyje. Dalyvavo 
apie 2,000 delegatų. Kalbė
jo admirolas A. A. Burke 
ir armijos štabo viršininkas 
generolas H. Decker. 

»

Abu jie sakė, kad komu
nistai nesirengia prie dide
lio karo, bet būk “mažų 
karų bus daug”. Burke sto
ja už kuo didesnį skaičių 
karo laivų, nes jie “tinka
miausi mažiems karams”.

JOSEPH CURRAN APIE 
MITCHELLIO SKUNDĄ

New Yorkas. — Joseph 
Curranas, jūrininkų unijos 
prezidentas, kalbėda m a s 
apie Darbo sekretoriaus 
Mitchellio skundą prieš jį ir 
eilę kitų unijos vadų, sekre
torių išvadino ardytoju uni
jų.

Darbo sekretorius yra už
vedęs bylą prieš Curraną ir 
dar 74 unijos viršininkus, 
kaltindamas, būk jie nele
galiai išrinkti.

New Yorkas. — Princas 
' šikanokas, Kambodžos dele
gacijos pirmininkas, Jung- 
j tinių Tautų Asamblėjoje 
i pasiūlė, kad Laoso karalys-
I tė ir Kambodžija būtų pa- 
į skelbtos neutrališkos vals-
II j-bes, kurios sudarytų už
tvaro zoną tarp Vakarų ir 
■ Rytų valstybių pietrytinėje 
j Azijos dalyje.

Jų teritorijos neliečiamy- 
|bę ir nuo karo įrengimų 
(ruošimo susilaikymą už Va
karų pusę turėtų garantuo- 

I ti Anglija, Francūzija, 
|Jimętinės Valstijos, Pietinis 
(Vietnamas ir Thailandas, o 
už Rytų — Kinija, šiaurės 
Vietnamas ir Tarybų Są- 

| junga.

Vėliausios žinios
New Yorkas. — TSRS, Newark, N. J. — Sulau- 

premjeras Chruščiovas per i kęs 97 metų amžiaus mirė 
televiziją ir radiją aiškino1 Dr. Ed. Z. Hawkes, buvęs 
Tarybų Sąjungos tarptau-; žymus chirurgas.
tinę poziciją. Jis sakė, kad 
jo šalis daro viską, kad iš
laikyti pasaulyje taiką, kad
ji nuo kapitalistinių šalių 
nieko daugiau nenori, kaip 
tik taikaus sugyvenimo. Jis 
sakė, kad TSRS niekados 
nepradės karo.

Už kelių dienų jis jau 
grįš į Tarybų Sąjungą.

Ant Grand Central vieš
kelio girtas automobilistas 
įvažiavo į kitą automobilį. 
Nelaimėje keturi žmonės 
užmušti ir trys sunkiai su
žeisti.

Te! Avivas. — Izr a e 1 i o t
pasienio sargai susišaudė 
su Jordanijos sargais.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė 
teiks daugiau pagalbos In
donezijai.

Kubiečiai sunaikino 
išlipusius priešus

Havana. — Naras įlan
koje, ties JAV karo laivy
no Guantanamo baze, išlipo 
į šausuma 27 Kubos priešai. 
Jie atvyko iš Floridos. Ku
bos savisaugos jėgos apsu
po juos ir prasidėjo susi
šaudymas.

Kubiejiai nušovė A. Ferią, 
priešų vadą, buvusį sekre
torių prie Batistos, ir kelis 
sušeidė. Vieną iš išlipusių 
suėmė. Kiti sulindo į krū
mus, bet jiems nėra vilties 
ištrūkti.

Kubiečiai suėmė JAV pi
nigų, ginklų, amunicijos, 
didelę JAV vėliavą, žemėla
pius ir kitokius priešų do
kumentus.

Maskva. —Tarybinis pia
nistas Svetoslavas Rich te ris 
ir jo žmona išvyko į Jung
tines Valstijas. Amerikoje 
jie duos eilę koncertų.

Pasiūlymas yra rimtas. 
Laoso ir Kambodžijos plo
tas sudaro užtvarą nuo Ki
nijos iki Pietų Kinijos jū
ros; į rytus randasi Šiaurės 
ir Pietų Viętnamai, o į va
karus — Burma ir Thailan
das.

Laoso karalystė užima 
89.000 ketvirtainiškų mylių 
plotą ir turi 5,000,000 gy
ventojų.

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo abi šios valstybės ir 
Viętnamai sudarė bendrą 
Francūzijos koloniją, kuri 
buvo žinoma kaip Indo-Ki- 
nai. Po Antrojo pasaulinio 
karo gyventojai po kelerių 
metų kovos atsikratė Fran
cūzijos viešpatavimo.

Jungtinės Valstijos ir ju 
pasekėjai 42 balsais įprieš 
34” hutarė neįleisti Kinijos 
į Jungtines Tautas.

Vanoouveris, Canada. — 
Kas tai telefonu pranešė, 
kad i Trans - Canadian 
sprūsminį lėktuvą, kuris iš
skrido su 87 keliauninkais, 
yra padėta bomba. Lėktu
vas buvo grąžintas į orlau- 
kį, bet jame bombos nera
do.

New Delhi. — Indija no
ri daugiau pirkti malūn
sparnių lėktuvų Tarybų Są
jungoje. Tuo reikalu eina 
pasitarimai.

Maskva. — Atvyko Ab
bas Zakis, Jungtinės Arabų 
Respublikos ekonomi n i ų 
reikalu ministras.

Nauja angių eilinių 
darbiečiu pozicija

Scarborough. — Darbo 
partijos konvencijoje už- 
girta rezoliucija, kuri rei
kalauja, kad darbiečiai par
lamente laikytųsi konferen
cijos nutarimų. Iki dabar 
darbiečiai parlamento na
riai patys nusitardavo, ko
kios. pozicijos jie laikysis.

Rezoliuciją pateikė Amal
gamated Engineering uni
jos delegatai ir ją parėmė 
transporto darbininkų uni
ja. Už rezoliuciją balsavo 
3,586,000 narių, o prieš ją 
balsavo 1,874,000.

NORI NAUJO KANALO 
PRIE NIAGAROS

Buffalo, N. Y. — Didžių
jų ežerų ir St. Lawrence 
upės laivyninkystė nori 
naujo kanalo tarp Erie ir 
Ontario ežerų. Sako, kad 
dabartinis Wellando kana
las nepakankamai didelis.
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NAUJI IR JAUNI 
LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
SĄJUNGOS NARIAI

Rugsėjo mėnesio 28 dieną 
Vilniuje įvyko Tarybų Lie
tuvos Rašytojų sąjungos 
valdybos posėdis, kuriame, 
be kitų reikalų, buvo nutar
ta priimti į Sąjungą seka
mus jaunus, talentingus ra
šytojus:

“Šulcaitė Vilija, poetė. Pe
riodikoje eilėraščius spaus
dina jau daugiau kaip 10 
metų. 11956 m. išleido pir
mąjį savo eilėraščių rinkinį 
‘Kalba moteris.’ Dirbo 
Valstybinės grožinės litera
tūros leidyklos redaktoriu
mi ir ‘tarybines moters’ re
dakcijos skyriaus vedėju. 
Šiuo metu dirba pedagogi
nį darbą Kaune. Neseniai 
paruošė spaudai naują eilė
raščių rinkinį ‘Atvira šir
dimi.’

Būdingos V. Šulcaitės te
mos—moteris, šeima, drau
gystė ir meilė. Daug dėme
sio savo kūryboje poetė ski
ria kovos už taiką temai. 
Tai ne tik nuoširdžiai dir
banti, auganti poetė, bet ir 
aktyvi visuomenininke, at
sidavusi savajam darbui pe
dagogė.

Budrys Rimantas, prozi
ninkas. 1955 m. išėjo pir
moji jauno autoriaus kny
ga—stamboka meninė apy
braiža ‘Baltųjų naktų kraš
te.’ Toliau vystydamas sa
vo pamėgtą žanrą, 1957 m. 
R. Budrys parašė antrą 
knygą apie mūsų Tėvynę, 
apie jos žmones ir gamtos 
grožį — ‘Per kalnus, snau
džiančias girias.’ Prieš me
tus išėjo stambiausia ir me
niniu atžvilgių brandžiausia 
jauno rašytojo knyga ‘Eglės 
debesis šukuoja.’ šiomis 
dienomis paširodė naujas jo 
apsakymų ir vaizdelių rin
kinys vaikams-—‘Miško til
vikas ir mano kepurė.’

Savo kūryba R. Budrys 
išryškėjo kaip talentingas, 
savito braižo rašytojas. Jo 
pamiltoji tema — Tėvynės 
gamta, ypač jos miškai ir 
tie žmonės, kurie rūpinasi 
gamtos turtų apsauga, jau
no prozininko kūryboje ran
da kaskart vis ryškesnę, 
meniškesnę išraišką.

Petkevičius Vytautas, pro
zininkas. Pirmaisiais poka
rio metais įstojęs į komjau
nimą, V. Petkevičius praė
jo sudėtingą — nuo eilinio 
komjaunuolio, liaudies gy
nėjo iki LLKJS srities ko
miteto sekretoriaus — ke
lią. Ne kartą su ginklu 
rankoje kovojo prieš buržu
azinių nacionalistų bandi
tines gaujas. Šis turiningas 
gyvenimo keliąs ir paskati
no V. Petkevičių imtis 
plunksnos.

Nuo 1955 m. periodikoje 
(’Švyturys,’ ‘Jaunimo gre
tos,’ ‘Komjaunimo tiesa’) 
buvo išspausdintas nemažas 
pluoštas jaunojo prozininko 
apsakymų. 1955 m. Valsty
binės grožinės literatūros 
leidykla išleido pirmąją V. 
Petkevičiaus knygą-romaną 
‘Priemiesčio žmonės.’ Ir ro
manas, ir paskiri apsaky
mai patraukia skaitytoją sa
vo medžiagos šviežumu, tik
roviškumu, ryškiu auto
riaus sugebėjimu piešti 
žmonių paveikslus.

Požėra Juozas, prozinin
kas. Eilę metų dirbdamas 
žurnalistinį darbą, J. Požė
ra daug prisidėjo vystant 
jauną mūsų grožinėje lite
ratūroje apybraižos žanrą. 
Dešimtys jo apybraižų, pa
skelbtų periodikoje pokario 
metais, ryškiai kalba apie

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year >12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Anglijos Darbo partijoj
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Scarborough mieste įvyko 

metinis Anglijos Darbo partijos suvažiavimas. Suvažia
vimas padarė istorinį posūkį, dėl kurio dešinieji parti
jos vadovai kelią triukšmą ir, atrodo, jie triukšmaus at
eityje..

Kairysis partijos sparnas, kilęs iš profesinių sąjun
gų, griežtai pasisakė už tai, kad (1) Britanija sulaiky
tų gaminimą atominių ginklų ir jų bandymą, kad (2) 
Britanija laikytųsi neutralės politikos, kad ji nebūtų 
JAV politikos uodega.

Po šito pasiūlymo kilo karšti debatai. Labiausia 
prieš jį sielojosi Darbo partijos lyderis Hugh Gaitskell. 
Įsikarščiavęs, įraudęs, šis vyras smerkė kairiuosius, šau
kė saviškius nugalėti kairiojo sparno rezoliuciją. Bet jo 
pastangos nuėjo niekais.

Kai atėjo laikas balsavimui, 3,300,000 balsų pasisa
kė už taikos šalininkų rezoliuciją, o 2,896,0000 prieš.

Einant šiuo nutarimu, jei įvyktų Anglijoje parla
mento rinkimai, ir jei darbiečiai juos laimėtų, tai jų val
džia ir turėtų vykdyti šią rezoliuciją. O tai labai nepa
tiktų reakcionieriams, kurie nori, kad Anglija būtų 
NATO organizacijoje, kuriems patinka tokia politika, 
pagal kurią .Anglija visuomet paremia Washingtona 
prieš Tarybų Sąjungą.

Gaitskelis pareiškė, kad, nežiūrint Darbų partijos 
svažiavimo nutarimo, jis iš lyderio posto nesitrauksiąs. 
Daugiau: “Aš kovosiu, kovosiu ir kovosiu prieš šį nuta
rimą”.

Galimas daiktas, kad jis kovos—dešinieji lyderiai 
mėgsta kovoti prieš pažangų judėjimą, jie turi tam ir 
energijos. Deja, kai reikia kovoti už taiką, už liaudies 
reikalus, tuomet jie esti “labai užimti ir pavargę.”

Kaip ten bebūtų, Anglijos Darbo partijoje pradėjo 
pūsti naujas vėjas.

Kaip žmones apvagia
KAI ASMUO, KURIS PAEINA po Social Security 

įstatymu, dirba, iš jo algos valdžia paima tam tikrą nuo
šimtį pinigų į Social Security (senatvės pensijų) fondą. 
Kitą dalį moka samdytojas.

Kai žmogus sulaukia, sakysime, 65 metų amžiaus, 
jei jis pasitrauika iš darbo ir pareikalauja, kad jam bū
tų mokėta senatvės pensija, jis ją tuomet ir turi gauti, 
nes tai jo pinigai. Jis, gaudamas pensiją, ne kokią pašal
pą gauna, bet gauna savo sumokėtus pinigus.

Bet ar taip iš tikrųjų visuomet yra? Pažiūrėkime.
Efraimas Nestoras atvyko į JAV iš Bulgarijos 1913 

metais. Jis čia gavo darbą ir dirbo iki 1955 metų. Nuo 
1936 iki 1955 metų jis, dirbdamas, mokėjo į Social Secu
rity. 1955 metais Nestorai sukako 65 metai amžiaus ir 
jis pradėjo gauti senatvės pensiją.

Bet 1956 metais Nestoras buvo išdeportuotas į Bul
gariją dėl to, kad jis tarp 1933-39 metų priklausė JAV 
Komunistų partijai!

Tuomet valdžia nutraukė jam pensijos išmokėjimą, 
teisindamasi, būk Kongresas (prie minėto įstatymo) 
yra prijungęs pataisą, kad valdžia galinti, tam tikrais 
atvejais, neišmokėti žmonėms pensijų!

Nestoro byla pasiekė Aukščiausią Teismą. 1960 me
tų birželio 20 dieną teismas Nestoro bylą svarstė ir nu
tarė—penkiais baisais prieš keturis,—kad valdžia turin
ti teisę neišmokėti Nestorai senatvės pensijos. Teismo 
pirmininkas (Chief Justice) Warren, taipgi teisėjai 
Black, Douglas ir Brennan aštriai pasisakė prieš di
džiumos sprendimą.

Kaip matome, čia yra nieks daugiau, kaip legali va
gystė. Darbo žmogus dirba, moka jis, moka į senatvės 
pensijų fondą, kad, sulaukęs seno amžiaus, gautų atgal 
tuos pinigus, o čia valdžia ima ir neišmoka to, kas jam 
priklauso!

Pasireminat šiuo teismo sprendimu, valdžia gali 
ryžtis apvokti ir kitus darbo žmones—milijonus jų!

Dabar eina rinkiminė kampanija, žmonės privalo 
reikalauti, kad kandidatai į Kongresą pasisakytų už 
tai, kad jie, patekę Kongresan, kovos už ano žalin
go “pataisymo” atšaukimą.

Gera pradžia!
NIUJORKO LAISVIEČIAI jubiliejinį mūsų laik- 

raščio vajų pradėjo labai gražiai, entuziastiškai. Pobū
vyje, kuris buvo sušauktas vajaus pradėjimo reikalais, 
nebuvo žmonių daug, bet pasekmės buvo geros.

[ specialų “Laisvos” palaikymo fondą svečiai sudė
jo apie $1,500.00!

Sekamuose “Laisvės” numeriuose bus paskelbta ofi
ciali suma ir pavardės tų, kurie ją sudėjo.

Nesuklysime pasakę, kad Didžiojo Niujorko lietu
viai laisviečiai sukels mūsų fondui dar daugiau!

Prašome kitų lietuviškų kolonijų draugus ir 
drauges taip pat stoti į jubiliejinio vajaus darbą.

VAKAR, ŠIANDIEN
IR RYTOJ

Atvykus N. Chruščiovui 
svarbiaisiais taikos išsaugo
jimo reikalais, Lietuvos 
žmonės taipgi prabilo ir 
prabilo garsiai. Lietuvos 
spauda pilna kolūkiečių, 
darbininkų, rašytojų ir vi
suomenininkų balsų, garsiai 
šaukiančių prieš karą, už 
pastovią taiką.

Žemiau paduodame įžy
miosios Lietuvos rašytojos 
Ievos Simonaitytės raštą, 
tilpusį Vilniaus “Tiesos” 
rugsėjo 28 d. laidoje. Pati 
rašytoja gerai atsimena 
Pirmąjį pasaulinį karą, ge
rai žino ir. Antrąjį, nes jai 
teko būti Lietuvoje, kai bai
susis hitlerinis vokietis Lie
tuvą buvo okupavęs.

Štai, ką sako Ieva Simo
naitytė:

“Atsimenu, o tai buvo dar 
taip neseniai, atrodo, kad 
nebuvo žmogaus, kuris ne
būtų kalbėjęs apie karą. 
Vieni kalbėjo pašnibžda, su 
baime, su pasibiaurėjimu, 
nes jie buvo įsisąmoninę, 
kas tai yra karas. Kiti gi 
kalbėjo apie karą taip, tar
si jis būtų tekantis vanduo, 
ir juo norima baisų trošku
lį numalšinti—atsigaivinti.

•—Turi būti karas!—buvo 
aiškinama: — Nebegali taip 
ilgiau tęstis. Mūsų fašisti
nis jaunimas (o tai buvo sa
koma su begaliniu pasidi
džiavimu) neperneš tos jam 
uždėtos gėdos.

Ir buvo ruošiamasi! Net 
mano Klaipėdos kraštelis, 
mano Mažoji Lietuva (ką 
jau bekalbėti apie didesnią
ją Vakarų .pasaulio dalį!), 
jau nuo 1933, m. virto slap
tų manevrų, sląpįų praty- 
bių lauku.

Ir štai, tasai jaunimas, 
kuris hitlerinių parsidavė
lių buvo išvedamas į nakti
nes pratybas, kuris buvo 
mokomas, kaip mušti žmo
gų, kuris turėjo įsisavinti 
ne mokslą, ne darbą, o rū
pintis, kaip įsigyti durklą, 
kaip ir kur nusipirkti gerą 
peilį — mit der Blutrinne; 
—tasai jaunimas — kur jis? 
O, jis tręšia žemę savo kū
nu, jo kaulai trūnija ten, 
kur buvo norėjęs viešpatau
ti, kur buvo norėjęs laisvą 
žemę fašistiniais batais 
trypti, jos žmones vergais 
padaryti.

Tai buvo vakar.
Šiandien tenai, tame ma

no kraštely, vaikščioja mil
žiniškos ‘sunkaus kalibro* 
mašinos, tačiau ne ‘Tigrai.’ 
ne ‘Goliatai’ ir ne ‘Viktori
jos,’ o fašistinius apkasus 
bei kitas fašistinės gėdos 
dėmes užlygina, užberia 
smėliu, užverčia derlingom 
vagom traktoriai, kombai
nai. Šiandieninio darbštaus 
jaunimo rankos surenka 
turtingas, net žemę spau- 
džiančias varpas. Darbštu
sis tarybinis jaunimas dai
nuodamas dirba laukuose 
dieną, naktį jis ilsisi ramia
me, gaiviame miege.

Tai šiandien!
O rytoj?
Rytoj tos pačios darbš

čios rankos dirbs dar stro
piau dėl dar geresnio gy
venimo, dėl dar šlovinges- 
nes ateities;

Ir mes visiškai be baimės 
dėl savo ateities. Mes tu
rime stambią atramą, mes 
tikime savo taikos ir drau
gystės pasiuntiniu, atkak
liai kovojančiu už amžiną 
taiką.

Taigi:
Vakar — šiandien — ry

toj: taika, taika, taika vi
sam pasauliui!

IŠ ISTORIJOS
TUŠČIAS PASIGYRIMAS
Sekmadienį, rugpiūčio 28 

d, New Yorko “Sunday 
News” išspausdino Tomo 
Alleno straipsnį apie impe
rialistų intervenciją prieš 
Tarybų Rusiją 1918-1919 
metais Archangelsko - Mur
mansko fronte.

Per tris lapus Alienas gi
riasi, kaip jie vedė nei ne
paskelbtą karą prieš bolše
vikus, kuriuos vadino “Bo
los.” Visgi, galų gale prisi
pažįsta, kad jie gavę mušti 
prie Šenkursko. 1920 m. va
sario 21 d. sovietinė armi
ja išmetė interv-entus ir už
ėmė Archangelsko miestą.

Imperialistų intervencija 
šiaurėje prasidėjo prieš Ta
rybinę Rusiją 1918 metais. 
Rugpiūčio 3 d. buvo jų 
ginkluotos jėgos iškeltos 
Archangelske. Į savaitę ten 
buvo 16,000 anglų, francū- 
zų, Jungtinių Valstijų ką- 
rių, jiems gelbėjo sukilę 
čekai ir rusai kontrrevoliu
cionieriai.

Tuo gi kartu Murmanske 
buvo jau 15,000 JAV, Ang
lijos, Francūzijos, Serbijos 
ir Italijos karių.

Kadangi iš šių prieplau
kų buvo toli linkui Mask
vos ir Petrogrado, o prieš 
Taybinę Rusiją buvo daug 
galingesni priešai rytuose, 
pietuose ir vakaruose, tai 
šiaurėje, išilgai 600 mylių 
frontą, ji turėjo tik 9,000 
karių ir apie tiek vietinių 
partizanų

Interventai veržėsi vis gi
liau. Jie grobė šalies tur
tus, ypatingai kailius ir 
grūdus. Kasdien į užsienį 
plaukė laivai su Rusijos 
mišku, grūdais ir kitokio
mis gėrybėmis.

1919 m. pradžioje Tary
bų Rusijos vyriausybė me
tė daugiau jėgų prieš in- 
terventus šiaurėje, koman
doje Kuzmino ir I. Ubore- 
vičiaus. Tos jėgos su pa
galba partizanų sudavė in
ter ve n tam s didelį smūgį 
Šenkursko srityje, suėmė 
jų ginklus, amuniciją ir 
maistą, o interventų liku
čius nuvijo apie 60 mylių 
atgal.

Interventai ir kitur dar 
gavo vieną kitą smūgį. Su
kilo anglų keli batalijonai, 
prasidėjo nepasitenkinimas 
ir amerikiečių tarpe. Rusų 
kontrrevoliucinės ir inter
ventų jėgos buvo sumuštos 
šiaurėje, kaip ir kitose Ru
sijos dalyse ir ištrenktos 
laukan.

Šiaurių fronte amerikie
čiai paliko 305 lavonus. Iš
vežami, kaip A. Anselma- 
nas, dabar gyvenąs Michi- 
gane, statė klausimą: “Ir 
kam mus atvežė į Rusiją 
kariauti, kuriai JAV nė ka
ro nėra paskelbusios?”

Pasigyrimus rašo 1918- 
1919 metų intervencijai tie, 
kurie dabartiniu laiku jos 
nori į Kubą. D M. Š.

aistringą autoriaus domėji
mąsi gyvenimu, giliai ir aš
triai gvildena opias kolūkių 
ir pramonės įmonių gyveni
mo problemas. Dalis šių 
apybraižų išleistos atskiro
mis knygomis ’Žemė pakei
tė veidą’ (1954 m.) ir ‘Atgi
musiose stepėse’ (1956 m.). 
Nemažai J. Požėra yra nu
veikęs ir apsakymo1 žanre.

1958 m. J. Požėra kartu 
su A. Jonynu parašė stam
bią dokumentinę apybraižą 
‘tu mano kraujas gyvas’ ir 
1960 m. — kino scenarijų 
‘ Vyturys — žemės paukš
tis.’

Kolūkiečiams pensijos
Ankstų rytą šeštos briga

dos brigadininkas Pranas 
Pečkaitis atžingsniavo į Pa
piškių kaimą ir pirmiausia 
pasuko kolūkietės Matildos 
žibutienės sodybos link. 
Šeimininkę rado dar betriū
siančią apie pusryčius.

Pasišnekėjęs apie šį bei 
tą, brigadininkas pasakė 
savo atsilankymo priežastį:

—Kolūkis tau, Žibutien, 
senatvės pensiją nutarė 
skirti. Parašyk pareiškimą 
ir ateik šiandien popiet į 
kontorą...

—Pensiją? — iš nustebi
mo ir susijaudinimo kolū- 
kietė minutėlę net prisėdo 
ant suolo kraštelio. — Ką 
jūs, vaikeliai, ačiū. Sūnus 
neblogai uždirba.

Atėjusi į kolūkio valdy
bą, Žicu'ienė rado čia dau
giau kolūkiečių, pakviestų 
tuo pačiu reikalu. Kolūkio 
pirmininkas Vytautas Gir
džius maloniai sutiko senus 
kolūkiečius, o kai prasidėjo 
posėdis, pasakė:

—Kolūkiečiai, kuriuos mes 
šiandien pakvietėm, puikiai 
dirbo, iš širdies. Daug gero 
jie kolūkiui padarė, daug 
jėgų atidavė. Siūlau Žibu- 
tienei, Petravičiams, šefle- 
rienei paskirti nuolat i n ę 
pensiją...

Prieštaraujančių visai ne- ■ 
buvo. Valdybos narių ran-! 
kos pakilo vieningai.

PITTSBURGH, PA.
Šį kartą parašysiu iš 

ALDLD susirinkimo. Jis 
įvyko rugsėjo 25 -d., narių 
dalyvavo daug. Iš fin. sek
retoriaus raporto paaiškėjo, 
kad kuopa turi pilnai užsi
mokėjusių narių 31. Apkal
bėjus kuopos reikalus, apsi
stota daugiausiai prie pri
sirengimo mūsų spaudos 
vajams. Daugiausia kalbėta 
apie “Laisvės” 50 metų gy
vavimo auksinį jubiliejų ir 
jo reikalus. Visų susirinku
sių nuomonė sutiko, kad 
laikraštis “Laisvė” per sa
vo gyvavimo 50 metų atliko 
nepavaduojamą apšvietos ir 
pamokos darbą. Tik stebė
tis reikia, kiek “Laisvė” per 
tuos 50 metų mums davė 
mokslinių, istorinių, ekono
minių ir kitų įvairių straip
snių. Kiek Laisvė” per 
tuos 50 metų patarnavo mū
sų įvairioms draugijoms, 
skelbdama draugijų susi
rinkimus, parengimus ir 
įvairius draugijų reikalus. 
O kaip apie lietuvius ir jų 
gyvenimą čia Amerikoje ir 
kitur? Ar mažai yra apra
šyta? Amerikos darbininkų 
gyvenimas ir jų kovos už 
geresnį gyvenimą “Laisvė
je” irgi visada pilnai ir tei
singai yra nušviečiami.

Kaip pirmiau, taip ir da
bar, “Laisvė” yra mūsų ne
išsemiamas žinių ir apšvie
tos šaltinis. Dėlto susirin
kime širdingai apkalbėjus, 
buvo prašyta patyrus i ų 
spaudos vajininkų—J. Ma
žeikos ir J. Purtiko, kad j7a 
dar ir šiame pažangiosios 
spaudos vajuje, kaip ir pra
eity je, pasidarbuotų, ypač 
daugiausia pasirūpintų su
kėlimui aukų “Laisvės” 
auksiniam jubiliejui pasvei
kinti. Draugai J. Mažeika 
ir J. Purtikas apsiėmė pa
dirbėti, o visi kuopos nariai 
pagelbės.

Po susirinkimo draugės 
moterys, Monskienė, Mau- 
ragienė, Načajienė-Paich ir 
Remeikienė patarnavo prie 
stalų ir suteikė gardžią va
karienę. Ačiū draugėms, la-

2 p.-Laisvū (Liberty)— Antnad., spalio (Oct.) 11, 1960

Nepaprastai nudžiugusi 
grįžo Žibutiene namo. 114 
širdies gelmių sujaudino se
ną moterį tai, kad kolūkis 
jos neužmiršo senatvėje, 
pasirūpino, kad jai nieko 
netrūktu.

...Prieš porą metų “Ne
muno” kolūkyje, kaip ir 
daugelyje kitų, buvo suda
ryta savišalpos kasa. Svar
biausias jos darbas —senų, 
nedarbingų kolūkiečių ap
rūpinimas pensijomis. Tstįn 
tikslui kolūkiečiai nutarė 
kiekvienais metais atskai
tyti į savišalpos kasos są
skaitą po du procentus nuo 
gautų artelės metinių paja
mų bei prikultų grūdų. Ko
lūkio pajamos nemažos, to
dėl ir atskaitymai dideli.

Dabar kolūkyje nuolati
nes pensijas kas mėnesį 
gauna 35 kolūkiečiai. Pen
sijas skiria ir jų dydį ne
stato kolūkio valdyba, ku
riai visuotinis kolūkiečių 
susirinkimas pavedė vado
vauti ir savišalpos kasai.

Jeigu savišalpos kasa sto- 
kuoja lėšų—padeda kolūkis 
Be minėtų dviejų procentų 
pernai kolūkis pensijoms, 
pašalpoms ir paskoloms iš
mokėjo dar apie 20,000 rub
lių ir 3 tonas grūdų.

V. KrikščifOkaitis
Šakių rajono socialinio 
aprūpinimo skyriaus 

vedėjas

blausiai Načajienei - Paich, 
nes, rodos, ji daugiausia 

■ darbo pridėjo.
Laike vakarienės paaiš

kėjo, kad PDS 8-ta ąpskti? 
tis ruošia iš Lietuvos gau
tus filmds rodyti/ Draugas 
Gr^baŠ”atvažiuoja is’’New 
York į Pittsburghą ir paro
dys judamus paveikslus iš 
Lietuvos. Penktadienį, spa
lio 14 d., 7-tą vai. vakare, 
bus rodoma LDS 142 kuo
pos name, 3351 W. Caršon 
St., Pgh.; šeštadienį, spalio 
15 d., 7 vai. vakare, ir sek
madienį, spalio 16, 2 vai. 
dieną, bus rodomi LDS 160 
kuopos name, 1024 Beaver 
Ave., N.S. Pittsburgh, Pa. 
Visus tris kartus bus rodo
mi vis skirtingi paveikslai.

Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai, nepraleiskite pro
gos. Patys dalyvaukite ir 
atsiveskite draugų. Pama
tykite vaizdus iš dabarti
nės Lietuvos, mūsų gimti
nės, gyvenimo.

J. M-skas

NIGERIJOJE JAU . 
NERAMU

Lagos. — Iš nepriklauso
mų valstybių Afrikoje Ni
gerija yra skaitlingiausia 
gyventojais. Ji turi 34,000,- 
000 gyventojų. Jos teritori
ja yra 33(9,000 ketv. mylių 
plotas. Bet ir joje jau prasi
dėjo neramumai. Vyriausy
bė areštavo 3,500 tautų ma
žumų žmonių, kurie ruošė 
sukilimą. Nigerija tautinę 
laisvę gavo š. m. spalio 1d.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė paaštrino kovą 
prieš juodosios rinkos spe
kuliantus.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Praėjusia m e “Laisvės” 

numery tilpusiame straips
ny “Lietuvių turistų dųvaS 
na Kuršėnų vaikų namams” 
įvyko nemaloni klaida.. Pa* 
sakyta “Teofilė Berlinskie- 
nė”, o turi būti: Betlinskie-z 
ne.
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Apie socialdemokratus 
jie visiškai susmuko

“I Buržuazijai Lietuvą val
dant, valstiečiai nemaža 
vilčių dėjo į socialdemokra
tų partiją. Tačiau lietuviš
kieji socialde m o k r a t a i, 
užuot kovoję prieš fašistinę 
diktatūrą, prieš ją neištarė 
nė vieno žodžio, nepakėlė 
nė vieno piršto kovai prieš 
budelius. Po 1940 m. per
versmo buvę social istukai 
įsėdo į vieną vežimėlį su 
didžiaisiais liaudies priešais 
ir nudardėjo į klampynę, 

jd a i n u o d a m i sutar tinę 
^dainelę: Trauk, bėruke, 
trauk, šyvuke, kur gražiau
sios mergos, ir nutraukė 
nukraipino, kur niekam ne
vertos... Ir lietuviškieji so
cialistai su fašistuojančiais 
nacionalistais ir krikdemais 
nuklimpo pelkėsna ir taip 
įsimurzojo, kad ligi šiol jie 

^nebegali švariai nusipraus
ti.
^Netikėtai lietuviškieji so

cialistai įsiklampojo buržu-1 
azinėse bognose. Tą patį pa-i 
darė vokiškieji socialistai; 
prieš pradėsiant didįjį kai-! 
zerinį karą. Vadovybėje! 
savo vado Šeidemano, Vo-, 
kietijos socialdem o k r a t ų | įYkrovė 
partija parlamento balsavi
muose užgyrė karą ir susi
jungė su kaizeriniais mili- 
taristais. Taip pat padarė 
ir Lenkijos didžiuma socia
listų partijos narių.

kailio neriasi

jie remia karo troškėjus!
Lietuviškieji socialistai 

neturi savo partijos tiesaus 
vairo, nei programos. Kur 
buržuazinis vėjas juos pu
čia, į tą šoną jie ir kryps
ta...

Socialistai pašėlusiai širs
ta ant komunistų; kad šie 
užvaldė milžiniškus kraštus 
Europoje ir Azijoje. O la
biausiai
dėl to, kad ir mūsų gimti
nis kraštas Lietuva 
glaudė, kaip prie motinos, 
didžiosios Tarybų Sąjun
gos. Jie veikia kartu su 
klerikalais ir fašistuojan- 
čiais tautininkais. Pasiva
dinę ALT, tauškia, sapnuo
dami, nesąmones, kad jie at- 
imsią iš liaudies Lietuvą ir 
grąžinsią išnaudotojams.

Kuomet karo išniokota 
šalis buvo išlaisvinta ir at
statyta su didžiausiais lai
mėjimais, tai atsirado Lie
tuvos “vaduotojai.”

Tegul mūsų priešai susi
domi šiuo faktu: Šiandien 
socialistinė Tarybų Lietuva 
jau ne “teorinė” socializmo 

i mokslo valstybės, bet nuoga

prisi-

Amerikos lietuvių kleri
kalų spaudoje buvo rašoma, 

i būk Lietuvos rašytojai per 
| daug išpučia ir gražina ta
rybinės Lietuvos liadies lai
mėjimus. Bet pažangioji

Argi ne tokiomis pat eu- spauda kelis kartus neslėp- 
ropiečių socialistų idėjomis dama rašė, kad Tarybų Lie- 
persisunkė ir amerikiniai j tuvoje dar nėra rojaus; 
lietuviškieji socialistai? Iri dar randasi ir trūkumų.

Tačiau mums yra gerai ži
noma, kad tarybinė liaudis 
sparčiais šuoliais žengia 
prie didžiulių laimėjimų... 
Tarybiniai žmones tvirtai 
įtikėję į darbą. Nes ryžtas 
ir darbas — tai didžiausios 
kūrybinės jėgos, kurios jau 
pertvarkė tėvynę į tvirtą 
socialistinę šalį.

Progresas

b Ji

5)

Kauno Vytauto vardo Kul
tūros ir poilsio parke pastaty
tas paminklas jžymiajam lie
tuvių tautos poetui Vytautui 
Montvilai, kuri karo metais 
nužudė hitleriniai okupantai.

NUOTRAUKOJE: paminklas 
V. Montvilai.

Kabulas. — Afganistano 
vyriausybė užginčijo, būk ji 
traukia savo armiją į Pak
istano pasienį. Priešingai— 
Pakistanas koncetruoja sa
vo jėgas pasienyje.

Į ĮVAIRUMAI Šernas arba 
laukinė kiaulė

Apie ungurius

klampios pelkės paviršiu
mi, kai viduriniai pirštai į 
pelkę prasmenga, šernas at
siremia ir šalutiniais kojų

Paprastasis ungurys už
auga iki keturių pėdų ilgio 
ir iki pustrečio svaro. Un
gurys savo pavidalu dau
giau panašus į gyvatę, 
kaip į žuvį. Jo kūnas ap
valus, labai lankstus, galva 
mažyte, kūnas beveik pli
kas, laibas, ilgas, nes jo į 
odą įaugę žvyneliai beveik 
neįžiūrimi, gausiai gleivė
tas, dėl to ungurys gali lan
džioti pro mažas skylutes, o 
sučiuptas iš rankos išslys
ta.

Krūtinės pelekai labai 
silpni, o papilvės pelekų jis 
neturi; uodegos pelekai lyg 
kokia ketera iš viršaus ir 
apačios nueina iki pusės jo 
kūno. Plaukdamas mikliai 
rango savo kūną ir, pa
plokščia uodega atsiremda
mas vandens, stumiasi į

kuriais

tokiose 
į jūrą, 
rudenį

vate besirangydamas, nu- 
nušliaužia gana toli. Sausu
moje jis ilgai nenutrokšta 
todėl, kad jo žiaunų angos 
labai siauros ir todėl ilgai 
neišdžiūsta. Ungurys, kaip 
ir kitos gruobonės' žuvys, 
gali plačiai išsižioti, turi 
aštrius dantis, 
čiumpa grobį.

Unguriai gyvena 
upėse, kurios įteka 
nes ungurių patelės
iš upių plaukia į jūrą nerš
ti. Jūrų pakraščiuose pa
telės susitinka su patinais 
ir keliauja į jūras neršti. 
Lašišos ir silkės daro at
virkščiai, jos neršti plaukia 
iš jūrų į upes. Dėl to ne
maža jų sugauna žvejai 
upėse. Ungurio kiaušinė
liai už vandenį lengvesni, 
todėl jie jūrose plūduriuoja 
vandens paviršiuje. Iš kiau
šinėlių išsikalusios žuvelės 

ibūna skaidrios ir plokščios,
j lyg kaspinėliai, i suaugu
sius ungurius visai nepa
našios. Vėliau pradeda tam
sėti ir darosi apvalesnės. 
Pavasarį jauni ungurėliai 
dideliais milijoniniais bū
riais suplaukia į upes, at-

Šernas, arba laukinė kiau
lė gyvena tankiais krūmais 
apaugusiose miškų pelkėse, 
į kurias sunku patekti ki
tiems žinduo 1 i a m s gyvu
liams. Taigi, šernas yra 
pelkėtų tankumynų gyven
tojas. Tokiam gyvenimui 
yra pritaikytas jo kūnas: 
ilga paplokščia jo galva ir 
kiek paplokščias jo kūnas 
leidžia jam landyti ir smar
kiai bėgioti krūmų tanku
mynais.

Stora oda saugo jo kūną 
landžiojant po miškus nuo 
sužeidimo, o po oda esąs 
storas riebalų sluoksnis su
laiko šilumą ir saugo nuo 
peršalimo, todėl šernas ir 
šaltu oru bent po kelias va
landas mirkosi vandenyje. 
Be to, riebalai sumažina ly
ginamąjį svorį, ir dėl to 
jam lengviau van denyje 
plaukioti.

Oda apaugusi standžiais 
plaukais, kuriuos vadiname 
šeriais. Ypač tankūs ir 
standūs nugaros šeriai.

Pilkai ruda šerno šeriu 
spalva, visai panaši į tam-

vidgs. Jis ėda šaknis, gry
bus, giles, riešutus, vabz
džius ir jų vikšrus, šliužus, 
peles ir dveselieną. Pritrū
kę maisto miške, jie ir į 
ūkininkų laukus ateina pa- 
bulviauti ir šiaip ko paėsti.

Šitokiai mitybai pritaiky
ti ir jo organai. Priešaki
niai keturi dantys aštrūs, 
panašūs į grobuonių gyvu
lių, o trys paskutiniai krū
miniai dantys plačiu vin
giuotu paviršium panašūs į 
tikrųjų žolėdžių dantis, ku
rie labai tinka žolei sutrinu, 
ti. Be to, šernas cįar-'furf 
didelius r i estus! iltinius 
dantis, kuriais rauna iš že
mės augalų šaknis ir ginasi 
nuo priešų. Ypač dideles il
tis turi kuiliai.

Dieną unguriai slapstosi 
vandeninėse žolėse, į kurias 
jo tamsiai žalia spalva yra 
labai panaši, po išplautų 
medžių šaknimis arba šiaip 
vandens išplautuose urvuo
se, arba įsikiša į smėlį. Su- likdami sunkią kelionę 

I laukęs sutemų, ungurys iš- prieš tekančią upės srove. 
I lenda ir pradeda medžioti 
smuikas žuveles, vėžiukus i
ir kitus vanden i n i u s gy- j tiniš Komitetas paskyrė ci
vilis. Kai pritrūksta mais-j vilius ir kariniues teisėjus, 
to, tai dažnai, bado spiria- kurie teis buvusį preziden

tą Menderesą ir dar 43 jų

Ankara. •— Turkijos Tau-

daro jį nepastebimą. Šernų 
vaikai būna dryžuoti: išil
gai jų kūną -eina tamsesnės 
ir šviesesnės juostos.

Kojos trumpos, tvirtos; 
kiekviena koja Auri po ke
turis pirštus, iš kurių tik 
du siekia žemę. Pirštų ga
lai giliai skelti, plačiai iš-mas, iššliaužia iš vandens

į sausumą, ir jausdamas artimus. Teismas prasidės siskečia, aptraukti ragi
ukui* arti vandenį, kaip gy-

Skaitytojų balsai
KAIP PASITAIKO 

APSIRGTI
Vieną rytą atsibudęs jau

čiausi prastai krūtinėje. 
Tai buvo trečiadienis. To
liau buvo sunkiau, šešta
dienį sunkus kosulys ir 
kraujas plaučiuose. Sek
madienį tas pats. Bet jau 
pirmadienį krau jo plūdimas 
sumažėjo, tačiau galvą 
skauda ir kosulys sunkus, 
dar sunkesnis, miegot nelei
džia ramiai. Nuo galvos 
skaudėjimo paimu tai pilsą,

ši mėnesi.
c. v- niais nagais.

Kaip kolonizatoriai Konge šeimininkavo
į ‘ Iki kokio akiplėšiškumo prieina kolonizatoriai Kon
ge! Mėgindami pateisinti savo agresiją, jie skleidžia ne
įtikimiausius prasimanymus apie kongiečių smurtą 
prieš baltuosius gyventojus. O iš tikrųjų, tai dešimtys 
ir šimtai tūkstančių kongiečių tapo žiaurios “civilizaci
jos” virvės kilpos ir durtuvo aukomis.

Galima suminėti begales nusikaltimų, kuriuos belgų 
kolonizatoriai padarė Konge. Pavartykime istorijos 
puslapius... Tiesiog šiurpas nukrečia skaitant anglų, 
prancūzų, šveicarų, gyvenusių Konge kolonijinio reži
mą metu,- liudijimus. Štai kai kurie iš jų.
1894 METAI frankas,' kryžiavau moteris

“Į Stenli-Tols buvo pri-Įir vaikus, luošinau vyrus”, 
statyta dvidešimt viena nu
karsta galva, kurias kapito
nas Romas panaudojo kaip 
bordiūrą gėlių gazonams, 
įrengtiems priešais jo na
rna”. 

Ir

Gleivas 
anglų keliautojas

1895 METAI
“Yra dalykų, apie ku

riuos noriu pranešti jums. 
/Kalba eina apie sargybų 
būrių veiksmus... Jūs pame
nate, kad jie neseniai pa
grobė 11 valčių ir sušaudė 
keletą ikoko genties žmo
nių. Kaip susidorojimo įro
dymą jie atvežė... keletą nu
kirstų rankų, kurių trys bu
vo mažų vaikų rankutės. Iš 
vieno irkluotojo sužinojo
me, kad vienas vaikas, ku
riam nukirto ranką, liko 
gyvas, bet tuo pasakojimu 
mes netikėjome. Praėjus 

‘trims dienoms, mums pra
nešė, kad tas vaikas tebėra 
gyvas ir guli krūmuose. Aš 
pasiunčiau ten savo žmones, 
ir jie atnešė mažą mergai
tę. Jos dešinioji ranka buvo 
nukirsta...

Kiek žmonių buvo nužu
dyta dėl kaučiuko, aš neži
nau, bet galiu pasakyti, kad 
ju buvo labai daug”.

Klarkas
& , Amerikos, misijonierius

1898 METAI
“Aš užmušiau šimtą še

šiasdešimt afrikiečių —vy
rų, moterų ir vaikų, — dar 
šešiasdešimčiai nuki r t a u

Lakraa
“Anversuaz” tresto 

agentas
1904 METAI

“Pilnas sąrašas nusikalti
mų, kurie sudarė “Anver
suaz” agentų veiksmų 
grindą, skelbia:

užmušta 150 žmonių 
nukirsta 60 rankų;

nukirto lyties organus 
galvas;

šešiuose gėlių darželiuose 
kabinėjo kaukuoles;

afrikiečius šaudė iš revol
verių;

žudė čiabuvių vadus;
60 moterų buvo įmesta į 

kalėjimą su surakintomis 
rankomis; visos jos mirė ba
du.

pa

ir

ir

Merelis 
anglų valdininkas

“Galvos buvo nukirstos 
ir atvežtos vyriausiąjam 
valdininkui. Jis pasiuntė 
atgabenti žmones nukirstų 
čiabuvių rankų... Tas gal
vas ir daug kitko aš mačiau 
savo akimis”.

Kempbelas
škotų misijonierius

1910 METAI
“Žmonių riksmas, vaitoji

mas, besiraitą kūnai — vi
sos tos kančios pasidarė 
man reikalingesnės, negu 
maistas, taboka, alkoholis. 
Aš dabar pažįstu žmogaus 
anatomiją geriau už mūsų 
daktarą. Aš žinau jautriau
sias žmogaus kūno vietas,

per kurias mušant, baudžia
masis labiausiai klykia... 
Man patinka tos juodaodžių 
grimasos, kai jie plakami. 
Regint jų veidus ir akis, 
man dažnai užeina noras 
garsiai kvatoti...”

Biuzertas
belgų kolonijinės 

kariuomenės seržantas
“Viens! Miklus diržas, 

švilptelėjęs ore, krinta ant 
nelaimingojo kūno, skar
džiai pliaukštelėdamas, ir 
visi jo nariai ima trūkčioti. 
Ant jo nugaros pasirodo 
mėlynas rėžis. Du! Antras 
rėžis, trečias ir pagaliau vi
sa ruda aukos nugara su
raižyta mėlynėmis. Sunkia
si kraujas. Padažninti smū
giai paverčia negro nugarą 
ištisa kruvina žaizda, krau
jas purslais trykšta į visas 
puses ir padengia purpuri
nėmis dėmėmis mėlynus ka
reivių mundurus...

Toje “nepriklausom o j e 
valstybėje” nėra nė vieno 
negro, kurio nugara nebūtų 
randuota. Rimbas toje “ne
priklausomoje valstybėje” 
yra oficiali emblema.”

Berso
šveicarų visuomenės 
veikėjas ir keliautojas

1959 METAI
“Mes nežinome ir nieka

da nežinosime, kur ilsisi 
Leopoldvilyje žuvusiųjų pa
laikai. Nežino ir jų vardų. 
Ir kiek jų. Mes nežinome, ar 
buvo jų tarpe vaikų ir mo
terų: kulka yra akla ir ne
sigaili nekaltų. Mes nežino
me, ar surinko juos tą tra
gišką Belgijai naktį, kad 
palaidotų slaptai kur nors 
didžiosios Kongos upės 
krante, o gal sumetė kaip 
pakliuvo į bendrą kapo 
duobę... Mes nieko nežino
me apie tuos žuvusius: teži
nome tik tai, kad jie suki
lo”. 1

Džemani
belgų rašytojas

belgai 
Mata-

ry- 
ar-

1960 METAI, BIRŽELIS
Visą parą mes rinkome 

tame niūriame sugriautame 
uoste po fųažą gabalėlį pa
sakojimo apie tai, ką gali
ma trumpai pavadinti: Ma- 
tadžio beprotybė.

Sprendžiant iš to, 
mačiau ir girdėjau, 
patys yra kalti dėl
džio užpuolimo “keršto die
ną” po Kongo armijos suki
limo.

Tai buvo birželio 11 die
ną. Nuo tos dienos Matady- 
je pirmą kartą pradeda nu
sistovėti šiokia tokia tvar
ka.

Vargu ar begalima rasti 
miesto centre nors vieną 
namą ar parduotuvę su svei
kais stiklais, o gatvėse vis 
dar pribarstyta tuščių 
zių...

Man papasakojo, kad 
tojaus dieną po Kongo
mijos sukilimo prieš belgų 
karininkus bemaž visos eu
ropiečių moterys su vaikais 
bčgo į didelį belgų laivą, 
stovintį uoste. Ten jos išbu
vo visą naktį, bet vyrų dau
gumas pasiliko mieste.

Sekančią dieną į Matadį 
atvyko ministras pirminin
kas Patris Lumumba ir val
stybės vadovas Džozefas 
Kasavubu. Pasak liudinin- 

Įkų, mieste buvo ramu, ir 
ponas Kasavubu kreipėsi į 
būrį susirinkusių belgų. Jis 
pasakė, jog apgailestaująs, 
kad jie išvyksta ir kalbino 
pasilikti. Tačau apie 11 va
landą vakare mieste jau ne
buvo nė vieno belgo, ir kon- 
giečiai pasiėmė patys tvar
kyti uostą. Laivas su baltai
siais gyventojais išplaukė.

Sekmadienio naktį mies
te buvo ramu, 10 valandą 
ryto į uostą įplaukė keturi 
belgų karo laivai. Belgų ka
riuomenė, kaip man pasa
kojo, šaudydama išsikėlė į 
krantą.

Kartu atidengė ugnį ir

“Belgų kolonijinio vieš-1 laivų pabūklai. Vėliau Ma- 
tadžio miestą iš kulkosvai- patavimo metais mūsų ša- 

j džių ir patrankų apšaudė I lies gyventojų skaičius su- 
keturi belgų lėktuvai.

Dokuose aš mačiau šim
tus kulkų' pramuštų skylių. 
Visur buvo pilna tuščių gil
zių.

Mažame kambar ė 1 y j e 
prie uosto policijos valdy
bos man papasakojo, kad 
čia buvo nušauti pasislėpti 
norėję keturi kongiečių po
licininkai.

Aš mačiau, kaip baisiai 
buvo suniokotas tas kamba
rėlis kulkosvaidžių ugnies. 
Sienose ir lubose skylės, 
kraujo dėmės. Balkone ka
bojo kulkų suvarstytas po
licininko munduras.

Ligoninėje, esančioje už 
miesto, mačiau eiles lovų, 
kuriose gulėjo sužeistieji. 
Ten man pasakė, kad rytą 
mirė kongiečių kareivis. 
Taigi, tos “keršto dienos” 
aukų skaičius pasiekė 19.

Kautynės vyko visą dieną 
ir belgai be atodairos šaudė 
į viską, kas pasipynė jiems 
prieš akis. Jie apšaudė dži
pą, kuriuo važiavo į miestą 
keturi visuomeninės kariuo
menės žandarai.

Šiandien aš mačiau kulkų 
suvarstytą, pramuštomis 
padangomis džipą, šalia jo 
gulėjo kruvini, į skutus su
draskyti mundurai.

Vakare, visai sutemus, 
belgų kareiviai sugrįžo į 
laivus. Vidurnaktį, kaip pa
sakojo man, belgų kariuo
menė atidengė ugnį į naf
tos cisternas, stovinčias do
ke gale ir miesto pakraš
čiuose. Viena didžiulė cis
terna su keliomis dešimti
mis tūkstančių galionų ben
zino užsidegė. Šimtai kon
giečių, gyvenančių greti
muose kvartaluose, turėjo 
pabėgti.

Aš mačiau cisternoje ke- 
skylių, pramuštų 40 
patrankos šovinių...”

Kukas
anglų llaikraščio“Daily 
Mail” korespondentas.

Rugsėjo 22 d. sūnus pa
šaukė atvažiuot į krautuvę, 
jį pavaduot- Nuvažiavome 
abu su žmona. Ji stojo prie 
darbo. Aš tai čia, tai ten. 
Sūnus sako, eik pas

Nusijuokiau.
{mažėjo perpus... Tai jų ka- 
| ralius Leopoldas ir' įsakė rą. 
Įkapoti rankas vyrams ir aš jaučiuosi gerai, 
moterims, kurie mažai tą
su rinkdavo. kaučiuko. Pas
kutiniu metu ir net po ne
priklausomybės 
mo belgų karininkai prie
vartavo Manjemo' apygar
doje mūsų moteris. Kindu, 
Kazongo, Lokandu ir Lubu- 
tu gyventojai visai neseniai 
pergyveno baisingą siautė
jimą žmonių, kurie laiko 
save civilizuotais...

Mes niekada nesame nu
puolę tai]) žemai, kaip tie, 
kurie dėl pinigų ir turtų ne
bijo prekiauti gyvais žmo
nėmis, daryti nusikaltimus, 
net rizikuoti karu, kurie 
mėgsta eksploatuoti, vieš-

Kasamuna
Kongo Respublikos 

informacijos ministras

mm

dakta-
Sakau,

apie 6 
Kiek atsikvėpęs, pa- 

kad duotų 
adresą, 
karštį,

" ‘ Sugrįžau namo 
vai.

n . šaukiu sūnų, paskelbi- p , ,1 man savo daktaro
Kas yra? Turiu 
prastai jaučiuosi.

Daktaras atvažiavo po 10 
vai., o karštis buvo pasiekęs 
102. Daktaras sako, turi 
plaučių įdegimą. Klausia, 
ar turėjau kada nors pe
nicilino adatą. Atsakiau, 
kai seniau turėjau gripą, 
tai adata buvo duota, tik 
nežiau, ar tai buvo penici-v 
linas. Už poros dienų pa
sidarė kojų pirštai raudo
ni, akys paraudo. Aš ma
niau, kad tai nuo niloninių 
kojinių. Tuojau mečiau jas 
i bačka. Kai daktaras atė
jo antrą kartą, klausiau jo, 
ar tai nuo penicilino. Jis 
užtikrino, kad ne.

Rytą jaučiausi lyg ir ge
riau, bet silpnas- Krūtinė
je revoliucija. Ausyse pyp
liai cypauja, akys, rodos, 
dūmų pilnos, graužia.

Už poros dienų daktaras 
liepė būti jo kabinete. Pa
darė X-spindulių nuotrau
ką, pakeitė vaistus ir da
bar pradėjau eiti geryn.

Rašau šį rašinėlį ne tam, 
kad pasireklamuoti, o tam, 
kad mus visus paliečia ar
tėjantis šaltesnis oras ir 
žiema, o mes visi dažnai 
“pagauname šaltį” ir iš jo 
išsivysto kitos ligos.

Reikia turėti mintyje, kad 
šaltis — pradžia visų ligų. 
Tad, sunkesnį šaltį gavus, 
reikia pasitarti su gydyto
ju. V. Kazlauskas

P. S. Mano žmona irgi 
tuo pačiu laikotarpiu ap
sirgo, taip pat dideliu šal
čiu. Buvome du ligoniai 
mūsų namuose, bet ji valks

Seniau rusai valdė 
Kaliforniją

1741 metais rusų moksli
ninkų ekspedicija pasiekė 
dabartinės Kalifornijos pa
kraščius. Jie jau anksčiau 
buvo išsikėlę Alaskoje, ku
rioje ir dabar gyvena žmo
nių rusų pavardėmis, kur 
užlajos, jūrų įlankos, mies
teliai pavadinti rusų var
dais.

1806 metais rusų žvejai 
ir medžiotojai įsitvirtino 
Kalifornijos pakraščiuose. 
Buvo įsteigta Naujojo Ar
changelsko priepl auka ir 
Russ vardu fortai.

1867 metais Rusija par
davė Jungtinėms Valsti
joms už $7,200,000 taip 
vadinamą Rusiškąją Ame
riką — Alaską ir Kalifor- čiojo ir man patarnavo su 
nijos plotus. vaistais ir maistu.

3 pusi. Laisve (Liberty). Antnad., spalio (Oct.) 11, 1960
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(Tąsa)
Į DZŪKIJĄ 

PAS GIMINES
Pas gimines mes trys ga

vome kartu važiuoti į Mer
kinės pusę: Večkys į Mer
kinę, Gaidys į Musteiką, aš 
į Jonionis, skersai Nemuno 
nuo Merkinės.

Mūsų šoferis jaunas, la
bai gerai mašiną valdo. Ko
las geras, visas asfaltuotas. 
Laukai žavėto žavėja. Ja
vai gražūs/geri, tik šią va
sarą lietaus net per daug.

Sustojom truputį Varė
noj.

Nuo Merkinės man tik 
per Nemuną — galėčiau 
pėsčia nueiti į Jonionis, tik, 
žinoma, vargas su bagažu. 
Va, jau mieloji Merkinė. 
Sumažėjusi, nes karo metu 
buvo labai sunaikinta. La
bai norėtųsi pasivaikščioti, 
apžiūrėti visus Merkinės 
kampelius, aplankyti kiek
vieną jos namelį, pasisvei
kinti su kiekvienu gyven
toju. Deja, laiko stoka, o 
dar labiau širdis nerimsta 
—norisi skubėti į Jonionis, 
nes, žinau, ten laukia visi 
mano giminės pas seserį Ie
vą.

Nemuno tiltas, remontuo
jamas, bet galima per jį 
važiuoti. Va, tik skersai 
Nemuną pervažiavus jau 
matosi ir Jonionys ir mano 
sesutės Ievos namas, rodos, 
pirmutinis. * Koks džiaugs
mas! Kaip miela pamatyti 
artimųjų veidus! Tiesa, 
jauti, kad kiekvienas Lietu
vos žmogus tau artimas, 
mielas ir brangus.

Mano sesuo pasitraukė 
mane į šalį ir sako:

—Žinai, nekuriečiakalbė-Ąp , *
jo, kad tave atveš su mi- ( Labai norėtųsi nuvykti į 
licija ir ji ^bus čia, kol tau Liškiavos miestelį, nes toje 
reikės išvažiuoti iš mūsų. I apylinkėje turiu giminių.

Nustebau, tai išgirdus. Deja, nebuvo laiko. Brolis 
Matyt, pas nekuriuos kai
miečius yra tuščių baimių. 
Niekas prie mūsų turistų 
nestovėjo arba nesakė, kur 
eiti, su kuo kalbėti bei ne
kalbėti. Šoferis pas gimi
nes atvežęs mane paliko ir 
žinokis sau. Gali eiti, kur 
nori, ir daryti, ką nori. Jis 
nuvažiavo savais keliais.

Žvalgausi į giminių ir 
kaimynų veidus, apsirengi
mą, kaip jie čia atrodo. 
Visi atrodo gražiai ir šva
riai apsirengę. Visi su ba
teliais, ne basi. Moterys ir 
merginos dėvi spalvotomis 
sunknytėmis, kaip pas mus 
Amerikoje. Vyrai taip pat 
apsirengę švariai, gražiai. 
Veidai saulės nubučiuoti ir 
atrodo sveiki. Diktų, išsi
pūtusių nesimato. Juk tie, 
kurie apaugę lašiniais, nė
ra sveiki, dauguma tokių 
ligonys.

Prisistatė man Antano 
Mątulio brolis ir sesuo Mi
kalina. Jie abu taip pat yra 
jonioniškiai. Per daviau 
jiems dovanėlę. Džiaugiasi, 
kad turi tokį gerą 
Antanas jiems -esąs 
tėvas. Žinoma, jie 
jaunesni už Antaną.

Mano sesutės Ievos 
lis trijų kambarių. Kamba
rėliai nėra visai maži. Ap
link namelį gražus vaizdas, 
nes veik prie pat Nemuno. 
Bulvės, vasarojus, mano 
akįmisžiūrint, užderėję. Jie 
turi dvi melžiamas karves. • 
Atrodo, pas juos ganyklų 
nestokuoja. žemės turi apie 
60 arų. Sesers vyras—siu
vėjas, bet mažai dabar siu
vąs, nes ne jaunystė. Žiū
riu į stalą: visas apkrautas 
maistu ir gėrimais. Pagal
vojau: bado čia tikrai nė
jai..

Po visų kalbų ir vaišių

važiuojame į sesers Karo
linos ir jos šeimos sodybą, į 

, va, 
tik

Jokubiškio kaimą, čia 
netoli nuo Jonionių, 
apie porą kilometrų.

Karolinos sūnus, Jonas 
Kleponis, su šeima gražiai 
įsikūrę. Karolina džiaugia
si, kad jos sūnus geras, 
darbštus šeimmininkas. Jo 
žmona taip pat gera šeimi
ninkė. Jonas, sako sesuo, 
praėjusiais metais buvo Ki
bysiu kolūkio pirmininkas 
ir gerai pirmininkavo. Kol
ūkiečiai jį mylėjo ir gerbė, 
tačiau jis dabar laisvas nuo 
tos didelės atsakomybės, 
bet ir šiandien daug dirba, 
rūpinasi kolūkio gerove.

Taip, tik pažvelgus į ge
rų, darbščių žmonių sody
bas, gali pilnai sakyti, kad 
pas juos jokio apsileidimo 
nėra. Jų javai, švara ir ben
drai visa tvarka iš tolo ma
tosi. Deja, dar randasi ir j labai įdomu. Tas visas gra- 
tokių, kurie, ot, šiaip taip žus vaizdas man pasiliks 
pragyvena, bet į kolūkius I mintyje ant visados.

šiną. Pastatai atrodo geri 
ir matosi keli pradėti sta
tyti, kuriuos šiemet žada 
baigti. Kolūkis turįs 1,500 
hektarų žemės.

Pavažinėjom po laukus, 
parodė javus. Laukai gra
žūs, gamta čia puiki. Vis
kas, mano supratimu, gerai 
auga. Rugiai jau veik pra
šosi piauti.

Pravežė pro augančius 
kukurūzus, kuriais, matyti, 
jie labai džiaugiasi, nes, sa
ko, geras gyvuliams paša
ras.

Tik visa bėda, — pirmi
ninkas skundėsi, — stoka 
ganyklų.

Užklausiau, 
ūkiečiais, ar 
Atsakė, geri 
dirba gerai.

Pirmininkui Jankaičiui ir 
šoferiui tariu širdingą 
dėką už parodymą Kibyšių 
kolūkio, nes man tai buvo

kaip su kol- 
gerai dirba? 
darbininkai,

šeimos nariai eina dirbti į 
kolūkį, tai vis vienas kitas 
dirba.
maisto produktų ir pinigų.

Pastebėjau, kad visi avi 
bateliais, basų niekur nesi* 
matė. Naminių drabužių 
dėvint taipgi nesimatė, kaip 
prieš 20 metų. Tuomet kai
miečiai tik naminius drabu
žius dėvėdavo, šiandien 
jaunos merginos, moterys 
su fabrikinėmis plonytėmis 
suknytėmis apsirengę. Vie
nu žodžiu, skirtumo nesi
mato tarp miesčionkų ir 
kaimiečių kas liečia apsi
rengimą.

DRUSKININKAI
O tie Druskininkai — ko

kie jie puikūs! Važinėjam 
po miestą, ieškom kolūkio 
gatvės, kur sesuo gyvena. 
Akys nespėja skraidyti po 
šį žavėjantį, žaliuose me
džiuose skendintį miestą.' minami dviračiai, 
Pastatai šviesiai nudažyti, 
o miesto švara —- nepapras
ta.

(Bus daugiau)

Iš ten gauna kitų
TEISĖ J DARIU TARYBŲ 

LIETUVOJE
“Darbas—-garbes, šlovės 

ir šaunumo--dalykas,” — 
taip sakoma apie darbą Ta
rybų Lietuvoje ir visoje Ta
rybų Sąjungoje. Pas mus 
niekas nesibaido vadinamo 
“juodo” darbo, nes bet koks 
darbas žmogaus nežemina, 
o jei jis tą darbą atlieka 
gerai — tai tą žmogų visi 
gerbia. Bedarbių pas mus 
nėra, nebus ir būti negali. 
Mes galvojame tik apie tai, 
kad nepritruktų darbinin
kų, nes kuomet statoma vis 
daugiau fabrikų, o žmonės 
taip greit neauga kaip 
grybai po lietaus. Vien 
tik Lietuvoje po karo kiek 
daug pristatyta naujų fab
rikų. Dabar Lietuvoje ga- 

cemen-
tas, elektros prietaisai, įvai
rios mašinos ir kiti daiktai, 
kurių buržuazinėje Lietu
voje negamindavo.

brolį, 
kaip 
daug

name-

tingi eiti dirbti, nes jie 
skaito, jog

Sugrįžus pas brolį radau
jiems esą per pilną namą žmonių, gimi- 

sunku. Valstybe neverčia nių.
eiti jų 
nepaisant,

kolūkiuose dirbti, Štai ir Jadvygėle Plučie- 
iš Alytausnepaisant, kad darbininkų nė, mokytoja, ’ iš 

reikia, stokuoja. Aišku, to- miesto atvažiavo su savo 
kiė žmonės — apsileidėliai, 
ir tokių dar yra visur.

Ir Karolinos stalą 
tau apkrautą maistu, 
tuvoje pas kaimiečius 
sivalgiau skanaus sūrio ir 
šviežio pieno. Mėsiško mais
to mažai ragavau, nes tai 
ne naujiena.

Labai norėjosi ilgiau pa
sižmonėti pas Karoliną, bet 
reikia skubėti pas brolį Vla
dą ir jo šeimą. Laikas trum-

ma-

pri- lankė 
ir ruo- 
Tuomet 
dvi sa- 
nedide-

gražuole dukra. Jadvyga 
yra mano brolio žmonos se
suo. 1939 metais, kada bu
vau Lietuvoje, Jadvygutė 
tuomet dar, rodos, 
Kauno universitetą 
šeši tapti advokate, 
pas ją Kaune apie 
vaites gyvenau jos
liame bute. Atsimenu, jos 
lova buvo tik vienam žmo
gui, bet jinai buvo ant tiek 
gera, kad mes abi toj siau- 

pas, o visus norisi aplanky-1 roj lovutėj gulėjome. Tuo 
laiku , jau’ buvo karas Vo
kietijos su Lenkija. Kaune 
tuomet buvo didelis sąmy
šis, reikėjo laukti dokumen
tų išvažiavimui iš Lietuvos. 
Geroji Jadvygėle daug man 
padėjo. Jos vyras irgi mo
kytojas. Jis 1939 m. dirbo 
Kauno rūmuose, buvo advo
katas. Dar Jadvyga su juo 
buvo n e s u s i t nokusi, tik 
draugavo. Šiandien jie abu 
geri mokytojai.

Pas brolį vėl vaišės. Sta
las pilnas maisto, gėrimų. 
Visi vaišinasi, kalba, links
minasi, visas namas ūžia. 
Mano akys vis ieško su var
gelių, bet tokių nesimato. 
Tiesa, nekurios moterys 
skundėsi, kad reikia sun
kiai dirbti kolūkiuos-e. Ypa
tingai senesnio amžiaus 
moterims būk esą per sun
ku. Sakiau, reikia pasikal
bėti tuo reikalu su kolūkio 
pirmininku ir, su kitais kol
ūkio vedėjais. Nes, mano 
supratimu, darbas turi būti 
pagal žmogaus amžių ir 
sveikatos stovį paskirtas.

Brolis taip pat laiko mel
žiamą karvę ir telyčią, ke
lias avis ir paukščių. Gra
žus sodas. Brolio sodyba 
prie pat plento. Gamta ža
vėjau ti.

Ryte reikėjo grįžti pas se
serį Ievą, nes šoferis žadėjo 
paimti mane ir važiuosime 
į Druskininkus aplankyti 
kitą seserį ir jos šeimą. 
Gaila skirtis su Jonionimis 
ir savaisiais. Atsisveikini
mai visiems būna skaudūs.

Kiek teko patirti jonio- 
niškių ir apylinkės žmonių 
gyvenimą, tai man atrodė, 
kad. jie visi neprastai gyve
na. Turi visi po melžiamą 
karvę ir po vieną prisiaugi
namą telyčią. Pieno, svies
to turi užtektinai. Taipgi 
prisisodina bulvių, daržovių 
ir tt. Prie to, jei ne visi

Vladas su šeima įsikūręs 
arčiau Kibyšių. Brolio na
mas nemažas, trijų ir pu
sės kambario.’Šeima suside
da iš šešių asmenų: brolio 
duktė su vyru ir jų du vai
kučiai kartu gyvena.

Brolis pasakojo, kad ka
ro metu vos išliko gyvas 
nuo vokiečių. Sudegino vi
sus jo pastatus ir gyvulius. 
Jis pats su maža mergaite 
būtų žuvęs, jei ne skiepas ir 
gero kaimyno pagalba. Vo
kiečiai jį puolė todėl, kad 
jis davė partizanams mais
to ir drabužių. Tiesiog šiur
pas krečia klausant tų visų 
baisenybių. Šiuo tarpu vi
sa brolio šeima dirba Kiby
šių kolūkyje, išskiriant vai
kučius.

KIBYŠIŲ KOLŪKIS
Juozas Jankaitis, dabar

tinis Kibyšių kolūkio pirmi
ninkas, sužinojęs, kad ame- 
rikonka atvažiavus jų kai
mynystėj, atėjo pasikalbėti. 
Pirmininkas dar jauno am
žiaus žmogus, draugiškas ir 
energingas žmogus. Pa
kvietė mane apžiūrėti jų 
kolūkį. Pakvietimą mielai 
priėmiau, nepaisant, kad 
laikas apyvėlis ir greit pra
dės temti.

Na, į mašiną—ir Kiby
šių kolūkyje. Kibyšių kai
mo ir Jonionių laukai ru- 
bežiuojasi.

—Pirmiausia, — pirmi
ninkas sako, — parodysime 
gyvulius. Turime 85 mel
žiamas karves, 137 veršiu
kus, 14 telyčių, du bulius, 
587 kiaules, 19 arklių.

Gyvuliai visi gražūs, ge
rai prižiūrėti. Be to, turi 
3 traktorius, 5 sunkveži
mius ir vieną lengvąją ma-
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nimųs irgi gauna vienodus, 
tik moterims-motinoms yra 
daugiau lengvatų. Pavyz
džiui, nėščia moteris gauna 
1 mėnesį atostogų prieš % 
gimdymą ir 1 mėnesį po 
gimdymo. Kai vaikai pa
auga, juos tėvai -eidami į 
darbą gali palikti vaikų 
darželiuose ir lopšeliuose, 
kur jais labai rūpinamasi. 
Tai, kaip pas mus gyvena 
vaikai, gerai matė atvykę 
į Lietuvą Amerikos lietu
viai turistai.

Mūsų šalyje rūpinamasi, 
kad darbininkai ne tik ge
rai dirbtų, bet būtų ir ap
sišvietę. Todėl yra daug 
darbininkų vakarinių mo
kyklų, kur darbininkai ne
baigę vidurinės mokyklos 
galėtų mokytis. Baigę vi
durines mokyklas darbinin
kai gali ir dirbdami moky- 

' tis aukštojoje mok y k 1 o j e

Darbo žmogumi mūsų 
valstybė labai rūpinasi. 
Kasmet išleidžiami vis nau
ji įstatymai apie tai, kad 
palengvinti darbo žmogaus 
gyvenimą. Tai įstatymas 
apie darbo dienos sutrum
pinimą iki 7 valandų, o kur 
sunkūs ir kenksmingi dar
bai — iki 6 valandų. Nors 
darbo diena sutrumpėjo, 
bet nuo to atl y g i n i m a s 
už darbą nesumažėjo, o 
padidėjo, nes nebus imami 
jokie mokesčiai. Pas mus 
darbininkai kiekvieneriais 
metais gauna atostogas, už 
kurias irgi gauna atlygini
mą taip pat, kaip ir už dar
bą. Susirgus darbininkui 
juo taip pat rūpinasi vals- 
tybė, kuri ne tik nemoka-1 neakivaizdiniu b’ū d u , ’tai • n 1 i • v • i 7niai gydo, bet už išsirgtą 
laiką taip pat apmokama.

Visus darbus gali dirbti 
ir vyrai ir moterys, atlygi-

LIETUVA PAVEIKSLUOSEA
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Puikųjį linai Išausto Ukmergės rajono “Lyduokių” kolūkyje. Bet užėję lietūs išguldė 
žaliąjį plėštą. Išgulusiuose plotuose prasidėjo rovimas. Į talką atėjo ir fermų darbuotojai, 
melžėjos. j,

NUOTRAUKOJE —■ kolūkio melžėjos Julė Gėčytė ir Aldona Gervinskaitė linų lauke.

-
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čio matome Jonavos tarybinio ūkio Vilijos sky-

Survila.

Neblogi kukurūzai išaugo Lietuvoje.
riaus laukuose šiemet užderėjusius kukurūzus. Iš kairės stovi: minėto tarybinio ūkio ūkvedys 

Stasys Grinius, direktorius Antanas Butkus ir partinės organizacijos sekretoriaus pavaduo
tojas Stasys

Daug
“Neringos” kavines atidarytas naujas, ištaigingai įrengtas viešbutis.

naujovių Vįjniaus centrinėje gatvėje — Stalino prospekte. Atstatytame pastate 
Jo pavądinimas — 

taip pat “Neringa.” Viešbučio įrengimo projektą paruošė architektai Algis ir Vytas Nas- 
vyčiai. Kitoje prospekto pusėje atidaryta valgykla “Šešupė.” O greta Gedimino aikštės 
įrengta nauja kavinė—“Literatų- svetainė.”

NUOTRAUKOJE “Neringos” viešbučio fasadas, (

yra p a ts mokytis ir tam 
tikru laiku laikyti egzami-s 
nūs aukštojoje mokykloje/ 
Tokiu būdu mokosi d au^g 
darbininkų ir tarnautojų 
mūsų šalyje. Be to, nuola
tos visų specialybių darbi
ninkams ruošiami įvairūs 
pasitobulinimo kursai, kur 
darbininkai mokinami dar 
geriau dirbti. Fabrikuose 
ir kitur yra susidariusios 
žmonių grupės (brigados), 
kurios kovoja už komunisti
nio darbo kolektyvo vardą. 
Šie žmonės pasiryžo gyventi 
ir dirbti komunistiškai. Ką 
tai reiškia? Tai reiškia, 
kad jie nutarė dirbti tik la
bai gerai, kas neturi rei
kiamo mokslo — mokytis, 
šeimyniniame ir visuomeni
niame darbe bei gyvenime 
būti visiems pavyzdžiu.

Kiekvieno doro tarybinio 
žmogaus svajonė nuo vai
kystės dienų yra darbas,” 
darbas savo tėvynės naudai. 
Todėl mes siekiame, kad 
mūsų' vaikai nebūtų balta
rankiai” (tai yra tingi
niai). Tik pradedąs moky
tis vaikas 
visuomenei

mokomas dirbti
naudingą dar

kaip dabar gyTai štai 
vena darbininkai Tarybų 
Lietuvoje be ponų ir išnau
dotojų. Yra dar mūsų gyve
nime ir trūkumų, jų mes 
neslepiame ir nuo atvyks
tančių iš užsienio draugų, 
bet šie trūkumai kasmet 
mažėja.

Ant. Brilingas 
1960 m. rugsėjo mėn. 6 d.

ATEISTŲ VEIKLA
Anykščiai. — Jau metai 

prie LKP Anykščių raj. ko
miteto politinio švietimo 
kabineto veikia ateizmo mo-,< 
kykla. Jos darbe dalyvauja 
37 klausytojai. Mokyklos 
klausytojų jėgomis šiemet 
rajono gyventojams per
skaityta 403 paskaitos ate-r 
istiniais klausimais.

Neseniai ateizmo mokyk
los klausytojams buvo orga
nizuota ekskursija į Lenin
gradą. Čia jie susipažino su 
ateizmo muziejais, pasidali
jo darbo patirtimi su Le
ningrado ateistais.

A. Utkus

NAUJOJE MOKYKLOJE
Mokslo metus Rokiškio 

rajono Aleksandravėlės aš
tuonmetės mokyklos moky
tojai ir mokiniai sutiko 
naujose patalpose. Mokyto
jai, vaikai ir jų tėvai dėkin
gi Rokiškio tarpkolūkinės 
statybos kontoros statybi
ninkams, kurie palyginti 
per tokį trumpą laiką — X4 V 
mėnesius — pastatė šią mo
kyklą

A. Gaudzė

Kalbink užsirašyti Laisvu 
tuos, kurie jos dar neskaito.

J
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SKAITYTOJŲ BALSAI
PRIVATINIŲ IR LIGO- 

i r NINNIŲ GYDYTOJŲ 
DIAGNOZĖS

1959 metų pabaigoje, kai 
oras atšaldavo ir butuose 
reikėjo krosnis kūrenti, tai 
gal ir šitų žodžių rašėjui 
teko persišaldyti ir gauti 
slogas. Užkimo gerklė ir 
buvo jaučiamas galvos skau
dėjimas.

Temperatūra pakilo pora 
laipsnių. Žmona, išgirdusi 
kosint, pradėjo gydyti na
miniais vaistais. Įpildavo 
citrinos ir arako į puoduką 
karšto vandens ir duodavo 
gerti. Retkarčiais paimda
vau porą asperino tablečių. 
Tačiau niekas negelbėjo.

Po trejeto dienų naminio 
gydymosi nuvykau pas nuo
latinį šeimos gydytoją. Jis, 
ištyręs ligą, įšmirkštė į 
lanką penicilino ir, parašęs 
receptą ir duodamas jį 
m^n, pasakė: parėjęs namo 
atsigulk į lovą ir pagulėk 
apie trejetą dienų, ir viskas 
bus gerai...

Tačiau liga nė kiek nėjo 
geryn... Už savaitės laiko 
nuėjau vėl pas tą patį gy
dytoją. Jis vėl, ištyręs ma
no ligą, davė du šūvius stip
resnių antibiotikų, many
damas užmušti mano plau
čiuose biaurią infekciją... 
Negelbėjo nė tie gydymai. 
Tuomet daktaras pavedė 
mane gydyti savo broliui 
profesoriui, kuris moko ki
tus daktarus medikalinėje 
kolegijoje. Tam profesoriui 
irgi nenusisekė pagydyti 
mano krūtinės infekciją. 
Ilgai jiedu, broliai daktarai, 
varė į mano kūną įvairiau- 

yiius vaistus. Pagaliau jie 
atsisakė mane gydyti. b Vė
liausia jų diagnozė pripa
žino, kad aš turįs angliaka
sių dusulį (miners’ asth
ma). Jie žinojo, kad aš 
buvau dirbęs daugelį metų 
kietosios anglies kasyklose.

Aš tą diagnozę paneigiau, 
manydamas, kad mainierių 
dusuliai pasireiškia palaips
niui per ilgą laiką, o aš ap
sirgau staiga. Nuvykau į 
miestavą sveikatos stotį, 
kur gydo džiovininkus. Ten 
nuėmė mano krūtinės X- 
spindulių nuotrauką ir vė
liau plaučių specialistas, 
nuodugniai ištyręs mano 
sveikatą, pasakė, kad aš 
džiovos ženkų neturįs, bet 
mano plaučius naikina mai
nų dusulys. Porą kartą 
nuvykau pas kitą gydytoją, 
kuris gerai susipažinęs su 
^mainierių dusuliais, nes 
pats dirbęs mainose mokslo 
pertraukomis. Jis irgi pri
pažino, kad aš jau sergu 
mainierių dusuliu. Tai jau 
net 4 daktarai pripažino 
mane sergančiu nepagydo
ma liga, kuri daugelį dar 
stiprių ir jaunų vyrų be 
laiko nuvarė į kapus.

Aš vis dar nenustoju 
vilties. Nuvykau pas savo 
pažįstamą gydytoją, kuris 
irgi jau daugelį metų pro
fesoriauja paskil b u s i o j e 
medikalinėje kolegijoje. Šis 
daktaras profesorius p e r 
porą savaičių panaudojo 
geriausius mediką 1 i n i u s 
gydymo būdus, bet be pa
sekmių ... Jis irgi pareiš
kė, kad mano plaučiuose 
mainierinis dusulys jau to
li pažengęs ir pagydyti ne
begalima. Aš, jo žodžius 
išgirdęs, nusiminiau ir p ra

ndėjau liūdėti, m ą s t y d a - 
mas: ot, dar norisi gyventi 
ir veikti, o dabai* atrodo, 
kad jau po visko.

\ Prieš išėjimą iš kabineto, 
daktaras mane susistabdė.

liškai ir net tampa darbin
gais.

Ligoninėje yra 3 mainie
rių kambariai su apie 16 lo
vų. Vieni nespėja išeiti, 
ateina kiti. Mainierių uni
ja užmoka ligoninei už gy
dymą. Tačiau priežiūra ge
ra ir maistas geras.

Atėjusi slaugė pašaukė 
mane į deguonio kvėpavi
mo kambarį, bendrai su še
šetu mainierių, kurie atro
dė i gyvus nabašninkus, 
nors, matyti, ant jų kūno 
sudėties, kad .būta milžinų. 
Aš tą deguonio kvėpavimo 
gydymą imdavau per ištisą 
savaitę 4 kartus per dieną 
po 20 minučių laiko. Pa
galiau krūtinėje infekcija 
išnyko ir sveikata žymiai 
pagerėjo. Tuomet gydyto
jai nuėmė dar vieną X-spin- 
dulių nuotrauką, kuri aiš
kiai parodė dešiniajame 
plautyje didoką guzą (tu
morą). Tada kitokios išei
ties nebuvo, kaip tik iš
plauti.

Aš priėmiau naujieną nuo 
gydytojo labai ramiai. Gy
dytojas mane ramino, kad 
mano kūno sistema gana 
stipri ir gali atlaikyti bet 
kokią operaciją. Nuvykus 
į operacijų kambarį, mane 
prašnekino' lietuvė slaugė. 
Netrukus jinai su didele 
adata įšmirkštė marinan
čių vaistų į abidvi rankas. 
Kol aš užmigau, tai ta juok
darė slaugė krėtė visokius 
šposus lietuviškai, ir aš 
smagiai besijuokdamas už
migau. Man daugelis sakė, 
kad prieš operaciją reikia 
be baimės užsilaikyti ra
miai.

Operacija tęsėsi 5 valan
das. Išbudęs iš apmarini- 
mo jaučiausi gerai. Protas 
blaivas, ir nejaučiu jokio 
skausmo, nors chirurgo 
įpiovimąs gana ilgas, per 
pusą nugaros į šoną. Ant
rą dieną po piovimo slaugė 
ištraukė mane iš lovos ir 
privertė vaikščioti 10 minu
čių. Viskas gerai ėjosi, tik 
noras valgyti išnyko.

Ketvirtą dieną po opera
cijos, trečią valandą naktį, 
suėmė mane baisūs skaus
mai. Mat, apmarinamas iš 
kūno jau išgaravo. Išlipęs 
iš lovos vaikščiojau per ko
ridorius ir verkiau, kaip 
mažas vaikas. Rimtai gal
vodamas, kaltinau save, 
kad, sulaukęs senatvės, pa
sidaviau tokiems dideliems 
piau s t y m a m s, ir dabar 
turiu kentėti didžiausius 
skausmus. Bet laikui bė
gant, kuomet viskas sugijo, 
s u n e. rmalėjo, pradėjau 
džiaugtis, kad daviau chi
rurgui išpjauti mano plau
tį. Juk ir be vieno plaučio 
galima gyventi ir pasiten
kinti gyvenimu. Tik di
džiausia mano laimė buvo 
tame, kad plautyje vėžio li
gos ženklų nesurasta.

Aš savo rašiniu netaikau 
savo operaciją reklamuoti, 
bet informuoti skaitytojus 
apie kai kurių eilinių dak
tarų ir specialistų, profe- 
rių žioplumus. Nes dauge
lis jų įkalba žmonėms ne
samas ligas, kaip ir m a n 
penki daktarai įkalbėjo 
mainierių dusulį, kurio ten 
nebuvo.

Šie faktai aiškiai paro
do, kad rimčiau susirgus 
reikia eiti j ligoninių klini
kas, kur daktarai suras ir 
teisingai pasakys, kas kūne 
negera. . .

J. Kazlaaskas

Sako: Jeigu nori, tai aš 
tave pasiųsiu į Jeffersono 
ligoninės kliniką, kur gy
do mainierių dusulius. Aš 
su pasiūlymu sutikau ir 
buvau jam dėkingas. Už 
trejeto dienų nuvykau į 
Jeffersono ligoninę ir ga
vau lovą prie dusulingų 
mainierių. Per pusantros 
savaitės nedavė jokių vais
tų, vien tik darė įvairiau
sius tyrimus. Net ir bronko- 
skopą įkišo per gerklę į 
plaučius. Po nuodugnaus iš
tyrimo, ligoninės gydytojas 
man pasakė, kad aš jokios 
mainierių ligos neturįs, kad 
aš turįs kronišką plaučių 
infekciją, kurią galima bus 
pagydyti be operacijos. 
Mat. taip nutarė savo susi
rinkime daktarai. Šioje įdo
mioje gydymo įstaigoje vie
no arba kelių gydytojų 
sprendimai mažai tebereiš
kia. Beveik dėl kiekvienos 
svarbesnės ligos gydymo 
arba darymo operacijų vi
suomet susirenka apie 15 
ar 20 daktarų ir po disku
sijų pareiškia, ką su ligo
niu daryti, kaip jį gydyti.

KAIP JEFFERSONO 
LIGONINĖJE GYDOMI 

MAINIERIŲ DUSULIAI
Nuo prasidėjimo anglies 

kasimo laikų niekas nesi
rūpino mainierių dusulio 
gydymu. Mainierių gydy
mas prasidėjo antrojo pa
saulinio karo metu, kuomet 
mainierių unija (U. M. W. 
of A.) įsteigė sveikatos 
fondą, o Philadephijoje 
Medikalinės kolegijos ligo
ninėje dr. Putnic susidomė
jo mainierių ligų gydymu. 
Šis daktaras pirm utinis 
prailgino mainieriams am
žių nuo vienerių iki penke- 
rių metų. Pirmutinio gy
dymo metodai buvo tokie:

Daktaras su bronkoskopu 
į š m i r kšdavo ligoniui pro 
kvėpavimo vamzdelį vaistų 
tiesiai į plaučius .ir, kiek 
palaukęs, vėl ištraukdavo 
laukan su daugybe purvo iš 
plaučių. Po išvalymo aukš
tutinės plaučių dalies,' li
gonis pasijusdavo daug stip
resniu ir pra dėdavo vėl 
normališkai gyventi... Ta
čiau šiandien mainierių du
sulius gydo masiškai. Yra 
keli tam tikslui kambariai, 
kuriuose pristatyta deguo
nie (oksigeno) tankų. Prie 
tų tankų prijungia gumi
nius vamzdelius su rodyk- 
liais, kiek spaudimo reika
linga duoti ligoniui, įkve
piant deguonį į plaučius. 
Pačiame viduryje kvėpavi
mo vamzdelio randasi švie
sus plastikinis indas, į ku
rį slaugė įvarvina po kelis 
lašus skirtingų vaistų. O 
tie vaistai, kvėpuojant, pa
sikeičia į garus ir bendrai 
su oksigenu įtraukiami į 
plaučius. Tie lašai su de- 
guoniu gaivina plaučius ir 
atliuosuoja dulkes ir kitus 
įkvėptus žalingus tirštimus. 
Po keleto gydymų praside
da švelnus kosulys, ir li
gonis išspiaudo daug pur
vo iš krūtinės, ir neužigo 
sveikata pradeda gerėti. 
Atsiranda noras valgyti, ir 
pradeda geriau miegoti. Vi
sa veido išvaizda giedres
nė. Kai kuriems mainie
riams reikainga viena sa
vaitė gydymui, o kitiems 2 
arba 3 savaitės. Daugeliui 
reikalinga atnaujinti gydy
mą už pusmečio arba metų 
ir dažnai atkartoti. Dusu
lio nė vienam neišgydo, tik 
pagerina sveikatą tiek, kad, 
kurie mainieriai nebegalėjo 
pereiti skersai gatvę, o po 
gydymo vaikščioja norma
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Budapeštas. — šeši aust
rų kariai buvo įsiveržę per 
sieną į Vengrijos pusę.

Havana. ■— Atvyko Bul
garijos delegacija, kuri tar
sis prekybos reikalais.

Yucaipa, Calif.
Spalio 3 d. mus aplankė 

maloni viešnia, tai draugė 
Ksavera Karosienė iš Oak- 
lando, lietuviams žinoma 
kaipo viena iš daugiausia 
pasidarbavusių dėl darbi
ninkų gerovės. Karosienės 
pagerbimui Šatai surengė 
jaukų pokylį savo gražioje 
rezidencijoje. Linksma bu
vo matyti mūsų tautietę, , 
čia Amerikoje augusią, bet 
nenutolusią nuo lietuvių ir 
taip puikiai protaujančią 
darbininkų reikaluose. 
Mums didelis pasididžiavi
mas! <

Draugė Karosienė nese
niai lankėsi Tarybų Lietu
voje. Ji žinojo, kas įdo
miausia patėmyti toje bai
siai karo nualintoje šalyje, 
bet šiandien jau prisikėlu
sioje ir net toli pralenku
sioje Smetonos laikų gyve
nimą. Karosienė Lietuvoje 
matė daug dirbtuvių, ku
rios jaukiai įtaisytos, su gė
lynais ir su vaikų lopše
liais, kuriuose dirbtuvėse 
dirbančios motinos gali sa
vo vaikus kas dvi valandos 
matyti. Ji plačiai Lietuvoje 
apžvelgė apšvietos reika
lus. Visi vaikai lanko mo
kyklas, ir tie, kurie turi ga
bumų, gali siektis aukštojo 
mokslo. Jiems ne tik kad 
už mokslą nereikia mokėti, 
bet dar valdžia juos viskuo 
aprūpina. Tai kas gi geriau 
begali būti!

Mes linkime d. Karosie- 
nei geriausios sveikatos ir 
energijos.

M. Mack

Detroit, Mich.
Iš KITŲ MIESTŲ 

ATVAŽIUOJA
Dabar jau galiu pranešti 

visieths detroitiėčiams ir 
apylinkės miestų ir miestu
kų lietuviams, kad parengi
mas “Best of Music” lapkr. 
6 d. bus toki, kokio Detroi
te dar nebuvo. Tikimasi, 
kad buv. Lietuvių Svetainė
je nesutilps publika. Rengė
jai jau gavo “peklos” nuo 
tūlų žmonių, kad jie nepaė
mė kokios nors didelės au
ditorijos dėl to parengimo. 
Kai Radijo Kliubas anais 
laikais turėdavo parengi
mus Lietuvių Svetainėje, tai 
būdavo sutelpa apie 800 
publikos. Bet dabar jau yra 
žinių, kad atvažiuuos nema
ža grupė žmonių iš Roches
ter, N. Y. Taipgi yra gautas 
pranešimas iš Los Angeles, 
California, kad iš ten at
skris orlaiviu grupė losan- 
geliečių į Detroitą, į tą pa
rengimą. O ką jau bekalbėti 
apie artimesnius miestus 
Michigano, Indianos ir Ohio 
valstijų. Aišku, kad tų vals
tijų visi gyvi ir sveiki lietu
viai bus Detroite lapkr. 6 d.

Iš Clevelando ir Toledo, 
Ohio, taipgi yra žinių, 
atvyks skaitlingos grupės 
lietuvių. Visi interesuojasi 
Kanklių Choru ir jų daina
vimu. O kiek dar atvažiuos 
iš Chicagos! Tos skaitlinės 
dar nežinome, bet aišku, 
kad, apart Chicagos Kank
lių Choro, bus daug ir sve
čių iš Chicagos. Taigi, atro
do, kad Detroitą “užka
riaus” kitų miestų lietuviai.

O kaip su detroitiečiąis? 
Visi sąmoningi žmonės ren
giasi dalyvauti “Best of 
Music” parengime.

Bet yra svarbus dalykas 
pasitikti Chicagos Kanklių 
Chorą lapkričio 5 d., prieš 
tą didelį parengimą, Detroi
to Lietuvių Kliube. Tai bus 
surengtas banketas chica- 
giečių pasitikimui. Bilietus 
j banketą įsigykite iš anks
to; galite gauti pas Kliubo 

bartenderius ir pas valdy
bos narius. Banketo bilietai 
prie durų nebus duodama.

Mes detroitiečiai laukia
me didžiausių iškilmių su 
Chicagos Kanklių Choru.

Mikas

Philadelphia, Pa.
Prasidėjus rudenini a m 

sezonui ir atvėsus orams, 
kimba prie veiklos ir mūs 
LLD 10 kp. veikėjai. Suži
nojau, kad jau suruošta ro
dyti Dr. Stanislovaičio Lie
tuvoje trauktus nejudamus 
paveikslus. Bus parodyta 
kas tik įdomiausia ir svar
biausia amerikiečiams lie
tuviams pamatyti... Svetai
nė jau pasamdyta: Lietuvių 
2530 N. 4th St. Prasidės 7 
vai. vakare. (Bet kurią die
ną? — Red.). Įėjimas $1.00.

Daugelis LLD 10 kp. na
rių dar neatsiėmė knygos 
‘ Mišios jau pasibaigė”. O 
jau centras prisiuntė kitą 
šių metų knygą — R. Mi-

Filmus rodys Jonas Grybas ir Klemensas Briedis 
iš Ozone Park, N. Y.

LAISVES 
AUKSINIS JUBILIEJUS
1961 m. 5 d. balandžio sukanka 50 metų 

kai leidžiamas laikraštis Laisve

Atžymėkime A u k s i n į Jubiliejų 
Sustiprinimu Laisves Finansiniai

' . 'i . . t • • ■ • • • « |

JUBILIEJAUS ATžYMĖJIMAS PRASIDĖJO 1960 METAIS SU SPALIO 
1-ma DIENA IR TĘSIS IKI 1961 SAUSIO 31-MOS DIENOS / I

Ruoškime kultūrines sueigas: paskaitas, koncertus ir kitokius pobūvius bei pra
mogas. Sueigose darbuokimės gauti ‘Laisvei” naujų skaitytojų, taipgi ir finan
sinių dovanų jubiliejaus proga.

$10,000 FONDAS 1961 M. BIUDŽETO SUSTIPRINIMUI
Būtų gražus “Laisvės” Auksinio Jubiliejaus atžymėjimas, jeigu mes per šį 

vajų sveikinimais, pelnu nuo parengimų bei aukomis sukeTtumc jos finansiniam 
sustiprinimui ir jos ateities užtikrinimui $10,000 fondą.

50 Metų Sukaktim Pasveikinimas $50
Tokį sumanymą pasiūlė Ignas Klevinskas iš Scranton, Pa., “Laisvės” b-vės dalininkų 
suvažiavime. Jis pats pirmas pasižadėjo įteikti tą garbės dovaną $50. Sumanymas 
užgirtas ir vykinamas. Yra atspausdinti specialūs garbės certifikatai atžymėji- 
mui tų “Laisvės” rėmėjų, kurie apdovanos ją su $50 auksinio jubiliejaus proga. 
Pasirūpinkite įsigyti “Laisvės” rėmėjo pagarbos certifikatą.

Bus Atžymėti ir Po Mažiau Aukojusieji
X

Po mažiau aukojusieji negu $5Q taipgi bus atžymėti garbės certifikatu. Kurie 
neišgali įteikti $50 dovanos, nusistatykite patys savo dovanos sumą sulig Išgalės. 
Certifikatą gaus, - kurie aukos nemažiau $5.00. Jubiliejaus komisija tik prašo ski
riant dovąną turėsi mintyje, jog šis vajus yrk ne paprastas, bet auksinio jubiliejaus 
vaujs. Dovana turi atitikti tikslui.

Lietuvos Žmonės Myli “Laisvę”
Jūs padarysite daug gero savo draugams ir giminėms Lietuvoje, užsaky
dami jiems “LAISVĘ”. Kurie ten gauna “Laisvę” labai myli ją. Sutei
kite jiems tą malonumą, Užsakydami “Laisvę”. “Laisvės” kairia į Lietu
vą $12 metams. Prašome' vajfriihkų lankantis po namus “Laisvės” plati
nimo reikalu priminti užsakymą “Laisvės” į Lietuvą.

Stokim Į Darbą Su Pirma Diena Vajaus
Kviečiame į talką gražiam atžymėjimui “Laisvės” Auksinio Jubiliejaus visus bu
vusius vajininkus, visus “Laisvės” skaitytojus, visus apšvietą branginančius žmo
nes. Labai svarbu gauti daug vajininkų, nes nuo jų priklauso gavimas* naujų 
skaitytojų ir atnaujinimas išsibaigusių prenunfieratų Prašome kolonijų veikėjų 
ruošti parengimus ir rinkti’ dovanas bei aukas sustiprinimui “Laisvės” budžeto 
1961 metams. • .

Yra paskirta 10 dovanų Pinigais ir padalyta sekamai: 
l-ma $50, 2-ra $40, 3-cia $35,' 4-ta $30, 5-ta $25, 6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 

9-ta $10, ir 10-ta $5 \

Stokite- į kontestą ir gaukite vieną iš nurodytų dovanų. Gavimas jubiliejinio va
jaus dovanos reiškia atsi žymėj imą kaipo spaudos platintojo. Įstoję į kontėstą 
gausite nurodymus, kaip yra kredituojama punktai, ir visas kitas informacijas 
vajaus reikalu. . . ' .

1 , LAISVĖ<
Įstodami į kontestą adresuokite: > * . r.iberty Are.,

Ozofte Pafft IT, N. T.

zaros 'žvilgsnis į praeitį”. 
Tad kviečiami visi kuopos 
nariai atsilankyti į sekamą 
kuopos susirinkimą, 14 ,die
ną spalio, 1150 N. 4th St. 
7:30 v. vakare. Visi vėl gau
site po naują knygą, o kiti 
net po dvi. Girdėjau, kad 
bandoma gauti ir vienas vos 
tik sugryžęs turistas iš Lie

FILMAI IŠ LIETUVOS
PITTSBURGH, PA. — Spalio 14-tą 7-tą vai. vaka

re LDS 142 kp. salėje, 3351 W. Carson St.
Spalio 15-tą 7-tą vai. vakare LDS 160 kp. salėje.
Spalio 16-tą 2-rą vai. po pietų LDS 160 kp. salėje.
BINGHAMTON, N. Y. — Spalio 22 d. 7-tą valandą 

vakare Sokolovna salėje.
SCRANTON, PA. — Spalio 23 d. 3-čią vai. po pietų 

Lietuvių Piliečiu Klubo patalpose, 1810 Jackson St., 
West Side. .

OZONE PARK, N. Y. — Spalio 29 d. 7-tą vai. va
kare, Kultūriniame Centre, 102nd St. ir Liberty Avė.

NEW HAVEN, CONN. — Spalio 30 d. 2-rą vai. po 
pietų, Lietuvių Klubo salėje, 243 Front St.

tuvos papasakoti mums sa
vo įspūdžius.

J. K.

Pekinas. — Alžyro liau
dies valdžios premjeras F. 
Abbas vėl tarėsi su Kinijos 
vyriausybe. Jis prašo pa
galbos kovoje už Alžyro 
laisvę.



KRISLAI
( iąsa iš pirmo pusi.) 

so 13 TSRS Aukščiausiosios

sa da, svarstome įvairius 
klausimus, daug ginčijamės 
su kapitalistinio 
atstovais. Bet 
kad yra proga susitikti
įvairiu šalių atstovais, 
siartinti.

Labų dienų jums 
siems!”

pasaulio 
svarbiausia, 

su
su-

Worcester, Mass.
Aido Choras rengiasi 
“Išeivio” maršrutui

Šiemet aidiečiai po gan 
trumpos vasarinės atosto- 
stogos ėmėsi darbo prisi
ruošti vaidinimui operetės 
“Išeivio” ir surengi m u i 
LMS ILosios apskrities me
tinio koncerto.

Operetę “Išeivį” aidiečiai 
vaidins Waterbury, Law
rence ir Worcestery. Gru-

Paskutinis pakvietimas
L.A.P. Klubo rengiamas 

banketas pagerbimui F.J. 
Klastauskų jų 50 m. ženy- 
binio gyvenimo proga ir jo 
veikimo pažangiame liet, ju
dėjime įvyks šį šeštadienį, 
spalio 15 d., A. J. Kasmo- 
čiūtės svetainėje, 91 Steam
boat Rd., Great Neck, N.Y. 
Pradžia 6 vai. vakare. Ska
nus maistas, įvairūs gėri
mai, muzikantai šokiams,

Reakciniai “veiksn i a i” 
skundžiasi, kad jie “nepasi
ruošę Lietuvos bylai.” Jiems

pei vykimas į kolonijas nė-i viskas yra prirengta.
ra lengvas. Čia jau reika- i Tad mes kviečiame visus 
lingas pasiryžimas. Tai yra i atsilankyti į šį banketą ir 
žinoma iš patyrimo. Bet ap- pagerbti draugą^ F. Klaston

Lietuvos skrities kvietimas priimtas kaip veikėją mūsų judėji
“vadavimo” reikalą pada
ryti tarptautiniu klausimu. 
Jungtinėse Tautose niekas 
su jais rimtai nesiskaito.

Malonu girdėti.
Taip vadinama “Lietu

vos byla” nėra jokia byla. 
Lietuvos reikalai gražiai 
sutvarkyti. Jai sekasi. Jos 
kelias yra teisingas. Ji jau
čiasi saugiai, būdama tary
binių tautų šeimoje. Jos 
ateitis šviesi. Visos Sidzi
kauskų, grigaičių ir kru- 
pavičiu pastangos iš už tri
jų t ū k s t a n č i ų mylių jai 
š\ iesą ir laisvę atimti, ant 
jos sprando sugrąžinti ka
pitalistų, kunigų ir dvari
ninkų viešpatavimą jau pa
sibaigė nesekme.

4 J

Klerikalų spauda labai 
didžiuojasi Jokūbu Stuku. 
J,s esąs tikras specialistas 
Lietuvos reikaluose. Mat, 
tuo tarpu niekas negali jo 
pralenkti Lietuvos plūdime.

Svarbu, girdi, tas, kad Ju- 
kūbas nėra “nei nacis, nei 
dvarininkas”, o, žiūrėkite, 
kaip jam mūsų šiandieninė 
Lietuva nepatinka!

Tas tik parodo, kad tas 
mūsų Jokūbas bus papras
tas už dolerį parsidavęs 
plepalas.

ir rengiamasi prie maršru
to. Pakilusiu ūpu vaidinto
jai ir choras pradėjo pa
mokas. Bus stengiamasi 
Šimkaus muzikalinę dramą 
“Išeivį” realiai pavaizduoti 
scenoje.

Ačiū mūsų geriesiems 
kaimynams

Jau per eilę metų aidie- 
čiai turime progą vasarą 
atostogauti tik dėka to, 
kad turime gerus kaimy
nus — Hartfordo Laisvės 
chorą su jų neišsemiamos 
energijos mokytoja Wilma. 
Jokių atostogų jie neturi. 
Šilta ar šalta, saulėta ar 
ūkanota, ar audra — jų 
dainos aidi ir aidi. Jais mes 
ii- pasitikime, kad jie mūsų 
rudeninę gegužinę papuoš 
savo dainomis, o mums pri
mins, kad mūsų atostogos 
baigėsi ir kad laikas į dar
bą. Šį rudenį, kaip ir 
visuomet, jie gražiai pa
linksmino skaitlingą publi
ką mūsų piknike. Ačiū 
jums širdingai. Ačiū vi
siem, kurie prisidėjote dar
bu ir aukomis. S.

me.

Po miestą pasidairius
JAV “LABAI MAŽAI 

TURI LAIVŲ”
New Yorkas. — Jūrinin

kystės viršininkai sako, kad 
Jungtinės Valstijos turi 
“labai mažai prekybos lai
vių”. Geležies rūdos perveži
mui jos turi tik šešis lai
vus, 146,000 tonų įtalpos, tai 
randasi devintoji pasaulyje 
valstybė po pirmosios.

Jūrininkų unija sako, kad 
JAV trys ketvirtadaliai lai
vų plaukioja po Liberijos ir 
Panamos vėliavomis.

Suparalyžiuotą H. Winstoną 
perkėlė į kalėjimą

Vienas komunistų vado
vų, Henry Winston, tapo! negras, tai reikia atmesti 
perkeltas iš ligoninės į fe- visokį žmoniškumo 
bėralinį kalėjimą Danbu- 
rv, Conn.

Kaip žinia, Winstonas 
yra paralyžiuotas ir prara
do regėjimą, būdamas kalė
jime. Jis reikalingas ati
daus gydymo, norint šiek 
tiek jį pagydyti. Net ir Val
džios paskirti gydytojai, iš
tyrę Winstono sveikatos 
stovį, pareiškė, kad jis rei- 
kaligas ilgo ir atidaus gy
dymo. O tokį gydymą Wins
tonas tegalėtų gauti tik bū
damas laisvas; tik jo šeima 
ir draugai galėtų Winstona 
aprūpinti gerais gydytojais 
ir reikalingais vaistais.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris atsisako Winstona iš
leisti iš kalėjimo, o federa
linė Board of Parole taipgi 
pasakė, kad šiemet jo iš 
kalėjimo neišleis.

Tai kas gi čia—kerštavi
mas? Tik dėl to, kad Wins-

| tonas yra komunistas ir

buvo bugdomi į 
yra nelegališkas. 
siunčia protes- 
tokį Winstono

princi
pą ir kalinti jį — neregį, 
paralyžiuotą !

Winstonas buvo nuteis
tas kalėjiman, einant Smi
to įstatymu. Na, o ir pats 
Aukščiausias šalies teismas 
pripažino, kad tasai įstaty
mo skirsnys, pagal kurį ko
munistai 
kalėjimus,

Žmonės 
tus prieš
traktavimą, žmonės reika
lauja, kad Winstoną išleis
tu iš kalėjimo, kad jam bū
tų galima gydytis.

Winstono dalykas pasie
kė ir Jungtines Tautas. Kai 
kurios organizacijos krei
pėsi į . Jungtinių Tautų 
asamblėjos delegatus, pra
šydamos, kad jie įsikištų į 
šį reikalą, kad jie tartų sa
vo žodį už laisvę įžymiajam 
JAV darbininkų vadovui 
negrui.

MIRĖ
Kastantas Anskis, gyve

nęs Brooklyne, po trumpos 
ligos netikėtai 
votas Šalinsko 
84-02 Jamaica

mirė. Pašar- 
šerm eilinėj e, 
Ave., Wood- 
Bus laidoj a-

Du nubausti mirti 
elektros krėsle

Du pusberniai, Salvadoru-v 
Agron, 17 metų amž., ir 
Luis Antonio Hennandez, 
18-kos, tapo nuteisti mirti 
elektros kėdėje už žmogžu- 

į dystę. Kiti jų sėbrai, taip
gi pusbernių amžiaus, nu-

kaip 10 vai. ryto, Cypress
Hills kapinėse.

Paliko liūdesyje žmona ir teisti ilgiems metams ka
ki ti artimieji. . ~

K. Anskis buvo “Laisvės” j Sessions teisme, 
direktorius, 
gaus veikimo rėmėjas, LLD Culkin. 
185 kp. pirmininkas. 

“Laisvės” personalas reiš- n L • n
kia giliausią užūoj autą 1 DSlIlie II 311(1
žmonai ir kitiems ’artimie- 
stems šioje liūdesio valan- DdlvVILIŲ 
doje.

lėti. Jie buvo teisti General 
Bausmes 

geras pažan- > paskelbė teisėjas Gerald P.

Baigėsi ekskursijų sezo
nas. Jos buvo trys. Vi
sos trys buvo skaitlingos ir 
labai sėkmingos. Daugiau 
kaip šimtas Amerikos lie
tuvių aplankė savo senąją 
tėvynę. Visi džiaugiasi ke
lione. Visi didžiuojasi sa
vo senosios tėvynės daroma 
pažanga.

Pastebėjau, kad “BALF- 
as” teberenka aukas. Ren
ka aukas neva pabėgėliams 
šelpti Vakarinėje Vokieti
joje.

Balfas yra kunigų įstai
ga. Po maska labdarybės 
jiems sekasi pinigautis.

Visa mūsų komercinė 
spauda sušilusi giria Vaka
rinės Vokietijos atsisteigi- 
mą ir pralobimą. Tai kaip 
gali būti, kad ten per pen
kiolika metų gyveną lietu
viai dar vis reikalingi šal
pos, almužnos? Kodėl jie 
iki šiol neįsikūrė, nesusi
tvarkė, nesusirado darbų? 
Ar tai reiškia, kad jie yra 
išdykę tinginiai?

Tuo nesinori tikėti. Grei
čiau tiesa bus tame, kad 
BALFo aukomis gražiai su
sišelpia savo kišenes tie, 
kurie jį valdo, globoja, 
kontroliuoja.

Elizabeth. N. J.
PAVEIKSLAI Iš 

LIETUVOS
Bus rodomi šeštadienį, 

spalio 22 d., svetainėje, 408 
Court^St. Pradžia 7:30 v. v- 
Paveikslus rodys Dr. John 
Stanislovaitis su žmona 
Kristyna, kuri aiškins jų 
prasmę. .Tai bus pirmi to
kie paveikslai mūsų apylin
kėje. Vietiniai ir iš apylin
kės kviečiami dalyvauti.

Kviečia LLD 54 kuopa

New Haven, Conn. i čiamybes.
Policija suėmė L. McDer- 

mont, 50 metų amžiaus, jam 
bevagiant iš automobilio 
daiktus. Pas jį. surado $6^500 
vertės privogtų daiktų. Jis 
be kaucijos laikomas iki 
teismo.

GUATEMALA PAVARĖ 
AMBASADORIŲ

New Yorkas. — Guate- 
malos vyriausybė pranešė, 
kad ji pavarė iš ambasado
riaus vietos M. Rosal Bro- 
ną, kurį New Yorke suėmė 
vežant narkotikus. Jis lėk
tuvu atgabeno iš Paryžiaus 
110 švarų narkotikų. Dabar 
jis bus teisiamas, nes nete
ko ambasadoriaus nepalie-

Ambasada užsiėmė 
narkotiką įvežimu

Manhattane, ant 3rd Avė., 
speciali policija suėmė 20 
milijonų dolerių vertės nar
kotikų. Juos Pan American 

IW o r 1 d lėktuvu atgabeno 
G u a tema los ambasadorius 
D r. M. Rosal Bron ir trys 
jo pagalbininkai iš Pary
žiaus. Ambasadorius Gua
temala atstovauja Briusely-

metais New 
Pasaulinė pa
ten pat, kur 
1940 metais,

Geležinkelio policija suė
mė du vaikėzus, vieną 16 
metų, o antrą 12. Jie buvo 
padėję geležų ant bėgių. Pa
klausti, kodėl jie tą darė, 
vaikėzai atsakė: Mes norė
jome matyti kaip traukinys 
apsivers.

Tik dabar apsižiūrėjo, 
kad vietinis pavieto kalėji
mas netinkamas žmonėms 
laikyti. Jame dar nėra nei 
išviečių, v

Krautuvėje bevagiant 
daiktus areštavo dvi mote
ris iš New Yorko: Mae Cap- 
lone ir Besie Jones. Jas nu
teisė po $100 piniginės bau
dos ir po 60 dienų kalėjimo.

Sekmadienį, spalio 23 d., 
Waterburyje, 103 Green St. 
svetainėje, Worcester Aido 
choras suvaidins operetę 
“Išeivis”. Iš mūsų miesto 
daug lietuvių ruošiamės 
ten vykti. Kuo daugiau, tai 
geriau, nes Waterburis ne
toli.

Sekmadienį, spalio 30 d., 
L. Klubo svetainėje, 243 
Front St., J. Grybas rodys 
filmus, gamintus Lietuvoje. 
Pradžia 2 vai po pietų. Visi 
ir visos ateikite.

Kunca

PARSIDUODA NAMAS

Queens Village parsiduoda 7 rū
mų namas, 4 miegrūmiai, field stone 
frontas, alumino storm langai, nau
jos beržo Šėpukės virtuvėje, par
quet grindys 
su šildomas, 
ant 2 šeimų, 
tis šeimoje
Greit norime parduoti, 
tik $18,990.

Telefonas HO. 4-8491, (81-84)

ištisai visą namą, ga- 
Lengvai 
Ištaisytas 
priežastis

pertaisomas 
atikas. Mir- 

pardavimo. 
todėl kaina

1 New Yėrko' miesto apy
linkėj skraido mašės paukš
čių. Kai kurie iš jų jau 
skrenda j šiltesnius kraš
tus, kai kurie vietiniai.

Dažnai New Yorko Inter
national orlaukyje jų tiek 
pritupia ant lėktuvams nu
sileisti takų, kad sulaiko 
lėktuvus. Vienas sprūsminis 
lėktuvas tiek jų pagavo į 
savo atvaras, kad turėjo 
nusileisti ir tik per valan
dą ir pusę tuos “svečius” 
iškrapštė.

Rugsėjo 27 d. snauda pra
nešė, kad N. Y. Internatio
nal orlaukyje jau trečiu 
kartu paukščiai užkariavo 
lėktuvų nusileidimo takus.

Laivakrovių unija ir laivų 
savininkai pasirašė naują 
kontraktą. Darbi n i n k a i 
gauna algų pakėlimą po 5 
centus per valandą. Ma
žiausia alga bus $2.97 per 
valandą. Susitarimas liečia 
30,000 laivakrovių ir kito
kių prieplaukų darbininkų

New York International 
orlaukio viršininkai “pra
laimėjo karą” su paukš
čiais. Jau kelintu kartu tiek 
daug paukščių susirenka, 
skraido ore, laksto visur, 
sutupia ant lėktuvų nusi
leidimo ir pakilimo takų, 
kad tenka sulaikyti lėktuvų 
skrajojimą.

BROOKLYN-OZONE PK.
LLD 1 kp. mitingas įvyks 

spalio 14 d., 7:30 vai, 102 
St. ir Liberty Avė. Turime 
svarbių reikalų svarstyti. 
Gausite antrą* knygą. Lauk
sime visų. Valdyba

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Jis, kaip ir kiti diploma
tai, naudodama^ diplomatų 
bagažų neliečiabiybę, atvežė 
110. svarų narkotikų, 
policija ture 
juos sulaikę

Bet 
į ir, mieste 
Ja narkoti

kus vežėsi dviemįs automo
biliais.

IŠVYKO NASSERIS

Antradienį jau išvyko 
namus Nasseris, Jungtinės 
Arabų Respublikos prezi
dentas, ir Tito, Jugoslavijos 
prezidentas. Nasseris iš
skrido lėktuvu, o Tito iš
plaukė italų laivu “Leonar
do da Vinci”.

Pirm Tito išvyko ir prieš 
jį buvo suruoštos demon
stracijos. Demonstrantai 
kaltino, kad Tito režimas 
persekioja jų gimines.

į

“The Entertainer”
Šis John Osborne ir Nigel 

Knele filmas rodomas Sut
ton teatre. Vaizduoja teat
rininkus. Tai tuos tūkstan
čius jų, kurie siekia, bet 
niekad nepasiekia teatro 
viršūnės.

Anglų žymusis aktorius 
Lawrence Olivier atlika to
kio “prodiuserio” vaidmenį. 
Jį sekioja reikalautojai at
mokėti skolas, nuomą, al
gas. Jis vaidina šauniai, 
geri ir kiti aktoriai. Įdo
mu mėgstantiems žiūrėti 
filmą apie teatrininkus.

<‘It Happened in 
Broad Daylight”

Baronet teatre rodomas 
šveicaro Wechslerio gamin
tas intriguojantis filmas 
parodo mūsų laikų baisią 
blogybę — grobstymą ir žu
dymą mažų mergaičių. Sy
kiu smerkiama ir tokia 
teisdarybė dėl kurios ne
paisymo žūva nekaltas įtar
tasis asmuo, o tikrasis kal
tininkas pasilieka tykoti ki
tos aukos. Ir jis tyko...

6 p.—Laisvė (Liberty)— Antrad., spalio (Q?t) 11, 1960
?

Apie 1934-1965 mm. 
Pasaulinę parodą 
1964-1965

Yorke įvyks 
rodą. Ji bus 
buvo 1939 -
Flushinge, tik užims kelis 
kartus didesnį plotą. Prie 
parodos pasiruošimas eina 
sparčiai. Linkui jos bus nu
vesta naujų automobiliams 
vieškelių, esami praplatinti, 
is Naujosios Anglijos pusės 
statomas dar vienas tiltas.

Miestas yra suorganiza
vęs New York World’s Fair 
1964-1965 korporaciją. Ji 
parodos įrengimui įdės $98,- 
300,000. Tam reikalui jau 
Užtraukė $67,0,00,000 pasko-

Užsienio valstybės ir pri
vačios kompanijos savo pa
viljonų įrengimui dar įdės 
$500,000,000, o gal ir dau
giau. Paroda atsidarys 
1964 metais gegužės 1 d.

JAUNŲ PIANISTŲ 
KOMPETICIJA

Spalio 12-tos vakaro 8 
vai. Carnegie Hall įvyks 
pianistų kompeticija. Ge
riausiam skiria $1,000 do
vaną ir progas išstoti su 
žymiais orkestrais. Publi
kai įžanga nuo $1.85 iki $6. 
Rengia Leventritt Fundaci
ja, tarpe kurios buvusių 
kompetitorių yra ir jau 
paskilbusysis Cliburn.

MALE & FEMALE
Pardavėjai. Vyrai ir moterys. Ge

rai žinoma laisniuota firma, išdirba 
amerikoniškus reikmenis. Mokame 
aukštą nuošimtį už pilną laiką ar 
nepilną. Nėra skirtumo amžiuje. 
Išmokiname kaip būti pardavėjais. 
Proga greitai pakilti darbe. Kreip- 
kites INDUSTRIAL INCOMES, 
INC., OF NORTH AMERICA, 505 
5th Ave., N. Y. 17, MU. 7-4161. .

L.M. Sąjungos Centro Ko
mitetas rengia iškilmę pa
gerbimui kompozitoriaus 
Prano Balevičiaus. Įvyks 
sekmadienį, spalio 16 dieną, 
2*30 po pietų, 102-02 Liber
ty Avė, Ozone Park, Kultū
rinio Centro svetainėje. v

Nors Pranas Balevičius 
jau treji metai kai yra iši
ręs, bet L.M.S. Komitetas 
pastatė jam paminklą tik 
dabar.

Taigi, prašom visą publi
ką sueiti į svetainę 2:30 po
piet ir iš ten važiuosime į 
kapines atidengti Balevičiui 
paminklą. Prie kapo Jonas 
Juška pasakys keletą žo
džių ir paskaitys trumpą ei
lėraštį, o Jurgis Klimas 
trauks paveikslus.

Taip pat kalbės Rojus 
Mizara.

Po to grįšime atgal į sve
tainę ir turėsime pro
gramą, kurioje dai n u o s 
Amelia Jeskevičiūtė, Elena 
Brazauskienė, Aido Moterų 
kvartetas ir pats Aido cho
ras.

Beje, katrie turite auto
mobilius, tai prašom atva- 

Bet pats Jack pareiškė, i Prįe salės ir padęt 
*4 • < • . r i nHvnrrti 'nnnlilzn i Punvncc?

Dar viena dovanėlė
“Darbui”

Urugvajiečių laikraščiui 
’’Darbui”, jo sidabrinio ju
biliejaus proga, pasveikin
ti įteikė $5 dovaną Juozas,

Dėkojame!

Pasitrauks jis, ar 
nepasitrauks?

Spauda skelbia, kad Man- 
hattano prezidentas Hulan 
E. Jack žada pasitraukti iš 
savo vietos. Prokuroras 
Frank S. Hoganas, mat, 
pasakė, jei Jack iš tos vie
tos pasitrauks, tai j i s, 
prokuroras, neatnau j i n s 
prieš jį bylos.

Kaip žinia, Manhattano 
prezidentas yra kaltinamas 
tūlais pinigiškais ‘neaišku
mais”. Jis jau buvo teisia
mas, bet džiūrė dėl jo sura
dimo kaltu nesusita i k ė. 
Tuomet Hoganas nutarė 
užvesti prieš Jack kitą by
lą ir jį ir naujo teisti.

kad spauda apie jo pasų 
traukimą rašanti netiesą. 
Na, ir žinok tu žmogus, jei 
nori!

Gaisragesiai pikietavo 
miesto rotušę

Niujorko miesto gaisra
gesiai masiškai pikietavo 
miesto rotušę, reikalauda
mi pagerinti jų darbo sąly
gas ir pakelti algas. Prieš 
juos buvo išstatyta polici
ja. Buvo nemaža triukšmo.

Po dviejų dienų pikieta- 
vimo gaisragesiai pasakė: 
dabar visuomenė jau pa
matė, ko mes norime, tai 
daugiau nebepikietuosime 
miesto rotušės.

Gyvenimo pr o d u t a m s 
kylant, pragyvenimui vis 
sunkėjant, pasirodo, net ir 
gaisragesiai, kurie yra 
miesto tarnautojai, kovoja 
už geresnes sąlygas. Kitaip 
ir negali būti!

Mirė vys-Albany, N. Y.
kūpąs Frederick L. Barry.

“LAISVES” METINIS

KONCERTAS
Jau laikas žinoti visiems, kad “Laisves” 

metinis Koncertas įvyks sekmadienį

Lapkričio 6 November
Pradžia 3-čią valandą popiet

Schwaben Hali
474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus iš anksto prisirengti atsilankymui į 
koncertą, prašome pasikviesti jr savo draugus 

ir pažįstamus atsilankyti į šį kotneertą.

nuvežti publiką į Cypress 
Hills kapines, kurios randa
si netoli.

Kviečia LMS Komitetas

Kas radote?
Prajusio šeštadienio va

karą “Laisvės” salėj pames
ta ar kam paskolinta ir ne
sugrąžinta plunksna su ini
cialais AC. Jei kas rado
te, malonėkite priduo
ti “Laisvės” raštinei.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadieni, spalio (Oct. 12 d., 7:30 
vai. vak., Laisvės svetainėj.

Kurie dar negavote antros kny
gos, 
kite

ir pasiim- 
(81-82)

PA. i

būkite susirinkime 
knygą. Valdyba

PHILADELPHIA,
Prašau visas Lietuvių Literatū

ros Draugijos 6-tos apskrities kuo
pas pilnai pasiruošti vykimui į ap
skrities konferenciją, kuri jvyks 
spalio (Oct.) 23 d., 12 vai. dieną, 
Lietuvių klubo salėje, 339 E. 4th 
St., Chester, Pa. Po konferencijoj 
bus draugiška vakarienė 5 valandą.

Pastaba: Šiai konferenciijai pa- - 
tartina pamiršti senojo papročio 
formalumus kas link išrinkimo de
legatų, pagal kuopos narių skaičių. 
Kviečiami atvykti ištisų kuopų na
riai, be jokių ceremonijų... Kviečia
mi atvykti ir LDS nariai, kaip sve
čiai... Užtikrinu, kad visi būsite 
patenkinti šioje konferencijoje. Tad 
kviečiama visa pažangioji bendruo
menė atsilankyti.

LLD 6 Apskr. sekr.
J. Kazlauskas (81-82)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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