
LAISVĖ
Semi-Weekly

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park 17, N. Y.

Tel. Michigan 1-6887

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Ja- 
maca, N. Y., under 
the Act of March 3, 
1879.

No. 21

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY PRICE 10c A COPY

Ozone Park 17, N. Y. Antrad., kovo (March) 14, 1961

I A ISVE-UBER'H
D u kar tsa vai tinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
Kanadoje ................    $10.00
Kitur užsienyje ..........................  . $12.00
Jungtinėse Valstijose ................. $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

* * * * * METAI 50-ji

KRISLAI
Suzana B. Anthony
Kaip su prostitucija?
Amerikai būtą naudingiau 
Amžiaus vidurkis
Kaip skriaudą atitaisyti?

— Rašo J. Gasiūnas —
Kova 8 d. visame pasaulyje 

minima kaip Tarptautinė Mo- 
•Rterų diena. Pažangiosios ame

rikietės lietuvės Įvairiuose 
miestuose taipgi šią dieną vie
nokiu ar kitokiu būdu atžy
mėjo.

^.merikoje kova už lygias 
moterims teises su vyrais jau 
prieš daugeli metu prasidė
jo. Viena pioniere kovoto
ja buvo Suzana B. Anthony. 
Nepaliaujamai jinai darbavosi 
per virš 50 metą, 
už moterims teisę
balsavimuose. Bekovodama ji
nai mirė 1906 m. kovo 13 d.,

ko vodama 
dalyvauti

Tiesa, jai neteko sulaukti 
tos dienos, kai Amerikos mo
terys laimėjo balsavimo tei
ses. Tai buvo padaryta 1919 
m. Konstitucijon įdėtas 19-ta- 
sis priedas, suteikiąs moterims 
balsavimo teisę.

Suzanos B. Anthony pra
dėta kova, taigi, nenuėjo 
veltui. Neveltui ji 1872 m. 
prote stuodama Rochesterio 
mieste sykiu su vyrais daly
vavo rinkimuose ir už tai bu
vo areštuota ir kalinama.

Šiuo metu Jungtinių Vals
tijų moterys jau turi lygias 
balsavimo teises, bet pilnos 
lygybės vistik jos dar neturi. 
Tiek respubli ko n ų partija, 
tiek demokratų retame atsiti
kime pastato moterį kandida
tu. Kongrese tik kelios mo
terys. Senate tik pora moterų. 
Vyrai visur dominuoja. Nei 
vienos moters Kenedžio kabi
nete. .Daugelyje darbaviečių 
moterys tebėra diskriminuoja
mos, joms žemesnės algos už 
tuos pačius darbus mokamos.

Kova už • moterų lygybę su 
vyrais, taigi, nesibaigė su bal
savimo teisių iškovojimu. Tai 
bendra visos liaudies kova 
prieš visokią nelygybę, prieš 
darbo žmogaus išnaudojimą, 
jo civilinių teisių varžymą.

Ką gi jūs galite pasakyti 
apie tokį smarkų sumanymą? 
Philadelphijos mieste vasario 
mėn. “grand jure“ (prisaikin- 
tieji teisėjai) nutarė rekomen
duoti savo miestui legalizuoti

Azijos valstybės 
nori taikos Laose

“Laisvės” vajaus pasekmės
Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų, atnaujini

mui išsibaigusių prenumeratų užsibaigė, čia paduodame 
Diplomatai ir militariai j l)askutinius lezultatus.

specialistai sako, kad Wash
ingtone vieni nori, kad JAV 
daugiau duotų militarinių 
specialistų ir ginklų Bouno 
Oumo “valdžiai”. Kiti nu
mato pavojų, nes prieš šią 
intervenciją išstotų Azijos

Premijas laimėjo šie kontestantai:

— $50.00 laimėjo: 
Baltimore, Md. .
— $40.00 laimėjo:

Punktai

Atleido dar 70,000 
auto darbininkų

Detroitas. — Chrysler i Yra sulaikoma ir visa ei- 
Corp. uždaro dar šešis au-llė kitur mažesnių auto ga-

i

tinės Valstijos sulaikytų 
pagalbą Bouno Oumo “val
džiai”.

Čiang Kai-šekas išsisu
kinėja ir sako, kad jis pasi
ims saviškius iš Burmos, 
Thailando ir Laoso, bet tik 
tuos, kurie “savo valia su
tiks išvykti”. Tas reiškia, 
kad jo banditai pasiliks ten 
ir darys puolimus ant bur- 
miečių ir laosiečių.

Pnompenhas. — Burmos 
ir Kambodžos valstybės, 
kurios rubežiuojasi su Lao
su, laikosi neutrališkos po
zicijos, reikalauja, kad 
Čang Kai-šekas ištrauktų 
savo banditus iš Burmos, 
Thailando ir,.Laoso; o Jung-

valstybės ir Laose užsilieps
notų ilgas karas, kuris ne
būtų lengvas Jungtinėms 
Valstijoms.

Laoso vyriausybė prieša
kyje su Phouma sako: Lao
se būtų taika, jeigu tik 
Jungtinės Valstijos nesikiš
tų i šalies vidaus reikalus 
ir neremtu Bouno Oumo 
“valdžios”
sistatę Laoso žmonės.

prieš kurią nu-

TSRS mokslininkai ruošiasi 
į erdvę iššauti žmogų

Maskva. — Tarybų Są
jungos mokslininkai vėl iš
šovė “erdvių laivą”, kuria
me radosi šuo “Černiuška”, 
kitokių gyvūnėlių ir me
džiagų. “Erdvių laivas” 
skraidė aplinkui Žemę, • o 
kada buvo jam duotas sig
nalas, laivas laimingai nu
sileido ant Žemės. “Čer
niuška” yra sveika ir links
ma. Kitus gyvūnus moksli
ninkai tyrinėja.

Žymus TSRS aviacijos 
vadas V. Kokkinakis pa
reiškė : netrukus pasaulis 
daug išgirs apie pirmąjį 
Erdvių laivą”.

Profesorius Artobolovs- 
kis sako: “Mes esame įsiti
kinę, kad į erdvę pakilęs 
pirmasis žmogus,
Tarybų Sąjungos žmogus. 
Bet mes ne tik ruošiamės 
pasiųsti žmogų į erdvę, bet

tai bus

pirm to norime būti tikri, 
kad jis saugiai sugrįžtų ant 
žemės”,

Tai jau buvo ketvirta
sis TSRS “Erdvių laivas”, 
iššautas po 1960 m. gegu
žės 15 dienos.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų erdvių tyri
mo mokslininkai pasiuntė 
TSRS mokslininkams pa
sveikinimą su nauju laimė
jimu erdvių užkariavime. 
Amerikos moksli n i n k a i 
mano, kad Tarybų Sąjun
gos mokslininkai jau arti 
to, kad gali iššauti žmogų 
į erdvę. Atrodo, kad “Čer- 
niuška” nusileido ant “Že
mės” jau su visu “Erdvių 
laivu”. TSRS mokslininkai 
nemini kapsulės, kurioje 
šuo būtų nusileidęs, bet sa
ko: “Mes pasiekėme žy
maus pagerinimo — ‘Erd
vių laivo’ kontrolės”. c

A. Goldbergas patarė 
unijoms netylėti

J. Goldbergas, JAV Darbo 
sekretorius, kalbėjo AFL- 
CIO Tarybos posėdyje. Jis 

gwlizavimui pritarėjų gauna-i sakė, kad darbo unijos ne-

Šį mėnesį susirinkusi “grand 
jure“ šį klausimą vėl svarsto. 
Atrodo, kad prostitucijos le-

na nemažai “aukštosios luo- 
irios“ rateliuose. Aiškina, kad 
vistik šiuo metu prostitucijf 
bujoja nelegaliai ir plečia tarp 
žmonių lytines ligas. Legalizuo
ta prostitucija, sako jie, būtų 
sukontroliuota. Prostitutės bū
tų gydytojų priežiūroje.

Nesuprantama, kaip prisai- 
kintieji teisėjai šiuo metu 
drįsta net kalbėti apie pros
titucijos legalizavimą, kai so
cialistiniuose kraštuose 
iš pamatų išnaikinta?

• tai sena moterų pavergimo 
begėdingo išnaudojimo liel 
na, kurią teks visiškai 
doti visame pasaulyje.

jinai 
Juk 

ir 
lieka- 
palai-

privalo atsidėti tik ant 
Kenedžio vyriausybės, bet 
ir pačios turi veikti nedar
bo ir kitais klausimais.

Goldbergas sakė: JAV 
vyriausybė kišasi į unijų 
reikalus ir jas kritikuoja, 
tai taip pat ir darbo unijos 
privalo kištis į vyriausybės 
veiklos planus ir, matyda
mos reikalą, kritikuoti.

Reakcinis New Yorko 
ly News“ smarkiai 
prez. Kenedžio administraci
jos pritarimą tartis su Tary
bų Sąjunga tiesioginiam tarp 
New Yorko ir Maskvos lėktu
vais susiekimui. To laikraščio 
Redaktoriai teigia: bene bus 
Kenedžio nusileidimas Chruš- 

4&čiovui už tai, kad Chruščio
vas išleidęs iš kalėjimo du nu-

“Dai- 
peikia

Los Angeles, Calif. —Be
darbis William Johnsonas 
gatvėje rado maišą pinigų, 
kuriame buvo $240,000 po
pieriniais. Jis juos perdavė 
policijai. Pasirodė, kad pi
nigus pametė iš šarvuoto 
pinigų apsaugai automobi
lio kada vežė į kitą banką. 
Pinigų savininkai davė 
Johnsonui darbą.

JAV didina armijos 
ir marininkp kiekį

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų karininkai 
paveikė į prezidentą Kene
dį ir didina armijos i r ma- 
rininkų jėgas. Armija bus 
padidinta 55,000 vyrų. Joje 
jau bus 925,000 vyrų, suor
ganizuotų į 17 divizijų. Ma- 
rininkų korpusai bus padi
dinti 25,000 vyrų, tai jie tu
rės virš 200,000 vyrų.

Tuo pat laiku karo orlai- 
vyne yra 815,000 vyrų, jū
rų laivyne — 618,000. Dar 
yra jėgų kraštų apsaugo
je ir kitose dalyse. Tai 
bendrai JAV karo tarnybo
je yra virš 3,000,000 žmo
nių.

Sewanee, Tenn. — Mirė 
protestantų vyskupas R. B. 
Mitchell.

Pnompenhas. — Laoso 
liaudiečiai numušė 3 JAV 
lėktuvus, kuriuos buvo da
vusios Bouno Oumo “val
džiai”. Liaudiečiai užėmė 
Salą Pou Kouną, Muongą- 
Kassą, suėmė * amerikinių 
kanuolių ir daug sunkveži
mių.

1- ma dovaną 
A. žemaitis,
2- rą dovaną -
Brooklyno vajininkai ..........................................
3- čią dovaną — $35.00 laimėjo:
Waterburio vajininkai ......................................
4- ą dovaną — $30.00 laimėjo.’
New Jersey valstijos vajininkai ..........................
5- ą dovaną — $25.00 laimėjo:
Los Angeles vajininkai ..........................................
6- ą dovaną — $20.00 laimėjo:
Miamės vajininkai .................................................
7- ą dovaną — $15.00 laimėjo:
Philadelphijos vajininkai ......................................
8- ą dovaną — 12.00 laimėjo:
Pittsb.urgho vajininkai ........... ...............................
9- ą dovaną — $10.00 laimėjo:
S. Penkauskas-J. Blažonis, Lawrence-Lowell, Mass.
10- ą dovaną -— $5.00 laimėjo:
Worcester!© vajininkai ..........................................

Rochesterio vajininkai ...........
G. Shhnaitis, Brockton, Mass. 
Chicagos vajininkai .................
So. Bostono vajininkai ...........
Great Necko vajininkai 
LDLD Moterų 20 kp.,

Binghamton, N. Y................
Clevelando vajininkai ...........
V. Taraškietnė,

San Francfsėx>, Calif.
J. Patktis, New Haven, Conn.
M. Uždarinis, Norwood, Mass.
Chester, Fa....................
Scranton, Pa..................
New Britain, Conn.
L. Til wick, Eastern, Pa.
Plymouth, Pa.................

3538
3362
3196
3091
3002

2399
2312

. 2168 

. 2115 
1452 
1400 
1384 
1314 

. 1088 
996 

Vera SmalstlertO, Detroit, Mich. 994

15,099

tomobilių gaminimo fabri
kus, kurie randasi Detroite, 
Newark, Del., St. Louis ir 
Kompanija palei d ž i a iš 
darbo 12,000 auto darbinin14,888 ku_ V

12,549 i
i skelbe, kad ji uždaro sky- 

10,764 |iaus> kur buvo gaminama
• Buick, Oldsmobile ir Pon- 

3 013 tiac automobiliai, ir atlei-i
I džia iš darbo 42,000 darbi-;

6,087 i ninkU-
Chevrolet automobi 1 i u 

gamintojai paskelbė, kad 
sulaiko jų gaminimo fabri
kus Janesville, Wis., ir St. 
Louise.

6,082

4,830

3,672

3,658

P. Dambrauskus, 
Haverhill, Mass...................
Vilkauskas, Nashua, N. H. 
Kralikauskas, 
Lawrence, 
Na r a va s, ! 
Puidokas, 
Valinčlus, 

Elz. čelklenč, 
A. Navickas,
A. Apšegjenė, Auburn, Me, 
LLD 188 kp
P. J. Andersoai, Rochester, N. Y. 
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass....................
C. K. Urban, Hudson, Mass.

Kuzmickas, Girardville, Pa. 
Aranuk, Detroit, Mich.........

P. Paserskis, Baltimore, Md.

764

K.
S.
A.

A.
M.

minimo 
džiama 
ninku.

W.P.

fabrikų ir atlei- 
tūkstančiai darbi-

Reutheris, automo
bilistų unijos prezidentas, 
sako, kad atleidimas auto-

General Motors Co. pa-i . darbinin-
■ kų bendrai žymiai padidins 
nedarbą mūsų šalyje.

GERAS ĮSTATYMAS
Trenton, N. J.—NewJer- 

j sey gubernatorius Rober
tas B. Meyner pasirašė 
įstatymą, kad streiko me
tu neleistina iš kitų valsti
jų atvežti streiklaužių. Už 
tą įstatymą kovojo darbo 
unijos.

Nedarbas ir Jungt. Valstijų 
užsienio prekybos politika

, Mass. ...............
Shenandoah, Pa.
Ruinford, Me.
Pittston, Pa. .....
So. Boston, Mass.
Haverhill, Mass

Detroit, Mich

710
666

466
446
354

. 322
314

. 300

288
218
120
108

.. 72

A. žemaitis gavo 30 naujų skaitytojų (J. Smalens- 
ko pagalba) ir atnaujinimų.

Brooklynui pasidarbavo su naujais skaitytojais seka- 
Tąsa 5-tame pusi.

Lotynų Amerikos Kongresas 
įsteigė Taikos skyrių

Mexico City. —Pasibaigė 
Lotynų Amerikos liaudies 
kongresas. Jame dalyvavo 
virš 2,000 delegatų. Kong
resas priėmė apie 150 rezo
liucijų įvairių šalių ir įvai
riais klausimais.

Lotynų suvažiavimas nu
tarė įsteigti pastovų Loty
nų Amerikoje Pasaulinio 
Taikos Kongreso skyrių 
(sekretorijatą). Pasaulinis 
Taikos Kongresas dabar 
turi tris sekretoriiatus, tai 
yra, Oslo, mieste, Norvegi
joje; Pekine-Kinijoje ir

o Lotynų 
bus ketvir-

kongresas 
Jis pasisa-

Rytų Berlyne, 
Amerikoje jau 
tas.

Lotynų šalių 
buvo vieningas,
kė už kovą išlaisvinimui 
šalių, kaip . politiniai, taip 
ir ekonominiai.

Kongresas pasisakė prieš 
karo sąjungas, savo rezo
liucijoje pareiškė: “Mes 
šaukiame žmones prie tai
kos, pasmerkimo karo są
jungų ir likvidavimo Šiau
rinės Amerikos karinių ba
zių Lotynų Amerikoje”.

Jungtin. Valstijos ir 
Pakistano valstybė

Pakist a n eKaračis.
jaučia m a s nepasitenkini
mas Jungtinių Valstijų pa
galbos politika. Ind i j a i 
Jungtinės Valstijos jau da
vė už $3,700,000,000 viso
kios pagalbos.

Pakistanas eina su Vaka
rais, priklauso prie SEATO 
karo sąjungos, bet Jungti
nės Valstijos jam pagalbos 
davė dar tik už $1,300,000,- 
000.

Pakistane prasidėjo “at
šalimas” linkui Vakarų po
litikos ir ^artėjimas” su

Rytais. Jis jau pasirašė su 
Tarybų Sąjunga prekybos 
sutartį, gaus aliejaus ir iš 
TSRS kredito $30,000,000. 
Jis yra linkęs pradėti dery
bas su Kinija sienos demar
kavimui.

Pakistanas atsiskyrė nuo 
Indijos. Jis užima 364,740 
ketv. mylių plotą ir tūri 
apie 86,000,000 gyventojų. 
Bet jis yra padalintas į Ry
tinį ir Vakarinį. Viena val
stybės dalis yra už 1,000 
mylių atstos nuo kitos —vi
duje tarp dviejų Pakistano 
dalių yra Indija,

Washingtonas. — Arthur 
J. Goldbergas, JAV Darbo 
sekretorius, paskelbė, kad 
su kovo pradžia buvo 5.- 
705,000 bedarbių, o jų skai
čius nuolatos auga. Jis sa
kė, kad su balandžio 1 die
na nedarbo apdrauda pasi
baigs 720,000 dabartinių be
darbių.

Betgi yra žinoma iš pra
eities, kad tikrumoje bedar
bių yra daug daugiau. Ne
seniai darbo departamento 
viršininkas Ewan Clague 
paskelbė, kad jie neturi ži
nių apie tuos bedarbius, ku
rių nedarbo apdrauda pasi
baigė, ar jie gavo darbą, ar 
ne, apie darbininkus, kurie 
nepaėjo po nedarbo apdrau
da, kurie sau dirbo ir dar
bininkus tik dalinai dirban
čius ir pensininkus neteku
sius darbo. Reiškia, bedar-

bių skaičius yra daug di
desnis.

Nedarbui pastoti kelią 
galima dar daugiau besi- 
ginkluojant. Ta politika jau 
atvedė mūsų šalį į nedarbo 
krizę. Kovoti prieš nedar
bą galima tik tuojau pra
dedant plačią viešųjų dar
bų programą, trumpinant 
darbo valandas, o paliekant 
darbininkams tas pačias al
gas, ir panaikinant užsienio 
prekyboje suvaržymus.

Aišku, kad Kinija, Tary
bų Sąjunga ir kitos socia
listinės šalys dar daug pirk
tų iš Jungtinių Valstijų, 
jeigu nebūtų tų suvaržymų. 
Tatai duotų mūsų šalies 
darbininkams darbų. Mums 
atrodo, kad Kenedžio vy
riausybė daro klaidą di
dindama apsiginklavimą ir 
varžydama prekybą su so
cialistinėmis šalimis.

Šiaurės Vietnamas 
plečia industriją

Hanojus. — šiaurės Viet
namo Liaudies respublika 
vysto industriją. Hanojaus 
miestas 1945 m. turėjo tik 
135,000 gyventojų, o dabar 
jau turi virš 600.000. Su Ta
rybų Sąjungos ir Kinijos 
pagalba pastatyta daug di
delių fabrikų.

' Paakstinimui žmonių in
dustrial on, Hanojaus darbi
ninkai turi veltui gyvenimo 
namus, elektrą, vandenį 
medikalę pagalbą ir 10 die
nų apmokamų vakacijų.

Čionai matosi apsčiai ru
sų ir kinų technikų. Vietna
mas šimtus savo jaunuolių 
pasiuntė mokytis į Tarybų 
Sąjungą ir 1,000 į Kiniją.

Šiaurės Vietnamas nepri
klausomybę išsikovojo tik 
prieš septyneris metus. Jis 
užima 127,000 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi 28,000,- 
000 gyventojų.

Laoso liaudiečiai 
laimėjo pergalę

Pnompenhas. — Po šešių 
valandų žiaurios kovos 
Liaudies armija sumušė re
akcininkų jėgas ir užėmė 
Sala Poukhouno miestelį.

Į Kambodžą atvyko deši
niųjų generolas Nosovanas 
tartis su Laoso premjeru 
P'houma baigimui karo La
ose. 1960 m. gruodyje reak
cininkai priešakyje su gen. 
Nosovanu pradėjo karą 
prieš Phoumos vyriausybę 
ir pagrobė Vientianę.

Vientiane. — Bouno Ou
mo “valdžios” kareiv i a i 
traukiasi. Laoso liaudiečiai 
paėmė Sala Phou Khouno 
miestelį.

Santiago. —Čilės vyriau
sybei nepatinka JAV politi
ka prieš Kubą.

Talinas. — Estijos Aukš
čiausias teismas nuteisė su
šaudyti žmogžudžius hit
lerininkus Ralfą Gerretsą, 
Janą Vijką ir Ainą Erwiną ‘ 
Merę. Du pirmieji prisipa
žino kaltais ir prašo dova
nojimo jiems gyvasties, o 
Mere randas Anglijoje.
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1 Jiems nepatinka Quadras
; LIETUVIŠKŲ “VEIKSNIŲ” spaudai nepatinka 

naujasis Brazilijos prezidentas Janio Quadros. Nepatin
ka jis jiems vyriausiai dėl to, kad Quadros pareiškė, 
kad jo vyriausybė atsisakys pripažinti Pabaltijo fašisti-

1 nių valdžių liekanas—‘‘ambasadorius”. Jis žadėjo jiems 
'•pasakyti “ajukš!”

Prezidentas Quadros, mums rodosi, nusitarė veikti 
savystoviškai, nepriklausomai nuo Wall stryto. Jis, atro
do, nepasidarys amerikinio kapitalo pastumdėliu.

' : Kad taip bus, Quadros parodė savo santykiuose su
JAV specialiu pasiuntiniu A. Berle, kurį prezidentas 
Kennedy ten buvo pasiuntęs. Su Berle jis kalbėjosi tik 
trumpai ir formaliai; jam nerodė jokių nuolankavimų, 

1 nešliaužiojo prieš jį ant pilvo, kaip darydavo kitos Bra- 
į zilijos valdžios.

A. Berlė kadaise, dar Roosevelto laikais, buvo JAV 
ambasadorius Brazilijoje. Jis tuomet “įprato” matyti, 
kaip prieš jį nulankavo ano meto Brazilijos valdžia. Jis 

' turbūt tikėjosi, kad ir dabar taip bus. Bet, jo nelaimei, 
j taip nebuvo: Brazilijos prezidentas pasakė jam trumpai 
» Jr storai: nežiūrint, kad Eisenhoweris nutraukė diplo- 
( matinius ryšius su Kuba, mes jo pavyzdžiu neseksime; 

mes palaikysime draugiškus santykius su ta revoliucine 
šalimi. Washingtonuutai gali nepatikti, bet Lotynų 

. Amerikos žmonės kitaip į tai žiūri, negu Washingtonas.
.... Quadros pareiškė, kad jis žada sumegzti diplomati- 

\nius ryšius ir su socialistinėmis valstybėmis, ypatingai 
su Tarybų Sąjunga ir Kinijos Liaudies Respublika. Ki
tais žodžiais, Quadros parodė, kad jankiai kapitalistai jo 

..už nosies nevedžios. Jis daro tai, kas geriausia Brazilijos 
liaudžiai, ko liaudis trokšta.

Dėl viso to vienas “veiksnių” laikraštis pareiškia: 
“Quadroso kritikai lygina jį su.buv. Argentinos diktato
riumi Peronu. Kiti sdko, k'ad jisai pila vandenį ant ko
munistų malūno...” » . . ■

Tie Brazilijos prezidento kritikai, matyt, yra tokie 
patys, kaip ir lietuviškieji “veiksniai”, kurie bando pro
gresą atgal pasukti. Bet tai jiems nevyksta ir nepavyks!

Taikos Kongresas Meksikoje
KAI ŠIUOS ŽODŽIUS skaitytojas skaitys, Lotynų 

Amerikos taikos šalininkų Kongresas jau bus pasibaigęs.
Kongresas tęsiasi (šiuos žodžius rašant) Meksikos 

j sostinėje, Meksikos mieste. Jame dalyvauja virš 2,000 de- 
1 legatų, suvykusių iš visų Lotynų Amerikos respublikų; 

dalyvauja ir Kinijos Liaudies Respublikos, Tarybų Są
jungos bei kitų socialistinių kraštų broliškieji delegatai.

Ką šis Kongresas konkretaus nuspręs, dar nežino
me. Atrodo, kad bus įkurtas koks nors Taikos Komite
tas, kuris kreips ypač didžiulį dėmesį į organizavimą tai
kos šalininkų Lotynų Amerikoje, gins taikos reikalą, 

. sies savo darbą su viso pasaulio taikos šalininkų veikla.
i .... Žymėtina tai, kad apie šį taikos šalininkų kongresą

Jąbai šykščiai rašo JAV kapitalistinė spauda. Kai kurie 
' ,. laikraščiai Kongresą tiesiog ignoruoja. Tūliems laik

raščių redaktoriams, tarnaujantiems doleriui, pats žodis
■ . “taika” atrodo kaž kokia pabaisa. Tokia “taktika” toji 

spauda parodo tikrą savo veidą—imperialistų ir karo 
i. troškė jų lekajų veidą.

Mums rodosi, Lotynų Amerikos respublikų taikos 
šalininkių Kongresas yra labai svarbus, ir jis suvaidins 

’ didžiulę rolę.

-Teisėjas Clark aiškinasi
JAV AUKŠČIAUSIO TEISMO teisėjas Tom C. 

’Clark aną dieną sakė kalbą Columbia universiteto teisių 
-'fakulteto studentams Niujorke. Jis kalbėjo apie piliečių 
/laisves ir šalies saugumą bei įstatymus, .saugojančius 

salį. ' s • ,
Tom C. Clark, atsimename, yra buvęs JAV justici

jos (teisingumo) departamento sekretorius (ministras). 
Jis daug dirbo “subversyvių” gaudymui ir jų baudimui. 
Jis visaip puolė komunistus ir kitus pažangiuosius Ame
rikos piliečius.

Bjauriausia ir žiauriausia taktika valdžios buvo taį 
vJ<uri organizacija tau nepatinka, tai įdėk ją į “subversy- 
r.vių sąrašą”, tada tą sąrašą paskelbk ir . įsakyk fabri

kams, visokioms darbo įmonėms, valdžios1 įstaigoms, kad
* neduotų darbų bei tarnybų tiems asmenims, kurie toms 
'organizacijoms priklauso, o jeigu yra tokių tų organiza-

* fiįjų narių, kurie dirba,—išmest juos iš darbų.
Daugybė pažangiųjų organizacijų ir buvo paskelbta 

*' “subversyvėmis.” Tūkstančiai nekaltų žmonių baisiai dėl 
ja nukentėjo.

Dabar tas pats Tom C. Clark sakė: “Dabar aš gal- 
"voju: gal būt mes turėjome duoti toms organizacijoms 
progą pasiteisinti pirmiau, negu jas dėjome į tuos sąra-

’Matote, kada Clark prisipažino daręs, klaidą—po to, 
kai tūkstančiai nekaltų žmonių buvo išniekinti, pažemin
ti ir iš darbų išmesti’

Kas ką rašo ir sako
SIŪLO MESTI LAUKAN

Ne viskas, matyt, ramu ir 
lietuviškųjų smetonini n k ų 
fronte. Brooklyno “Vieny
bėje” tūlas P. L. siūlo mes
ti laukan Tautinės Sąjun
gos pirmininką Eugenijų 
Bartkų. Jis esąs niekam 
vertas žmogus. Savo laiku 
jis iš Tautinės Sąjungos 
“išėdęs” Juozą Tysliavą ir 
ponią Olienę. Bartkus esąs 
didelis kerštinčius. Netgi 
Bartkaus paslaugos per rin
kimus republikonams dar 
tik pakenkusios Niksonui.

Panašaus “vilko bilieto” 
esąs užsitarnavęs ir Brook
lyno lietuvių republikonų 
lyderis Vytautas Abraitis. 
Jis irgi, matyt, yra nusi
dėjęs Tysliavai .

SAKO, DAR GALIMA 
GAUTI NAUJŲ NARIŲ

LDS organas “Tiesa” 
kreipiasi į narius su primi
nimu, kad būtinai reikia 
verbuoti naujus narius į 
Susivienijimą. Džiugu, gir
di, kad “pastaruoju laiku 
eilėje LDS kuopų pradėjo 
pasireikšti geresnis nusi
statymas kas liečia pasi
darbavimą naujų narių įra
šyme.” Kaip žinia, “per il
gą laiką buvo labai klaidin
gas supratimas eilėje kuo
pų, būk dabartiniu laiku ne
galima gauti naujų narių.” 
Su tokia “filosofija” reikia 
griežtai kovoti.

“Tiesą” rašo:
Dabar jau pradėjo naujų 

tariu gauti ir tokios kuopos, 
kurios per suvirs desėtką pra
eitų metų neįrašė nė vieno 
ąąujo bario. Ir iš tų kuopų 
ateina į centrą : , pranešimai; 
kad Štai visai mažomis'. ■ pa
stangomis -gavo 'Vieną kitą 
■naują narį.. Tiesa, sako,- tam 
pagelbėjo naujos narystės.ąp- 
likacijos. Mat,, dabar, t pagal 
naujas aplikacijai;‘‘viki' nauji 
nariai priimami be daktaro 
egzaminacijos kaip. į apdrau- 
dos, taip ir j pašalpos įkyrių. 
Nėra abejonės, kad naujos’ 
narystės . aplikacijos žymiai 
pagelbsti naujus narius įrašy
ti. Aplikantas išpildo aplika
ciją, sumoka duokles bent už 
vieną mėnesį — . ir viskas.

Bet čia ne vien aplikacijos 
dalykas.

Kaip atrodo, naujosios ap
likacijos paakstino LDS kuo
pų' veikėjus pradėti nors šiek 
tiek pasirūpinti naujų narių 
įrašymu. Ir kurie tik pra
dėjo tuomi rūpintis, surado, 
kad ir ne su didelėmis pastan
gomis galima gauti naujų na
rių. Jiems atėjo į mintį, kad 
tas ir tas dar nepriklauso 
prie LDS: o galėtų būti nariu. 
Štai tas ir tas turi vaikų, ku
riuos būtų galima įrašyti į 
LDS vaikų skyrių. Reikia pa
kalbinti įsirašyti, paragin
ti įrašyti savo vaikus, žiūrėk, 
tuojau ir gauna vieną kitą 
naują narį.

Aišku, kad gavimą naujų 
narių į. Susivienijimą ap
sunkina tas faktas, jog 
pensininkams jo durys jau 
uždarytos, jie jau per seni. 
Betgi yra labai daug antro
sios ir trečiosios kartos lie
tuvių, kuriems Susivieniji
mo durys plačiai;, atidary
tos. Kaip tik tos dvi kar
tos ir sudaro derlingiausią 
dirvą verbavimui naujų na
rių į šitą taip gerai tvarko
mą savišalpos organizaciją.

LIGONIS AR 
išdykėlis?

Nuo seniausių laikų žmo
nės suka galvą ir bando su
prasti kas yra alkoholi
kas ir ką su juomi daryti. 
Vieniems jis sugedęs, išdy
kęs žmogus, kitiems — ligo
nis.

Čikagietis med. dr. J. A- 
domavičius griežtai teigia, 
kad. alkoholikas yra ligonis, 
ir tiktai ligonis, kurį reikia 
ne barti bei. smerkti, bet

gydyti. Jo apdūmojimai, iš 
tikrųjų įdomūs. Smarkusis 
gydytojas rašo:

Alkoholizmu, kaip ir vėžiu 
ar skrandžio žaizda, gali sirg
ti visų luomų žmonės — gy
dytojai, biznieriai, ' specialis
tai darbininkai, valdininkai, 
mokytojai, artistai, namų ruo
šos darbininkai-ės, pardavėjai, 
profesoriai, advokatai, rašyto
jai, dvasiškiai, paprasti dar
bininkai ir kriminalistai. Ne 
visi jie stokoja inteligencijos, 
charakterio, atsa k o m y b ė s 
jausmo ar moralės. Alkoho
lizmo šaknys gali būti fizinės, 
pajautų ar socialinės bei iš 
visų trijų po truputį sumai
šytos. Dar daug Čia yra ne
aiškumų, vienok.-,žinoma, kad 
alkoholizmo ankstybasis simp
tomas yra netekimas kontro
lės — gėrimas iki apsisvaigi- 
nimo, visai to nenorint. Ne
laimė, kad sveikieji žmonės 
to nesupranta ir tikros nelai
mės ženklą laiko priimtinu, 
net pajuokauja, ir net pramo
gą sau sudaro iš tikro žmo
gaus vargo. ■-

Alkoholikai gali pasitaisyti. 
Tik čia būtinas žmonių pasi
keitimas — supratimas, kad 
iš p radini u alkoholizmo 
ženklų negalima juokauti, bet 
tokį žmogų reikia skubiausiai 
reikiamai gydyti. Tik čia, 
kaip ir kiekvienoj ligoj, rei
kia pažinti ankstyvuosius li
gos ženklus ir pradėti gydy
ti. Ankstyvųjų alkoholizmo 
simptomų nesuprasdami, žmo
nes juos juokais praleidžia. 
Todėl alkoholikai paprastai 
pradeda gydytis tada, kai jų 
liga jau esti toli pažengus. 
Su ja tada, panašiai kaip su 
toli pažengusiu vėžiu, sunku 
susigaudyti. Todėl dar šian
dien Visų sveikų žmonių at- 
sin'cšimas link alkoholikų pri
valo. pakisti —alkoholiką li
goniu reikia mums visiems im
ti laikyti. Tada laiku visi al
koholikai bus pradėti gydyti. 
Nė sakyti nereikia — tada ir 

^gydympį .pasėkoj bys . nepąly- 
gmahiąn geresnėj f.-j ■A • ■

Ligonį, žinoma, reikia gy
dyti.- Bet alkoholikas nėra 
paprastas ligoms^, Tik, vie
nas kitas alkoholikas pasi
duoda gydymui. Ką daryti 
su Jokiais, kurie, save skai
to už tave dai;; daug pro
tingesniais ir.iapie jokį gy
dymąsi nė klausyti nenori. 
Gal pats dr. Adomavičius 
galėtų patarti, ką reikėtų 
daryti su tokiais šios rūšies 
ligoniais?

TIK VELNIAS IR 
VELNIAS

Brooklyno pranciš k o n ų 
“Darbininko” redaktoriai 
yra tikrai įsimylėję į velnią 
ir visiškai pamiršę savo die
vą. štai tik viename numery
je tik 2-jų ilgų straipsnių ant
raštės, “Žaliasis velnias at
ėjo išpažinties” ir “Velnias 
ir vagis.” O su žiburiu ieš
kodamas visame 8 puslapių 
laikraštyje nerasi nė vienos 
antraštės su dievu arba 
apie dievą.

TSRS komunistai 
keičia programą

Maskva. —\ Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
suvažiavimas įvyks spalio 
17 d. Partija jau paskelbė 
naują Konstitucijos ir pro
gramos turinį. Šie partijos 
dokumentai iki suvažiavi
mo bus diskusuojamd ir tai
somi.

Partijos dokumentai at
žymi sekamus pamatinius 
pasaulyje pasikeitimus:

(1) TSRS jau nėra ap
supta vien kapitalistinių 
valstybių, nes socialistinė 
santvarka gyvuoja beveik 
pusėje pasaulio. (2) Sėcia- 
listinis pasaulis įgavo 
sprendžiamą jėgą. (.3) Ta
rybų Sąjunga iš atsiliku
sios, šalies dabar jau už
ima pasaulyje pirmąją vie
tą technikoj moksle.

Iš atsiminimų
Rašo J. Strižauskas '

1902 metų birželio 17 d., 
atsisveikinęs saviškius, lei
dausi į kelionę ,į Ameriką, 
kaip ir daugelis kitų laimės 
ieškotojų. Kelionė buvo ne
nuobodi ir neilga. Už 11-os 
dienų pasiekėme Ameriką, 
New Yorko uostą. Pirmą 
naktį teko nakvoti “Kasle- 
garnėje.” Naktis buvo la
bai įdomi. Prisiėjo gulėti 
ant suolelio. Tas nebūtų 
jau taip įdomus dalykas, 
jeigu nebūtų buvę vabalų. 
Tie vabalai buvo taip di
deli ir man baisiai atrodė. 
Apie miegą nė negalvojau.

Taip ir prabėgo pirmoji 
naktis Amerikoje, ir pradė
jau galvoti: Jei taip bus 
visada, ką reikės daryti? 
Važiuoti atgal nėra pinigų. 
Prie naujo gyvenimo reikės 
prisitaikyti.

Anksti rytą išgirstame 
per garsiakalbį pranešimą, 
kad visi tie, kurie turi ad
resus, pas ką važiuoja, bū
tų pasirengę. Girdi, visi 
būsite nuvežti i vietą. Taip 
ir buvo: už 10 valandų į ta
pau nuvežtas į mažą ąng- 
liakasyklų miestelį Dickson 
City, Pa., ir apsistojau pas 
dėdę Jurgį’ Surmaitį, kuris 
jau turėjo nuosavą namu
ką.

Man prisimena pirmieji 
dėdės žodžiai: “Juozai, pa
taikei atvažiuoti blogu lai
ku. Kasyklos nedirba, ang
liakasiai streikuoja. O ka
da pradės dirbti, nežinome. 
Atrodo, kad streikas gali 
būti ilgas.”

Tas mane vėl išgąsdino— 
labiau negu tie tarakonai. 
O pinigų turiu tik’ $16. 
Dėdė ramina, kad jis gel
bės pagal išgalę. Bet aš 
vis nerimstu. Matau, kad 
dėdė neturtingiausias, ket
vertas vaikų; .jiedu — šeši’ 
turi maitintis, tai ne juo

kas. Kodėl jis dar mane 
turėtų maitinti? Aš ne- 
kolieka, dar jaunas — 19 
metų, pačiame geriausia
me gyvenimo laikotarpyje, 
galiu dirbti. Bet darbo nė
ra. Kas tame kaltas? Ar 
yra kokia išeitis iš tos pa
dėties ?

Tokios mintys mane kan
kina. Aiškiai pasirodė, kad 
gyvenimas nebus toks sal
dus, kaip prieš atvykimą 
tikėtasi. Atrodė, kad teks 
nusivilti.

Bet prie gyvenimo reikė
jo priprasti. Už keleto die
nų dėdė nusivedė į unijos 
susirinkimą ir įrašė į uni
ją. ir tapau pilnateisis uni
jos narys, turįs; teisę gau
ti pašalpą, kaip ir kiti na
riai. O unija davė pašal
pos tic.nn, kuriems ji buvo 
reikalinga. Bet reikėjo eiti 
į pikiętą.

Tuomi prasidėjo gilini
masis į gyvenimą. Pradė
jau suprasti, kad darbinin
kams reikia organizuotis ir 
kovoti už būvį, kad pavie
nio kova nieko nereiškia.

Tas streikas tęsėsi 6 mė
nesius. Man teko dalyvauti 
jame 3 mėnesius ir daug 
patirti. Gavau daug supra
timo apie darbininkų kovas.

Streikas buvo ne vien il
gas, bet ir žiaurus. Viso
kiais būdais mėginta strei
ką sulaužyti. Net buvo ban
doma ' kunigus panaudoti, 
kad ragintų darbininkus 
grįžti į darbą. Bet darbi
ninkų niekas negalėjo pri
kalbinti grįžti į: darbą su 
pralaimėjimu. Jie laikėsi 
iki kova buvo pilnai laimė
ta. • ;.

Streikui užsibaigus, aš 
su dėde džiaugdamiesi ėjo
me i kasyklą dirbti. Bet ir 
tfeh, ji'ącHiŲ n£; i tail)..; Į 
galvojau. Aš vykdamas iš

Lietuvos maniau,. kad . bile 
darbą dirbti — tik baikos. 
Bet, išdirbęs dieną, paty
riau visai kita. Rankos kru
vinos, viskas skauda. Par- <» 
ėjus vakare dėdienė klau-J 
šia, kaip myliu darbą. Gė
dijausi pasisakyti, kad ne
myliu. Galvoju, kai užsi
dirbsiu užtenkamai pinigų 
sugrįžti į Lietuvą, tai tiek 
mane tematysite! Bet kada 
atmokėjau skolas ir jau tu
rėjau pinigų, kad būtų ga
lima sugrįžti, ėmė suvirs 
dvejus metus. Na, o be pi
nigų sugrįžus, vėl bus ne
gražu. Nusprendžiau dirb
ti iki turėsiu užtenkamai 
pinigų, kad būtų galima 
sugrįžus įsigyti ūkį ir apsi
gyventi. Bet tai nepavyko. 
Prie gyvenimo pripratau.

Prasideda abejonė apie 
tikėjimą. Streiko laiku, 
kada kompanijos panaudo
jo dvasiškius sulaužymui 
streiko, to miesčiuko kuni
gas Dukevičius pradėjo ra
ginti parapijonus, kad grįž
tų i darbą, ir dar gąsdinan
čiai. Žmonėse kilo nepasi
tenkinimas, ir kunigos ap- 
tilo. Mat, ir tais laikais 
jau buvo žmonių galvojan
čių, kurie žengė kartu su 
progresu irjnane pastūmė
jo gerą žingsnį pirmyn. Aš 
ir šiandien negaliu to įvy
kio pamiršti, kad žmonės 
drįso taip pasipriešinti ku
nigui. Juk tai baisus daly
kas. Jeigu toks dalykas 
ivyktų dabar, tai atrodytų 
būtinas reikalas kunigui 
pasipriešinti. Tačiau kyla 
klausimas, ar dabartiniai 
parapijonai drįstų atlikti 
tą, ką atliko prieš 58 me
tus.

Topeka, Kan. — Grįžę iš 
TSRS Jungtinių Valstijų 
lakūnai F. B. Olmstead ir 
J. R. McKone sako, kad 
pirm jų lėktuvas “RB-47” 
buvo nušautas, tai jie iš 
^viejųi kanuolių: atsišaudė į 
tarybini lėktuvą; 1 ; >
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Įdomus laiškas iš Seinų, Lenkijos
Žemiau telpantį laišką 

parašė Lenkijos Lietuvių 
Visuomeninės K u 11 ū r os 
Draugijos Centro Valdybos 
pirmininkas Algirdas 
Skripka R. Mizarai. Laiš
kas suteikia įdomių žinių 
apie Seinų apskrities lietu
vių kultūrinę veiklą. Mi
nėta Draugiją, beje, gyvuo
ja per visą Lenkiją — turi 
savo skyrius ne tik Seinų 
apskrityje, kur daugiausia 
lietuvių gyvena, o ir did
miesčiuose. Laiškas seka:

> Seinai,
1961 m. sausio 15 d.

Didžiai' gerbiamas drauge!
Jau daugiau kaip metai 

laiko prabėgo kai mes ma
tėmės ir kalbėjomės Seinuo
se, bet atrodo, kad tas įvy
ko ką tik vakap. Girdėjome 
apie Jūsų nelaimę-susirgi- 
mą sugrįžus iš Tarybų Lie
tuvos. Mes visi esame labai 
patenkinti, kad šiek tiek 
pasveikę vėl stojate prie 
darbo redakcijoje ir nesi
gailėdami savo jėgų vedate 
progr-esyvų darbą, ginki
me Jums visi kuo ilgiausių 
metų gyvavimo ir sveika
tos-

Jūsų rašytą laišką turė
jau galimybę perskaityti 
grįžęs iš Tarybų Lietuvos, 
už kurį širdingai Jums dė
kojame. Taip pat didelis 
ačiū už prisiųstas man as
meniškai dvi knygas su Jū
sų autografu. Jos pasiliks 
mano atminimui visados.

Taip pat širdingai dėko
jame už siunčiamą laikraš
tį “Laisvę”, kuri daug su
teikia mums žinių, o ypač 
daug rašo apie lietuvių gy
venimą J.A.V. ir kitose va
karų šalyse, kas mus labai 
domina, i

Esame labai dėkingi vi
soms pažangių laikraščių 
redakcijoms, kurios aprašė 
įspūdžius Adomo Kmieliau
sko iš Montreal’o, grįžusio 
iš atostogų, kurias praleido 
pereitais metais rugsėjo 
mėnesį Lenkijoje, Seinų 
apylinkėje, kur jis turėjo 
galimybę visapusiškai susi
pažinti su lietuvių gyveni
mu Liaudies Lenkijoje. Pas 
mus šiaip viskas po seno
vei.

Mūsų Draugija kas kart 
didėja, stoja į jos eiles nau
ji žmonės, o daugiausia 
jaunimas, su kuriuo daug 
lengviau vesti kultūrinį 
darbą.

Radžiučiuose ir Lumbiuo- 
se įsisteigė nauji saviveik
los rateliai. Susiorganiza
vo keletas naujų svetainių, 
kuriose jaunimas galės ves
ti kultūrinį darbą, o tuo 
pačiu galės plačiau išplėsti 
kultūrinį darbą visoje apy
linkėje.

LKVD Centro Valdybos 
Prezidiumas šiuo laiku de
da visas pastangas bendrai 
su Seinų apskrities Švieti
mo Skyriumi organizavi
mui vakarinių kursų suau
gusiems, kurie nėra baigę 
septynių klasių. Šiuo lai
ku jau veikia lietuvių kai
muose dešimt tokių kursų, 
kuriuos lanko apie 120 žmo
nių. Taip-pat padidėjo lie^ 
tuviškuos-e kaimuose žemės 
ūkio mokyklų skaičius. Da
bartiniu laiku jų yra Sei
nų apskrityje 5. Naujai su
sitvėrė trys , žemės ūkio mo
kyklos : Žvikeliuose, Lum- 
biuose ir Aradnykuose, o 
viso lankytojų šiose mokyk
lose yra 105 mokiniai.

Kas kart daugėja skai- 
; tytojų skaičius, dabartiniu 
' laiku" jų turime daugiau 
1 kaip tūkstantį, kurie skai
to lietuviškas knygas.

Paduotasis skaičius reiš
kia tą, kad mūsų jaunimas 
kas kart plačiau žiūri į 
ateitį ir stengiasi vienas už 
kitą pasiekt didesnį moks
lą, kuris yra būtinas dabar
tinėje pažangoje.

Kai dėl knygų turiu Jums 
tik tiek pranešti, kad pas 
mumis jų niekad gal nebus 
per daug, o ypač Jūsų 
spaudos knygos mums yra 
labai įdomios ir smalsiai 
visi jas skaito. Punskui ar 
kitoms kaimo bibliotekoms 
siųsti knygas manome būtų 
negerai dėl to, kad mes^ 
prie Centro Valdybos veda
me sąrašą visos Draugijos 
knygų, o paskiau skirstomi 
bibliotekoms- Todėl prašo
me siųsti mūsų Draugijos 
adresu.

Baigdamas rašyti šį 
trumpą laiškutį linkiu 
Jums asmeniškai geros 
sveikatos ir sėkmės Jūsų 
darbe.

Kitą kart pasistengsime 
parašyti plačiau.

Su pagarba, 
Centro Vald. Pirminink.

Algirdas Skripka
Kurie turite atliekamų 

lietuviškų knygų ir galite 
pasiųsti Lenkijos lietu
viams. Siųskite sekamu ad
resu :

A. Skripka
LTSK Zarząd Glowny 
m- Sejny 
woj. Bielystok, 
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“Šv. Vito šokis” išgydomas., 
bet simptomai lieka

Prezidentinė spaudos 
konferencija

NERVŲ GYDYMAS

Mes paskutiniu laiku ga
vome nuo motinos laišką, 
kuriame rašoma: “Biskis 
daugiau kaip prieš 10 me
tų dukrelė buvo gydoma 
nuo aštrios ligos Šv. Vito 
šokio. Po baigto lovoje il- 
sėjimosi per kelis mėnesius 
mergaitė galėjo eiti mokyk
lon ir apie pabaigą spalio 
mėnesio galutinai pasitaisė.

“Kas mane daugiausia 
trukdo, tai kaip išaiškinti 
šią ligą kitiems. Tūli mano 
draugai mano, kad tai yra 
nuomaro forma; kiti—kad 
sujaudinimo liga ar kūniš
ka problema. Ar jūs ga
lite išaiškinti? Aš nužiū
riu, jog jie mano, kad aš 
dengiu mergaitės kūnišką 
sužalojimą, kuomet ji fak
tiškai yra šviesi ir budri.“

Šios moters patyrimas, 
atsako Dr. Theodore K. 
Van Dellen, yra nepapras
tas, kadangi keisti simpto
mai chorea’jos gali pasilik
ti tūlam laikui. Laikui bė
gant jaunikliai galutinai 
pasitaiso, bet ouskvailyste. 
sudribimas judesiuose gali 
sugrįžti laikas nuo laiko, 
duodant sunratima. impre
sija kūniško ar jausmiško 
sukrikimo ženklą.

Chorea’ja yra reumatinė 
smegenų liga', besijungian
ti su kitu ligų manifestaci
jomis, išsivvstant iunginyj 
su nervu simptomais. Kar
tais užgarinant ir širdį.

Bėgis Šv. Vito li~os ne
paprastas. Motina ar mo- 
kvtoja mato, kad mergaitė 
lieka nervuota, arži: ji rau
kosi, išlieja pieną ir išme

R. Šarmaitis

Herkaus Manto žemėj-Kaliningrado srity
(Specialiai “Laisvei”)
Tarybų Lietuvos vyriau

sybės pavedimu rašytojas 
V. Radaitis, kultūros mi
nistro pavaduotoju V. Ja- 
kelaitis ir šių eijučių auto

 

rius 1960 m. gfudžio 13 d- 

 

išvykome į Kaliningrado 
sritį. Kelionės tikslas—už
megzti glaudesnius ryšius 
su kaimynų kultūrinėmis 
organizacijomis, susitarti 
dėl pasikeitimo mene ko
lektyvų spektakliais, kon
certais, parodomis ir t.t.

PRAEITIES PĖDSAKAI 
KYBARTUOSE

Važiuojame iš Vilniaus 
puikiu asfaltuotu plentu 
pro Kauną, Kapsuką, Vil
kaviškį, Kybartus. V. Ja- 
kelaitis rodo mums pakelė
je pasitaikančius Tarybų 
valdžios metais pastatytus 
kultūros namus, kinoteat- 
rus, klubus. Pagal savo tar
nybinę padėtį jis užsiima 

^šių įstaigų darbo tvarky
mu, dažnai važinėja į rajo
nus ir puikiai žino kaimo 
kultūrinių įstaigų padėtį.

Kybartuose V. Jakelaitis 
pasiūlo apžiūrėti, kaip vyk
sta vietos kultūros namų 
statyba. 1941 m. birželio 
22 d. pradėję veržtis į Ta
rybų šalį, hitlerininkai su
griovė daugelį šio miestelio 
pastatu, ju tarpe ir žydų 
sinagogą. Hitlerininkai ir 
buržuaziniai nacionalistai 
praėjusio karo metu išžudė 
visus Kvbartų ir Virbalio 
žydus. Sinagogos griuvė
siai jiems nebereikalingi. 
Buvo nutarta pastatą re
konstruoti, įrengti salę, 
scena, saviveiklos rateliams 
kambarius — žodžiu, pa
statyti kultūros namus, per 
kuriuos liaudyje plistų ne 
religiniai prietarai, o mok
slo žinios, švietimas.

Kultūros namai Kybar
tuose jau apdengti, išmū

ta maistą. Po to išsivysto 
neliuosnoriškas judesys gy
mio, rankos, kojų. Pastan
gos ir išgąstis padaugina 
puskvailystę, kuri matoma, 
kada jaunuolė bando val
gyti, rėdytis, ar paimti ką 
nors. Rankraštis negražus, 
kalba sukliurusi ir dažnai 
stapčiojanti. Verkia be jo
kios provokacijos, nes ji 
yra bespėkė susivaldyti.

Geriausias gydymo bū
das nuo šios ligos, sako 
daktaras, tai laikymas ser
gančio lovoje tūlą laiką iki 
jis pasveiks.

Mes šokome Šv. Vito šokį 
tik viena koja; dabar duo
sime ir kitai kojai biskį 
treptelėti.

Mano velionė sesuo Ona 
Jodaitienė, gyvenusi Gard
ner, Mass., pasiuntė savo 
9-niu metų dukrele Katriu
te i krautuvėle parnešti ko
kio maisto. Jai bebėgant 
atlėkė šuo, užšoko ant jos 
pečių ir kyštelėjo savo snu
ki į jos burnyte. Neįkando, 
bet ją . taip išgąsdino, kad 
ii parėjo namo išbalus, kaip 
drobulė.

Už kiek laiko pradėjo ją 
trūkčioti, tampyti, lyg dru
gio krečiama. Daktaro duo
ti vaistai jai nieko negelbė
jo. Dar toliau — pradėjo ir 
vandens atsirasti jos kūne
lyje. Ištraukimas jo lau
kan irgi nieko negelbėjo; 
ji- mirė 1924 metų spalio 
mėnesio pradžioje.

Gavės telegrama nuva
žiavau laidotuvėsna. Guli 
mergaitė visa išpūsta, ko
jytės storos, sakytum pridė- 

Wa^Hng*anas. — Prezi- 
dpnfps Kenedis ° ak ė kores- 
■nondontnms. kad na^idau- 
ia JAV santvkiu su Kiniia 
na^r^iimo, bet nedarys 
nusileidimu.

sodinsią mane — mažame- ti. Užtat pakelėse dar ma- 
tį sūnų. Teko ir man mes
ti mokyklą ir slėptis kai
me. Tokie buvo vokiečių 
okupacijos laikai!

SRITIES PEIZAŽAS
Nė vienas iš važiuojančių 

nesame lankęsi buvusiuos 
Rytprūsiuos. Užtat dabar 
stebimb, kaip atrodo ši se
novės prūsų žemė. Tai jos 
sūnūs, vadovaujami Her
kaus Manto, XIII amž. su
kilę apie 14 m. (1260-1274) 
priešinosi vokiečiams rite
riams, nesileisdami savęs 
pajungt. Tai buvo didvy
riška prūsų genties kova 
prieš agresorius kolonizato
rius, bet ji pasibaigė prū
sų pralaimėjimu. Įsitvirti- , 
nę pavergtoje žemėje vo
kiškieji riteriai apie 200 
metų puldinėjo Lietuvą, 
niokojo jos žemę ir gyven
tojus, kol Žalgirio mūšyje 
(1410 m.) jungtinėmis sla
vų ir lietuvių karinėmis 
jėgomis buvo ilgiems lai
kams sutriuškinti.

Lekiame gerais asfaltuo
tais Kaliningrado srities 
keliais. Jie nutiesti dar vo
kiečių valdžios. Karo metu 
šie keliai buvo visiškai su
daužyti, duobėti. Tarybų 
valdžiai teko juos iš naujo 
taisvti. asfaltuoti. Dabar 
keliu, srityje jokių karo pėd
saku nepastebėsi.

Pro mašinos lango, maty
ti medžių alėjos- Dar vo
kiečiu valdžios metais pa
kelėse. jungiančiose mies
tus ir dvarus, buvo paso
dinti medžiai, kurie ir da
bar išlikę.

Karo metu buv. Rytprū
siuose daug sodybų buvo 
sunaikinta. Iškeldinus vo
kiečius į vakarinius Vokie
tijos rajonus, daug pasta
tų dėl nepriežiūros sunyko. 
Naujai atsikėlusieji gyven
tojai ne visi spėjo kaip rei- 

į lagerį, nes kitaip — pa- kiant įsikurti, susitvarky

ryta salė, kambariai, su
statyti langai, bet iki dar
bų pabaigos dar toli.

— Namai turėjo būti šie
met baigti, o štai kiek dar 
darbo! —- jaudinasi V. Ja
kelaitis. —■ Vasarą trūko 
darbininkų: visi laisvi dar
bininkai buvo išėję uždar
biauti į Kaliningrado sritį 
— ten darbo jėgos trūksta, 
daugiau uždirba.

Važiuojame per Kybar
tus. Štai ir upelis, skyręs 
ilgus metus Lietuvą nuo 
Vokietijos- Per jį brisda
mi knygnešiai gabeno per 
sieną draudžiamą buržua
zinėje Lietuvoje literatūrą 
(“Balsą”, “Kibirkštį”, 
“Darbininkų jaunimą“, ir 
daugelį knygelių). Per jį 
1940 m. birželio 15 dieną 
pabėgo nuo liaudies pykčio 
liaudies nerinktas prezi
dentas Antanas Smetona.

— Tai štai kaip atrodo 
šis upelis! — susijaudina 
V. Radaitis. — Pamenu sa
vo tėvo pasakojimą. Praė
jusio, karo metu hitlerinin
kai jį uždarė į konclagerį— 
buvo išvežę į Vokietiją. Są
jungininkų lėktuvams su
bombardavus lagerį, kali
niai išbėgiojo. Mano tėvas 
taip pat pabėgo ir pėsčio
mis, įvairiomis transnorto 
priemonėmis, slapstydama
sis ėmė grįžti j Lietuva. 
Ant Lieponos tilto hitleri
ninkai laikė išstatė sargy
ba- Reikėjo nuošaliai bris
ti per unelį. Rodos, nedide-i 
lis upelis, o vanduo siekė 
iki pečių. Tai buvo 1944 
m. sausio pradžioje. Parėjo 
i is i Kauną sušalęs, ligotas. 
'Pailsėjo norą dienu ir išva
žiavo į kaimą slapstytis. Ir 
kaip tik laiku: po kelių die
nų atėjo gestapininkai jo 
ieškoti. Neradę prigrasino, 
kad atsiradęs tėvas grįžtų

tos kokios senos moters ir
gi ligotos kojos. Tada pa
klausiau sesers: “Kaip jūs 
vadinat šią ligą?”

—Daktaras sake, kad ji 
iš išgąsčio gavo Šv. Vito šo
kį. Kraujas vandeniu pa
virtęs, — buvo atsakymas.'

Dabar jau turime du Šv. 
Vito šokius. Pirmame šo
kyje nieko nekalbama apie 
kraujo sugedimą, tik nuro
doma, jog pasilikę simpto
mai.

Apie antrąjį šokį jau 
aukščiau pasakyta. Dabar 
kyla klausimas: Kuris yra 
bjauresnis šokis — mirtis, 
ar sušlubintas gyvenimas?

! J. N.

JAV žymiai padidėjo 
kriminalystės

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų teisingumo 
ministras (Attorney Gene
ral) Robertas Kenedis pa
skelbė, kad pereitaisiais 
metais kriminaliai prasi
kaltimai paaugo 12 procen
tų lyginant su 1959 metais.

Daugiau kriminalių pra
sikaltimų yra didmiesčiuo
se, o mažiau mažesniuose 
miestuose, o dar mažiau 
tarp farmerių.

11959 metais už kriminali 
nrasikaltima. buvo areš
tuota 2.61.2.704 asmenys, jų 
tarne. 279.110 moterys.

Tai, kas įvyko su prezi
dentine spaudos konferen
cija, yra tikras demokrati
jos pademonstravimas. Ši 
konferencija gimė, kaip vie
nas Washingtono spaudos 
veteranas išsireiškė, iš pri
puolamai statomų klausi
mų prezidentams McKin
ley, Theodorui Rooseveltui 
ir Wilsonui. Dabar prezi-, 
dentine spaudos konferen
cija pasidarė pasaulinio 

| masto ir prezidentas “gy
vai” kalba tautai per tele
viziją, o pasauliui per ra
diją.

Prezidentinė spaudos kon
ferencija pradėjo įgauti pa
vidalą Franklino D. Roose- 
velto laikais. Aplink jo 
ovaliame kabinete esantį 
rašomąjį stalą Raituosiuose 
Rūmuose susiburdavo apie 
30-40 korespondentų. J i s 
mėgdavo pasierzinti su jais, 
tačiau šalia to jis pajuto 
diskusijų vertę politiniais 
klausimais ir kasdieniniais 
įvykiais. Jų pagalba buvo 
padidintas viešas susiinte- 
resavimas ir palaikymas. 
Jo laikais korespondentai 
galėjo statyti klausimus, 
kokius tik jie norėjo, ta
čiau jie negalėjo tiesiogi
niai cituoti jo atsakymų.

Po prezidentu Trumanu 
žinių konferencija išaugo 
tokia didelė, kad ji turėjo 
būti perkelta į taip vadina
mą Indėnų Sutarčių Kam
barį (Indian Treaty Room), 

tos! apgriuvusių sodybų, 
pastatų.

Tačiau gyvenimas ir čia. 
virte verda: statomi nauji 
ir remontuojami seni pa
statai, keliais važinėja 
sunkvęžimiai, pakrauti sta
tybinių medžiagų. Arklinių 
vežimų beveik nesi m to — 
važinėja automašinos. .

KALININGRADE
Į Kaliningradą atvyko

me vakare ir apsistojome 
viešbutyje.

Į Kaliningrado sritį įėjo 
vienas trečdalis buvusios 
Rytprūsių teritorijos. Kiti 
du trečdaliai perėjo į Len
kijos Demokratinę Respub
liką. Kaliningrado sritis 
1961 m. balandžio 7 d- mi
nės savo 15 metų gyvavimo 
sukaktį.

Rytojaus dieną apsilan
kėme partijos srities komi
tete ir srities vykdomajame 
komitete. Srities vadovai 
mielai mus priėmė. Buvo 
aptartos bendradarbiavimo 
priemonės kultūrinėje sri
tyje.

Kaliningrado sritis turi 
savo dramos teatrą, rašyto
jų, dailininkų grupę. Kali
ningrade išeina rusų kalba 
du laikraščiai (“Kalinin
grado tiesa” ir “Kalinin
grado komjaunuolis”) ir 
kiekviename iš 17 rajonų 
no laikraštį. Veikia leidyk
la, kuri išleidžia knygas, 
brošiūras.

Specialiame kultūrinių 
organizacijų atstovų pasi
tarime buvo dar kartą ap
tartos įvairios galimybės 
pasikeisti dramos ir muzi
kos teatrų, operos spektak
liais, dailininkų parodomis, 
poetų vakarais, knygų pa
rodomis, laikraštinėmis, in
formacijomis. Kaliningra- 
grado kultūrinirikai paža- .............      .i ii n i i
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senajame Valstybės Depar
tamento pastatė. Čia taip 
pat visokiausi kla u s i m a i 
buvo leisti klausti, bet tie-" 
sioginis atsakymų perdavi
mas buvo uždraustas.

/
Žinių konferencija toliau 

platėjo po prezidentu Ei- 
senhoweriu. žodiniai rapor
tai buvo Baltųjų Rūmų pa
ruošti vienos valandos laike 
po konferencijos, ir tiesio
ginis atsakymų perdavimas 
buvo leistas. Tuo buvo at
žymėtas santykių tarp pre
zidento ir spaudos aukštu
mos lygis.

Su prezidentu Kenedžiu 
spaudos konferencija repre- 
tuoja tam tikru požiūriu 
tylią revoliuciją. Kaip in
stitucija, špauda daugiau 
nebestovi tarp prezidento 
ir tautos. Jos funkcija pa
sidarė didelio aparato da
limi. Jos atstovai vis dar 
laisvai stato klausimus, ta
čiau atsakymai yra duoda
mi ne vien tik jiems, bet 
visiems žmonėms, kurie tik 
sėdi prie televizijos apara
tų ar klausosi radijo.

Už Amerikos ribų atsa
kymai pasiekia kiekvieną, 
kuris tik supranta kalbą ir 
girdi konferenciją. Laik
raščių funkcija, žinoma, 
pasilieka ta pati, nes sekan
tį rytą jie perspausdina iš
tisas konferencijos pasek
mes ir prideda savo komen
tarus.

American Council

dėjo su savo pasiūlymais 
atvykti į Vilnių ir kultūros 
ministerijoje galutinai su
sitarta dėl įvairių priemo
nių įvykdymo terminų. ’ 
mo terminų.

Srities vykdomojo komi
teto vadovai muš painfor
mavo apie Kąliningrado 
miesto istoriją ir jo atsta
tymo eigą. Mirus žymiam 
Tarybų šalies veikėjui M- 
Kalininui, buvęs Kenigs- 
bergas (Karaliaučius) 1946 
m. liepos 4 d. M.’ Kalinino 
atminimui buvo pavadintas 
Kaliningradu. Dabar mies
te gyvena jau 220 tūkstan
čių gyventojų, beveik tiek 
pat, kiek ir Vilniuje. Trys 

! miesto rajonai visiškai at
statyti., o gituose dviejuose 
dar tebevyksta tvarkymo 
darbai. Mieste važinėja 
tramvajaus vagonai,, auto
busai, taksi. Veikia dvi 
aukštosios mokyklos — pe
dagoginis ir perkeltas iš 
Maskvos žuvies pramonės 
institutas. Iš buvusio Ka
raliaučiaus universiteto li
kę tik rūmų griaučiai — 
juos rengiamasi atstatyti ir 
perduoti mokyklai-techni- 
kumui.

(Bus daugiau)

Jau mirė paskutinis 
‘1. Day” įsteigėjas

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 92 metų amžiaus mi
rė Leo Bamberger, tai pas
kutinis “Labor Day” įstei
gėjas.

1882 m. grupė darbo uni
jų vadų, jų tarpe Samuel 
Gompersas, Peter McGuire, 
Leo Bamberger ir kiti susi
rinko Caledonia Hall, New 
Yorke, ir sumanė. įsteigti 
Darbo dieną (Labar Day) 
pagarbai tų, kurie kovojo 
už geresnį gyvenimą.

1894 m. JAV prezidentas 
Grover Cleveland pasirašė 
bilių, kad kiekvieneriais m. 
rugsėjo pirmąjį pirmadienį 
švęsti Darbo dieną.

Visą mūsų kūną valdo ir 
tvarko nervai. Protas, va
lia, jausmai, sąžinė charak
teris yra aukštosios nervų 
veiklos produktas.

Mūsų kūne nėra nė vie
nos vietelės, kur nebūtų 
nervų. Nerviniais audiniais 
yra pripildyta mūsų kau
kolė, stuburo tuštuma, o iš 
čia eina į visas kūno sritis 
nervų šakos, pradedant nuo 
virvelės storumo ir baig- 
nant tokiomis plonytėmis
sakelenns, kunos temato-j p.81.sidirbus reikia rai
mos tik per padidinant-1 ilsgti išsimi tj page.
sius stiklus- _ j G . m’ai Jej nesid«.o

,N« visų žmonių nervai iau h, nerving gveik 
vienodi — vienų silpnesni, * „ Elno.5įo ,orU noe5toM;o 
kitų stipresni. Netiesa, kad 
moterų nervai yra silpnes
nis negu vyrų.

Mūsų - nervai glaudžiai 
susiję su kūno sveikata.

vis blogėja, tada, pasitarus 
su gydytoju, reikia išva-

' žiuoti į poilsio namus, į ku
rortą arba pabūti ramioje,e vietoj ypač ,j.e 

susiję su kūno sveikata. Is j ^įšk J g 
kitos puses, nei-Vai turi ry-, Per d kaitjntig saulžj 
s; ir su gorimu , pasauliu, č 6asitarussu d ^ 
su kitais žmonėmis. Todėl’L, __
aplinka, žmonės mūsų ner
vus vienais atvejais stip
rina, o kitais atvejais—ža
loja.

Ką reikia daryti, norint 
turėti stiprius nervus,, kaip 
juos ugdyti? Tam tikslui 
reikia žinoti, kaip maitin
tis, kaip dirbti, kaip ilsėtis, 
kaip tvarkyti savo jausmus, 
valią, galvojimą.

Pirmiausia reikia 
tų veiksnių, kurie 
nervus. Labiausiai 
nusilpnina įvairūs 
namieji gėrimai (degtinėj 
vynas, alus), ypač naminė 
degtinė. Svaigalai ne tik 
žaloja nervus, bet neretai 
sukelia įvairias nervų li
gas, pvz., nervų uždegimus, 
paralyžių, liguistą troškulį 
kasdien girtauti, liguistą 
nuotaikos pablogėjimą., no
rą nusižudyti, kliedėjimus,- . - . - ■■. .
atminties sutrikimus, silp- taikai, reikia stengtis būti 
naprotybę. Girtuoklių šcU-linksmam. Toks susivaldy- 
mose neretai gimsta vaikai jmas isvyst° vadinamuosius

vengti 
žaloja 

nervus 
svaigi-

n-egabūs, epileptikai (sergą 
nuomario liga), švepliai, 
mikčiai, įvairūs dvasiniai 
iškrypėliai, silpnapročiai.

Nervus neigiamai vei
kia įvairių stipriai vei
kiančių vaistų ilgalaikis 
vartojmas. Tokie vaistai 
yra morfijus, apiumas, ko
kainas ir t. t. Negalima 
ilgą laiką vartoti migdan
čiųjų, skausmus raminan
čių vaistų be gydytojo prie
žiūros. Ypač atsargiai su 
vaistais turi elgtis nėščios 
moterys-

Nervams žalingas rūky
mas. Nėščioms moterims 
jokiu būdu negalima rūky
ti, nes tabako nuodai labai 
greit gadina gležną vaisiaus 
nervų sistemą, ir vaikas 
gali gimti negabus, liguis
tas.

Nervus stipriai dirgina 
pupelių kava, stipri arbata, 
gausus šokolado vartoji
mas. Reikia vengti duonos, 
iškeptos iš grūdų, kuriuo
se yra daug skalsių, nes 
skalsės yra nuodingos. Sau
gotis sugedusio maisto, 
nuodingų grybų, slyvų ar
vyšnių kauliukų.

Norint turėti stiprius 
nervus, reikia valgyti daug 
visokių daržovių. Ypač ver
tingi organizmui yra juo
dieji serbentai. Pagyve
nusiems žmonėms daugiau 
vartoti pieno ir jo produk
tų. Senyviems žmonėms ge
rai nervus gaivina varškė.

Nervų sveikatai labai di
delės reikšmės turi darbas, 
žmonių, kurie nieko nedirba, 
nuobodžauja, tinginiauja, 
nervai nusilpsta. Kiekvie
nas kūno organas nedirb
damas išsigimsta. Dirbda
mas naudingą darbą, žmo
gus jaučia moralinį pasi
tenkinimą, ir tas jausmas 
gerai veikia nervus. Ta-

čiau svarbu nepersidirbti, 
nes per didelis protinis nuo
vargis kenkia n e r v a m s. 
;Nervų pervargimas per 
daug įtemptu protiniu dar
bu, nuolatiniais rūpesčiais, 

i susikrimtimais pasireiškia 
i galvos skausmais, nenoru 
! valgyti, nemiga, bloga sa- 
I vijauta, diegliais įvairiose 
• kūno vietose ir t. t. Tokiais 
atvejais reikia negaištant 
kreiptis į gydytoją, geriau- 

i šia į nervų ligų specialistą-

ju, negalima.
Nervus gaivina geras 

oras, ypač pušynų. Nau
dinga kiekvieną rytą nors 
kelias minutes daryti plau- 

įtraukti į plaučius gryno 
oro, paskui stipriai iškvėp
ti. Taip pakartoti keletą 
kartų.

Norint turėti stiprius ner
vus, nepakanka sveiko mai
tinimosi, stropaus darbo, 
tinkamo poilsio, gero oro, 
bet dar reikia išmokti tvar
kyti savo jausmus, valią, 
jirotą. Mat, mūsų vidinis 
pasaulis yra neatskiriamai 
susietas su nervine veikla, 
su galvos smegenų darbu.

Reikia mokytis neleisti 
įsisiūbuoti jausmams. Liau
dies išmintis sako: “Nesi
džiauk radęs, neliūdėk pa
metęs.” Esant blogai nuo- 

nervinius stabdžius, kurie 
padeda užslopinti pykčio, 
pavydo, keršto ir kitus 
jausmus. Kas nemiklina 
šių nervinių stabdžių (nesi
moko susivaldyti), tas pasi
daro savo jausmų vergas. 
Toks žmogus linkęs greit 
susirgti ilgai trunkančiu 
liguistu nuotaikos prislėgi- 
mu (melancholija), proto 
veiklos sutrikimu, kliedėji
mu ir t. t.

Mūsų valingus veiksnius 
i’eguliuoja aukštoji nervų 
sistema, kaip kad irodė aka
demikas I. P. Pavlovas, o ne 
kokios nors antgamtinės jė
gos. Tuo būdu išeina, kad 
valios ugdymas yra ne kas 

kita, kaip aukštosios nervų 
veiklos ugdymas.

Reikia gyventi galvojant, 
kad mes gyvename ir dirba
me visuomenės labui, savo 
vaikų, šeimos, artimųjų la
bui. Pagal tai tvarkydami 
savo gyvenimą, ugdysime 
mūsų aukštąją nervų veik
lą, o tuo pačiu stiprinsime 
mūsų protą, valią,, jausmus, 
charakterį .

Doc. N. IndraŠius

JAV pareiškė savo 
prekybos politika

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų vyriausybei 
nepatinka, kad Anglija, 
Belgija ir Francūzija pada
rė prekybos sutartis šu 
Tarybų Sąjunga sutikda- 
mos teikti ilgam /laikui 
kreditų.

Tuo reikalu nuvyko į Eu
ropą JAV nepaprastų rei
kalų pasiuntinys A. Harri- 
manas. Jis toms šalims pa
sakė aiškiai: “kad jų tokia 
prekybos politika nesutin
ka su Jungtinių Valstijų 
politika”.
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Žinios iš Lietuvos
Pirmas lietuviškos 

konstrukcijos skaitiklis
VILNIUS. — Grupė. Vil

niaus elektros skaitiklių ga
myklos konstruktorių sukū
re naujos originalios kon
strukcijos -elektros skaitik-

I lį SO-1440.
Naujasis prietaisas yra 

du kartus jautresnis už iki 
• šiol įmonėje gamintą skait- 

tiklį SO-2 ir mažesnis už 
jį. Skaitiklis SO-1440 tar
naus 2-3 kartus Ilgiau ir 

( sunaudos 15-20 procentų 
i mažiau elektros energijos.

Šiemet gamykloje numato
ma pagaminti 50 tūkstan- 

I čių naujųjų skaitiklių.

(Įmonės konstrukto r i a i 
taip pat paruošė naują 
tropiniam klimatui pritai

kyto skaitiklio SO-2T va
riantą. Vietoje stiklinio 
gaubto jis turės metalinį.

tų stambaus miesto bruo
žų. Pradėjo veikti didelė 
automatinė telefono stotis, 
praplėstas miesto autobu
sų susisiekimas, naujomis 
“Volgomis” pasipildė taksi 
parkas. Miesto kryžkelėse 
didelių miestų pavyzdžiu 
įrengti šviesoforai.

Auga Kapsuko miestas
I KAPSUKAS. —Šis mies- 
' tas pastaraisiais metais iš- 

augo ir pagražėjo. Ypač 
pagražėjo centrinė miesto 
dalis. Čia iškilo visa eilė 
naujų pastatų — didelė 

■ dviejų aukštų universalinė 
parduotuvė, plačiaekra n i- 

/ nis kino teatras, restoranas, 
pašto rūmai, vaikų darže
lis. Sutvarkyta ir išasfal
tuota K. Požėlos vardo

> aikštė.
Žymiai išsiplėtė miesto 

butų fondas. Per dvejus 
metus buvo atiduota naudo
jimui 66 butai bendro 2080 
kvadratinių metru gyvena
mojo ploto. Šimtai miesto 
gyventojų pasistatė indivi
dualinius namus.

Kapsukas įgijo ir eilę ki

Jaunųjų etiudai
Kaunas. — Muzikiniame 

dramos teatre atidaryta 
miesto jaunųjų dailininkų 
etiudų paroda. Prieš 
spektaklį ir pertraukų me
tu prie jaunųjų dailininkų 
kūrinių susirenka žiūrovai. 
Dailės mylėtojų žvilgsnius 
ypač patraukia Povilaičio 
pei z a ž a s “Įšalę laivai”, 
Krištopaičio “Medžiai gels
ta” ir “Sniegas tirpsta”. 
Parodoje taip pat ekspo
nuojami Jankausko ir Sur
vilos etiudiniai portretai, 
Šilkaičio žiemos peizažai ir 
kitų kūriniai. Tokia jaunų
jų dailininkų paroda Kau
ne suruošta pirmą kartą.

T. Balkevičius

žuvys laivo jau nevengia
Klaipėda. — Naujajam 

“Baltijos” žvejų kolū
kio mažojo žvejybinio 
tralerio Nr. 66 kapito
nui V. Marcinkui, atėju
siam dirbti į atsiliekantį 
laivą, palikimas atiteko ne
džiugus: įgula per pusmetį 
įsiskolino valstybei keletą 
šimtų centnerių nesugautos 
žuvies.

—Mūsų laivo žuvys ven
gia, — juokais kalbėjo

rai, sveikindamiesi su nau
juoju savo vadovu.

Iš pradžių ir V. Marcin
kui nesisekė. Tačiau greitai 
įgula ėmė darniai dirbti ir 
vis dažniau pasitaikydavo 
valkšnų, kokių seniau žve
jai neištraukdavo ant šio 
tralerio denio? Metų pabai
goje suvesti rezultatai. Pa
sirodė, kad pusmetinė žu
vies sugavimo užduotis vir
šyta, bet įsiskolinimo žve
jai pilnutinai nelikvidavo— 
trūko 44 centnerių žuvies.

Šiuos metus tralerio įgu
la pradėjo stėkmingai. Nors 
nerami buvo sausio mėne
sį Baltija, žvejai užduotį 
ne tik įvykdė, bet dar. 41 
procentu viršijo. Buvęs at
siliekantis traleris, vado
vaujamas naujo kapitono 
V. Marcinkaus, kopia į pir
maujančių gretas. Įgulos 
nuotrauka patalpinta “Bal
tijos” žvejų kolūkio Garbės 
lentoje.

S. Raudys

15 milijonų į septynmečio 
Fondą

KAUNAS.—Beveik ketu
ri tūkstančiai išradėjų bei 
racionalizatorių dirba mies
to pramonės įmonėse ir sta
tybos aikštelėse. Suvesti jų 
darbo per praėjusius metus 
rezultatai. Šauniai darbuo
jasi kūrybinės minties žmo
nės. Pernai mieste buvo 
įdiegta 5,600 racionalizaci
nių pasiūlymų, kurie duoda
per metus 3.2 milijono rub
lių sąlyginės ekono m i j o s 
(naujais pinigais). Ypač 
daug nuveikė pramonės 
įmonių kolektyvai., taupy
dami elektros energiją. Jos 
sutaupyta 8 milijonai kilo-

vy- vatvalandžių.

Architektas V. Žemkalnis-Landsbergis

KAIP KOVOTI SU ORO TERŠIMU
KAMINAI RŪKSTA

Vis daugiau fabrikų ka
minų puošia mūsų žemė- 
vaizdį. Keliais ir gatvėmis 
dažniau siuva automašinos. 
Gyvenimas eina geryn, gra
žyn. Tačiau kartu su pra
monės bei autotransporto 
augimu iškyla ir sėkmingos 
kovos su oro užteršimų 
problema.

Dūmai ne tiktai užteršia 
miestus, kenkia gyventojų 
sveikatai, bet ir nuodija 
augmeniją, ardo statybines 
medžiagas.

Dūmai — tai nepilno de
gimo produkto ir oro miši
nys. Juose būna anglies ir 
sieros deginių, metano, eta
no, etileno, propileno ir kitų’ 
dujų, o taip pat azoto, de- 
gutinių medžiagų ir van
dens garų. Be to, juose yra 
kietųjų degimo produktų — 
suodžių, smulkių anglies 
dalelių. Tai juodieji dū
mai.

Deganti medžiaga jun- 
I* giasi su deguonimi. . Kai 

trūksta deguonies, nėra pil
no degimo. Tada užsiteršia 
dūmtraukio sienelės arba- 
anglis išlekia drauge su du
jomis laukan tamsių dūmų 
pavidalu.

Kai kas neteisingai mano, 
kad pilnas degimas priklau
so vien nuo kamino aukš
tumo. Labai svarbu ir pa
kura. Dažnai oras užter
šiamas nuodingais dūmais 
tik dėl to, kad neteisingai 
.įrengtos pakuros, kad ne
mokama kūrenti, neparuoš
ti pečkuriai.

KAIP VEIKIA DŪMAI 
ŽMONIŲ SVEIKATĄ
Žmogus kvėpuodamas per 

24 valandas sunaudoja 
9,000 litrų oro.

Užterštame atmosferos 
ore ypač kenksmingas yra 
sieros dvideginis. Didelę 
žalų kvėpavimo , organams

1
i
t

daro anglies deginys ir sie
ros deginiai.

Kapitalistiniuose kraštuo
se žinomi atsitikimai, kai 
piliečiai, gyvenantieji šalia 
ne vietoje įkurtų įmonių, 
buvo priversti net išsikraus
tyti dėl nepake n č i a m o s 
smarvės ir suodžių.

1952 m. Londone daugiau 
kaip 4,000 žmonių mirė nuo 
vadinamųjų toksinių rūkų, 
o iš viso nukentėjusių bū- 
vo dešimtys tūkstančių. Iš
aiškinta, kad žmonės mirš
tamai apsinuodijo, kvėpuo
dami atmosferos oru, ku
riame buvo didelė sieros de
ginių koncentracija.

Pramonės įmonių rajo
nuose daugiau sergama 
plaučių vėžiu. Tarybinio 
mokslininko Tomsono tyri
mais įrodyta, kad užteršta
me atmosferos ore yra me
džiagų, kurios gali sukelti 
piktybinius navikus ekspe
rimentinių gyvulikų orga
nizme.

Todėl pramonės rajonų 
oro gryninimas yra itin 
svarbus uždavinys. Ir visų 
pirma — suodžių pašalini
mas.

R. Rabajanco vadovauja
ma higienistų grupė nusta
tė, kad oro užteršimas daž
nina kvėpavimo organų su
sirgimus, kad mikrorajo
nuose su užterštu oru su
sirgimų bronchitu pasitaiko 
3-5 kartus daugiau negu 
švariame ore, angina ser
gama 2-3 kartus, pleuritui 
3-4 kartus, gerklės ir mig-. 
dolų uždegimu 5-6 kartus, 
pneumonija 2-3 kartus dau
giau.

Ir mikroklimatas kenčia 
nuo užteršimo. Į orą pa-, 
tenka daug vandens garų ir; 
dūmų. Ant dulkių ir dūmų 
dalelių kondensuojasi van-į 
dens garai iš oro ir tuomet 
atsiranda miglos, daugėja 
darganotų dienų skaičius,,

O iš viso į Lietuvos sep
tynmečio fondą miesto dar
bininkai, statybininkai 
inžinieriai įnešė beveik 
milijonų rublių naujais 
nigais.

minimų knyga atspindi 
1940-1946 metų įvykius.

ir 
15 
pi-

Naujos kovotojų už Tarybų 
valdžią prisiminimų knygos

VILNIUS. — Žinomos 
generolo J. Macijausko pri
siminimų knygos apie Di
dįjį Tėvynės karą: “Už 
liaudies laimę” ir “Tėvynės 
karo frontuose.” Šiais me
tais Lietuvos Grožinės Li
teratūros leidykla numato 
išleisti naują J. Macijausko 
prisiminimų knygą “Saulė 
leidžias, saulė teka.” Joje 
autorius pasakoja apie ko
vą už Tarybų valdžią gim
tajame krašte Rokiškio ap
skrityje 1918-1919 metais, 
apie 1940-1941 metų įvy
kius, apie Tarybų valdžios 
atkūrimą Lietuvoje.

Leidykla taip pat pateiks 
skaitytojui eilės kitų kovo
tojų įvykius, apie Tarybų 
valdžią Lietuvoje memua
rus. Ch. Kaplanas savo 
prisiminimų knygoje “Po
grindžio dienomis” pasako
ja apie Komunistų partijos 
pogrindinę veiklą, apie bur
žuazinės armijos kareivių 
revoliucines nuotaikas. K. 
Domino knygoje “Spalio ai
dai” aprašomi prisiminimai 
apie kovas už Tarybų val
džią dabartiniame Ramyga
los rajone 1918 - 1919 me
tais. .

Partizaninio judėjimo Di
džiojo Tėvynės karo metais 
dalyviai S. Apyvala ir L. 
Bakutis savo prisiminimų 
knygose vaizduoja liaudies 
keršytojų kovas prieš hit
lerinius grobikus Lietuvoje. 
E. Bil-evičiaus nauja prisi-

Originali avalyne
ŠIAULIAI.-—Naujos, 

bai lengvos ir patogios ava
lynės modelius vasaros se
zonui pagamino Šiaulių 
“Elnio” odos-avalynės kom
binatas vadinamųjų “pan- 
toletų” autorius — įmonės 
modelininkas Albertas Sam- 
boras.

Pantoletai gaminami su 
korėtos gumos padais, jų 
vįršus — iš skeltos kiaulių 
odos, apdorotos kaip chro
mas. Pantoletas sveria 120- 
190 gramų.

Kombinatas įsisavina ma
sinę naujos vasarinės avaly
nės gamybą.

la-

Kad Vilnius būtų 
gražesnis

VILNIUS. — MiestųVILNĮ Uis. — Miestų ir 
kaimų statybos projektavi
mo institute ruošiami tech
niniai dokumentai dauge
liui naujų gyvenamųjų na
mų ir kultūrinių - buitinių 
pastatų Vilniuje. Architek
tai V. Liandzbegris ir J. 
Kriukelis kuria 60 butų gy
venamojo namo projektą, 
kuris bus statomas netoli 
Respublikinės biblio t e k o s 
Stalino prospekte. Pirma
me šio namo aukšte bus 
atidaryta didelė kavinė 
“Banga.”

rinio pašto Stalino pros
pekte rekonstrukcijos pro
jektą, kurį paruošė archi
tektai broliai A. ir V. Nas- 
vyčiai.

• Pradėjo veikti Pa
kruojo limonado gamybos 
įmonė. Per diena joje bus 
pagaminama 2 tūkstančiai 
bonkų limonado. L. Oš kinis

• Muzikinio pasitobulini
mo kursus pradinių mokyk
lų mokytojams rengia Kau
no pedagoginis kabinetas.

Paskaitas juose skaito Mu
zikinio dramos teatro dar
buotojas K. Linkevič i u s , 
mokytojos R. Pukevičienė 
ir kiti. R. Venslovas

• Kelmės rajono kino 
darbuotojams įteikta perei
namoji Raudonoji vėliavė
lė už geriausius pasieki
mus Šiaulių zonos rajonų 
tarpe. Geriausieji kinofi- 
kavimo darbuotojai A. Le
vickis ir A. Puidokas apdo
vanoti magnetofonais “Spa
lis.” B. Linkevičius

South Boston, Mass
/ Atžymėjimui tarptautinės 

bei kovų dienos įvyks gražus 
LLD 2-ros kuopos moterų skyrius-

moterų šventės 
pobūvis, rengia

Bus sekmadienį, Kovo 19 d., pradžia 1 vai. 
dieną, 318 Broadway. Duosime gerus pietus, 
taipgi gražią programą ir bus kitokių pamargi- 
nimų.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, pa
pietauti ir pasilinksminti, kartu paminėti mo
terų kovų dieną.

Rengėjos

* *

Naujas A. Vienuolio 
raštų leidinys

VILNIUS. — Ruošiamas 
naujas lietuvių literatūros 
klasiko A. Vienuolio raštų 
leidinys. Tai bus pilniau-, 
sias A. Vienuolio raštų- 
daugiatomis rinkinys.

Instituto techninė taryba 
peržiūrėjo ir priėmė cent-

Laisves” Koncertas Chicagoje
Atžymėjimui “Laisvės” auksinio jubiliejaus, 

chicagiečiai rengia šaunų koncertą, 
kurio programoje dalyvus ir 

brooklyniečiai menininkai.

žymiai mažėja saulės radia
cija (10-30% mažiau kaip 
kaimo vietovėse) ir šviesos 
intensyvumas. Tyri m a i s 
nustatyta, kad miestuose 
kur esama daug dūmų, pra
randama nuo 25 iki 5 0 % 
saulės ultravioletinės radia
cijos, kurios biologinė vertė 
yra labai aukšta.

IR AUGALAI VYSTA
Degutinės medžiagos, suo

džiai labai kenkia auga
lams,, ir ypatingai žalingi 
statybinei medžiagai. Vie
nas iš didžiausių oro užter
šimo šaltinių yra autobusų 
transportas. Norm alaus 
greičio ir vidutinio tonažo 
automašinos išmeta daug 
žmogui ir augalams kenks
mingų dujų. Jų sudėtyje 
yra aldehidų, sieros bei švi
no junginių, anglies deguo
nie.

Gerokai orą užteršia kai 
kurios cheminės, metalurgi
jos ir cemento įmonės. Kar
tais jos neigiamai paveikia 
augmeniją net už keliolikos 
kilometrų.

Dėl suodžių, dujų, dulkių 
ir kitų Lenksmįngų medžia
gų veikimo gelsta i a p a i, ’ 
džiūsta medžių viršūnės. 
Miškuose 
pramonės 
paukščiai,

Augalų
ir dūmus gali būti oro už
teršimo rodiklis.: jei oro už
teršimas jau paveikė aug
meniją —tai yra tas mo
mentas, nurodo proL N. 
Tomsonas, kai užteršimas 
pradeda ardomai veikti ir 
žmogaus organizmą.

DŪMAI IR GELEŽĮ 
GRAUŽIA

Fizinis - cheminis suodžių 
veikimas žalingas statybi
nėms medžiagoms. Prof. 
Ašeris, tirdamas prieš karą 
Karaliaučiuje sniegą, 11 !■

kad

arti stambesnių 
rajonų išnyksta 
bitės ir žvėrys.
reakcija į dujas,

sniego rado 8.4 mg sieros 
dvideginio, mieste šalia kli
nikos — 5.5 mg, o ant jū
ros kranto tiktai 0.52 mg. 
Prof. Ašeris randa,
sieros dvideginis ir kitos 
cheminės medžiagos ardo 
akmenį ir metalą, gadina 
stogus., namų sienas ir t.t.

Dūmai ardo geležį šešis 
kartus greičiau negu jūros 
oras. Tyrinėjibąi rodo, 
jog geležinės konstrukcijos 
nustoja 50% savo atsparu
mo pramonės centre per 40 
metų (ypatingai dūmingose 
vietose per 30 metų), kai 
tuo tarpu kaime tas laiko
tarpis siekia net 250 metų. 
Skardinius stogus ties dūm
traukiais jau po 3 metų 
tenka keisti: skarda virsta 
sietu.

Be visų čia minėtų blo
gybių dūmų suodžiai, už
teikdami dūmtraukių siene
les ir katilų paviršių, ne
racionaliai žemina jų šilu
mos laidumą, padidindami 
kuro eikvojimą iki 24%.

KAIP KOVOJAMA 
Už GRYNĄ ORĄ

Natūrali priemonė mies
tų bei pramonės centrų orui 
giyninti yra žalieji plotai— 
parkai, skverai, alėjos, miš
kai. Tai “gamtos sanita
rai,” kurie atlieka žmogui 
labai naudingą darbą. Mes 
negalime įsivaizduoti mies
tų be jų parkų, alėjų, apy
linkės miškų, be pušų gai
vinančio kvapo, be medžių 
paūksmės.

Jeigu oras beatodairiškai 
teršiamas, augalai žūna nuo 
ardančios dūmų įtakos. To
dėl gaudymo bei valymo 
įrengimai—ciklonai ir mul- 
ticiklonai, eĮektrof titrai ir

Pramonės įmonės., kurios 
labai užteršia orą kietomis 
dalelėmis ir kitokiomis at
matomis, planuojamos atsi- 
žvelgiaiit į' vėjų kryptį, kad 
mažiau kenktų gyvenvie
tėms. Įmonės ypatingai

žalingomis atmatomis iške-; 
liamos už miesto ribų. 
Energetinės įmonės, kurios 
užteršia atmosferą siera ir 
pelenais, įsirengia tam tik
rus įrenginius toms medžia
goms vietoje sulaikyti. Me-1 
talurgijos kombin a t u o s e į 
nauja metodologija padeda 
išmestas dujas paversti ši
lumine energija.

Konstruktorių dar laukia 
uždavinys sukonstruoti to
kius variklius autom aši- 
noms, kad kuras pilnutinai 
sudegtų. Tačiau ir esamos 
mašinos dažnai labai užter
šia orą tik dėl blogo varik
lių stovio. Su tuo reikėtų 
griežtai kovoti.

MIESTŲ KVARTALŲ 
VĖDINIMAS

Dar 1936 m. tarybinis 
akademikas N. Tomsonas 
pasiūlė efektyvią metodiką 
miestų planavimui tobulin
ti. Jis atkreipė dėmesį į 
tai, kad planuoj a m i e m s 
miestų kvartalams būtų su
teikiamos aerod r o m i n ė s 
formos. Svarbu taip supla
nuoti kvartaluose gatves, 
pastatus, protarpius tarp 
jų, taip sutvarkyti sodi
nius, parinkti aikšteles vai
kams ž a i s t i ir t. t., kad 
kvartalas geriau vėdintųsi. 
Tam reikalui reikia iš anks
to ištirti mikroklimatą, nu
statyti vyraujančias vėjo 
kryptis, kad būtų galima 
parinkti geriausią gatvių 
bei atskirų pastatų orienta
ciją. Neseniai šiuo klausi
mu susidomėjo architektai 
ir kitose šalyse.

Kova prieš atmosferinio 
oro užteršimą yra sudėtin
gas reikalas. Jis priklauso 
nuo daugelio įstaigų ir įvai
rių specialybių žmonių — 
pečkurio ir architekto, įmo
nės vadovo ir sanitarinės 
inspekcijos darbuotojų, epi
demiologų, higienistų, mik-' 
robiologų. Oru visi kvėpuo-t 
jame, todėl ir jo grynumas 
turi visiems rūpėti.

Mildred Stensler su Aido Choro kvartetu 
vyksta į Chicagą dalyvauti “Laisvės” 

auksinio jubiliejaus koncerte.
Apart kvarteto ten vyksta Elena Brazauskienė, 

sopranas, solistė, ir Augusinas Iešmantą 
baritonas solistas.

Koncertas įvyks sekmadienį, balandžio (April)
2 d. (velykų dienoje), Mildos salėje. 

Pradžia 6-tą valandą vakare.
Koncerto programoje dalyvaus ir visi žymie

ji Chicagos lietuviai talentai. Tai bus nepapras
tai įdomus koncertas.. Pasirūpinkite jį pama
tyti ir iškirsti.

Detroit, Michigan

BANKETAS
PAMINĖJIMUI LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” 

AUKSINIO JUBILIEJAUS

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 9 April
Pradžia 6-tą valandą vakare

Salėje 4097 Porter
įžanga iš anksto perkant bilietą $1.50

Prie durų perkant bilieto kaina $1.75

Kviečiame visus į paminėjimą “Laisvės” 50 metų 
sukakties bei auksinio jubiliejaus. Bus geri 

valgiai ir linksma atmosfera.
Rengėjai į

¥
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“LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

jinai: J. Kalvaitis 4; V. Bunkieinė, 1; .J. Grybas, 
Sa^na, 1. J. Kalvaitis pridavė ir atnaujinimų 
pluoštą.

J. J. Mockaitis, bridgeportietis, prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų, ir L. Žemaiti one, hartfor- 
dietė, prisiuntė atnaujinimų. Jie pasidarbavo Waterbu- 
riui.

New' Jersey valstijos vajininkai pasidarbavo seka
mai: Antanas, elizabethietis, pridavė dvi naujas prenu
meratas ir atnaujinimų; T. Kaškiaučius, newarkietis, 
vieną naują ir atnaujinimų; K. Pociūnas, elizabethietis, 
naują; J. Bimba, hawthornietis, ir S. Radušis, bayonnie- 
tis, atnaujinimų.

Iš Miamės M. Valilionienė prisiuntė naują prenume
ratą ir atnaujinimų; A. Metelionis, iš St. Petersburgo, 
gavo dvi • naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Visus 
punktus paskyrė Miamės vajininkams.

Iš Philadelphijos nuo P. Walant gauta nauja prenu
merata ir nuo R. Merkio atnaujinimų.

Pittsburghui pasidarbavo J. Purtikas ir J. Mažeika 
su atnaujinimais.

Worcesteriui punktai duoti už naują prenumeratą 
nuo J. Žilinsko.

Rochesterio vajininkams pasidarbovo V. 
kas su nauja prenumerata.

P. Beeis, greatneckietis, davė dvi naujas
ratas ir atnaujinimų. Taipgi F. Klastauskas, hunting- 

r tonietis, prisiuntė atnaujinimų.
Iš Clevelando Geo. Žebrys prisiuntė naują prenume

ratą ir atnaujinimų.
Iš San Francisco, Calif., J. K. Alvinas prisiuntė 

naują prenumeratą ir atnaujinimų. Jis punktus kredi
tuoja V. Taraškienei.

Iš Pittstono gauta nauja prenumerata nuo R. Saudar
gas.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: Geo. Shi- 
maitis,, Brockton, Mass.; S. J. Jokubka, Chicago, Ill.: 
South Bostono A. Kandraška, J. Butkus.

Kiti vajininkai pakilo punktais nuo aukų, pažymėtų 
jų miestuose.

Černiaus-

prenume-

i

Myida ir Walter Žukai, Elizabeth, N. X .. 
Clevelando Mankauskai ....................... . .

Nuo Pirmos Grupės rėmėjų
iš Massachusetts valstijos ................

• Gera Brooklynietė (50 m. kai skaito Laisvę) 
K. Menkeliūnaitė, Milan, Italy ...................

J. Mažeika, Pittsburgh, Pa............................ .
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa..............................
A. Verkutis, So. Windham, Conn.....................
LLD 153 kp., San Francisco, Calif...................
K. J. Thomas, New Kensington, Pa................
J. Bernadys, Gardner, Mass..............................
Tilda V. King, San Francisco, Calif................
Frank Imbras, Pittsburgh, Pa.........................
Josephine Augutienė, Hampton, N. J..............
Alec Glebo, Gardner, M'ass..............................
O. Daukšienė, Grand Rapids, Mich.................
J. Bimba, Hawthorne, N. J..............................
Paul Johns, Miami, Fla..................................
Ona Visockienė, Kensington, Conn.................
S. U. P’aich, Bridgeville, Pa..............................
J. Urbonavičius, Verdun, Canada..................
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich..........
Augustas Seičius, Washington, D. C. ..........
Marie Baltulionytė, San Fracisco, Calif. .... 
M. Matukas, Jamaica Plain, Mass.
Franukas, San Francisco, Calif.......... ............
J. Berškys, Toronto, Canada .........................
J. Mikeska, Pittsburgh, Pa................................
F. Jasiunas, Stockton, N. J.............................
J. Rozukas, Downsview, Canada ....................
Chas. Melnik, Springdale, Pa...........................
Alex Lugauskas, Northport, L. I.....................
S. Griggs, Port Arthur, Canada.....................
E. Katinis, Easton, Pa....................................
K. Matakas, Wilmerding, Pa............................
Ig. Šinkūnas, Franklin, N. J..............................

. 51.00
.. 50.00

50.00
50.00
50.00
30.00
20.00
11.00
10.00
10.00
10.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00 .

. 2.00-1 lams.
A C\(\ 1 Irnvnn

Rochester, N. Y.
SERGA

Serga J. Greibus. Jam 
padarė operaciją ant akies. 
Dabar jau randasi namie. 
Sunkiai serga Antanas Ve- 
likis, Helenos Duobukės vy
ras. Randasi Northside li
goninėje.

Linkiu abiems ligoniams 
greitai pasveikti. L. B.

NETEKOME GERO 
DRAUGO

Vasario 21 d. mirė Juo
zas Labeika. Velionis gi
mė Lietuvoje, Kauno rė- 
dyboje, Androniškių mies
telyje. Į Ameriką atvažia
vo 1906 metais. Apsivedė 
1 9 11 m. Jis ir jo žmona 
išaugino dukrą Onutę, kuri 
jau yra ištekėjusi.

Boston, Mass.
Mūsų parengimai

Kadangi mūsų eiles išre
tėjo, tai ir su parengimais 
nelabai sekasi, kuomet tą 
pačią dieną supuola keli pa
rengimai. Čia noriu pažy
mėti tuos parengimus, ku
rie man yra žinomi.

Kovo 26 dieną Worceste- 
ry bus didelis banketas. 
Rengia Naujosios Anglijos 
LLD apskritys. Šiame 
bankete turėsime svečią 
iš New Y o r k o , drg« An
taną Bimbą. Jau montelli-e- 
čiai ir southbostoniečiai or
ganizuojasi jame skaitlin
gai .dalyvauti, nes čia bus 
pagerbta ne vienas asmuo, 
o visi mūsų veikėjai. Tai 
banketas, kokio mūsų apy
linkėje nėra buvę.

Balandžio 9 d., 1 vai. po-

Brockton, Mass-
PADĖKOS ŽODIS

Širdingai dėkoju Bing
ham tono, N. Y., draugėms . 
ir draugams, kurie “Lais
vėje” pareiškė man 
jautą mirus mano 
Dėkui už prisiųstus 
jautos atvirukus bei 
suraminimą liūdesio 
doje.

užuo- 
vyrui.
užuo- 
kitokį 
valam

Kleofasė Sireikienė

1

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Cleveland, Ohio

J. Žebrys prisiuntė sąrašą su aukotojų vardais, su
rinktą vasario 25 d. Viso $193.79. Aukojo:

Banketo pelnas 
V. Romandas .
S. V. Kuzmickas
J. M. Žebrys ..
J. A. Eitutis ..
T. T. Chepla ..
P. A. Williams

T • J. Bagužis" v;..
J. Stripeika ... 
J. Krosin .......
M. T. Chepla .
J. Werner .......
A. Naumavičia 
F. Sutkaitis .., 
P. Nemura ...
J. Petraus ....
B. Daren .......

. S. Kazilionis ..
J. Webra .......
V. Gaurilis ....
J. Bekenis ....
A. Salen .........

Po $1: U. Zaker, J. Gates, M. Gedmin, P‘. Vasiliaus
kas, V. Vidugeris, A. Gendrich, A. Mack, M.M.

$51.29 
_ 50.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 3.50 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
... 2.00 
.. 2.00

Waterbury, Conn.
“Nors pavėluotai, bet geriau, negu niekad, sveikina

me Laisvę jos gyvenimo 50 m; sukaktyje. Taipgi turime 
už garbę pasveikinti visus Laisvės darbininkus, kurie 
dirba sunkiai ir turėjo daug rūpesčio, kad visus paten-' 
kinti. Darbas yra sunkus, mes visi turėtume tą supras
ti. Čia rasite čekutį vertės $15. Draugas prijaučiantis 
tam darbui—$10 ir V. Jakubonis, $5.”

Prospect, Conn.
^“Mes sveikiname Laisvę jos 50 m. Jubiliejum, ir lin

kime, kad Laisvė gyvuotų dar per daug metų, ir gintų 
darbininkų klasės reikalus kaip ir iki šiol gynė. Ta pro
ga mes aukojame $10. Juozas ir Ona Petrauskai.”

>

1

a

Binghamton, N. Y.
“Sveikina Laisvę jos 50 m. Jubiliejaus proga ilgame

te vietos gyventoja, kuri niekuomet nepraleidžia svarbių 
įvykių pažangiųjų lietuvių judėjime neprisidėjus su fi
nansine parama pagal savo išgalės, tai mūsų gera ap- 
švietos ir progreso rėmėja Helenutė. BlenkeviČienė. Ji 
didžiai įvertina pažangųjį judėjimą ir spaudą, Laisvę ir

vVilnį. 1
“Nors Helenutė BlenkeviČienė dėl gyvenimo aplin

kybių negali prenumeTuoti Laisvės ir būti jos nuolatine 
skaityto ja, bet dabar, kuomet Laisvė švenčia savo gyva
vimo 50 metų sukaktį, tai mūsų Helenutė skiria po $1 
nuo metų — jos auka $50.

“Helenutė taipgi linki laikraščiui Laisvei ir'jos dar
buotojams daug sveikatos ir ištvermės eiti apšvietos ir 
progreso keliu iki žmonija pasiliuosuos visiems laikams. 
Varde Helenutės Blenkevičienės—Marytė Kazlauskienė.”

t Daugiau aukų g'auta:
Nuo pareng. per J. Mažeiką, Pittsburgh, Pa. $92.63 
Nuo miamiečių, per M. Valilionienę, 

Ft Lauderdale, Fla. . 85.48

>

I

žiū»ų, ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas, prigulėjo prie 
Gedimino draugystės, LLD 
50 kuopos, dirbo, veikė, au
kojo darbo žmonių reika- 

Nebuvo parengimo, 
2.00 įkuriame jis nebūtų dirbęs. 
2.00 Jokis darbas jam nebuvo 
2.00 per sunkus. Visada buvo 
2.00 draugiškas, linksmas, mo- 

Po $1: A. Bakūnienė, Cliffside Park, N. J.; J. P. Mi-! kėjo su žmonėmis sugyven
tus, St. Petersburg, Fla.; V. Smuidin, St. Petersburg,, th draugai ir drauges
Fla.; A. Briedis, Islip, N. Y.; S. Kleizo, Huntington, L. plūdime netekę gero ir išti-
L; Kl. Briedis, Brooklyn, N. Y.; J. ir M. Alvinai, San 
Francisco, Calif.; J. Kvederas, McKees Rocks, Pa.; J. 
Shagus, Oakdale, Pa.; S. Shulin, Great Neck, N. Y.; J. 
Kwesko, B. Ostapuk, Newark, N. J.; W. Tolun, Geo Ja
mison, Livingston, N. J.; L. Zigman, Phila, P'a.; K. Rek- 
lienė, Maspeth, L. I.; Lucy Orent, Frank Mikantas, Pitts
burgh, Pa.; B. Siurblis, Akron, Ohio; Alex Chaponis, 
Port Carbon, Pa.; J. Strimil, Clifton, N. J.; Chas. Juška, 
So. Boston, Mass.; S. Urban, Salem, Mass.; A. Ramaika, 
Haverhill, Mass.; Tony Brosky, Triadelphia,_ W. Va.; 
Adam Olson, Kulpmont, Pa.; <
Mass.; J. Austin, Terrance, Cal.; M. --------- ---------- ,
Granl Rapids, Mich.; R. Didžiulis, Norwich, Conn.; Mar
tha Pektinas, Great Neck, N. Y.; G. A., Salem, Mass.

VAJININKŲ MIESTAI AUKŲ TURI SEKAMAI: 
$1,249.50Brooklyn, N. Y........... .

Hartford, Conn. ...... 
St. Petersburg, Fla..........
Miami, Fla.........................
Chicago, Ill.- ..................
So. Boston, Mass..............
Baltimore, Md..................
Worcester, Mass..............
Philadelphia, Pa...............
Brockton, Mass................
Pittsburgh, Pa..................
Lawrence - Lowell, Mass. 
Waterbury, Conn.............
Los Angeles, Calif...........
Great Neck, N. Y....... ...
Harrison-Kearny, N. J. . 
Cleveland, Ohio .............
Binghamton, N. Y...........
Norwood, Mass................
Elizabeth, N. J. .............
Detroit, Mich...........'.....

z Scranton, Pa.......... . .........
Bayonne, N. J..................
Chester, Pa. ' .................
Plymouth, Pa....................
Pittsburgh, Pa..................
San Francisco, Calif. ... 
Rochester, N. Y. .............
Miami, Fla. .................. .
Paterson, N. J.............
Newark, N. J....................

. New Britain, Conn. .
Haverhill, Mass................
Bridgeport, Conn.............
New Haven, Conn..........
Shenandoah, Pa................
Cliffside Park, N. J.........
Easton, Pa........................
Auburn, Me......................
Cambridge, Mass.............

■ Nashua, N. H...................
Rumford, Me....................
Mexico, Me.......................
Girardville, P'a. .............
Hudson, Mašs. .............

Velionis buvo laisvų Pa“|piet, LDS 62 kuopa rengia

Baltimore, Md.
Minės dvi svarbias sukaktis r

* Penktadienio vakare, ko- 
vo 17, 1524 W. North Ave., M 
rengiamos prakalbos. Kai- 
bes Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius Gus 
Hali.

- * 
Šiame mitinge bus atžy* ‘ 

mėta 37 metų laikraščio • 
“Workerio” sukaktis ir 80- • 
metinis Wm. Z. Fosterio 
gimtadienis.

Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti. •

paskaitą sveikatos klausi
mu. Taipgi šeimininkės pa
gamins ir pietus atsilankiu
siems. . Vieta: 318 West 
Broadway, South Bostone.

Balandžio 23 d. Lietuvių 
Meno Sąjungos apskritis 
rengia turiningą koncertą 
Montelloj, Tautiškame na
me, 2 vai. popiet. Progra
mą atliks Montellos Vyrų 
Dailės Grupė, H a r t f o rdo 
Laisvės choras ir Worceste- 
rio Aido choras; bus solis
tų ir yra kviečiami buvę 
dainininkai ir meno mylė
tojai. Tėmykite vėlesnius 
pranešimus.

Liepos 4 d. bus istorinis 
spaudos piknikas Montelloj.

Liepos 30 d. Lietuvių Me
no S-gos apskrities pikni
kas Worcesteryje. Manau, 
kad jis bus su dainomis, nes 
mūsų apskritis skaitlinga 
menininkais.

Rugsėjo 3-4 d. — Labor 
Day—Montellos Vyru Dai
lės Grupė rengia - pikniką 
Romovos Parke, Montelloj.’

Kaip matote, mes šiemet 
turėsime nemažai parengi- 

Karstą puošė daugybė gė- mų-piknikų. Bandykime ne- 
lių vainikų. Laidojimo rei- praleisti 
kalus tvarkė laidotuvių ve
dėjas G. Savage, 1080 
North St. Jis pasakė ir at
sisveikinimo kalbą koplyčio
je ir kapinėse.

! Juozas Labeika gyveno 
laisvai ir laisvai buvo pa
laidotas E. Rochesterio ka
pinėse. Į kapines lydėjo 
daug palydovų. Nuo kapi
nių palydovai buvo pakvies
ti į Gedimino svetainę ir 
atitinkamai pavaišinti.

Ilsėkis, brangus drauge, 
amžinai! Reiškiu velionio 

! šeimai ir giminėms užuo
jautą liūdesio valandose.

L. Bekis

kimo draugo.
Paliko liūdesy savo myli

mą žmoną, dukrą, žentą, 
dvi seseris ir daugiau gi
minių. Viena sesuo, Mari
jona Stirienė, gyvena Ame
rikoje, o Ona Kavaliūnienė 
—Lietuvoje. Paliko^ pus
brolį S. Gendrėną.

Velionis sirgo šešis mėne-

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

» <
LLD 22-ra kuopa turės susirin

kimą kovo (March) 17 d. LDS svę- 
tainėj, 9305 St. Clair Ave., 7:30 vai. 
vakaro.

Draugai esate kviečiami dalyvau
ti šiame susirinkime, nes reikės 
išrinkti atstovus j 15-tą apskrities 
konferen ciją, kuri įvyks kovo 
(March) 19 d., 10 vai. ryto. Galė
site pasiimti knygas, kurie dar ne\ 
sate pasiėmę. Komitetas (20-21) \

“LAISVęS” auksinio 
JUBILIEJAUS PROGA 

PARENGIMAI
G. Murnik, Fitchburg,' sius vėžio liga. Viskas bu- 

Kamašauskienė, vo daroma, kad išgelbėjus 
• jo gyvastį, bet veltui. Jo 

žmona visą laiką jį prižiū
rėjo, rūpinosi, kiek tik ga
lėdama pagelbėjo, bet nuo 
mirties negalėjo išgelbėti.

Į šermenis lankėsi daug 
žmonių, ne tik lietuvių,-bet 
ir kitų tautų.

Kviečiame visus apšvietą bran
ginančius žmones atsilankyti į 
žemiau nurodytus parengimus.

i

. 776.00

. 771.28 ,

. 636.00 |

. 588.00 i

. 567.00

. 499.50

. 497.20

. 425.30

. 415.13

. 409.80
. 393.00
. 384.50
. 301.00
. 299.00
. 291.79
. 244.00

216.00
. 234.00 1
. 221.00 i
. 212.00
. 211.00

202.00
. 200.00
. 197.00
. 190.00
. 173.00
. 170.00

144.00
. 132.00

. 98.00
.. 97.00
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.. 89.00
.. 65.00
._ 61.00
., 58.00

40.00
.. 36.00
.. 28.00
.... 9.00
... 7.00
... 6.00
... 1.00

Nuoširdi padėka
Tariame širdingą padėką 

visiems draugams ir drau
gėms už išreiškimą užuo
jautos mūsų nuliūdimo va
landoje: už gėles, suteiktą 
pagalbą ir suraminimą. 
Ačiū G. Savage už'malonų 
patarnavimą ir kalbą. Dė
kui draugėms, kurios dirbo 
priėmime palydovų. Ačiū 
visiems ir visoms,
lankėsi į šermenis ir paly
dėjo mano mylimą vyrą, 
mūsų tėvą ir mano brolį į 
kapines.

Gertruda Labeikienė, 
žmona;

Ona Baganskiene, 
dukra;

Silvestras Baganskis, 
žentas;

Marijona Stirienė,
sesuo.'

kurie

Šiuomi ir užsibaigė Laisvės vajus gavimui ' naujų 
skaitytojų ir atnaujinimas senų prenumeratų. Darbas 
buvo didelis. Dėkojame vajininkams .už jų pasidarbavi
mą, taipgi dėkojame visiems geriesiems prieteliams, ku
rie prisidėjo su finansine parama laike vajaus. Esame tik
ri, kad dar gausime gražių dovanų nuo rėmėjų, kurie 
dar neprisidėjo prie Fondo.

Laisvės Administracija
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musų pramogų, 
i nes jose sueiname seniai 
matytus draugus, pralei
džiame gražiai laiką, ir tai 
eina mums į sveikatą, o or
ganizacijoms ir spaudai bū
na nemaža parama.

Jaunutis

Rabatas. — Numatoma, 
kad Maroko karalius Has- 
sanas pareikalaus Jungti
nes Valstijas greičiau pasi
traukti iš karinio orlaivyno 
bazių. Su Mohammedu bu
vo susitarta, kad JAV 1963 
metais pasitrauks.

Londonas. — Anglijos 
parlamento labai daug na
rių mano, kad reikia Kini
ją priimti į Jungtines Tau
tas. ,

WORCESTER, MASS.
Banketas sekmadienį 

Kovo-March 26 d. 
Pradžia 1:30 vai.

Lietuvių Salėje 
. 29 Endicott St.

Įžanga $2.00

CHICAGO, ILL.
Koncertas sekmadienį, balan

džio 2 d., Mildos salėje. 
Pradžia 6-tą vai. vakare.

r b i

ROCHESTER, N. Y.
Banketas šeštadienį, gagu 
žės 6 d. Gedemino salėje.

BROOKLYN, N. Y.
Koncertas balandžio 8 d., .
6 vai. vakare, New Na-.' 
tional Hali, 261 Driggs

Ave., Brooklyne.

/
ROCHESTER, N. Y./ R <

Mirus

Juozui Labeikai
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai 

G. Labeikienei, dukrai ir žentui S, O. Bagauns-
kam, seserim M. Stirienei ir Onai Kavaliūnie-
nei Lietuvoje, pusbroliui S. Gendrėnui ir vi-
si-ems giminėms, didžiausios ištvermės praleisti
šią liūdną valandą. .
F. J. Kantėnai Ona Koch
S. Gendrėnas Wm. R. Černiauskai
V. O. Bačiuliai K. Baronas
F. Manelis P. Sadwick
V. Bulienė J. O. Vilimaičiai
G- N. Švedai F. O. Gričiai
Ad. Sereika A. Gužauskienė
K. Žemaitienė
A. L. Bekešiai

I A. UsaviČienė

A- Galinat
J. L. Totoriai
A. Duobienė

R. Barauskas E. Duobienė
/ J. V. Greibiai P. O. Malinauskai

J. K. Savarinai J. Pabijanskas
O. Balzar V. Poškai
J. D- Vaitai J. Zinkus
M. Wails
S. Valiuliai

P. E. Čereškai



I

New Jersey naujienos
SUSIRŪPINIMAS 

NEDARBU
New Jersey valstija irgi 

paliesta skaudaus nedarbo. 
Ji turi 22,400 bedarbių, 
kurie reprezentuoja 9 pro
centus valstijos darbo jė
gos. Labiausiai paliestos 
yra šios apylinkės: New
ark, Jersey City, Pasaic, 
Paterson, Perth Amboy. O 
Atlantic City pereitą mėne
sį turėjo bedarbių net 16 
procentų. Nacionaline ska
le bedarbių yra 8.6 proc.

Šiomis dienomis Newarke 
J. V. Senato subcommittee 
laikė posėdį ir tyrinėjo ne
darbo klausimą ir jo prie
žastis. Pirmininkavo sen. J. 
S. Clark (Pa.), C. P. Case 
(N. J.), taipgi sen. H. A. 
Williams (N. J.).

Posėdyj dalyvavo nema
žai unijų vadų. Buvo daug 
įvairių išsireiškimų ir nu
rodymų, kodėl Amerika ne
gali susidoroti su nedarbu 
ir kodėl Amerikos indust
rija negali sugerti darbo 
jėgų. Svarbiausiai pasi
remta tuo, kad importas iš 
užsienio, industrijoj auto- 
matija ir pigios darbo jė
gos pietinėse valstijose, su 
kuriomis negalima išlaikyti 
kcmpeticijos.

Buvo išsireiškimų, kad 
Japonijoj pagamintos mo
terų brassiers Jungtinėse 
Valstijose parsiduoda po 
89 centus, kuomet Ameri
kos darbo ir dar prastesnės 
parduodamos po $5.

Automatija yra viena iš 
sunkiausių problemų nedar
bo klausime. Ir jei taip tę
sis ir toliau, tai kitokios 
išeities nebus, kaip tik eiti 
prie sutrumpinimo darbo 
valandų, pareiškė Marcian- 
te, NJ AFL prezidentas. 

'Jis taipgi pranašavo, kad 
jei nebus imtasi griežtų 
priemonių nedarbo reika
lams sutvarkyti, tai greitoj 
ateityj turėsime dar dides
nę bedarbių armiją. Jis ra
gino valstijos ir federales 
legislatūras pailginti bedar
biams nedarbo išmokėji
mus, atleisti juos nuo tak
sų mokėjimo ir nuimti 
jiems mokesčius už nejuda
mą turtą, kurie turi ką 
nors nusipirkę. Interna
tional Ladies Garment 
Workers unijos atstovas ra
portavo, kad jo unija turi 
30,000 narių. Ir daugelis 
jos narių negavo nė vienos 
pilnos savaitės išdirbti per 
apskritas metus; dirbo tik 
po dieną kitą savaitėj. Šiau
rinėj valstijos daly tarp 20 
ir 25 tos industrijos dirbtu
vių išėjo iš biznio, negalė
damos konkuruoti su pieti
nių, valstijų pigiai apmoka
mais darbininkais.

Paterspne buvo nemaža 
audimo ir audinių dažymo 
industrija. Dabar tos in
dustrijos jau neliko, iš
kraustė į pietines valstijas. 
Tos industrijos darbinin
kai turėjo būti gerai paty
rę, išsilavinę. Tas pats yra 
ir su siuvėjais ir kitų in
dustrijų lavintais darbinin
kais. Vieni neteko darbo 
dirbtuvėms užsidarius, ant
ri neteko darbo dirbtuvėms
išsikėlus, o treti tapo be
darbiais įvedus automatiją. 
Reiškia, visų tų industrijų 
netekus, ir jų lavinti ir per 
daugelį metų dirbę darbi
ninkai atsidūrė bedarbių 
eilėse. Ne tik jie tapo be
darbiais, bet ir paprastais, 
nelavintais darbinin kais, 
nes jų amato industrija pa
sinaikino. Todėl, NJ valsti
jos darbo komisijonierius 
R. F. Male sako, kad šiuo 
laiku nedarbo aukomis yra: 
seni ir jauni, negrai, lavinti 

ir nelavinti darbininkai. 
Jie ieško darbo, bet jo ne
randa. Jis ragina federalę 
valdžią tuo reikalu susirū- 

j pinti ir nedelsti, nes padė
tis yra labai rimta.

Buvo daug nusiskundimų 
iš unijų ir šiaip bedarbių. 
Nepasieita ir be naujų su
manymų. Grupė pasiūlė, 
kad visose šalies valstijose 
būtų, nustatyta minimum 
alga darbininkams ir kad 
valdžia prižiūrėtų, kad to
kia alga būtų mokama. Ar 
tai būtų pietinėse valstijose 
ar šiaurinėse. Manoma, kad 
tas išvengtų kompeticijos ir 
pagerintų reikalą. Taipgi 
pasiūlymas buvo, kad pana- 

I šus minimum algos nusta
tymas būtų tarptautine 
skale, tas išvengtų impor
tavimą pigių prekių ir J V 
galėtų varyti kompeticiją 
su kitomis šalimis.

J. R. Jacobson, NJ CIO 
prezidentas, pasiūlė, kad 
iederalė valdžia duotų kre
dito kiekvienam taksu mo
kėtojui $100, nes tas su
teiktų pirkimo galią ir pą- 
gerintų biznį. Taip pat re
komendavo, kad Iederalė 
valdžia pagelbėtų parinkti 
tinkamą žemės plotą ir pa
gelbėtų įsteigti didelę in
dustriją.

Abu NJ senatoriai pripa
žino, kad NJ bedarbių ar
mija didelė. Prie ž a s t i s 
esanti ta, kad nekurios in
dustrijos pasinaikino, kitos 
išsikėlė ten, kur darbo jė
gos pigesnės. Todėl NJ la
biau esanti paliesta už kitas 
valstijas. Taip pat kalti
no ir N J valstiją, kad ji 
nestumia pirmyn viešų pro
jektų, nes nekuriems pro
jektams iederalė valdžia 
yra paskyrus ir pinigų. Bet 
vietiniai politikieriai nesu
sitaiko savo tarpe ir darbo 
varymą pirmyn trukdo. Pa
vyzdžiui :

■ NJ Freeway klausimas 
eina jau apie porą metų. 
Ir federalė valdžia jau yra 
paskyrus ir pinigus. Vieti
niai politikieriai nesusitai
ko. Vieni nori, kad kelias 
būtų iškeltas, o kiti—kad 
būtų ant žemės ir kad po 
kalnais būtų tuneliai. Tas 
pats yra su gyvennamių 
projektais ir kitais. Iki jie 

/

WORCESTER, MASS. į

Mirus M
Senam Vincui ( V. J aksčiai) 1

Amerikos pažangiųjų lietuvių rašytojui, nuo- | 
širdžiam draugui ir talkininkui darbe už taikų | 
ir gerbūvingą rytojų, reiškiame gilią užuojautą | 

likusiai jo šeimai ir kitiems artimiesiems: 1
P. šiušąs
M. Sukackienė 

*A. Vasilienė
J. D. Jusius
F. Kazeliūnas
K. Kasulis

• J. Bakšys
P. Sadauskas

J. Sabaliauskas 8
J. Jaskevičius S
V. Žitkus |
J. M. Petkūnai J
A. E. Pilkauskai H
G. H. Žilinskai g
J. L Januliai |
J. Urbonas g

MIRUS

Senam Vincui (V. J aksčiai)
Mūsų ALDLD 75 kuopos nariai ir valdyba 

išreiškia gilią užuojautą velionio 
šeimai ir draugams.

MIAMI, FLA.
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susitaiko, tai praeina keleri 
metai.

Politikieriai nėra bedar
bių eilėse. Todėl jie daly
kus ima lėtai, nes jiems ne
skauda. Icjnas

Hartford, Conn.
Pagerbsime chorvedę

Laisvės choras laiko pa
mokas kas trečiadienį, kaip 
visados. Dabar su pasiry
žimu mokosi naujų dainų 
pavasario paren g- imams. 
Visi choristai dėkime pa
stangas, kiek tik galime, ir 
naujų, kur galima, kalbin
kime prisidėti prie gražaus 
darbo.

Laisvės choras jaučiasi 
dėkingas Wilma Hollis, kad 
ji be persto j imo moko mū
sų chorą daugiau kaip per 
15 metų su pasišventimu ir 

•energija. Ji greit įsisavina 
lietuviškus žodžius ir iu y V
prasmę, o jei kartais kokie 
dainos žodžiai jai neaiškūs, 
ji prašo kitus ^paaiškinti, 
kad galėtų jausmais išreikš
ti tą dainą, dainuojant. Ji 
yra tikrai gamtos apdova
nota chorvedė, kad tik ji 
turėtų geros medžiagos — 
balsų, ii galėtu daug ką 
parodyti. Ji daug padaro 
ir su dabar turimais bal
sais.

Taigi, visi nasistenkime 
ateiti į parengimą ir paro
dyti jai, jog mes brangina
me jos darbą praeityje ir 
dabar — jos sunkų darbą 
per tiek daug metų tarnau
jant mums, mokant dainuo
ti ir važinėjant su choru. 
Kur tik choras važiuodavo, 
ji niekada neatsisakydavo 
važiuot. O juk ji turėjo ir 
savo šeimą auklėti, turėjo 
visokių kliūčių. Ji viską 
nugalėjo ir mums vadova
vo.

Banketas jai pagerbti 
įvyks sekmadienį, balan
džio 9 d., 1 vai. popiet, 157 
Hungerford St. Bus gero 
valgio ir pamarginimų.

__  •

L. M. klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 20 d., 7:30 
vai. vakaro. 157 Hunger
ford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti.

V. K.

Phillisburg, N. J. — 18 
metų vaikinas, gindamas 
motiną, nušovė savo tėvą 
Thomasą Bcagellį.

Worcester, Mass.
GRAŽIA) PAVYKĘS 

BANKETAS
Kovo 5 d. atsibuvo LDS 

)5 kuopos metinis banketas 
(pietūs). Publikos atsilan
kė arti šimto. Kuopos na
rės šeimininkės — H. Ži
linskienė, J. Jusienė, B. Va- 
linčiauskienė ir M. Žalimie- 
nė — turėjo pagaminusios 
kalakutienos su visokiais 
pridėčkais skanius valgius.

Visiems bendrai papieta
vus, buvo paprašyta nusira
minti. Pirma, negu buvo 
pradėta dainų programa,- 
pirmininkaująs D. J. pra
nešė liūdną žinią, kad ilga
metis rašytojas Senas Vin
cas (V. Jakštys) mirė ko
vo 2 d., ir jo pagarbai pa
prašė atsistoti minutei lai
ko. Po to buvo perstaty
ti mūsų mylimi dainininkai 
Ona Dirvelienė ir Jonas Sa
baliauskas. Ako m panuo- 
jant pianu H. Smith (Ja
nulytei), o smuiką Jonui 
Dirveliui, jie labai gražiai 
padainavo penkias dainas 
duetu, ir po .vieną solo. Sve
teliai ramiai klausėsi ir 
gausiais aplodi's m e n t a i s 
palydėjo kiekvieną dainą. 
Nekurie siūlė, kad jie va
žiuotų į Chicagą, į Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavi
mą, ir dalyvautų didžiaja
me “Laisvės” koncerte.

Pasibaigus programai vy
ko ilgi ir draugiški pasi
kalbėjimai. Vieni dėkojo 
šeimininkėms už skanius 
pietus, kiti dėkojo daini
ninkams už žavėjantį pa- 
dainavimą.

Smith ne tik yra pianistė, 
ji atlieka kuopoje ir finan
sų sekretorės' pareigas, 
o šiam banketui prikepė 
tortukų (cup cakes k

. LDS 57 kp. koresp..

Kaip tūli žmones mano 
apie atjauninimą

89 metų amžiaus asmuo 
sako: Tai priklausytų nuo 
daugelio priežasčių. Tas 
duotų man šviesesnes akis 
ir galėčiau geriau matyti 
merginas, gėrėtis kitais ge
rais dalykais gyvenimo 
pilnume negu dabar turiu. 
Taip. Bet aš nesu toks se
nas, kaip kas mano.

86 metų: Ar tu bandai 
manyti, kad man reikia 
atjauninimo? Tikrai aš ne
mylėčiau tokių dalykų. Aš 
turiu keturis pagirtinus 
vaikus ir jaučiuosi daug 
geriau negu prieš kelerius 
metus. Atjauninimas, tikiu, 
yra reikalingas tik seniams 
ir kvailiams.

86 metų: Ne. Dr. Henry 
tik neseniai man sakė, kad 
gyvensiu 110 metų. *Man 
nereikia atjauninimo. Pil
nai patenkintas savimi, 
kaip dabar esu. Jei būčiau 
atjaunintas, mano dabarti
nės įplaukos neužsimokėtų 
už viską, už ką norėčiau 
užmokėti.

86 metų: Aš buvau klau
siamas kelis kartus prieš 
dvejus ar trejus metus. Ma
no atsakymas vistiek— ne! 
Kūniškai ir dvasiškai nesi
jaučiu senesniu negu kad 
jaučiausi būdamas 60 metų.
Žmonės neturėtų bijoti pir
myn pažengtų metų. Aš esu 
vienas iš tų, kurie yra 
linksmi, kad gyvena.

88 metų: Ne! aš gyvenu 
pilną gyvenimą. Nenoriu 
eiti per jį visą vėl iš nau
jo. Patenkintas, kaip da
bar esu. Visada bandžiau 
patenkinti kitus, kaip kad 
būčiau kitų patenkintas, ir 
dabar saulėleidžio gyveni
me turiu dangiškas viltis.

87 metų: Ar tu bandai 
mane įžeisti? Aš esu taip 

ryžtingas, kaip 30 metų vy
ras. Aš piešiu savo studi
joje kasdien. Didysis Titą-i 
nas nupiešė nuogą Venus, | 
kuomet jis buvo 90 metų. 
Aš irgi turiu viltį nupieš
ti mano geriausią kūrinį, 
kuomet būsiu 90 metų.

Šiam rašiniui medžiagą 
paėmiau iš “New York 
Daily News.” Užklaustųjų 
pavardes apleidau. J. N,

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

mušto amerikiečių lėktuvo 
kūnus.

Tiesioginis lėktuvais susisie-1 
kimas su Maskva, kaip nekal- j 
besime, būtų naudingesnis A- 
merikai, negu Tarybų Sąjun
gai. Juk iš Amerikos kelis’ 
sykius daugiau turistų vyksta 
į Tarybų Sąjungą negu iš ten 
čia atvyksta.

Kai nėra tiesioginio kelio, Į 
Aai ir mums lietuviams turis
tams tenka iš New Yorko pa
siejus Vakarų Europą kuriam 
nors orlaukyje persikelti į ki

ltą lėktuvą. Tai kodėl gi ne- 
I galima vienu lėktuvu pasiekti 
Maskvą ?

Illinois universiteto profe
sorius Thomas U. Cureton tei
gia, kad žmogaus amžiaus vi
durkis yra sulaukus apie 26 
metus. Nuo 26 metų žmogaus 
sveikata pradedanti eiti že
myn.

šio profesoriaus teigimu, 
suprantama, gali pasinaudo
ti darbdaviai. Jau ir dabar 
žmogus, sulaukęs virš 40 me
tų amžiaus, kapitalistams ma
žai darbingas.

Tarp šiuo metu esančių 6 
milijonų bedarbių didžiausią 
nuošimtį rasime senesnio am
žiaus žmonių, nes jiems sun
kiausia kur nors gauti darbą.

Socialinės apdraudos admi
nistracija atsisakė išmokėti 
Wm. licikkila našlei, San 

I Francisco gyventojai, $255, 
kurie jai priklauso jos vyrui 
mirus 1958 m.

Teisėjas patvarkė nemokėti 
todėl kad Wm. Heikkila 
buvęs į Suomiją deportuotas. 
Bet jo deportavimas buvo 
toks: vieną dieną slaptai jis 
buvo suimtas ir išvežtas į Suo
miją, bet už dienos kitos bu
vo grąžintas. Ir jis mirė ne 
Suomijoje, bet San Francis
co mieste. Mirė tuo metu, 
kai buvo įduota teismui ape
liacija deportavimą visai pa
naikinti. \

Jis visą laiką dirbo San 
Franciske ir mokėjo į Socialę 
apdraudą. Jam mirus jo žmo
na turėtų gauti tiek, kiek pa
gal įstatymus jai priguli.

Kad tą skriaudą atitaisyti, 
Amerikinis Svetūrgimių Ko
mitetas ir daugelis kitų orga
nizacijų reikalauja Kenedžio 
administraciją peržiūrėti tą 
dalyką.

la- i no

“LAISVES” JUBILIEJINIS KONCERTAS

Aido choras, vadovaujamas Mildred Stensler, daug metų dalyvavęs “Laisvės 
koncertuose, yra pasirengęs dalyvauti ir šiame, jubiliejiniame koncerte.

Bus šauni programa, neužilgo paduosime ištisą programą, sekite koncerto 
skelbimus “Laisvėje. * a

Koncertas bus New National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 6-tą valandą vakare Įžanga $2.00 asmeniui

Aido Choras
AIDO DAINININKAI 
DAINUOS ČIKAGOJE

I

Ateinančio mėnesio pra
džioje Čikagoje įvyks nepe- 

■ prasta lietuvių meno šven- 
I te. Nuo jos neatsiliks ir 
i Brooklyno lietuviai meni- 
i ninkai. Aidas ir bendrai 
, visas pažangusis vietos lie
tuvių judėjimas stengsis 

i pasiųsti ten bent 6. savo 
i atstovus (o gal ir daugiau).

Jie atstovaus Brooklyno 
organizacijas Lietuvių Me-

Sąjungos suvažiavime 
balandžio I dieną.

Jie dainuos koncerte Mil
dos salėje balandžio 2 d.. Šį 
koncertą čikagiečiai lietu
viai rengia tikslu pasvei
kinti ir paremti laikraštį 
Laisvę jos 50 metų sukak
tyje. Kiek jau žinoma, išl 
Brooklyno ir apylinkės Či
kagon keliaus:

Mildred Stensler, įžy
mioji chorvedė, Lietuvių 
Meno Sąjungos sekretorė.

Augustinas Iešmą n t a, 
dainininkas-solistas.

Aido choro Moterų kvar
tetas: Nastė Buknienė ir 
Nellie Ventienė, sopranai; 
Ona Čepulienė ir Koste 
Rušinskienė, altai.

Mums, brooklyniečiams, 
dažnai tenka jų dainomis 
pasigrožėti. Mes savo dai
nininkais didžiuojamės, c 
šiuo kartu tenka mūms 
garbė juos turėti savo at
stovais svarbiuose sąskry
džiuose Čikagoje.

Palinkėti jiems gero vė
jo kelionei, tuo patimi pri
sidėti nors šiek tiek jų ke
lionės iškaščiams atmokė
ti, Aidas rengia išleistu
ves, šurum burum rūšies: 
su vaišėmis, . daino m i s, 

Išleistuvių pobūvis įvyks 
kovo 25,. šeštadienio vaka
rą, Liberty-Avė. ir 102 St., 
Ozone Park. Pradžia 6 vai. 
Aidas kviečia visus.

Komisija

įspėja publiką apie 
provokatorius

JAV Komunistų Partijos 
nacionalinė raštinė, 23 W. 
26 St.., New Yorke, prime
na publikai, kad New Jer
sey valstijoje pasis k e 1 b ė 
“Communist Party of New 
Jersey,” kuri nieko bendro 
neturi su oficialia Ameri
kos Komunistų Partija. Tai 
esanti provokatorių grupė.

Prakalbos ir Lietuvoje 
traukti paveikslai # 
Sekmadienį, kovo 19 

“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke, įvyks prakalbos ir 
Lietuvoje trauktų paveiks
lų rodymas. Kalbės Anta
nas Bimba dienos klausi
mais. Paveikslus (slides) 
rodys Amilija Yuškevi- 
čienė, 1959 m. kai]) turistė 
buvusi Lietuvoje. Matysi
me paveiksluose Lietuvos
miestus, ūkius ir įvairias 
kitas vietoves, taipgi Mask
vą, Kopenhagena ir Pary
žių. Irena Babar skaitė 
taipgi rodys Lietuvoje ir 
Paryžiuje trauktus paveiks
lus.

Pradžia 3 vai. popiet. 
Rengia LLD 185 kuopa ir 
kviečia visus šiame svar
biame parengime dalyvauti.

MIRĖ
Sulaukęs 72 metų anjk 

žiaus mirė Jurgis Adomai- 
tis. Pašarvotas pas grabo- 
riu šalinska 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Paliko 
giminaitę Agnes.

Moterų dėmesiui
Trečiadienio vakare įvyks 

vietos Moterų Klubo susi
rinkimas. Visos nares ir 
Klubo simpatikes yra pra
šomos dalyvauti. Valdyba

Paieškojimai
Esu viena moteriškė, gyvenu New 

Yorko užmiestyje, gražioje, ramioje 
vietoje. Norėčiau gauti viduramžę 
moteriškę gyventi su manim. At
skiras miegamasis ir privilegija nau
dotis virtuve.

Rašykite. B. K., 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Arba telefonuokite HU. 7- 6714
(20-24)

Birūta Rutkauskaitė prisiurdė 
man laišką iš Lietuvos, prašė mai
nęs pagelbėti jai surasti jos dėdę ‘ 
Aleksandrą Rutkauską. Jis paeina 
nuo Mažeikių, Žemelės miestelio. 
Kas žinote apie ji, malonėkite pra
nešti man. Jis gyvena Chicago, Ill. 
Nežinia, ar jis pavienis, vedęs, ar 
turi šeimą. Būsiu dėkingas. Ado
mas Drejeckis, Goddard Rd., Lewis
ton, Me. (20-21)

Ieškau savo pusbrolio Petro Ri- 
mavičiaus. Prieš 35 metus gyve
no 78 W. Washington St.,' New 
York. N. Y. Jis pats arba kas apie 
jj žino malonėkite pranešti man.

Jonas Lastauskas
137 S. Van Buren Ave.
Scranton, Pa.

(21-22)

Waslungtonas. — Thai- 
lando karalystėje labai ple
čiasi lepra liga. Per mėnesį 
yra virš 2,000 naujų susir
gimų.

į




