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KRISLAI
Pasakymas be logikos.
JV “alternatyva.” 
Tebebizniavo ja. 
Kam taip meluoti? 
Prieš audrą.
Apie filmus iš Lietuvos. 
Sveikas patarimas.

— Rašo A. Bimba —

u Prezidentas Kenedis buvo 
nuskridęs j Washington© vals
tiją ir kalbėjo tos valstijos 
universiteto profesoriams ir 
studentams. Jo pasakymas, 
kad Jungtinės Valstijos nėra 
visagalinčios ir viskąžinančios 
bei pajėgiančios vienos išspręs
ti visas pasaulio problemas yra 
labai išmintingas pasakymas. 
Apie tai turėtų pagalvoti kiek
vienas amerikietis.

Bet kai prezidentas pareiš
kė, kad “mes didiname apsi
ginklavimą pamatiniai užtikri
nimui, kad ginklų nereikėtų 
vartoti,” jis nukalbėjo niekus. 
Jau jeigu kas pasaulį veda 
prie karo, tai ginklavimosi 
lenktynės.

Ginklai kalami ir armijos 
ginkluojamos ne žaidimui. Jie 
ruošiami vartojimui.

Pasaulio menševikai pasi
skelbė Rytinės Europos tautų 
ir žmonių vaduotojais. Jie juos 
išvesią “iš namų nevalios.“ 
Socializmas, kaip ten prakti
kuojamas, jiems, žinoma, 

•i<isiai nepatinka. Jie turį “al
ternatyvą.”

O menševikų “alternatyva“ 
susideda iš vieno didelio punk
to: sugrąžinti ‘ kapitalizmą. 
Pramonės suvisuomenini m a s 
turi eiti laukan, žemės ūkio 
kolektyvizacija turi trauktis 
šalin! ...

Betgi tų kraštų žmonės ši
tiems naujiems “mažiesiems“ 
pasakys: I peklą su savo ai- • 
ternatyva!

Klerikalų, menš e v i k ų ir 
s m e t o n i n inkų palaikomas 
BALFas teberenka aukas ir 
tebemulkina A m. e r i o s lie
tuvius. Savo atsišaukimuose 
į minkštaširdžius BALFo biz
nieriai biauriausiai meluoja. 
Pav., jie sako, kad jie šelpia 
lietuvius Tarybų Sąjungoje.

Rašydamas apie atominių 
bombų sprogdinimus, So. Bos
tono “Keleivis“ sako: “Iki 
šiol, pagal rusų apskaičiavi
mus, Amerika yra išsprogdi
nus 157 atominius pabūklus, 

^Anglija — 22 ir Prancūzija —

Tie trys žodžiai yra mano 
jpąbraukti. Tasai apskaičiavi
mas yra ne rusų, bet Ameri
kos Atominės Energijos Ko-1 
misijos, tik šiomis dienomis 
padarytas ir paskelbtas laik
raščiuose.

Kodėl šitaip begėdiškai men
ševikų laikraštis apgaudinėja 
savo skaitytojus?

Skaičius Amerikos lietuvių, 
norinčių palaikyti ryšius su 
Lietuva, kasdien auga. Tai 
labai nervina Lietuvos priešus. 
Savo leidinyje “Į Laisvę“ jie 
tokius lietuvius apšaukia ko
laborantais ir juos begailestin- 
gai nuplaka. Girdi, tie žmonės 
“stiprina tikėjimą komunizmu 
ir didina jo neišvengiamumo 
mitą.”

Palaikymas ir plėtimas ryšių 
su senąja tėvyne yra gražus, 
prakilnus reiškinys. Tie, kurie 
bando juos sutrukdyti, pučia 
prieš audrą.

.Ypač filmų iš Lietuvos prie
šių bijo. Brooklyn© pranciš- 

fekonų “Darbininke“ (lapkričio 
10 d.) vienas žmogelis laiške 
iš Chicagos gvoltu šaukia:

(Tąsa 6-tam pusi.)

Labai dideli Jungt. Valstijų 
kapitalistų pelnai

Virš 3,000 studentu I 
sfireikavo mž laisvę |

Prezid. Kenedis sako, kad 
bus tartasi su TSRS

Washingtonas. —J. Vals
tijų prekybos departamen
tas paskelbė davinius apie 
padidėjimą kapitalistų pel
nų.

Jeigu 1960 metų trečia
me ketvirtainyje (liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėne
siais) 523 didžiosios korpo
racijos, po atmokėsimo tak
sų, turėjo $1,906,427,000 
(bilijoną devynis šimtus še
šis milijonus ir keturis šim
tus dvidešimt septynis 
tūkstančius dolerių) pelno, 
tai 1961 m. tais pat mėne
siais jos jau turėjo $2,089,- 
754,000 pelno, tai yra, pasi
darė $182,327,000 daugiau 
negu 1960 m.

Prekybos departamentas 
numato, kad korporacijų 
pelnai didės ir 1962 metais.

T. Sąjungos tyrimai 
ledynų plotuose

Maskva. — Tarybų są
jungos mokslininkai daug 
veikia nugalėjimui gamti
nių kliūčių ant Šiaurinio 
vandens kelio, kuris eina 
nuo Murmansko aplinkui 
Sibirą iki Vladivostoko.

Su pagalba ledlaužių jis 
bus palaikomas ir vėlyvą 
rudenį. Ledlaužis “Maskva"’ 
spalio 18 d. išplaukė iš 
Murmansko ir per 10 dienų 
nugalėjo 2,000 mylių, pasie
kė Čukotkos jūrą.

Pietinio žemės ašygalio 
stityje veikia TSRS 300 
mokslininkų. Ten žiemavos 
100 žmonių.

Pietų Vietnamas, 
JAV ir Kinija

Pekinas. — Čionai lankė
si Šiaurės Vietnamo prezi
dentas Ho Ci MUnh ir tarė
si su Kinijos vadais. Kinų 
spauda smerkia Jungtinių 
Valstijų intervenciją į Pie
tų Vietnamą ir rašo, kad 
JAV žygiai uždegs karą.

Iš Saigono praneša, kad 
Pietų Vietname jau yra 
700 JAV karininkų, kurie 
moko vietnamiečių armiją, 
apie keli šimtai JAV “parti
zanų” iš Okinawa salos. 
Kasdien į Vietnamą vis 
daugiau atskrenda JAV 
karinių ir transportinių 
lėktuvų ir atveža ginklų ir 
amunicijos.
VYRAS IR JO~žMONA 

KRITO DVIKOVOJE
- Pembroke, N. C. —Prieš 
kiek laiko Marvin Locklear 
nupirko du revolverius — 
vieną sau, kitą žmonai. Da
bar susipykę vienas į kitą 
pradėjo šaudyti. Dvikovoje 
abu nusišovė. Sakoma, kad 
vyras sirgo nervų pakriki
mu.

Kairas. — Įvyko pasita
rimas tarp Tito, Nasserio 
ir Nehru*

Departamentas pask eibė 
vardus 60 korporacijų, ku
rios daugiausiai pelno pasi
darė. Čia suminėsime tik 
kelis iš jų.

American Telegraph & 
Telephone Corp, per tris 
mėnesius pelnė$321,241,000. 
Du Pont Co., gaminanti di
namitą, ir kitokias chemi
nes medžiagas, pelnė $99,- 
500,000; Standard Oil of 
New Jersey $185,000,000; 
Bethlehem Steel Corp. — 
$34.000,000.

Kaip žinome, a u t o- 
mobilių gaminimo korpora
cijos ilgai priešinosi panau- 
jinimui kontrakto su darbi- 
bininkų unija. Gi pelnai jų 
yra dideli. General Motors 
Corp, pelnė $87,812,000; 
Chrysler — $4,800,000 ir ki
tos panašiai.

Mirė kongresmanas 
Samuelis Rayburnas
Bonham, Texas. — Su

laukęs beveik 80 metų am
žiaus mirė JAV Atstovų 
Buto pirmininkas Samuelis 
Rayburnas. Tai buvo žymus 
politinis veikėjas.

Jis gimė 1882 m. sausio 
6 d. 1913 metais Texas vals
tijoje buvo išrinktas į JAV 
Kongresą ir jo, nariu buvo 
iki mirties.

1940 metais tapo Atstovų 
Buto pirmininku ir toje vie
toje išsilaikė iki mirties.

Numato J. Valstijų 
rinkų siaurėjimą

Clevelandas. — Biznierių 
konferencijoje kalbėjo A. J. 
Goldbergas, JAV darbo 
sekretorius. Jis numato, 
kad užsienyje žymiai su
siaurės Jungtinių Valstijų 
rinkos, ypatingai, kada An
glija veiks išvien su 'Euro
pos Common Market Są
junga.

Detroite prekybinių k ų 
konferencijoje kalbėjo JAV 
vice-prezidentas Johnsonas. 
Jis pasakojo, kad užsienyje 
JAV rinkos siaurėja, nes 
“komunistinės šalys” gabe
na savo prekes į Afriką, 
Aziją ir Lotynų Ameriką.

73 lenkų moterys 
gaus po $10,000

Varšuva. —- Lenkijos 
Raudonasis Kryžius susi
taikė su Vakarų Vokietijos 
valdžia, kad pastaroji su
mokėtų 73 lenkų moterims 
po $10,000.

Laike karo vokiečiai na
ciai kankino ir žudė paverg
tų šalių gyventojus. Ra- 
vensbrueckene naciai buvo 
įrengę kankinimų laborato
riją, kur ant moterų darė 
visokius bandymus.

Tokio. — Jūroje siaučia 
taifūnas 230 mylių vėjo 
greičiu* , _

New Yorkas. — Virš 
3,000 studentų, iš Queens 
kolegijos, streikavo prieš 
varžymą žodžio lais vės. 
Prieš kiek laiko aukštųjų 
mokyklų vedėjai patvarkė: 
uždrausti komunistams kal
bėti kolegijų ir universitetų 
studentų susirinkimuose.

Prieš viršininkų šį žodžio 
varžymą streikavo virš 
2,000 studentų iš Hunter ir 
City kolegijų. Ketvirtadie
nį, lapkričio 16 dieną, su
streikavo virš 3,000 studen
tų iš Queens kolegijos, kur 
mokosi šimtai studentų ir

Apie reikalavimą Komunistu 
partijai užsiregistruoti

New Yorkas. — “The 
New York Times’ ir kita 
amerikinė spauda paskelbė, 
kad Jungtinių Valstijų ge
neralinis prokuroras Ro
bertas Kenedis reikalauja 
Komunistų partiją užsire
gistruoti.

Sakoma, ‘ kad K: partija 
turėjo užsiregistruoti iki 
pirmadienio, lapkričio 20 
dienos, o jos vadai turės už
siregistruoti " iki lapkričio 
29 d. Už nesiregistravimą, 
pagal Internal Security 
Act, gręsia penkeri metai 
kalėjimo ir $10,000 piniginė 
bauda už kiekvieną užvilk
tą dieną.

Šį įstatymą kongresas 
priėmė 11950 metais. Tada 
prezidentas Trumanas jį 
vetavo. Bet kongreso na
riai antru kartu nubalsavo 
už McCarrano bilių ir tas 
bilius tapo įstatymu. Po to 
tęsėsi ilga legalė kova. Spa
lio 9 d. JAV Aukščiausiąsis 
teismas tik 5 balsais prieš 4 
įstatymą patvirtino.

“The Worker” ir kita 
spauda praneša, kad Komu
nistų partijos vadai sako, 
jog jie nesiregistruos, nes 
partija yra Jungtinių Vals
tijų darbo žmonių organi
zacija, iš užsienio neima 
jokių įsakymų, o šis įstaty
mas paneigia JAV konsti
tucines laisves.

Komunistų partijos advo
katas John J. Abtas sako, 
kad Internal Security Act 
įstatymas buvo priimtas be 
analizavimo JAV Konstitu
cijos Penktojo pataisymo, 
kad šis įstatymas paneigia 
JAV Konstitucijoje garan
tuotas žmonių laisves. To
dėl, jeigu jis bus vykina
mas, tai vėl prasidės lega- 
liška (teisminė) kova, ku
ri pasieks net JAV Aukš
čiausiąjį teismą.

American Civil Liberties 
Union ir Emergency Civil 
Liberties Committee sako, 
kad jeigu prezidentas Ke
nedis neįsikiš, tai įstatymo 
vykdymas “panaikins pa
matines Jungtinių Valstijų 
žmonių laisves,; kurios ski-

iš kitu saliu.
Nuo ryto 8 vai. iki 3 vai.: 

po pietų studentai maršavo i 
Kissena bulvaru. Jie nešio
jo apie 500 transparantų 
anglų, ispanų, francūzų ir I 
italų kalbomis, reikalauda- j 
mi nevaržyti žodžio laisvės. 
Turkų studentai dalino la
pelius. Studentų streiko va-1 
dai sakė: “Mes e s a m e !
moksleiviai ir norime žino
ti, kas darosi pasaulyje, 
kaip į pasaulio problemas 
žiūri demokratų, respubli
konų, komunistų ir kitų 
partijų vadai”.

ria musų šalį nuo totalitari
nių valstybių”.

Yra sakoma, kad bus rei
kalaujama ir eilinių Komu
nistų partijos narių regis
truotis. Advokatas Abt sa
ko, jeigu ir tas bus daroma, 
tai mūsų šalyje prasidės 
daugybė teismų, nes gene
ralinis prokuroras turės 
įrodyti Subversive Activi
ties Control Boardui, kad 
tie asmenys yra Komunistų 
partijos nariais. Įrodymui 
gi yra reikalingi neginčija
mi dokumentai. Chicago je 
valdžia per šešeris metus 
kaltino Claude M. Light- 
footą, kad jis priklausė Ko
munistų partijai ir “suokal- 
biavo nuvertimui JAV val
džios”, bet negalėdama to 
įrodyti, dabar panaikino jo 
kaltinimą.

Į Saigoną atvyko 
JAV karininkai

Saigonas. Į Pietų Vietna
mo sostinę atvyko žymūs 
Jungtinių Valstijų armijos, 
orlaivyno ir jūrų laivyno 
komandieriai. Tarp genero
lų matėsi su keturiomis 
žvaigždėmis jų antpetyse. 
Buvo atvykęs ir JAV Sep
tintojo karo laivyno ko- 
mandierius admirolas John 
H. Sides.

Iš Japonijos atskrido 
JAV Pirmojo marininkų 
pulko lėktuvai. Iš Okinavos 
salos pribuvo 20 marininkų 
karininkų. Bendrai, po to, 
kai Pietų Vietname apsi
lankė generolas M. D. Tay- 
loris, tai kasdien atvyksta • 
vis daugiau JAV karo jėgų.

KIJEVE AREŠTAVO 2 
VOKIEČIUS

Kijevas. — Tarybų Uk
rainos savisaugos žmonės 
areštavo Adolfą Wernerj ir 
jo žmoną Herminą. Areš
tuoti prisipažino, kad jie 
atvyko į Ukrainą kaip JAV 
užsienio žvalgai.

Leopoldville. — Kongo 
centralinės valdžios jėgos 
jau išlaisvino pusę Katan- 
gos provincijos*

Seattle, Wash. — Banke
te paminėjimui Washingto
no valstijos universite t o 
100 metų sukakties kalbėjo 
prezidentas Kenedis. Jis sa
kė, kad pasitarimas dėl va
karinio Berlyno reikalų, tai 
būtų išbandymas Jungtinių 
Valstijų subrendimo, ir tai 
nebūtų nei laimėjimas, nei 
pralaimėjimas. Jis sakė, 
kad Jungt. Valstijos tarp
tautiniais klausimais “nė
ra nei visagalės, nei visaži- 
nančios... ir todėl negali bū
ti amerikinio išrišimo visų
pasaulio problemų”.

Prezidentas sakė, kad 
Jung tinės Valstijos yra pa
sirengę tartis dėl taikaus 
sugyvenimo, bet tai nereiš- 

j kia jų pasidavimą. Taipgi 
jis sakė, kad JAV- “darys 
nusileidimų”, bet jų iš ank-

Kongiečiai nužudė 
13-ką italų lakūnų

Leopoldville. —Kivų pro
vincijoje kongiečiai palaikė 
italus lakūnus už belgus, 
juos sušaudė, sukapojo jų 
kūnus ir sumetė į Lualabos 
upę. • >

Italai lakūnai buvo Jung
tinių Tautų jėgų tarnyboje. 
Konge belgai suokalbiauja 
ir skaldo valstybę. Todėl 
tarp kongiečių yra didelis 
pasipiktinimas belgais.

Vis jie skaičiuoja 
TSRS submarinus

Washingtonas. —Tie, ku
riems rūpi uždekti naują 
pasaulinį karą, tai kalba ir 
komercinėje spaudoje rašo, 
kad “JAV galingos”, o 
“TSRS yra silpna”. Pagal 
jų “mokslą”, tai JAV karas 
būtų tik piknikas”.

Bet tie, kurie turi reikalo 
su JAV ginklų gamyba, su 
pelnais iš apsiginklavimo, 
tai įrodinėja, jog JAV yra 
“atsilikusios — neapsigink
lavusios”, o TSRS ir kitos 
socialistinės šalys “labai 
galingos”. Taip gąsdinan
čiai rašo ir admirolas John 
S. Thach.

Unijos vadai prieš 
slėptuvių statybą

Washingtonas. — T. J. 
Lloyd, Amalgamated Meat 
Cutters & Butchers Work
men unijos prezidentas, ir 
jos sekretorius - kasininkas 
P. E. Gorman, pasisakė 
prieš slėptuvių statymą.

Jie sako, kad statymas 
slėptuvių, tai yra pamėg
džiojimas gyvūnų, kurie 
gelbėjasi knisdamiesi į že
mę. Jie sako, kad slėptuvės 
negalėtų žmones išgelbėti, 
jeigu kiltų atominis karas. 
Taipgi didelės masės žmo
nių neturi nei kur slėptu
ves statyti, nei jų statybai 
išteklių, I 

sto negalima pasakyti, tu
rint mintyje Vakarų vals
tybių ir vakarinio Berlyno 
reikalus. Kas dėl pasitari
mo rezultatų, tai jis sakė: 

“Pasitarimai bus pasek
mingi tik tada, jeigu abidvi 
pusės norės... ir jausis, kad 
susitarimas pagerina jų pa
čiu reikalus”.

Tuo kartu lauko pusėje 
studentai pikietavo su įra
šytais obalsiais: “Don’t 
Fight for United Fruit... 
No More Sugar Trust In
vasions to Cuba... Stop Nu
clear Tests”.

Washingtonas. — JAV 
nacionalėse kapinėse, Ar- 
lingtone, pastatė paminklą 
admirolui R. E. Byrdui, ku
ris seniau tyrinėjo Antark- 
tika. 4^

“Izvestija“ apie 
slėptuvių statybą

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybės organas 
“Izvestija” rašo: “Ameri
koje biznieriai, kurie gami
na slėptuves, darosi šimtus 
milijonų > dolerių pelno* 
Miestų tarybos ir paprasti 
gyventojai pasidavė įbau
ginimui.

New Yorko valstijos gu
bernatorius pareikal a y o 
šimto milijonų dolerių slėp
tuvių statybai.

“Time” ir “Life” žurnalų 
leidėjas H. Luce, per savo 
žurnalus, pučia atominio 
karo isteriją.

Ekstra
Albany, N. Y. — Gubei'- 

natoriaus Rockefellerio stU 
nūs Michael, 23 metų amt 
žiaus, kur tai dingo Vaka
rų Naujojoje Gvinėjoje, 
Gubernatorius ir jo žmona, 
skirtingais lėktuvais, iš
skrido į V. Naująją Gvinė
ja.

Ciudad Trujillo. —Domi
nikos valdovas Rafael Tru
jillo pasitraukė iš armijos 
komandos ir išvyko į Euro
pą. Prezidentas Balagueris 
bando sutvarkyti šalies rei
kalus. Jungt. Valstijų karo 
laivai atplaukė prie Domi
nikos pakraščių.

Maskva. — Atvyko Dr.( 
H. M. Lange, Norvegijos 
užsienio ministras, tartis 
su TSRS vyriausybe tarp
tautiniais reikalais.

Maskva. — Suomijos už
sienio ministras A. Karja- 
lainenas tarėsi su A. Gro
myko, TSRS užsienio mi
nistru.

Havana. — Atvyko Ry
tų Vokietijos prekybos de- 
legacija.

Mexico City. — Guerrera 
provincijoje nuo uragano 
žuvo 300 žmonių, *
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Darbai del jaunuoliu
LABAI DŽIUGU, kad prezidentas Kenedis ir jo 

vadovaujama vyriausybė atsiminė mūsų jaunimo kar
čiąją būklę. Surasta, kad šiemet visas milijonas .jaunų 
vaikinų ii’ merginų, tarp 16 ir 21 metų amžiaus, nebe
grįš į mokyklas, ieškos darbo-užsiėmimo. Bet ir be jų 
jau turime tarp 5 ir 6 milijonų bedarbių. Kokios gi 
progos yra tam naujam milijonui darbus susirasti? Nė
ra jokių progų.

Tuo būdu yra kuo rimtai susirūpinti. Ir jeigu paga
liau pats prezidentas surado laiko pažvelgti į šitą pro
blemą, tai labai gerai. Gal kas nors ir bus padaryta.

Bet kas?
Prezidentas sudarė plačią komisiją, kurion įeina 

net keturi kabineto nariai. Tegu komisija rūpinasi ir 
galvoja. Tegu ieško jauniems žmonėms darbų ir užsiė
mimu.

Bet ar komisija iš žemės ištrauks darbus ir užsiė
mimus?. į

Užtikrinta tik vienas dalykas : nei prezidentas, nei 
komisija neturi jokio konkretaus plano padėti jaunieųis 
ir naujiems darbininkams darbus susirasti.

Visos šalies lėšos suverčiamos į militarizmo nasrus. 
Apie nukreipimą tų bilijonų dolerių į taisymą kelių, 
statymą mokyklų ir ligoninių, naikinimą lūšnynų did
miesčiuose, aprengimą ir aprūpinimą žmonišku maistu 
milijonų varge skęstančių šeimų pietinėse valstijose ir 
šiaurinių valstijų didmiesčiuose — apie tai nė negalvo
ja mūsų prezidentas. O tose dirvose gimtų milijonai nau
jų darbų. Labai abejotina, kad ir jo paskirtoji komisija 

. tose dirvose ieškos darbų ir užsiėmimų, nes tiems dar
bams nesiranda nuliekamu fondu. 

Ir u

Už derybas ir susitarimą
MUMS PATINKA, kad Jungtinių Tautų Asamblė

joje pradėta iš naujo diskusuoti visuotinį ir pilną nusi
ginklavimą. Labai puikus Tarybų Sąjungos pasiūlymas, 
kad su ateinančių metų birželio mėnesiu jau būtų ' iš
dirbtas ir paskelbtas konkretus tokiam nusiginklavimui 
planas. Gerai, kad ir mūsų vyriausybė sutinka pradėti 
diskusijas ir derybas apie nusiginklavimą.

Tai svarbiausias šių dienų klausimas. Juo susirūpi
nusi visa žmonija.

Tiesa, pradedant diskusijas šuo reikalu buvo iš 
abiejų pusių gana aštriai pasisakyta, nepasigailėta, 
smarkių žodžių vieni kitų pasmerkimui. Dabartinėse; są
lygose gal tas ir neišvengiama. Bet atsiminkiųie, kad vi
suotinio nusiginklavimo klausimu principe jau yra tarp 
Jungtinių Valstiją ir Tarybų Sąjungos susitarta. Tuo 
būdu liekasi tik praktiško pravedimo :gyveniman’ klausi
mas. Tikėkime, kad bus surasta bendra kalba ir šiam 
klausimui išspręsti.

i

Kas ką rašo ir sako
SKUBIAI TAISYTINA 
PADĖTIS

• Mūsų krašto darbo unijų 
judėjimas yra atsidūręs pa
vojingoje neveiklumo padė
tyje. Jis turi iš tos padė
ties gelbėtis, rarba prisieis 
pakelti didžiausius nuosto
lius.

Apie tai teisingai paste
bi Chicagos dienraštis “Vil
nis.” Tą padėtį laikraštis 
vadina “sustingimu.” “Vil
nis” rašo:

“AFL-CIO unijose reiš
kiasi didelis nepasitenkini
mas šios organizacijos va
dovybės neveiklumu. Uni
jose yra stagnacija. Orga
nizavimas neorgani z u o t ų 
darbininkų užmirštas rei
kalas.

-Walter Reuther, antras 
po George Meany AFL-CIO 
galviny, irgi nepatenkintas 
neveiklumu. .Kai kurie ra
gina jį veikti, stengtis iš
mesti Meany iš vadovybės. 
Reutheris betgi abejoja, ar 
tas galima. Biurokratinė 
mašina yra patenkinta pa
dėtimi. Gaunantieji po $50,- 
000 metams algos didesnių 
unijų viršininkai patenkinti 
esama padėtimi. Organiza
vimas neorganizuotų jiems 
nepageidaujamas, nes reik
tų kas nors veikti; dirbti.

Dėka konservatyvės, net
gi reakcinės vadovybės ši 
galinga darbininkų ekono
minė organizacija tarytum 
sušalęs žmogus nenori pa
sijudinti pati savo gerui.

Nereikia manyti,1 kad nė
ra veiklių, gerų viršininkų 
darbo unijose. Jų yra, bet 
nedaug, ir jie užima men
kesnes vietas AFL-CIO vir
šūnėse.”

I I
. K

Už .tą sustingimą kalti ir 
pažangiečiai. Juk komunis
tų ir kitų pažangių darbi
ninkų yra visose darbo uni
jose. Nesimato, kad jie per
sistengtų išvystyti kovą 

, prieš biurokratizmą. , Nesi
mato jokio platesnio judėji- 
nio unijų viduj-e prieš Geo. 
Meany vadovybę Amerikos 
Darbo Federacijoje.* Tai 
labai blogas reiškinys. Tai 
padeda mūsų darbo’unijoms 
išsigimti į gyvus lavonus.

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

Argi ir jis eis tuo keliu?
KONGO KLAUSIMAS tebedrumsčia atmosferą ir 

tebegadina visų nervus. Padėtis ten nesitaiso. aKartais 
atrodo, kad ji dar sunkėja, dar aštrėja. Nauji susikirti
mai ir susirėmimai.

Jungtinių Tautų sudaryta komisija ištyrimui Lu- 
.... mumbos nužudymo apystovų jau išdavė raportą. Komi

sija pripažįsta, .kad Katangos “prezidentas” Čiombė di
džiausias kaltininkas. Bet komisija kaltina ir .Kongo 

. prezidentą Kasavubu, nes jis Lumumbą atidavė Čiombei 
nužudyti. Natūralu, jog dabar iLumumbos pasėkėjai dar 
daugiau pasipiktins tais, kurie jų vadą brUtališkai; nu- 

.... žudė. ;
Tuo tarpu Jungtinės Tautos negali tylėti. ’Imamasi 

žygių numalšinimui sukilusių kareivių, kurie, sakoma, 
- terorizuoja žmones. Jie esą nužudę trylika italų lakūnų, 

tarnaujančių Jungtinėms Tautoms.
Bet štai kas skamba nelabai, gerai., Jungtinių'Tautų 

įsakymai į Kongo vėl eina tik vieno sekreteriaus vardu. 
Kodėl ne naujai sudaryto sekretoriato? Nejaugi naujas 
sekretorius U Thant eis Hammarskjoldo keliu ir visai 
organizacijai bosaus? Daugeliui žmonių tai nepatinka: 
Daugelis nenori, kad Hammarskjoldo istorija pasikar
totų.

Nepavykęs klaidingas žygis
DABAR AIŠKU, kad mūsų vyriausybė' buvo pada

riusi didžiausią spaudimą į Amerikos Valstybių Orga-f 
nizaciją (Organization of American States), kad ji'tuoj 

■ laikytų susirinkimą ir imtųsi žygių prieš Kubą. Bėt, sa- 
' koma, pasipriešino Brazilija, Meksika ir kai kurios i ki- 

tos Lotynų Amerikos valstybės ir susirinkimas atidėtai 
neribotam laikui. Mūsų vyriausybei, vadinasi, nepavyko 
kitas šalis įtikinti, kad mažytė revoliucine Kuba iš tik
rųjų sudaro visiems Amerikos kraštams pavojų.

.Pasirodo, kad mūsų valdžia nesirengia palikti Ku- 
bą ramybėje-ir leisti, jai atsistoti ant kojų. Vis dar tebe- 
galvojama apie žygius joje padaryti perversmą. _

ŽINOMA, TEN 
VAGYSČIŲ 
DAUG DAUGIAU

Amerikos Darbo Federa- 
cijos-GIO i iždininkas W. F. 
Schnitzler surado klausimą, 
kuriuo mūsų darbo unijų 
vadovai ir veikėjai teisingai 
gali pasididžiuoti. Tai klau
simas suktybių ir vagysčių. 
Jų esą daug, daug mažiau, 
negu tarp Amerikos batikų 
viršininkų, vadų ir tarnau
tojų. Pa v., FBI paskelbė, 
kad paskutiniais ' dvyliką 
mėnesiųs buvo ■ bankų virši
ninkų ir tarnautojų atlikta 
1,771 suktybių. Tuo tarpu, 
sako Schnitzler, tik šen ir 
ten > pasitaiko, kad mūsų 
darbo unijų viršininkai <ir 
darbuotojai apsivagia bei 
įsivelia į suktybes.

Tai t džiugii naujiena. Dar
bo žmonės visuomet buvo ir 

•pasiliks * daug ■ teisingesni ir 
švaresni už pinigam č i u s . 
Tai neginčijama tiesa. Ge
rai, • kad mūsų didžiojo dar
bo unjjų judėjimo .iždinin
kas primena apie tai visai 
Amerikai. Juk komercinė 
spauda kalnus , priskaldo iš 
pasitaikiusios darbo. unijose 
■suktybės, bet nė burnos ne
atidaro apie baisias vagys
tes buržuazinėse įstaigose.

Toji spauda, .pamatysite, 
nutylės apie brolio Schnitz- 
lerio.parodymus. Nieko ne
simato toje • spaudoje . apie 
minėtus FBI duomenis.

AMERIKOS ŽMONIŲ 
NAIVUMAS
’ Kalbant< apie suktybes ir 

apgaudinėjimus, įdomų pra
nešimą pateikė taip vadina
mas Nacionalinis Geresnio 
Biznio Biuras. Jis kreipia 
dėmesį į Amerikos žmonių 
naivumą, kurie taip lengva
būdiškai pasitiki visokiais 
garsinimais. Ypač, Biuras 
sako, apgaudinėjimas išsi
plėtęs klausimais, kurie yra 
susieti su žmonių sveikatos 
poreikiais. Žmogus susirgęs 
arba panorėjęs savo išvaiz
dą pataisyti, lengvai pasi
duoda visokioms apgavys
tėms.

Be daugybės kitų apga- 
vingų garsinimų Biuras su
mini tokius: kad panaudo
jęs tokį produktą neteksi 
svorio, arba pakelsi savo 
svorį tam tikroje vietoje 
formoje tvirtų raumenų, 
kad panaudodamas įvairius 
m e c h a n izmus suliaunėsi, 
kad jeigu prisilaikysi tam 
tikros dietos, tai nusikraty- 
si artrito, kad tokio ir tokio 
produkto' pagalba nuslinku- 
sius plaukus galima atau
ginti ir t.t. Biuras pataria 
tokių apgavingų reklamų 
saugotis. Valdžia prieš jas 
kovojanti, bet nespėjanti vi
sas susekti ir uždrausti.

kal-

KAIP SU TOMIS 
SLĖPTUVĖMIS

Dabar’labai madoje 
bėti apie statymą slėptuvių.
Atsirado turtingos kompa
nijos bizniui daryti. Išgąs
dinti žmonės tapo jų auko
mis.

Apie tai kalba kolumnis- 
tas Alber H. Jenkins. Pa
sirodo, kad Wisconsin© 
valstijojė ir kitur apie mies
tus tam tikri keliai paskir
ti pabėgimui iš miestų ato
minio karo atveju, 
padėti nurodymai, 
kur1 bėgti.

Prieš tai pakėlė

Prie jų 
kaip ir

protestą 
Wisconsino kongresma n a s 
demokratas Kast enmeier. 
Jis' sako, jog tai yra apga
vystė. Amerikos žmonių 
migdymas. Jo supratimu, 
nuo atominio karo nėra jo
kio apsisaugojimo.

Kaštenmeierio prot esto 
laiškas pasiekė Apsigynimo 
sekretorių Mac N a m arą. 
Tas aiškina, i kad dabar mū
sų vyriausybė jau neberagL 
na ir* neberuošia žmonių pa
bėgimui iš miestų. Girdi, 
karui kilus nebebūtų laiko. 
Tik per penkiolika minučių 
prieš atominės bombos pa
sirodymą būtų galima pra
nešti miesto žmonėms. Ir 
kaipgi per T5 minučių galė
tų didmiesčio žmonės spė
ti pabėgti? Jokiu būdu ne
galėtų.

Todėl, sako, visas dėmesys 
dabar nukreiptas į staty
mą slėptuvių. Bet tie, kurie 
supranta atominio karo es
mę, tvirtina, kad nieko ne
galėtų išgelbėti ir slėptuvės. 
<Pav,, “Madison Capital 
Times” užgiria-Kastenmeie- 
rio protestą ir priduria, kad 
visos tos * pasakos. apie išsi
gelbėjimą atominio karo at
veju tėra Amerikos žmonių 
raminimas ir -migdymas* 

. Laikraštis : net, piktai rašo:
“Pirma buvome raginami 

ruoštis išsikraustymui (bė
gimui iš miestų). Paskui 
'ragino išsikasti žemėje ur
vus, ir juose pasislėpti.

“Auga nuožiūra, kad šitos 
visos pastangos įtikinti 
žmones, kad galima išsigel
bėti niuklinio karo atveju, 
yra tik dalis propagandos, 
kad įtikinti rusus, jog mes 

• rimtai pasiruošę kariauti.
“Kokia tai nesąmonė LMes 

neapgausime rusų. Tai tik

Lietuvo-

šiluva-šidlava
J. Vadeikis parašė 50 pus

lapių knygutę “Šiluva.” Vil
niuje ji išleista 12,000 ti
ražu 1960 m. Knygutėje 
aprašoma Šiluva, kaip svar
bi klerikalų pasipelnijimo 
vieta.

Šiluva randasi šiaurinia
me Raseinių rajono pakraš
tyje, prie Raseinių-Ty tu ve
nų vieškelio. Tai vidutinio 
didumo miestelis, buvęs 
valsčiaus centras. Seniau ši 
vieta buvo vadinama dviem 
vardais — Šilais ir Būda. 
Šiluva vėliau buvo
je pagarsėjus kaip “stebuk
linga Šidlava.”

Kunigai aiškina, 
daise, 15-tojo šimtmečio pa
baigoje, Šiluvos piemenėliai, 
ganydami gyvulius, prie di
delio akmens pamatę jau
ną, palaidais plaukais, bal
toje suknelėje, su kūdikėliu 
rankose verkiančią moteriš
kę. Ar tokia moteris ten bu
vo, niekas negali įrodyti. 
Užteko paskleisti gandus, 
kad ten “dievo motina’’ 
piemenėliams pasirodžiusi, 
ir ši vieta patapo “stebuk
linga,” kaip daugelis kitų 
“stebuklingų vietų.” 1623 
m. ten buvo pastatyta kop
lyčia. Akmuo taipgi pa
skelbtas stebuklingu.

Kadangi tuo metu kalvi- 
nizmas buvo Šiluvos apy
linkėje tvirtai įleidęs savo 
šaknis tarp valstiečių, tai 
katalikų kunigai turėjo vis
ką prieš kalvinistus panau
doti, kad juos nugalėti. Pa
tyrę stebuklų skelbėjai jė
zuitai jiems pagalbon atėjo 
ir kalvinizmą nugalėjo.

Tuo metu Lietuvos vals
tiečiai buvo baudžiauninkai. 
Ant jų sprando sėdėjo dva
rininkai ir kunigija. Tuo 
metu susikūrė ir patarlė: 
“Mužikas tas pats, kas dar
bo jautis, tik su tuo skir
tumu, kad be ragų.” Viso
kiems stebuklams jie leng
vai-patikėjo. Dvasininkams 
to tik ir reikėjo. Paskelbta- 
ir daugiau stebuklų, kad 
ant akmens ir vėl pasiro
džiusi “dievo motina,” kad 
prie to akmens surasta ko
kia tai cūdauna skrynia.

Kad daugiau pasipelnyti, 
kunigai .išprašė popiežiaus 
rašto, kuriame jis skelbė: 
Tie, kurie visą savaitę nuo 
rugsėjo 7 d. iki 15 d. ap
lankys Šiluvą, karštai mel
sis ir aukų paliks, tam po 
mirties bus atleistos visos 
nuodėmės ir j ispaklius tie
siai dangaus karalystėn. 
Kasmet buvo skelbiama ši
linių savaitė.

’ V isose pa rap i j ose buvo 
organizuojami maldininkų 
būriai. Bažnytines vėliavas 
nešini jie žygiavo šimtus 
kilometrų. Pasiekę Šiluvą 
gulė prie žemės ir keliais 
šliaužė prie koplyčios, bu
čiavo ir laižė akmenį, kiti 
savo žaizdas glaudė prie ak
mens. Aukų prinešdavo di
džiausias krūvas. Kiti-kop
lyčioje besimelsdami gau
davo širdies priepuolį ir 
mirdavo. Tokiems buvo 
škėlbiama: “Kas miršta 
sveikatos prašydamas per 
šilines Šiluvoje, tas patenka 
tiesiai į-dangaus karalienės 
trumus. ” Kunigams ir-uba
gams šilinės buvo didžiau
sia rugiapiūtė. Apie grįžu
sius iš šilinių < atsirado pa
tarlė: ^Švarus kaip misin- 
gis, be pihigų ir be grie- 
kų.”

Beveik trejetą šimtų m-etų

kad ka-

apgaudinėjimas Amerikos 
žmonių, kad jie nepermaty- 
tų tikro pavojaus, jeigu kil
tų atominis-karas...”

kunigija naudojosi Šiluvos 
“stebuklais.” Apie tai pla
čiai rašo tų laikų rašyto
jai A. Fromas-Gužutis ir 
Žemaitė. Šios klasikės ap
sakymas “Kelionė į Šidla- 
vą” yra įspūdingas aprašy
mas.

Patys šiluviečiai, tačiau, 
mažai tikėjo į stebuklus. 
1926 m. seimo rinkimuose, 
nepaisydami kunigų agita
cijos, dauguma balsavo už 
kairiuosius.

Su savo stebuklais Šilu
vos kunigai buvo pasiekę ir 
Amerikos lietuvius katali
kus. Skelbdavo, kas sirgda
mas už tiek ir tiek dolerių 
užpirks Šiluvos bažnyčioje 
mišias, tas tuojau pasveiks. 
Tokių tamsūnų ir čia atsi
rado, kurie šimtines siuntė 
Šiluvos Urbonui. O tas dar 
labiau tuk'. Net patarlė 
atsirado: “Balotas., kaip Ši
luvos klebonas.”

Prie Tarybų valdžios pa
sikeitė ir Šiluva. Dabar tas 
miestelis yra kultūros cent
ras. Ten naujos mokyklos, 
kultūrinis klubas. Kleboni
jos pastate įrengtas moks
leiviams bendrabutis. Mal
dininkų skaičius Šiluvoje vi
sai sumažėjo, o apie stebuk
lus niekas nebenori ir pri
siminti.

Barasi dėl Kubos tabako
Revoliucinės Kubos prie

šai, ypač iš Kubos pabėgu
sieji buvusio diktatoriaus 
Batistus šalininkai, siunčia 
protestus Kenedzo valdžiai, 
kam ji leidžia įvežti Kubos 
tabaką, taipgi daržovių ir 
vaisių.

Kenedžio administracija 
aiškinasi jiems, kad nėra 
kaip tabako įvežimą sulai
kyti. Jeigu jį sulaikysi, tai 
tabako dirbtuvė, T a m p a , 
Fla., užsidarytų ir apie 6,- 
000 tabako darbininkų dar
bo netektų.

Toji tabako kompanija, 
gaudama Kubos tabaką, ku
ris skaitomas pasaulyje ge
riausiu, daro brangius ci
garus, kurie parsiduoda po 
75 centus ir po $1.00. Kas
met tabako įvežama maž
daug už 30 milijonų dole
riu.

Amerikos prekyba su Ku
ba, galima sakyti, visai nu
traukta, apart tabako ir 
kiek daržovių bei vaisų.

Beje, Kenedžio administ
racija aiškinasi: jeigu to 
tabako į Ameriką neįvežtų, 
tai Kuba dėl to nieko ne
nukentėtų, nes kitos šalys 
nori geriausią tabaką mielu 
noru nupirkti.

Vyriausia šeimą prbleema
Amerikos Šeimų Tarny

bos Sąjunga nurodo, kad 
vyriausia socialinė Ameri
koje problema yra šeimų 
irimo problema. Savo 50 
metų sukakties jubiliejinėje 
konferencijoje Sąjunga ryš
kino opiausius amerikinių 
šeinių klausimus. Svarbiau
si šie:

1. Patrigubėjęs netekėju
sių moterų gimdymas.-

2. Vienos poros iš ketu- 
I rių jaunavedžių išsiskyri
mai (divorsai).

3. Nuo 1940 metų patri- 
gubėjusios Amerikoje kri- 
minalystės jaunimo tarpe.

4. Kasmet priėmimas į 
proto ligų ligonines dau
giau kaip po 200,000 proti
nių ligonių.

Sąjungos organas “Fami
ly Service Highlights” kvie
čia amerikiečius rimtai su
sirūpinti amerikinės šėmos 
padėtimi, kuri yra “Ameri
kos No. 1 socialinė proble
ma.” J. G.
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Cleveland, Oliio
Laikai keičiasi

Atmename laikus, kuo
met žodį komunistas, dėlei 
tam tikrų priežasčių, veng
davome dažnai vartoti, o 
kartais net to žodžio pras
mę reikšdavome kitais žo
džiais. Bet šiomis dienomis 
jis paliko ant tiek populia
rus, kad jis skamba visur, 
kur tik tu beeisi. Paimsi 
laikraštį — tas žodis tik 
ir mirga jo puslapiuose; at
sisuksi radiją, ar televizo
rių — kas trečias žodis iš
girsi komunistai; o kuomet 
kalba bent koks valdžios 
žmogus, arba net ir pats 
prezidentas, be to irgi ne
apsieina. Tas verčia kiek
vieną pagalvoti: kodėl taip 
yra?

Šiomis dienomis Cleve- 
lande susitvėrė gana skait
lingas komitetas, su raštine 
miesto centre, ir žada teik
ti informacijas apie komu
nizmą. To komiteto sąrįįše 
matosi visa eilė daktarų, 
advokatų, kunigų ir vienas 
vyskupas. Kaipo profesijos 
žmonės, aišku, dykai nie
kam 
šias 
tyta

netarnauja, tai ir už 
paslaugas yr,a nusta- 
mokestis... pavieniam 
o draugijoms $25 me

tams.
Lapkr. pradžioje Cleve- 

lande įvyko mokytojų suva
žiavimas, kuriame dalyva
vo arti 300 delegatų. Ka
dangi Ohio valstijoje yra 
pravestas 1955 metais įsta
tymas draudžiantis mokyk
lose aiškinti komunizmą, 
tai mokytojai priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią tą 
įstatymą atšaukti, nes, esą, 
jau keliose valstijose komu
nizmo aiškinimas yra prak
tikuojamas. Matant tokius 
didelius pasimojimus, kyla 
klausimas: Ar yra galimy- 

-■ bes kitą išmokyti to,? n<o 
pats nemoki? •;

Kitas dabar diena iš die
nos skambantis žodis yra 
slėptuvės. Vieni jose mato 
išsigelbėjimą kilus karui ir 
ragina jas įsigyti, o kiti iš 
to tik juokus krečia.

Ekspertai išskaič i a v o, 
kad jeigu 50 megatonų 
bomba kristų ant Clevelan- 
do, tai toje vietoje paliktų 
tik 400 pėdų gylio duobė, 
kurią užlietų Erie ežero 
vanduo. Tai ko vertos tos 
slėptuvės. Jei bent jos būtų j 
pagamintos iš gumos, tai 
galėtų plaukioti virš van- 

•dens. Ohio senatorius Ste
phen Young yra žymus kri
tikas visų civilių apsigyni
mų reikalų. Aną dieną re- , 
porterių klausinėjamas pa
sakė: |

—Jeigu ir nedidelė ato
minė bomba nukristų tar- 1 
pe Cleveland© ir Akiįono . 
(35 mylių tarpas), tai jo
kios gyvybės neliktų. &aip 
ilgai žmogus slėptuvėje^ga- H 
lėtų gyventi be oro ir kitų J 
gyvybės palaikymo reikme
nų? Gi išlindęs, pirmiausia M 
turėtų palaidoti savo kai
mynus, kuriuos nušautų be
siveržiančius į tavo slėptu-, 
vę.

Toliau jis sakė:
—Jūs kalbate apie išbėgi- 

mą iš miesto gyventojų ir 
kartu skelbiate, kad laiko
tarpis nuo sužinojimo, jog 
bomba atlekia iki jos kriti
mo — gali būti tik 14 minu- 
tu, tai tokiame sumišime 
jūs nė vieno kvartalo nenu
bėgtumėte, tai ko vertos 
kalbos apie išbėgimą iš 
miesto gyventojų?

Senatorius Young mano, 
kad tik vienintelis išsigel
bėjimas nuo atominių bom
bų, tai pasirūpinimas^ kad 
jos nekristų. Slėp t u vi ų 
klausimas, jo manymu, tik 
didesnę isteriją 
nių sukelia.

tarp žmo
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Susitikimai su Šeiny apskrities 
t, gyventojais ir pareigūnais

Vos dviems dienoms mesjti, o jų daug. Daug jėgų 
išvykome su LVKD Varsų- ir energijos reikalauja Kul

tūros Namų rimti ir atsa
kingi uždaviniai.

Pakeliui į Vidugirius ma
tėme bestatomą septynmetę 
mokyklą Navininkuose, ne
toli plento ant kalvelės. Tik 
gaila, kad vietiniai gyven
tojai, iškėlę iniciatyvą pri
vežti akmenų ir žvyro, ne 
visi vykdo savo įsipareigo
jimus. Vidugirių Apylinkės 
Tarybos sekretorius K. Sa
vickas parodė mums mokyk
lą ir gerai įrengtą skaityk
lą Apylinkės Tarybos pasta
to patalpose. Vietos gyven
tojai sakė, kad nusiuntę 
mūsų redakcijai laiškus su 
klausimais, į kuriuos atsa
kysime sekančiame numery
je.

Labai malonų vizitą pa
darėme Paliūnų Valstybi
niame Ūkyje, kuriame dir
ba daug lietuvių. Savo ūkį 
mums parodė pirmininkas 
B. Malkinskis ir buhalteris 
J. Forencevičius. Malonūs 
žmonės, be to, sumanūs šei
mininkai. Parodė mums 
naują lenkiškos gamybos 
kombainą, bei kitą gyvą ir 
negyvą inventorių: 3 trak
torius (turi 14 arklių), ja
vų rišamąją ir kit. mašinas, 
gerus mūrytus žemės ūkio 
pastatus. Individualių, šiau
dais dengtų namų fone, 
valstybinio ūkio past a t a i 
džiugina akį. Tuos malo
nius įspūdžius papildo daly
kiški ūkiniai planai, ku
riuos ūkis užsibrėžė vykdy
ti.

Pravažiuojant; pasienyje 
esantį Burbiškiu kaimą, 
vaizdą gadino šiaudiniais 
stogais namai; ypač, kad 
kitoje pusėje mačiaiu soli- 
desnius pastatus su geres
niais stogais. Prie vieno 
namo pajuokavau, kad sa
vininkui reikėtų skirti do
taciją, idant sutvarkytų sa
vo namą ir negadintų bend
ros reprezentacijos. Paklau
siau pirmininko Skripkos, 
ar galima užeiti j vidų. Bal
dai buvo labai kuklūs, bet 
vaizdas, kurį pama t ė m e , 
mus nustebino. Ant lovos 
sėdėjo du berniukai, vyrės-1 
nysis (13 metų) supo vygę' 
ir įsigilinęs skaitė Mažąją 
Enciklopediją (Mala En-' 
cyklopedia), kurią vos nu-' 
laikė rankose. Pasirodė, kad 
tai labai gabus berniukas, 
vien penketukais besimokąs. 
Ūkininkas nebuvo neturtin
gas, bet, matyt, jis, kaip ir 
kiti apylinkės gyventojai,, 
nesirūpina namų bei sodybų 
estetiškumu.

Šiuo atžvilgiu čia dar la
bai atsiliekama. Čia dar 
neprigijo gražus krokuvie- 
?ių arba podhali-ečių papro
tys dažyti namus baltai ar
ba kitomis spalvomis. Kai
mai ir sodybos atrodo pil
kai, niūriai, nors išgalės lei
džia ne vienam ūkininkui 
sutvarkyti savo sodybą. Ry
šium su tuo “Aušros” Re
dakcijoje yra svarstomas 
projektas ateinančiais me
tais skirti premiją už ge
riausiai ir gražiausiai su
tvarkytą sodybą. Plečiasi 
turistinis judėjimas šiose 
apylinkėse. Kraštovaiz d i s 
turi visus privalumus: eže
rai, miškai, kalvos, belieka 
pagalvoti tik apie gyvena
mųjų namų estetinę išvaiz
dą.

Antrąją kelionės dieną ap
lankėme Aradninkus, o ten 
gražią ir erdvią skaityklą. 
Žagarų kaime gerai veikia 
saviveiklininkai. Dar tą pa
čią mūsų lankymosi dieną 
saviveiklininkų kolektyvas 
atliko menišką programą

vos skyriaus pirmininku 
mgr. M. Kmita į Seinus, o 
ten, lydimi LVKD Valdy
bos pirmininko A. Skripkos, 
aplankėme vietinės valdžios' 
atstovus ir pavažinėjome po 
apylinkes.

Po vizito apskrities galvai, 
PPRN Pirmininkui drg. R. 
Lazarovičiui, kuris mus pri- 
ėmė ir pabrėžė, kad vieti
niai l’etuviai labai aktyviai 
atlieka savo pilietines par
eigas (pav., kelių tiesimą, 
vertinamą 2-3 mil. zl.), iš-j 
vykome automobiliu į apy
linkes susipažinti su taip 
vadinama tikrove. Prieš 
pora metų teko girdėti, kad 
tose apylinkėse keliai bai
sioje padėtyje. Tačiau su 
malonumu įsitikinau, kad 
Mrdesnė dalis plento į Puns
ką buvo gerame stovyje ir 
pilnai tiko naudojimui. Pa
našiai kaip ir kelias iš Puns
ko į Suvalkus (išskyrus ma
žą jo dalį, kuri artimiausiu 
la’ku turi būti pataisyta) 
tai yra didelis pasiekimas 
pastarųjų metų ūkinės sta
tybos srityje. Jau pats 
Punsko vaizdas ir pokalbis 
su Apylinkės Tautinės Ta
rybos pirmininku ir sekreto
rium piliečiais Č. Gonsio- 
rovskiu ir J. škarnuliu apie 
Apylinkės reikalus šiek tiek 
sugadino nuotaiką ir pir
mus gerus įspūdžius. Tarp 
miestelio pastatų dar vis 
tebedominuoja bažn y č i o s 
mūrai, bet ir maloniai bal
tuoja naujas licėjaus pasta
tas, kiti namai atrodo la
bai kukliai, o kai kuriems 
iš jų labai praverstų ir ge- 
naralinis remontas. Deja 
TO šiol nebuvo sureguliuo
tas žemės nuosavybės klau
simas, liečiantis sklypus, 
kuriuose turėjo būti vykdo
mos statybos. Administra
cijos organams dabar tai su
tvarkius, statyba pajudės i 
priekį.

Nedaug vilčių teteikia kol 
kas vandentiekio ir gilumi
nio šulinio statyba, kadangi 

:: apylinkės valdžios organa1’ 
nesitiki surinkti iš gyvento
jų nemažą pinigų sumą, tu
rinčią papildyti valstybės 
dotaciją. Reikalą šį reikėtų 
dar apsvarstyti.

Aplankėme pil. Dobošyns- 
kį licėjaus direktorių, kuris 
pasakojo apie mokyklos iš
augimą. Šiais metais vien 
8 klasėje 36 mokiniai, o tai 
didelis šuolis, palyginus su 
pereitais metais. Didelė 
kliūtis mokyklos darbe yra 
stoka internato. Mokiniai 
ayvena labai toli nuo mo
kyklos, pas gimines ir pažįs- 
įįunus, dažnai labai ankštai 
ir nepakeničamose sąlygose 
Internato reikalus apylinkės 
švietimo valdžios organa' 
turėtų sutvarkyti artimiau
siu laiku. Trūkstamų mo
kytojų kadrų klausimas 
taip pat nėra dar pilnai iš
spręstas.

Lankantis bibliotekoje 
"jos energinga ir maloni ve- 

■* deja p. E. Anuszkiewicz 
skundėsi, kad trūksta lie
tuviškų knygų, todėl ir nu
tariau pasiųsti kai ką iš ma- 

'* no asmeniško rinkinio. Ži
noma, tai klausimo neiš
spręs. “Knygų Rūmai” 
(“Dom Ksiąžki”) turi di
desnes galimybes, bet ne
paisant pareikalavimų, ne
išrašo knygų iš Tarybų Lie
tuvos. Stebint “Tarptauti
nes Knygos” (“Mięnz’naro- 

.dfva Ksiąžka”) knygynus, 
■^pasitvirtina ta pati mintis.

Kultūros Namų vedėja p.
A. Kislo pažadėjo mums sa
vo sunkumus darbe aprašy- 

Seinuose, Apskrities Tauti
nės Tarybos iškilmingoje se
sijoje. Tačiau kitose srity
se darbas šlubuoja, pav., ne
gali rasti bibliotekininko. 
Nepavyko čia pastatyti ir 
pieninę. Į statybos vietą 
dažnai atvažiuodavo komisi
jos ir kaskart kitaip liepė 
statyti pirmąją sieną, o ki
taip buvo baigta, pieninę 
uždarė, esą pernelyg arti 
ežero buvo pastatyta. Gal 
dėl tų pačių priežasčių ir 
gaisrininkų garažo statyba 
sustojo įpusėjus ir nė iš vie
tos nejuda.

Lietuvių apgyventose sri
tyse sutikti žmonės sakė, 
kad atsiųs “Aušrai” įvairių 
klausimų. Laukiame ir 
stengsimės atsakyti į juos 
jaudinančius klau simus, 
liečiančius žemės ūkį ir že
mės ūkio ratelių organizavi
mą, juo labiau, kad daug 
yra padarytina Seinų kraš
to lietuvių kaimuose. Rei
kia tik imtis darbo. Der
lius iš hektaro nėra pakan
kamas, neravėjamos piktžo
lės, kurių apstu ne tik in
dividualių ūkininkų laukuo
se, bet_ir Burbiškiu Valsty
binio Ūkio kukurūzuose.

Nereikėtų pamiršti, kad 
atsilikimas darbe, statyboje 
žemdirbystės pakėlime ii 
kultūros išvystyme Seinų 
krašte dėl istorinių priežas
čių reikalauja didesnių, o 
gal ir dvigubų ar trigubų 
pastangų viršyti oficialius 
valstybinius planus. Tad 
reikia žengti spartesniais 
žingsniais į geresnį gyveni
mą, pakelti žemės ūkio ir 
kultūros lygį tose srityse.

Iš Lenkijos lietuvių 
laikraščio “Aušra”

Daktaras išteisintas
Praėjus 100 metų po to, 

kai tragiškai žuvo Puški
nas, įžymus tarybinis chi
rurgas akademikas Bur- 
denka ėmėsi spręsti klausi
mą, kuris ilgą laika sukel
davo ginčus: ar didžiojo po
eto žaizda buvo mirtina, ar 
buvo teisinga diagnozė, ar 
sąžiningai jį gydė?

Yra žinoma, kad daugelis 
poeto amžininku ir vėlyves- 
nieji jo biografai nepasiti
kėjo dvaro leibmediku dak
taru Arendtu, kuris gydė 
Puškiną.

Šiuo metu tarybiniai 
mokslininkai atmetė tuos 
nepagrįstus kaltinimus. Jie 
kruopščiai ištyrė visą me
džiagą, išanalizavo poeto 
ligos istoriją. Išliko akade
miko N.N. Burdenkos pra
nešimo, skaityto 1937 metų 
vasario 4 dieną TSRS Mok
slų Akademijos Puškino ko
misijos sesijoje tezės. Žy
mus tarybinis chirurgas nu
statė, kad daktaras Arend- 
tas padarė viską, ką galėjo, 
norėdamas išgelbėti ligonį. 
Bet esant devynioliktojo 
amžiaus 3 0 -1 ų j ų metų 
mokslo lygiui, Puškino žaiz
da buvo mirtina. Net po 
100 metų, 1937 — metais, 
60—70 procentų tokių su
žeidimų baigdavosi liūdnai. 
Nei vienas tų laikų gydyto
jas Puškino išgelbėti nega
lėjo. ’

Neseniai žinomas tarybi
nis neurochirurgas profeso
rius Andriejus Andriejevi- 
čius Arendtas — Puškiną 
gydžiusio gydytojo N. F. 
Arendto anūkas — perdavė 
Puškino var d o muziejui 
Maskvoje dovaną: medinę 
raudonmedžio dėželę chi
rurginiams instrumentams. 
Ši dėželė, su kuria N. F. 
Arendtas lankydavo ligo
niui

Amerikos turistai ir 
Tarybų valdžia

Per pastaruosius trejus 
metus jau arti trijų, šimtų 
Amerikos lietuvių aplankė 
savo mylimą gimtinę šalelę 
Lietuvą. Ir visi, apart ke
leto, kurie tik tam ir buvo 
nuvykę, kad sugrįžę pašmeiž- 
tų, pameluotų ir pažemin
tų Tarybų valdžią, labai pa
sitenkinę. Žinoma, Lietuva 
nepatiko tokiems sutvėri
mams, kaip Jokūbas Stukas, 
dvi Barboros ir pora kitų, 
kurie parsidavę Lietuvos 
šmeižikams “veiksniams,” 
kuriems Tarybų valdžia — 
tai. rakštis gerklėje. Jie ne- 
sąžinę praradę žmonės, ir 
ryti, nei išspjauti. Jie ne
paliaus Lietuvą šmeižti iki 
juos žemelė priglaus... Tai 
sąžinę praradę žmonės, ir 
su tokiais visiškai nereikia 
skaitytis ir klausytis jų 
plepalų menkystės.

Bet susipratę, nuoširdūs 
žmonės sugrįžo labai pasi
tenkinę. Visi giria Lietu
vos žmones, ypač jaunimą ir 
valdininkus.

Tiesa, atsirado pora net 
ir iš progresyvių, kurie su
pyko, kad jiems nebuvo leis
ta nuvykti pas gimines. Bet 
giminėms buvo leista at
vykti į Kauną, Vilnių ir pa
simatyti, pasikalbėti, tai 
ko gi daugiau reikia? O 
antra, jie turėjo ir turi ži
noti, kad tai šaltojo karo 
pasekmės. O ypač, kai pra
eitą vasarą tarp Rytų ir 
Vakarų politiniai santykiai 
pradėjo labai griežtėti dėl 
B-erlyno ir abiejų Vokieti
jų. Juk ir Sovietų Sąjun
gos turistus taip pat labai 
varžo, kai jie apsilanko A- 
merikoje. Kaip va šiomis 
dienomis buvo atvykę Wa
shington keletas USSR 
mokslininkų, o betgi jų mū
sų valdžia neišleido į Niu
jorką, kur Amerikos rake
tų mokslininkai laikė kon
venciją. Kitiems turistams 
griežtai draudžiama įkelti 
koją į kai kuriąs vietoves.

Taigi tiems, kurie nu
vykę manė nesiskaityti su 
Tarybų valdžios patvarky
mais, teko labai nusivilti. 
Nusivilti ir net gėdą gauti 
nuo draugų. Jie sugalvojo: 
slaptai pabėgs iš miesto ir 
busu nuvyks ten, kur tik jie 
norės. Bet... saugumo or
ganų tuoj tapo sulaikyti ir 
sugrąžinti ten, iš kur pa
bėgo. Tai už tokį puikų 
budrumą Tarybų sargus 
tenka tik pasveikinti!

Juk visiems puikiai žino
ma, kad tarybiniai valdi
ninkai su turistais elgiasi 
labai gražiai. Taip gražiai, 
kad geriau negalima ir no
rėti. Jie savo nuoširdumą 
parodo kiekvienam pas juos 
apsilankiusiam žmogui. Ne
išskiriant nei tų, kurie su
grįžę kaip įmanydami juos 
šmeižė ir šmeižia be jokios 
sarmatos.

Bet, mielas Palecki, jiems 
atleisk, nes jie nežino, ką 
daro.
Adelės Reuther ir Mažeikos 

sunegalavimai Lietuvoje
Tuoj jiems abiems buvo 

patarta kreiptis į ligoninę 
sveikatos patikrinimui. Jie 
buvo priimti ir sveikata pa
tikrinta — ne tiktai patik
rinta, bet tarybinės Lietu
vos gydytojai, patyrę jų 
sveikatos stovį, iš ligoninės 
neišleido. Neišleido tol, kol 
pagydė. Ir iš ligoninės dar 
nusiuntė į Druskininkų ku
rortą, kur randasi puikiau
sios gydyklos ir nuoširdi 
gydytojų ir seselių priežiū
ra. Reiškia, ne tiktai pa
gydė, bet suteikė ir puikų 
poilsį svetimšaliams atvy
kėliams I

Reikia žinoti, kad Jonas 
Mažeika jau nuo seniai A- 
merikos pilietis, o Adelė 
Reuther Amerikoje gimusi 
ir užaugusi. Bet ir jiems 
skirtumo nedarė ir traktavo 
lygiai kaip ir savo piliečius.

Tai kur jūs rasite nuo- 
širdesnius valdini n k u s ir 
įstaigas? Ir kaip gali tokią 
valdžią šmeižti ir biauroti, 
kuri iš pat savo širdies gi
lumos daro viską, kad žmo
gus, papuolęs bėdon su svei
kata jis jaustų Lietuvos 
žmonių šilumą, nuoširdu
mą! Stisnikų Jurgis

Nuvainikuoti
šventieji
Vatikano Ritualų Kon

gregacija šių metų balan
džio mėnesį išleido neįpras
tą dekretą, kuris apstulbi
no tikinčiuosius. Ši popie
žiaus įstaiga nusprendė, 
kad nuo šiol nebereikia lai
kyti šventąja Filomenos, 
kurią. 159 metus uoliai gar
bino visas katalikų pasau
lis, ir tokio “didelio švento
jo”, kaip Jurgis!

Toks negirdėtas įvykis 
privertė paprastus žmones 
giliai susimąstyti. Kodėl 
tiek laiko bažnyčia skatino 
melstis neegzistuojanč i a i 
šventajai? Kuris popiežių 
yra neklystantis — dabar
tinis, ar dešimt ankstyves
niųjų, laikiusių Filomeną 
šventąja? Kurio popiežiaus 
žodžiams reikia tikėti?

Iš tikrųjų, kodėl tik da
bartiniu metu Vatikanas 
ryžosi paskelbti, kad šven
toji Filomena niekuomet 
neegzistavo? Juk daugelis 
autorių jau daug anksčiau 
nenuginčijamais fak tais 
įrodė, kad šventoji Filome
na yra fikcija. Pavyzdžiui, 
garsusis italų filosofas B. 
Kročė 1935 metais aprašė, 
kaip gimė šventosios Filo
menos legenda.

Popiežius Jonas XXIII, 
imdamasis tokių drastiškų 
priemonių, turi savo išskai
čiavimus. Kaip žinoma, Va
tikanas greitu laiku ketina 
sušaukti visuotinį bažny
čios susirinkimą, kuriame 
kovai prieš pažangiąsias pa
saulio jėgas kaip reakcinę 
jėga norima sujungti visas 
krikščioniškąsias b a ž n y- 
čias.. Ne paslaptis, kad per 
tūkstantmetį viešpatavimą 
katalikų bažnyčia prisirin
ko gausybę stabų, kurių 
protestantai bei anglikonai 
visai nepripažįsta. Eidama 
į kompromisą, katalikų baž
nyčia rengiasi kaip galima 
labiau sumažinti “kliūtis” 
krikščioniškųjų bažnyč i ų 
susivienijimui ir tuo tikslu 
ryžtasi nuvainikuoti eilę le- 
gendarinių šventųjų.

Šventoji Filomena ir Jur
gis yra tik pirmosios “au
kos” šiame kelyje. Tikslas 
pateisina priemones — kaip 
sakydavo juodieji Lojolos 
jėzuitai. Ir dabar “šventoji 
Romos bažnyčia” pasiryžu
si verstis per galvą, norė
dama bet kokiom priemo
nėm sujungti visus tamsy
bininkus kovai prieš pažan
gą ir proto šviesą.

V. Povilaitis

AUTOMOB. UŽMUŠĖ 
1,262,910 ŽMONIŲ

Per 58 metus Jungtinėse 
Valstijose automobiliai už
mušė 1,262,910 žmonių, tai 
yra nuo 1900 iki 1958 metų 
pabaigos.

Per tą patį laiką JAV 
dalyvavo trijuose karuose. 
Pirmajame ir Antrajame 
pasauliniuose, ir Korėjos. 
Fronte buvo užmušta ir nuo 
žaizdų arba ligų mirė 578,- 
640 žmonių*

Pamalėme naują pilną erdvės, 
gėlių ir saulės miestą

Rašo
O. Poškaitienė ir J. Grikieriis

Miestas, kurio visą grožį 
nulijo lietus, sutiko mus 
kažkoks pašiurpęs, susigū
žęs. Asfalte — drumzlini 
upeliai, negrįstose gatvelėse 
—purvas, vėjo nudraskyti 
liepų lapai, lyg nauji gelto
ni pinigėliai pabirę ant ša
ligatvių. Ir žmonės, nuo 
pirmųjų rudens vėjų susisu
pę į lietpalčius, palindę po 
skėčiais.

Ir štai tokią darganotą, 
apniukusią rudens dieną 
mes pamatėme vieno lietu
viško miesto ateitį. Naują, 
daugiaaukštį, pilną erdvės, 
gėlių ir saulės miestą.

Mūsų gidė po šį puikų at
eities miestą buvo rajono 
architektė Nijolė Lauma- 
kienė. Visų pirma mes jį 
pamatėme, kur didžiuliai 
namai — mažesni už deg
tukų dėžutes.

Planai ir tikrovė
Vienas mikrorajonas jau 

įgauna apčiuopiamus kontū
rus Tarybinės Armijos pro
spekte. Architektė pirmiau
sia mus ir nuvedė ten.’

Naujuose patogiuose bu
tuose jau gyvena žmonės. 
Pro langus matyti, kaip vir
tuvėse šmėsčioja švarutės, 
tvarkingos šeimininkės. Be
pigu joms būti švarioms. 
Naujuose butuose — cent
rinis šildymas, dujų viryk- 
los.

Architektė mums ranka 
rodo į kitą gatvės pusę. Ten 
prieš kalną, klimpdamas ir 
riaumodamas, kariasi sunk
vežimis su plytomis. Bet 
mes greit nematome jo. 
Klampynės vietoj staiga 
pražysta gėlės, nušvinta 
saulėje balti takeliai, maža
me, grakščios formos basei
nėlyje krykščia, taškosi vai
kai. Kiek aukštėliau—par
duotuvė ir maža, lyg kregž
dės lizdas prie kranto pri
gludusi kavinukė.

...Ir vėl į kalną riaumoja 
sunkvežimis. Jis skuba, kad 
planai kuo greičiau virstų 
tikrove.

Visas miestas pasiruošęs 
šuoliui į ateitį. Trims nau
jiems gyvenamiesiems mik
rorajonams atmatuoti že
mės sklypai. Viskas juose 
bus ranka pasie k i a m a — 
darželis, valgykla, parduo
tuvė... Ir visur aplink save 
žmogus matys grožį. Namų 
namai su žailais, melsvais, 
gelsvais balkonėliais...

Praeities vaizdas
Mes iš lėto žingsniuojame 

senamiesčiu. Kol kas jo 
kreivos, siaurutės gatvės— 
pačios judriausios. Nuoša
lesnėse — iškasti grioviai. 
Į senamiestį ateina vanden
tiekis. Su tuščiu kibiru į 
gretimą kiemą eina pagyve
nusi moteris. Užkalbinom

—Visą gyvenimą su kibi
rais prasitampiau. Į senat
vę vanduo pats į namus ati
tekės. Kaip nesidžiaugti!

Architektė mums rodė vis
ką. Ir naujojo univermago 
statybą, ir neužbaigtus kul
tūros namus. Pakeliui už
sidegusi pasakojo, kad greit 
jauni žmonės, atvažiavę gy
venti į Kėdainius, tampa 
savo rajono patriotais. Ne
bereikės dešimtmečių. Mies
tas daug greičiau pražys ir 
suklestės.

Aukšti kaminai ir suo
džiais užkritę gamybiniai 
korpusai. Iš tikrųjų, kurgi 
čia grožis? Naujasis Kė
dainių pramoninis rajonas 
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bus visai nepanašus į senuo
sius fabrikų ir gamyklų 
rajonus. Jis tvieks plačiais, 
dideliais langais, skęs žalu
mynuose, neturės kaminų. 
Aplink jį oras bus švarus ir 
sveikas, nes vietoj akmens 
anglies bus naud o j a m a s 
gamtinių dujų kuras. Pra
moninio rajono širdis ir pa
sididžiavimas—respublikoje 
jau dabar plačiai žinomas 
Chemijos kombinatas. Jis 
statomas pilnu tempu.

Visiems užteks darbo 
ir vietos

Gyventojų skaičius tada 
išaugs nuo 12,000 iki 35,- 
000. Ir visiems užteks čia 
darbo, butų, bus ir pailsėti.

Architektė parodo mums 
vietą, kurią ji išrinko nau
jai mokyklai. Išdygs mokyk
la ir visiems atrodys, kad 
kaip tik čia ji turėjo iš
dygti. Ir niekas nežinos, 
kiek daug svarstė, tikrino, 
komponavo architektė, kol 
galutinai apsisprendė...

Pavakare klaidžiojom po 
mokslininkų miestelį Vilai
niuose. Vėl nauji moder
niški namai, garažai, stadi- 
jonas... Penkios minutės 
iki Kėdainių. Čia atsikels 
LTSR hidrotechnikos ir me
lioracijos mokslinio tyrimo 
institutas.

Daug, labai daug darbo 
rajono architektei Nijolei 
Laumakienei. Jo dar padi
dės, kai prasidės didžiosios 
statybos kaime. Visų šakų 
specialistai įvairiuose res
publikos insti t u t u o s e ir 
mokslo įstaigose kuria jo 
ateities veidą. Kaip turės 
atrodyti kolūkio gyvenvie
tė? Tikriausiai, kiekviena
me, kolūkyje nereikės staty
ti mokyklos, ligoninės, kul
tūros namų. Kad nebūtų 
veltui švaistomos lėšos, gal 
būt, reikės kelis kolūkius 
apjungti į vieną mikrorajo
ną. Bet kelis? Klausimas 
laukia sprendimo. Ir taip 
daugybė klausimų. Tik vie
na aišku, kad mūsų kaimas 
turės gyventi šviesiai, kul
tūringai ir turtingai. So
dyboje — du pastatai. Mū
rinis kelių butų gyvenama
sis namas ir vienas priesta
tas. Jokių tvartukų, lūšne
lių. Sodyba švari, pasken
dusi gėlėse, viduje radijas, 
elektra, vanduo, centrinis 
šildymas — visai kaip mies
te. Ūkiniai pastatai—ato
kiau nuo gyvenvietės.

Naujas kaimo žmogus
O žmonės? Kaimo žmo

nių kultūra, jų išsilavini
mas, apsirengimas jau da
bar niekuo nesiskiria nuo 
miesto gyventojų.

Vakare teko būti naujuo
se miesto kultūros namuo
se. Didžiuliai, puikūs na
mai. Salėje telpa 500 žmo
nių. Atvykusio Kauno Dra
mos teatro pastatymo—Ši
lerio “Klastos ir meilės” su
važiavo pasižiūrėti viso ra
jono kolūkiai. Bet rūmų 
fojė — nesimatė nė vieno 
kolūkiečio, tokio, kaip mes 
nuo seno jį įsivaizduojame. 
Merginos — visos vakarinė
mis suknutėmis, aukštais 
kulnimis bateliais, vyrai — 
tamsiais kostiumais, baltais 
marškiniais.

Žiūri į tuos jaunus, svei
kus žmones ir galvoji, kiek 
nedaug, o kartu, kiek nepa
prastai daug reikia, kad 
žmogus būtų gražus. Jam 
reikia duonos ir drabužių, 
darbo ir knygų, gerų butų 
ir sveiko oro.

“Tarybinė moteris’9
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rinktas į minimą Sąryšio 
komitetą. Vietos draugų 
tarpe buvo nemažai rašybo
je prasilavinusių draugų, 
bet man atrodė, kad visas 
veikimas per mažai buvo 
spaudoje aprašomas, vei
kiausiai tai per pasitikėji
mą vienų kitais. Taip ir 
likdavo verti paminėjimo 
įvykiai nepaminėti.

Šią pastabą Sąryšio susi
rinkimas rimtai apsvarstęs, 
nutarė išrinkti Sąryšio ko
respondentą, kuris aprašy
tų kiekvięną mažą ar dide
lę sueigą, su atlyginimu — 
laisvas įėjimas į visas drau
gijų rengiamas pramogas. 
Kadangi, kaip paprastai, 
sumanytojas turi būti ir 
vykintojas, tai ir likausi iš
rinktas toms pareigoms.

Užimdamas tokį darbą ge
rai žinojau, kad nežiūrint 
kaip atsargus būsi, vistiek 
visiems neįtiksi. Tais lai
kais veikimas buvo gana 
platus ir įvairus, o kad jį 
visą atžymėti spaudoje, bu
vo nelengvas darbas, o, be 
to, prisiėjo daug valandų 
tam darbui pašvęsti. Iš 
karto visas korespondenci- 
as pirmiau rašiau į knygą, 
kad reikale turėti visų tų 
raštų kopijas. Tik nuora
šus siunčiau spaudai. Taip 
rašant per keletą metų tų 
raštų kopijų susidarė net 3 
storokos knygos. Tuomet 
atrodė, jog tai bereikalin
gas darbas, tačiau ^prabė
gus apie 40 metų, kuomet 
man pačiam tapo pavesta 
parašyti Clevelando Lietu
vių Progresyvių Draugijų 
istoriją, tai tų raštų kopi
jos buvo svarbiausias infor
macijų šaltinis. Ten* buvo 
reikamos datos, ten buvo su
žymėta, kas kada ir ką nu
veikė visuomenės labui. Be 
to, būtų buvę neįmanoma 
įstoriją parašyti, nes ne tik 
jau mirusios, bet ir dar gy
vuojančios draugijos jokių 
pradinių rekordų neturėjo.

Kad pilnai įvertinti tų 
laikų Sąryšio veikimą, čia 
noriu pateikti bent keletą 
skaičių iš jo korespondento 
raporto už 7 mėnetsius nuo 
1920 metų gegužės 1 dienos 
iki 1921 m. sausio 1 d. Ap
lankiau 36-šis draugijų su
sirinkimus^ 39 įvairias pra
mogas, parašiau 67 kores
pondencijas apie įvairius 
draugijų žygius ir sekiau 
visų draugijų sukeltas au
kas visuomeniniams reika
lams. Aukų per tą laiko
tarpį sukelta sekamai:

Polit. kaliniams $2,275.25 
Apšvietus reikalams $213.00 
“Moterų balsui’-’ 213.00 
Streikieriams.......... 35.00
“Atžalų” išleidimui 25.00 
Sibiro vaikučiams 10.00 
“Laisvei” .............. 10.00

Viso $2,683.25

Žiūrint į tų laikų progre
syvių draugijų narių skai
čius, buvo nemaža suma. 
Atrodo, kad daug daugiau 
turėjo būti nuveikta. Bet 
buvo tam ir priežasčių, ku
rios trukdė. Tų draugijų 
narių skaičiuose buvo dar 
nemaža, taip sakant, žalios 
medžiagos; daugelis dar ne
buvo pilnai apsisprendę sa
vo ateitimi: daugeliui 
tie visi tų laikų pasisu
kimai buvo sunkiai supran
tami. O pokariniai pasauli
niai įvykiai vedė mus prie 
aiškesnio krjstalizavi mosi 
proceso. Ta nuo čia ir at
sirado visokių nuotrupų ir 
įvairių frakcijų epidemija.*

Skirtingų minčių pasireiš
kimas nėra jau taip blogas 

dalykas, jeigu jis yra-rimtai 
svarstomas. Bet • to -rimtu
mo daugelyje atvejųbuvo 
stoka. Karštuoliai dažniau
siai ir sudrumsčia visą rei
kiamą atmosferą. Buvo net 
tokių, pas kuriuos žodinis 
kairumas liejosi per visus 
kraštus, o darbais nuėjo 
taip toli į dešinę, jog nebe
rado kelių atgal sugrįžti.

Niekuomet nebuvau ir ne
su karštų ginčų šalininkas. 
Man rodos, jeigu mano 
draugas ar kaimynas šian
dien nesutinka su mano 
mintimis, tai dar ne
reiškia, kad jį reikia apmė
tyti kartais ir ne taip jau 
švariais komplimentais. Ry
toj bus dar kita diena, gal 
sutiks...

Tą patį galima pasakyti 
argumentuojant ir su at
virais mūsų priešais. Rim
tas argumentas visuomet 
daugiau paveikia ir daugiau 
svarbos turi negu karšti 
ginčai, kurie daugelį išveda 
net iš lygsvaros.

Normaliu laikot a r p i u , 
kuo, kuomet prisieina rū
pintis tik bėgamais - kasdie- 
n i a i s draugijų reikalais, 
jaučiamas kaip ir atoslūgis. 
Tai šiek tiek susikaupia ir 
energijos. Bet tokie atoslū
giai ilgai nesitęsia. Iškilus 
kokiai netikėtai audreliai, 
ir vėl prisieina mestis dar
ban.

Pažangiečiai, natūralu, 
galima sakyti, net be išim
čių, nusiteikę prieš karus 
bei karo kurstytojus. Ta
čiau kuomet 19,39 metais 
hitlerinis naciznfas užkūrė 
antrąjį pasaulinį1 karą, ku
riuo pasimojo ne tik užval
dyti visą pasaulį, bet neku- 
»rias tautas visiškai nušluoti 
nuo žemės paviršiaus, o 
kartu ir Lietuvą, prisiėjo 
nevilkinant keisti tas prieš
karines nuotaikas ir mestis 
darban, kad išgelbėti pasau
lį bei mūsų demokratiją 
nuo sunaikinimo. O darbų 
buvo visokių. Mūsų jauni- 
-mas netrukus buvo pašauk
tas karo tarnybon, o senes
nieji įvairiems karo reikme
nų gaminimo darbams. Iš 
vietinės LDS jaunuolių 100 
narių kuopos 36 kariavo 
įvairiuose karo frontuose, o 
likusieji, ypatingai jų žmo
nos ar merginos, ne tik su 
jais visais palaikė kontak
tą, bet veikė taip, kad tik 
karas būtų laimėtas. Pir
ko ir pardavinėjo karo bo
nus, be to, clevelandiečių 
sukeltomis aukomis buvo 
nupirktas karinis ambulan- 
sas ir vienai ligoninei in
strumentai. Taipgi visiems 
sugrįžusiems kare i v i a m s 
buvo įteikta po vieną karo 
boną, o grįžo jie visi sveiki, 
tik vienas kiek sužeistas.

LDS pastangomis sukelto
mis aukomis buvo nupirktas 
vienas bomberis ir nemažai 
kitokių karo reikmenų. Ka
rą laimėjus, mūsų darbai- 
veikla ne tik nė kiek nesu
mažėjo, bet dar padidėjo, 
nes mūsų senoji tėvynė Lie
tuva buvo visiškai karo ir 
vietinių nacionalistų nute- 
riota. Buvo reikalinga jiems 
greita ir visokia pagalba. 
Nevilkinant per visą šalį 
kūrėsi Lietuvai Pagalbos 
komitetai. Nuo to neatsili
ko ir Clevelandas. Sudarė
me gana skaitlingą ir veik
lų komitetą, o jam gelbėjo 
visos pažangiosios organi
zacijos. Rinkome aukas, 
rinkome drabužius, o mote
rys, daugiausia Moterų klu
bo narės, juos taisė, švarino 
ir siuvo naujus, o supakavę 
į dėžes siuntėme į Lietuvą.

Kadangi man teko būti to 

komiteto pirmininku ir vi
sam tam darbui vadovauti, 
tai.teko susidurti ir su mū
sų veikimo priešais. Reikia 
atminti, kad tuo paču laiku 
rinko drabužius ir visokią 
pagalbą ir fašistiniai ele
mentai ir siuntė Lietuvos 
miškuose esantiems bandi
tams, o tie elementai, pa
prastai, turi ilgus liežuvius. 
Jie mus skundė vietos val
džiai. Jie skundė ir slap
tajai policijai, kuri nekartą 
mūsų veikimą tyrinėjo. Bet 
tas mus nuo tokio svarbaus 
ir reikalingo darbo nesulai
kė. O to mūsų darbo pa
sekmės buvo štai kokios:
Ainbulansiui sukėlSine $2,500.00
Vėžio institutui Vilniuje 2,250.00
Aukų pasiuntčmįe j centrą 4,257.00
Drabužių pirkome už ............ 764.47
Rauti. Kryžiui davėme 671.97

Viso sukėlėme $10,443.44

Mūsų LDS jaunuolių kuo
pa prieš karą turėjo visokio 
sporto komandas. Sugrįžu- 
sieji, laimėję karą, ryžosi ir 
vėl atgaivinti minėtas spor
to komandas. Bet tų laikų 
Attorney General Brownell, 
matomai, patikėjo kieno 
nors melagingiems skun
dams ir kėsinosi LDS 
įtraukti į subversyvių sąra
šą ir pradėjo narius, o ypa
tingai jaunuolius, terori
zuoti — mėtyti iš darbų, ir 
privertė išsižadėti per dau
gelį metų mokėtos apdrau- 
dos ir ligoje pašalpos ir pa
sitraukti iš Susivienijimo.

Daugelis iš jų ir po šiai 
dienai negali suprasti, kaip 
tas viskas įvyko. Juk LDS 
buvo ir yra tik fraternali 
apdraudos ir pašalpos drau
gija, o ne kokia politinė or
ganizacija. 1

Tai tokį atpildą gavo mū
sų jaunuoliai už visas pa
stangas laimėti karą! Pik
ti liežuviai dažnai ne tik su
drumsčia gerą nuotaiką, bet 
kai kam nuo to prisieina ir 
gana skaudžiai nukentėti.

Kuomet mūsų senesnioji 
karta palaipsniui retėja, 
aišku, kartu mažėja ir mū
sų Literatūros Draugija na
riais, ir mūsų pažangioji 
spauda silpnėja skaityto
jais. Todėl svarbiausiu šių 
dienų mūsų uždaviniu turi 
būti p a s t a n g os išlaikyti 
taip brangią apšvietus drau
giją ir pažangiąją spaudą. 
O galimybių tam dar yra, 
tik reikia šiek tiek padir
bėti. Nemaža mūsų draugų 
per greitai pasiduoda senat
vės “ligai.” Jie užmiršta 
tą taisyklę, kad žmogus kol 
nėra per senas gyventi, tol 
jis nėra per senas pagal iš
galę ir prisidėti prie visuo
meninių darbų.

Baigiu šiuos atsiminimus 
rašyti išvakarėse mano 75- 
to gimtadienio, 1961 metų 
spalio 16 dieną. Užbaigiu 
tą metų skaičių, tačiau kol 
kas senatve dar nesiskun
džiu, o, iš dalies, tam ne
turiu nė laiko, nes darbų 
darbelių turiu pilnas ran
kas, ir džiaugiuosi, kad dar 
pajėgiu juos pagal reikalą 
atlikti.

TUNELIS AR TILTAS?
Jau nuo senų laikų kal

bama apie paruošimą sau
sumos susisiekimo tarp An
glijos ir Francūzijos per 
Anglų kanalą, kuris yra 21 
mylios pločio. Dabar ang
lų ir francūzų inžinieriai 
ginčijasi: ką statyti—tiltą, 
ar tunelį. Jie mano, kad 
tilto pastatymui reikėtų 
$600,000,000, o tunelio — 
tik pusės tiek pinigų. Bet 
nesusitaiko, kuris jų būtų 
naudingesnis.

MARGAS PASISKAITYMAS
Turtuolio Cyrus Eaton 

žmona Mrs. Anne Kinder 
Eaton, kalbėdama Clevelan- 
•de Ohio Inžinierių Draugi
jai pasakė, kad spauda per
daug “akstiną karą.”

Neginčijama tiesa.
Prisimindama apie bran

duolinių ginklų karo pavo
jų, pasakė:

“Mes arba turim sugyven
ti su rusais, arba mirti su 
jais. Mes negalim laimėt 
karą išgelbėjimui demokra
tijos, nes toks karas sunai
kintų tą paęią demokrati
ją.”

Komentarų nereikia.

Filosofinis kolumnistas S. 
J. Harris rašo apie vieno 
asmens jau pastatytą tokį 
klausimą:

“Ar tu nemanai, brangus 
Mr. Harris, kad maža de
presija — nedarbas — gali 
būti sveikas dalykas dėl vi
sos šalies?”

“Maža depresija,” atsakė 
Harris, “taip, kaip mažas 
nėštumas (pregnancy).”

Salt Lake City Mrs. She
ryl Evans pasiūlė savo duk
terį, 6 mėnesių amžiaus, 
automobilių pardavėjui už 
1960 m. automobilį. Auto 
pardavėjas nenorėjo tokio 
maino ir pašaukė policiją, 
kuri areštavo ją ir jos vyrą, 
o vaikus paėmė policijantės.

Kombodia, kuri pareiškė, 
kad ji nori atsitraukti nuo 
Tailando, žiūri į amerikie
čius su žvaira akia.

Dalykas toks. Jungtinės 
Valstijos nutiesė 130 mylių 
ilgio kelią, užvardindamos 
“Khymer-American Friend
ship Highway.” Kelias kai
navo $15 milijonų. B-et vieš
kelis pradėjo trupėti ir skęs
ti į žemę,4’ jo pataisymui 
USA įvertė dar $19 milijo
nų.

Tas vieškelio trupėjimas 
ir lindimas į žemės gylį 
k €• m b o diečiams nepatiko. 
Taisymas dar daugiau su
gadino draugingumą. .

Vienas lūikraščio redak
torius vedamajam pasakė:

“Kombodia tuo keliu trau
kia į Maskvą ir Peipingą.” 

Kitas išbarė redaktorių. 
Girdi: “Išdykęs senas re
daktorius neturėjo sakyti 
žmonėms tokio dalyko.

Darbo sekretorius Arthur 
J. Goldberg paskelbė, jog 
pabaigoje 1960 metų 3 mi
lijonai darbininkų turėjo 
po du darbus.

Harvard Universiteto pre
zidentas Dr. James B. Co
nant savo rašte pasakė, kad 
daugybėje didmiesčių kai
mynystėse yra apie 70 pro
centų jaunuolių tarp 16 ir 
20 metų, kurie apleidžia 
mokyklas ir negali gauti 
darbo.

“Ką teigia šiems jauniems 
žmonėms žodžiai laisvė, ly
gybė, ir proga,” pasakė (so
nant.

Girdi, tokioje padėtyje, ar 
mes galim laukti, kad be
darbiai jaunuoliai “išsilai
kytų nepakliuvę į komuniz
mą.”

Dr. Conant tur būt atsi
mena 1930 metų depresiją 
ir žmonių su tuščiais pilvais 
maršavimą į Washingtoną, 
kuriuos Hooverio valdžia iš
vaikė, apšaukdama “raudo
nais, bolševikais.”

Jungtinių Valstijų biudže
tas slenka į duobę, kaip tas 
Kombodijos kelias.

Respublikoninė administ
racija, užbaigdama savo ter
miną rugsėjo 30, 1960 m., 
paliko nedatekliaus $1,205, 
371,994. Kennedy, adminis

tracinės knygos rodo rugsė
jo 30, 1961 m., nedateklių 
$2,430,292,809.

Šį raportą pateikė vyriau
sias prez/ Kennedy, reporte
ris Edwin A.( Lahey.

Neseniai 700 moterų mar- 
šavo į Baltąjį namą pama
tyti Mrs. Kennedy dėl sulai
kymo atominio ginklavimo
si. Bet Mrs. Kennedy buvo 
labai “užimta” jas priimti, 
net ir jos sekretorė Tish 
Baldridge taipgi buvo “per
daug užimta/

Kai jos nuėjo į Tarybų 
Sąjungos ambasadą, ten 
joms patiesė raudoną karpe- 
tą peticijos nešėjoms ir jos 
įmaršavo į vidų. Trys So
vietų ambasados oficialai — 
dvi moterys ir vyras — kal
bėjo su amerikietėmis mote
rimis 45 minutes.

Skirtumėlis, ir dar koks!

Col.'J. M. Blumberg, su- 
grįžęs iš Tarybų Sąjungos, 
pasakė Militarinio Susivie
nijimo gydytojams, kad So
vietai turi išradę naują bū
dą apsaugai nuo radioakty
vių dujų ligos. Jie išgelbėję 
40 procentų gyvulių, kurie 
buvo užkrėsti duojomis.

Graikijoje yra viena sala, 
vadinama Mounth Athor. 
Vizitoriai į tą salos kalną 
turi gauti valdžios leidimą, 
norėdami pamatyti 20 na
mų, kurie nepilnai apgyven
dinti kapucinais (“monks”). 
Ten per šimtmečius nebuvo 
nė viena moteris įkėlus ko
ją; ten neįleidžia karvės, 
vištos, kalės ir katės, arba 
kokio kito moteriškos lyties 
gyvūno.

Mes visi važinėdami į 
darbus praleidžiame į metus 
keletą šimtų dolerių. Kai 
mokame federalinei val
džiai taksus, mums neat- 
skaito kalbamų išlaidų.

Bet kompanijų agentai 
važinėja po visą Ameriką, 
ir jie nemoka ne vieno cen
to iš savo kišenių, nes įstai
gos apmoka, kurias jie at
stovauja; apmoka išlaidas 
ne tik kelionių, bet ir vieš- 
butines.

Kompnijos gi, duodamos 
valdžiai taksų raportus, tai 
priskaito prie išlaidų. Ir 
federalinė valdžia nereika
laus už jas taksų. >

Kokia čia lygybė!
Spartakas

Miami, Fla.
Šiomis dienomis aplan

kiau draugę Helen Martin. 
Geroką valandą pasikalbė
jome dienos klausimais; ji 
maždaug nusiskundė apie 
savo sveikatą.

Draugė Martin užsimo
kėjo “Laisvės” prenumera
tą už metus $9 ir aukų 
“Laisvės” vajui $11, viso 
$20. Pinigus prid a v i a u 
“Laisvės” vajminkei Vali- 
lionienei.

Ačiū už viską!
V. J. Stankus

Baigiasi Kubos 
bėglių Mas

Washingtonas. — Liepos 
mėnesį iš Jungtinių Valsti
jų iždo buvo paskirta $13,- 
500,000 užlaikymui pabėgė
lių iš Kubos. Tuo pat kartu 
dar jų sveikatos ir šalpos 
reikalams Health, Educa
tion & Welfare departa
mentas gavo $26,000,000. .

Pinigų turėjo užtekti iki 
pabaigai 1961 metų. Bet tie 
fondai jau išsibaigė,.

Žalių bulvių sultys- 
gydomoji medžiaga

Dažnai dėl įtempto darbo 
ir nuolatinės laiko stokos 
žmonės, ypač dirbantieji 
protinį darbą, neprisilaiko 
mitybos režimo, valgo kada 
papuola ir kas papuola. Ne
normalaus maitinimosi pa
sekmės — skrandžio ir dvy
likapirštės žarnos norma
laus veikimo sutrik i m a i, 
rūgščių perteklius arba sto
ka, žaizdos ir pan. Reikia 
pastebėti, kad tai labai daž
nai pasitaikančios ligos. 
Tuo tarpu dabartiniai gy
dymo metodai negarantuo
ja, kad nepasikartos ligos 
p a a š trėjimas, priepuoliai, 
skausmai. Todėl labai svar
bu surasti naujas gydymo 
priemones, kurios turėtų 
didžiausią gydomąjį ir pro
filaktinį poveikį. Medicinos 
mokslų daktaras L. Goldma- 
nas nurodo, kad tinkamiau
sia piremonė, skrandžio ir 
žarnų ligoms gydyti yra ža
lios bulvės.

Agurkus, morkas, kopūs
tus ropes galima mielai su
valgyti žalias. Bet kaipgi 
valgyti žalias bulves? Ir iš 
tikro, žalių bulvių valgyti 
nereikia, bet už tai galima 
gerti jų sultis. Bulvių sul
tyse, be vandens, yra 1.2% 
baltymų, 0.16% riebalų, 
20.7% angliavandenių, cit
rinos rūgšties, įvairių drus
kų, daugiausia kalio drus
kos, vitaminų C ir B ir so- 
lanino, kuris kaip tik ir pa
sižymi atropinio pobūdžio 
veikimu. Pastarasis ypač 
svarbus, gydant žarnų žaiz
das ir jų profilaktikoje. 
Bulves reikia švariai nu
plauti, sumalti mėsai malti 
mašinėle arba sutarkuoti ir 
paskui perkošti per marlę.

Gydant skrandžio arba 
dvylikapirštės žarnos žaiz
das, bulvių sulčių pataria
ma gerti nuo pusės iki treč
dalio stiklinės prieš valgį 2 
kartus per dieną tris savai
tes.; ■ Paprastai jau pačioje 
gydymosi pradžioje ligoniai 
pasijunta žymiai, geriau -— 
išnyksta skausmai, vėmi
mas. Ligoniams pamažu 
priauga svoris. Gydymo pa
baigoje sunormalėja skran
džio sulčių rūgštingumas— 
padidintas sumažėja, o su
mažintas padidėja.

Pradėjus gydytis bulvių 
sultimis, žarnyno išsipūti
mas prapuola, normalizuo
jasi jo funkcijos.

Kadangi daž n i a u s i a i 
skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos žaizdos pasireiškia 
pavasarį, maždaug nuo ko
vo mėnesio iki pusės balan
džio, ir rudenį, nuo pusės 
rugsėjo iki lapkričio mėne
sio, tai tikslinga ir profilak
tiškai vartoti bulvių sultis 
pusę aukščiau nurodytos 
normos du kartus per me
tus — pavasarį ir rudenį. 
Sulčių vartojimas tuo metu 
apsaugo sergan č i u o s i u s 
žaizdų ligomis nuo paaštrė
jimų pasikartojimo.

Daugiamečiai klinikiniai 
stebėjimai ir eksperimenti
niai tyrimai parodė, kad ža
lių bulvių sultys yra efek
tyvi gydomoji prie m o n ė , 
kurios dėka išnyksta ligos 
simptomai ir žaizdos užgy
ja.

J. Kriščiūnas 
žemes ūkio m. kand.

(“Gyvenimas ir mokslas")

Pekinas. — Kinija ir Ne- 
palis apsikeitė draugišku
mo ir bendrosios pagalbos 
sutarties kopijomis. Sutaris 
pasirašyta 10-čiai metų, 
abiejų šalių parlamentai ją 
užtvirtino.

Vis daugiau vaikų 
važiuoja autobusais^

Pasižiūrėkit į ^tipišką prie- ’• 
miesčio gyvenimą 8 valandą 
ryto ir išgirsite, sekančius t* 
žodžius, praskamba n č i u s 
per gatves: “Mokyklos au
tobusas atvažiuoja!” Šie žo
džiai bus vis daugiau ir 
daugiau girdimi kelių se
kančių metų bėgyje.

Tik prieš dešimt metų 
mokyklų autobusais važi
nėjo mažiau kaip aštuoni 
milijonai mokinių. Šian
dien autobusais naudojasi 
apie trylika su puse milijo
nų mokinių vaikų. Po pen
kių metų, atrodo, jais va
žinės 15 ar 16 milijonų vai- 
kų. •

Pagrindinė šios susisieki
mo su mokyklomis priemo
nės priežastis, sako JAV-jų 
Švietimo Įstaiga, yra pa
laipsnis vienos mokytojos 
maštabo “mažų raudfciftai 
dažytų mokyklų” išnyki
mas, kurios iš pradžių bu
vo pastaytos netoli mokinių 
gyvenvietės. Vietoj šių mo
kyklų buvo pastatytos cent
rinės mokyklos, esančios ke
lių mylių atstume nuo mo
kinių gyvenamų vietų.

Mokyklų autobusų trans
portas išaugo ir dėl to, kad 
daug šeimų išsikėlė gyventi 
iš miestų į priemiesčius. 
Didelis miestas su gerai iš
vystyta vietos transporto 
sistema paprastai yra ne
reikalingas specialių auto
busų, bet vaikams, gyvenan
tiems priemiesčiuose, reikia 
specialių susisiekimo prie
monių.

Prieš daugelį metų pir
mieji mokyklos automobiliai 
buvo arklių traukiami ūki
niai vagonėliai. Saugumo 
sumetimais ūkininkas /Jfež- 
nai pritaisydavo šonines 
lentas, kad vaikai neiškris
tų. Po to sekė motorinis Ve
žimas, šiandieninio geltono 
mokyklos autobuso protėvis.

Familiariai geltona spal
va yra reikalaujama dau
gumoje valstijų ir dauguma 
valstijų taip pat reikalau
ja, kad automobilių vairuo
tojai sustotų, kai iš mokyk
los autobuso vaikai yra iš
leidžiami ar į jį įleidžiami. 
Galbūt niekas daugiau’ne
pykina tėvų, matančių auto
mobilius be jokios atodairos 
prašvilpiančius pro mokyk
los autobusą, turintį besi
keičiančią raudoną perspė
jimo šviesą.

Pasižiūrėjus į visašliškus 
saugumo davinius, matome, 
kad pereitais metais kas
dien važinėjo 12 su puse 
milijono mokinių 4 8-nose 
valstijose su 175,000 auto
busais ir reguliariai dar 
buvo vartojama keli dūks
tančiai lengvų mašinų. Per 
metus įvyko 50 mirtinų at
sitikimų, iš kurių 40% bu
vo autobusuose ir 60% ant 
kelio. Apie 2,000 mokinių 
buvo sužeistų autobusų ne
laimėse. Tai sudaro tik ket
virtą dešimtį vieno procen
to visų mokinių nelaimingų 
atsitikimų.

Statistikai rodo, kad ne
laimingi visokiausių rūšių 
atsitikimai yra pagrindinė 
visų fatališkų mokyklinio 
amžiaus vaikų atsitikimų 
priežastis. Tačiau, atsižvel
giant į vartojamų mokyk
los autobusų skaičių ir į ve
žamų mokinių skaičius ir jų 
nuvažiuojamą kelio ilgį, mo
kyklos autobusai turi paly
ginamai gerus saugumo da- ■ 
vinius. Tačiau ryžtamasi j j 
dar pagerinti šiuos davi- j 
nius. American Council t

1 p.-Laisvė (Liberty)— Anti.. lapkr. (Nov.) 21, 1961 I



\ Ne per tolimame nuo 
f Skrantono Berwick mieste

lyje per ilgus laikus veikė 
vagonų, pasažierinių ir pre
kinių, statymo įmonė, kur 
dirbo 1,900 įvairių specia
lybių darbininkų. Bet štai 
prieš savaitę laiko Ameri
can Car & Foundry Co. 
praneša, kad su spalio mėn., 
1962 metais, minėtą įmonę 
uždarys ir visokias mašinas 
išsiveš į daugiau centrali
zuotas įmonių vietas: dau
giausia link pietų, kur pi
gesnės darbo rankos. Nedi
deliam miesteliui tai didelis 
ekonominis smūgis. Bet ką 
gi vis didesnių pelnų išalkę 
kapitalistai paiso; ką jie 
paiso, kad tiek darbininkų 
neteks darbų, o jų šeimynos 
duonos? Pelnas pirmoj vie
toj, tai kapitalistinė ideo
logija ir tikslas.

ŠCRANTON,;. PA. ; 
’ v.

Kuomi naujai < išrinktas
James T. Schmidt, miesto 
gaspadorius pasirodys, kol 
kas negalima pasakyti, bet 
veikiausiai, kad taip savęs 
•liaupsinimo kulto nestatys 
pirmoj vietoj. Pagyvensim 
—pamatysim.

• Ne politikas

Žiaurus, beširdis tėvas, o 
*4 gal išprotėjęs?.. Kad su-Į 

drausti du savo vaikučius, 
8 ir 6 metu, kad nežaistu 
arti pečiaus, sugriebęs vai
kučių rankutes uždėjo ant 
karšto pečiaus ir labai ap
degino. Kada vaikučiai nu
ėjo į mokyklą su aprištomis 
rankutėmis ir mokytojos pa
tyrė, kas atsitiko, pašaukė 
Pringle kaimelio policistą 

, ir vaikučius nuvežė į Kings- 
tono Nesbitt ligoninę. O 
kada policistas paklausė vai
kučių tėvą, kodėl jis taip 
padarė, tai atsakymas bu
vo, kad jis, tėvas, norėjo 
sudrausti, pamokyti, kad 
vaikučiai žaisdami apie 
karštą pečių gali apsidegin
ti, tai kad būtų atsargūs. 
Tokiam tėvui tikrai turėtų 
ištirti protą. • • •

Liūdnai užsibaigė mūsų 
miesto demokratų politikie- 

* i rių rinkiminiai skalijimai.
1 Per šešioliką metų buvo 

k r i k š č ioniški demokratai 
taip įsigalėję, kad kitokių 
pažvalgų žmogui nebuvo ga
lima nė pyptelti: jei ne ka
talikas ir ne airių kilmės, 
tai visos durys buvo uždary
tos. - O jau pats miesto gas- 
padorius, ponas James T. 
Hanlon, tai gyvas būdamas 
tiesiog kėlėsi į šventuosius. 
Tiek savęs garbinimo kultą 
kėlė, kad šlykštu darydavo
si bevartant vietinio laik
raščio lapus. Retai kurią 
di-eną vietinio dienraščio 
“Scranton Times,” taipgi 
krikščioniškai demokratiš
ko, nebuvo talpinamas jojo 
paveikslas ant dviejų, trijų 
puslapių, it kokio šventojo.

Ar buvo už ką ar ne, jis 
. ėmėsi sau kreditą. Mano 

dienose buvo keliolika mies
to gaspadorių, bet kad save 

( taip liaupsintųsi, kaip šis, 
tai nebuvo.

. Per šešioliką metų buvo 
taip įsiviešpatavusi krikš
čioniška demokratų klika, 
kad apie pral almėjimą 
penktajam terminui išrinki
mo ponas Hanlonas ne tik 
nė nepasvajojo, bet ir ne
susapnavo, nes turėjo apie 
20,000 didžiumą užsiregis
travusių demokratų partijai 
balsuotojų. Jis buvo tikras, 
kad laimės. Bet išėjo kitaip. 
Dzūkai sako, kad dzievulis 
vieniems duoda išeidamas, o 
kitiems—pareidamas.

Per šešioliką metų įsi
viešpatavusią krikščioniš
ką demokratų kliką, pagal 
dzūkišką posakį, dzievulis 
turbūt apdovanojo išeida
mas. Jau antra savaitė po 
rinkimų, bet pono Hanlono 
paveikslas dar tik vieną 
kartą pasirodė laikrašty: 

f tik su pranešimu, kad pra
laimėjo rinkimus. Juk nė
ra dėl ko daugiau save 
liaupsinti, kada balsuotojai 
taip pasielgė.

Elizabeth, N. J.
Lapkričio 2 d. sustreika

vo 1,300 darbininkų, kurie 
dirbo Diehls Ko. fabrike, 
Finderne, N. J. Diehls Ko. 
yra dalimi Singer Ko.

Pirmiau ‘darbininkai tu
rėjo atskirą uniją, bet vė
liau jie didele balsų daugu
ma nusitarė įstoti į tyms- 
terių unijos lokalą 102;

Streikieriai pikietuoja ir 
Singer Ko fabriką, kad iš 
Diehls fabriko sunkveži
miais nevežtų dalis į Singer 
Ko. fabriką. Ūkrinas

So. Boston, Mass.
Apskrities konferencija
ALDLD 2-ros apskrities 

metinė konferencija įvyko 
lapkričio 5 d. Atidarė ap
skrities organizatorius J. 
Šimaitis. ’ Mandatu komisi- 
jon’•paskyrė O. Chesną ir B. 
Čereškienę.

Pakvietė pakalbėti J. 
Skliutą.

Mandatų komisija rapor
tavo, kad konferencijoj at
stovaujamos 7 kuopos su 30 
delegatų.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas J. Šimaitis, sekre
torium J. Jaskevičius.

Skaityti protokolai iš per
eitos konferencijos ir ap
skrities komiteto posėdžių ir 
priimti.

Apskrities komiteto na
riai raportavo, kad jiems 
pavesti darbai apskrities ri
bose atlikti gerai.

Komitetas raportavo kad 
buvo surengti apskrities ri
bose trys piknikai — Law
rence, Montelloj ir Worces- 
tery. Visi trys buvo pasek
mingi — davė gražaus pel
no pažangiajam judėjimui.

Sekė kuopų delegatų ra
portai, kas buvo nuveikta 
per metus laiko. Iš raportų 
pasirodė, kad abelnas veiki
mas buvo geras, ypač šie
met. Visose kolonijose buvo 
atžymėta “Laisvės” 50 me
tų gyvavimo sukaktis ir per 
šiuos jubiliejinius metus 
buvo sukelta stambi finansi
nė aprama.

Nauji sumanymai
Nutarta, kad būtų su

rengta trys piknikai: pava
sarinis — Lawrence.’ D ė 1 
spaudos pikniko buvo du 
p a s i u lymai: Montello ir 
Worcester. Didžiuma bal
sų nutarta “Laisvės” pikni
ką rengti Montello.

Nutarta surengti eilę fil
mų rodymų iš Lietuvos. 
Darbas paliktas kolonijoms 
susitarti, tai yra, kuriame 
mieste ir k&da būtų tie fil
mai rodomi?

Iždininkas raportavo: Ap
skrities ižde yra $150.70. 
Taipgi laike konferencijos 
gauta aukų: So. Bostono 
Moterų skyrius — $5, Šu
kienė $2, M. Dainius — $1.

Konferencija nutarė pa- 
aukoti: ‘“Laisvei,” “Vil
niai,” “Liaudies balsui,” 
“Darbui” ir L. Prūseikos 
antkapiui po $20.

Apskrities komitetas vien
balsiai užgirtas senas 1962 
metams: Šimaitis, Tamo
šauskienė, Tenkauskas, Bla- 
žonis, Daugirdas, Reinard, 
Jaskevičius.

Konferencija baigėsi 4:30 
vai. popiet.

J. Šimaitis, pirm.
J. Jaskevičius, sėkr.

- Philadelphia/Pa.
Apie gyvenimą ir mirtį 
išvietinto Vinco Gruzdžio

Rugpiūčio 19 d. mirė Vin
cas Gruzdys, sulaukęs tik 
42 metų amžiaus. Jo gyve
nimas buvo pilnas nepagei
daujamų įvykių. Paėjo iš 
Kapsuko rajono, Iglaukos 
apylinkės, Žirniškių kaimo.

Jaunas būdamas jis sava
noriai įstojo į Lietuvos ar
miją, laike Smetonos.. Pa
siekė puskarininkio laipsnį. 
Armijos tarnyboje buvo ir 
įsikūrus Lietuvoje tarybi
nei santvarkai. Karui pra
sidėjus pateko į hitlerinin
kų nelaisvę. Buvo paleistas, 
o vėliau vėl paimtas prie 
karinių darbų. Kada Tary
bų armija išbloškė hitleri
ninkus iš Lietuvos, Vincas 
pabėgo į Vokietiją, pradžio
je buvo anglų zonoje, o vė
liau persikėlė į Angliją.
Nerado laimės Amerikoje
Jam prašant paimti jį į 

Jungt. Valstijas, tai jo dė
dė Vincas Patalavičus jį ir 
parsitraukė. Kadangi jis 
neturėjo jokios darbo spe
cialybės, tai jam teko sun
kūs darbai dirbti.

1955 m. jis gavo darbą 
Delaware River Valley Ship 
Maintenance kompanijoje. 
Padirbus trumpą laiką bu
vo sunkiai sužeistas ir po to 
jokio darbo jau dirbti ne
galėjo. Apdraudos kompa
nija jam mokėjo po $35 į 
savaitę ir padengė kitas iš
laidas, liečiančias jo svei
katą.

Vincas patraukė kompa
niją į teismą. Kompanija 
norėjo susitaikyti ir jam 
siūlė $20,000, bet jis nesuti
ko. Teismą jis pralaimėjo. 
Vincas kreipėsi į aukštesnį 
teismą, tai tada kompanija 
vėl pasiūlė susitaikyti, šį 
kartą jis sutiko už $30,000.

Bet kada jo advokatas 
pasiėmė sau 40 procentų, o 
šalpos skyriai atsiėmė pi
nigus, kuriuos jis gavo pra
gyvenimui laike teismų, tai 
jam beliko tik $5,000.

Iš gautos sumos jis su
vartojo $3,000, gi likusius 
$2,000 paliko savo giminai
čiui taip 'pat Vincui Gruz
džiui, kuris gyvena Phila- 
delphijos mieste. Velionis 
Lietuvoje paliko aštuonias 
seseris ir brolį.

Camdenie.tis

Worcester, Mass.
Lapkričio 7 d. įvyko Lie

tuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos susirinkimas. Iš 
valdybos ir komisijų rapor
tų pasirodė, kad buvo gera 
veikla. Olympia parko už
darymo parengimas davė 
arti $400 pelno. Tai. gražus 
pelnas. Uždirbome, nes mū
sų gaspadinės labai daug 
dirbo.

Sekamas L.S. ir D.D. su
sirinkimas įvyks gruodžio 
5 d., 7:30 vai. vakare. Drau
gijos valdyba 1962 metams 
bus renkama per dvi die
nas: gruodžio 3 d. nuo 2 iki 
5 valandos, o gruodžiio 5 
d. nuo 5:30 iki 7:30. Nariai 
prašomi tą įsitėmyti.

Mirė
Lapkričio 9 d. mirė Marė 

Sabaliauskienė, sulaukus 69 
metų amžiaus. Palaidota 
gruodžio 11 d. šv. Jono ka
pinėse.‘Paliko nuliūdime du 
sūnus.

Lapkričio 11 d. mirė Pet
ras Simanauskas (Semon), 
sulaukęs 69 m. amžiaus. 
Palaido tas lapkr. 13 d. i Pa
liko nuliūdime brolius Steve 
ir Joną, gyvenančius-Wor- 
cešteryje, brolį Juozą — 
Omaha, Neb., ir seserį Mar- 

, garėtą Jakštis.
L.S. ir 'D;D. suteikė gėlių

IK MAISTAS. IK VAISI AS
■ ' • Rašo agr. - P. Rimkus

—Galima neabejoti,—sa
ko žymus Maskvos gydyto
jas, medicinos mokslų kan
didatas Joirišas, — kad jei 
ant kiekvieno darbininko, 
mokinio ir inteligento stalo 
būtų medaus, — žmonija 
užmirštų daugelį skausmin
gų skrandžio, žarnų, inkstų, 
nervų ir kitokių ligų.

Cheminė sudėtis
Medus susideda daugiau 

kaip iš 60 įvairiausių che
minių junginių. Tai—vita
minai, fermentai, minerali
nės druskos, hormonai, an- 
tibiotinės ir daugelis kitų, 
organizmui labai svarbių, 
medžiagų. Meduje yra 8 
patys svarbiausieji vitami
nai. Be to, medus turi la
bai daug kalorijų: 1 kilo
grame medus turi 3,150 ka
lorijų.

Maistingoji medaus dalis 
yra cukrus, kuris maitina 
kūno audinius, didina orga
nizmo -energiją, jėgą, kuri 
reikalinga širdies ir kitų or
ganų darbui išvystyti.

Paprastas cukrus (iš 
cukrinių runkelių arba 
švendrių) žarnyne pirmiau
sia turi susi skaldyti, pa
virsti į gliukozę (vynuogių 
cukrų), ir tik po to patenka 
į kraują. Tuo tarpu pagrin
dinę bičių medaus dalį su
daro gliukozė, kuri tiesiai iš 
žarnyno patenka į kraują 
be pakitimų. Dėl to papras
to cukraus veikimas, paly
ginti su bičių medaus cuk
rumi, yra žymiai silpnesnis.

Dar padeda virškinimui
Paprastai sakant, medaus 

cukrus be virškinimo įsi
sunkia į kraują ir greitai 
atgaivina nuilsusius raume
nis ir širdį. Taigi, orga
nizmui medaus ne tik ne
reikia virškinti, bet jis sa
vo fermentais padeda dar 

i suvirškinti kitus maisto 
i produktus. Medus sužadina 
seilių gaminimą, kuris pra- 
skiedžia maistą ir iš dalies 
jį suvirškina. Kai tik virš
kinimo organuose atsiran
da sulčių, tuojau pajunta
mas noras valgyti, atsiran
da apetitas. Taigi, medus 
ne tik maistas,, bet kartu ir 
apetito žadintojas.

Be gliukozės meduje yra 
fosforo, .geležies, mangano, 
kalkių ir kitų mineralinių 
medžiagų, kurios reikalin
gos kaulams ir kraujui at
naujinti. Medaus minerali
nės medžiagos yra sujung
tos su organinėmis rūgšti
mis, kurios lengvai tirpsta 
vandenyje ir greitai įsisun
kia į kraują.

Patyrimai
Gausūs stebėjimai Mask

vos, Kijevo, Novosibirsko, 
Kursko, ‘Baku, Irkutsko ir 
kitų miestų klinikose paro
dė, kad susirgus gastritu, 
skrandžio arba dvylikapirš
tės žarnos opa ir kitomis 
piktybinėmis ligomis, labai 
vertinga gydomoji priemonė 
yra medus.

Medus labai gerai veikia 
sergančiųjų orga n i z m ą : 
priauga svoris, pagerėja 
kraujo sudėtis, normalizuo
jasi rūgštingumas. Šiltame 
vandenyje ištirpintas medus 
praskiedžia skrandžio glei
ves, paspartina įsisiurbimą 
ir kartu sumažina rūgštin
gumą. Atvirkščiai — šalta
me vandenyje ištirpęs me
dus padidina rūgštingumą.

Nuo senų laikų yra po
puliarus kepenų gydymas 
medumi. Stebėjimai paro-

vainikus ir x grabneš i u s. 
Taipgi mirusių šeimoms ir 
giminėms reiškia užuojau
tą. \ lRep. 

dė, kad medus geras vais
tas ir sergantiems širdies 
liga.

Medus plačiai vartojamas 
po operacijų, nes jis labai 
kaloringas ir padeda grei
čiau užgydyti žaizdas.

Dėl daugelio ligų
Daugelis gydytojų pata

ria gydyti bronchialinę 
astmą medumi, praskiestu 
vandeniu ar baltažiedės 
notrelės arbata. Kasdien 
rytą ir vakare reikia išger
ti po puoduką vandeniu 
praskiesto medaus arba ar
batos iš notrelės su medumi.

Dabar medumi gydo ir 
hipertoniją — padi d i n tą 
kraujo spaudimą. Sumaišo
ma viena stiklinė valgomų
jų burokėlių sunkos, viena 
stiklinė krienų sunkos, stik
linė medaus ir vienos cit
rinos sunka. Laikyti vėsio
je vietoje ir gerti 2-3 kar
tus per dieną po valgomąjį 
šaukštą.

Žmonėms, kuriems dažnai 
esti kieti viduriai, vartojant 
medų, sustiprėja žarnų pe
ristaltika.

Nervai ir medus
Nervais sergančių ligo

nių gydymas medumi jau 
buvo žinomas gilioje seno
vėje. Senovės Graikijoje ir 
Romoje medus buvo laiko
mas raminančia ir migdan
čia priemone. Dabar ne tik 
liaudies medicina, bet ir 
daugelis gydytojų rekomen
duoja medų, kaip gerą gy
domąją priemonę sergan
tiems nervų ligomis. Išgė
rus prieš miegą stiklinę 
vandens su medumi, nura
minami nervai, ir žmogus 
greičiau užmiega.

Medus — nepamainomas 
maisto produktas vaikams, 
ypač sergantiems.

Kaip medų vartoti
Medų, kaip gydomąją 

prięinonę, patariama regu
liariai vartoti du mėnesius. 
Gydantis nuo skrandžio opų, 
medų reikia vartoti kasdien

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopos priešmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 
3 d., visiems žinomoj vietoj, 314 
15th Ave. So., 11 valandą dieną, 
punktualiai. Visi nariai privalo da
lyvauti, nes turėsimo balsuoti Cent
ro Komitetą, taipgi turėsime išrinkti 
mūsų kuopos valdybą 1962 metams.

Po susirinkimo bus" pietūs. Gali 
dalyvauti ir nenariai.

Nutar. Rast. J. Greblikas (92-93)

BROCKTON, MASS. 
Draugiškas Vakaras 
“Laisvės" Paramai

įvyks šeštadienį, Gruodžio-Doc. 2 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St., pradžia 7-tą vai. vakare, 
rengia LLD 6 kuopa. Užkandžiai ir 
skanūs gėrimai iš Lietuvos: arba
tėlė, sūriai, pyragai ir kiti skanu
mynai. Komisijoje yra: K. Čercš- 
kienė, A. Kukaiticnė ir G. Shimai- 
tis.

Čia galėsite atsinaujinti “Laisvę” 
ir “Vilnį,” kuriems pasibaigė. Bū
kite ir tie, kurie jau esate užsi
mokėję prenumeratą. Čia visi būsite 
gerai pamylėti. Pasikalbėsime apie 
mūsų spaudos reikalus, linksmai ir 
draugiškai praleisime vakarą.

George Shimaitis (91-92)

ELIZABETH, N. J.
Filmai iš Lietuvos bus rodomi sek

madienį, Gruodžio-Dec. 3 d., 408 
Court St., rengia LLD 54 kuopa. 
Bus labai įdomūs filmai iš dabarti
nio gyvenimo Lietuvoje. Rodys J. 
Grybas.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
pamatyti tuos gražius paveikslus.

Komisija (91-92)

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopa rengia didelį ban

ketą ketvirtadienį, lapkričio 23 d.— 
Padėkų dienoj (Thanksgiving day), 
Laiškanešių svetainėj, 314 — 15th 
Ave. So. Pietūs bus patiekti 12 vai. 
Šeimininkės sakė, kad bus nepapras
tai geri kalakutienos pietūs su visais 
trimingais. Visus kviečia dalyvauti 
ir užtikrina, kad būsite patenkinti.

Vienas iš komisijos (91-92)

PITTSBURGH, PA.
■; LLD 87 kuopa rengia vakarienę 

Lapkričio-Nov. 26-tą d., LDS 160tos 
kuopos svetainėj, 1024 Beaver Ave., 
North Side. Vakarienė prasidės 6 
vai. Įžanga $1.50. Po vakarienės 
bus paskaita. Kviečiami Misi.

Komitetas (91-92)

La ar 2 valandas prieš pus
ryčius ir pietus, o vakare— 
praėjus dviem valandoms po 
vakarienės. Labai gerai 
medus veikia, kai jis varto
jamas praskiestas šiltu van
deniu (stiklinėje šilto van
dens ištirpinti 25-35 gra
mus medaus). Ištirpinto 
medaus sudėtinės dalys 
lengviau įsisunkia į kraują.

Pastaruoju metu medus 
vartojamas ir įvairiems kos
metikos tepalams. Medaus 
vanduo (1 v a Ig o m a s i s 
šaukštas medaus dviem stik
linėms šilto vandens) gerai 
maitina odą, daro ją švel
nią, truputį išlygina raukš
les. Tokiu medaus vande
niu reikia plauti veidą va
kare 5-7 minutes, o vėliau 
jį nuplauti šaltu vandeniu 
be muilo.

I
 Liūdnas Prisiminimas

Juozas Gegžnas
Mirė Lapkričio-November 22, 1959.

VYRAS ir TĖVAS

Jau suėjo dveji metai, kai jis paliko 
mus. Mūsų mintyse vis tebėra ta meilė 
ir džiaugsmas, kurį kartu visi turėjome.

Barbara Gegžnas ir šeima 

Philadelphia, Pa.

I Liūdnas Prisiminimas

I Jone-Jennie Navašinskiene
I (JASKELEVIČIŪTĖ, JOKŪBO DUKTĖ)

H Mirė lapkričio 23, 1959, turėdama vos 57 m. amžiaus.

I Amerikon atvyko po pirmojo pasaulinio karo, 1925
I metais, pas sesutę ir švogerį Martyną Cilcius, Law-
» rence, Mass. Sesutė mirus, o švogeris Cilcius dar
I gyvena. Iš Lietuvos paeina iš Randamonių kaimo,
w Merkinės parapijos, netoli nuo Druskininkų. Jos pa- 
8 geidavimą, kad kūnas būtų sudegintas, išpiįdžiau. 
8 Man ilgai nebus pamiršta jos mirtis, nes labai sunkiai 
| dūsavo, ištardama mano vardą. Mirė 2 vai. dieną. 
H Ilsėkis ramiąi, mano brangioji.

g V. NAVAšINSKAS, vyras.
8 Miami Fla.

Lawrence ir Methuen, Mass.

Maple Parko Uždarymas

BANKETAS
Įvyks šeštadienį

Lapkričio 25 November 
Pradžia 6-tą Valandą Vakare

MAPLE PARKE
Dėl tūlų priežasčių vakarienės pradžia perkeliama 

iš 2-ros valandos į 6-tą.
Šis bus paskutinis parengimas šiemet Maple Parke.
Lauksime svečių ir iš tolimesnių miestų. Prašome 

atvykti paskirtu laiku — nesivėluokite.
Rengimo Komitetas

Norwood, Mass.
LLD 9-ta kuopa rengia šaunius pietus sekmadienį, 

Lapkričio-November 26 d., 1-mą vai. popiet, Lietuvių
Bendrovės salėje, 13 George Avė.

Šis banketas yra rengiamas mūsų pažangios spau
dos — “Laisvės” ir “Liaudies balso” — paramai.

Kviečiame visus, vietinius ir iš apylinkės kolonijų, 
atsilankyti. Užtikriname, visi būsite pilnai paten
kinti, nes mūsų gaspadinės moka pagaminti skanius 
pietus, kad visi būtų patenkinti. Prie skanių pietų 
bus įvairių skanėsių, šiltos kavutės ir alučio.

Rengimo komisija

5 p.-Laisve (Liberty)— Antr., lapkr. (Nov.) 21,1961

Naudingas visiems

Medus, kaip vaistas ir 
kaip maistas, t reikalingas 
visiems. Bet ypač jis nau
dingas vaikams ir senesnio 
amžiaus žmonėms. Kur tik 
galima, cukrų reikia pakeis
ti medumi. Nereikia valgy
ti vieno medaus, nes jis 
greitai ima rodytis neska
nus ir . sumažina apetitą. 
Medų reikia valgyti su duo
na, sūriu, pienu, vandeniu, 
vaisiais ir kitais produktais. 
Geriau medų vartoti pra
skiestą, ypač sveika medų 
gerti su šiltu pienu.

Motinos, jei jūs norite, 
kad jūsų vaikučiai būtų 
žvalūs, sveiki, linksmi ir ge
rai augtų, vietoje saldainių 
kasdien duokite jiems nors 
po 50 gramų bičių medaus.

(“Tarybinė moteris”)



Cliffside, N. J.
Drg. Kazimieras Deren-: 

čius prieš penkerius metus! 
buvo susirgęs ir pergyveno 
net kelias operacijas. Bet' 
paskui susveiko ir per tre
jus metus jautėsi gerai. Bet' 
dabar ir vėl atsirado anti 
galvos skaudėjimas ir vėl Į 
turėjo pasiduoti operacijai 
Memorial ligoninėje New! 
Yorke ant 68th St. Lanky
mo valandos nuo 1 vai. iki 
4 dieną ir nuo 6 iki 9 va
kare.

Linkime draugui Deren- 
čiui greitai pasveikti.

Drg. J. Pečiulis prieš dve
jus metus turėjo operaciją 
ant vienos akies, o liepos 
mėn. vėl turėjo pasiduoti 
operacijai ant kitos akies. 
Dabar gerai mato abiem is 
akimis ir gali skaityti. Drg. 
Pečiulis jau turi 81 metus, 
bet gerai atrodo, viską dir
ba aplink savo namus.

Pereito rugsėjo 14 dieną 
mirė Maciulevičienė. Rado 
negyvą. Jos vyras buvo mi
ręs prieš 14 metų. Velionė 
paliko du sūnus ir kelis anū
kus. Maciulevičienė buvo 
katalikė, bet nebuvo fanati
kė. Seniau skaitė “Laisvę” 
ir daly v a u d a v o parengi
muose ir važ juodavo į 
“Laisvės” piknikus. Dar 
galėjo ilgiau gyventi. Mirė 
sulaukusi 69 metų amžiaus. 
Mūsų užuojauta sūnums ir 
anūkams, netekusiems bran
gios motinėlės. Velionei: il
sėkis ramiai šaltoje žemėje.

G. S.

LLD 1 kuopos žinios
Pereitą penktadienį įvy

ko LLD pirmosios kuopos 
susirinkimas “Laisvės” pa
talpoje. Jis šauktas C. K. 
rinkimams, tai atėjo ir re
čiau matomi nariai.

Valdybos raportas rodo, 
kad kuopa veikia ir visuo- 
meninias reikalais.

Nariai, kurie pastoviai 
moka metines, visi jau atsi- 
teisę. Keturi nariai jau pri
davė metines už busimuo
sius metus. Sveikinam juos 
ir laukiam daugiau tokių 
narių.

Mes pasigendame šių me
tų knygų. Nariai domisi, 
kada jas gaus.

Pramogų komisija prane
šė, kad numatytas parengi
mas tapo atidėtas. Sakė, 
suruoš jį, kaip greit sąly
gos leis.

Per kuopos darbuotojus į
L. Prūseikos paminklo fon
dą gauta:

LLD pirma kuopa $15.00
J. Kuršėniškis ..... 5.00
J. Gasiūnas ........... 5.00
S. Sasna ................. 5.00
Jonas, Jr............. . . 5.00
M. ir E. Liepai .... 3.00
V. Bunkus ............. 2.00
K. A. Aleksynas ... 1.00
K. K........ :.................. 1.00
Sekamas 1 kuopos susi

rinkimas įvyks gruodžio 
8-tą. Visi nariai teikitės da
lyvauti, kad sėkmingai už
baigtume metus ir tinkamą 
valdybą išrinktume būsi
miems metams.

Vienas Jūsų

SERGA
Jau virš savaitė, kai Ig

nas Sutkus yra Manhattan 
General ligoninėje, New 
Yorke. Jis jaučia nesmagu
mus viduriuose, tad pasida
vė į ligoninę ištyrimui ne
smagumų priežasties.

Washingtonas. — Gruo
džio mėnesį į JAV militari- 
rię tarnybą bus pašaukta 
16,000 jaunuolių.

Pittsburgh, Pa. — Grey
hound autobusas atsimušė 
į medį. Nelaimėje sužeidė 
27 keliauninkui

“Laisvės” koncerte 
gautos aukos

“Laisvės” koncerte lapkr. 
12 d., aukų į Jubiliejinį fon
dą gauta sekamai:
Per rinkėjus M. Klimą ir 

S. Vinikaitienę
P. Bečis ............... $5.00
V. ir K. Kartonai .. 5.00 
Mrs. Guzonienė ... 5.00
K. Milinkevičius ... 5.00
M. Šukaitis 5.00
F. Yakštys ........... 5.00
M. Klimas............. 5.00
J. Kupčinskas ......... 2.00
William Patten .... 2.00
K. ir P. Meškėnai .. 2.00
A. Butkauskas .... 2.00 
J. čibirka ............... 2.00
Po $1: Geo. Shimaitis, P. 

Šlajus, D. Galinauskienė, O 
Dobinienė, M. Gasparaitie- 
nė, K. Raibikauskienė, J. 
Mačiu ta, Mr. ir Mrs. Jure- 
vich. Smulkių 50 c.

Per F. Šimkienę ir
M. Witkus

Millie Barnett .... $5.00 
P'. Babarskas ......... 5.00
L. Lučkauskas....... 5.00
Z. ir M. Kavoliūnai 2.00 
J. ir E. Kasmočiai .. 2.00 
Geo. Waresonas ... 2.00

. V. ir O. Žilinskai .. 2.00
S. ir O. Titaniai ... 2.00 
A. ir M. Navikai .. 2.00 
E. Katinas ............. 2.00
M. Witkus ............. 2.00
Po $1: S. Kazokytė, Ona

Jamish, V. Graunas, J. Gai-
liūnas, O. Globičienė, A. 
Kulaitis, Švelnikienė. Smul
kiu 65 c.

Per N. Ventienę ir 
V. Nevinskienę

A. ir I. Bimbai .. $10.00 
M. Smaidžis ......... 5.00
P. Petrauskas ....... 5.00
John Maudžius .... 5.00 
Senas parapijonas . 5.00 
A. ir P. Rainiai .... 5.00 
K. Dzevečka ......... 5.00
I. ir K. Levanai .... 5.00
3 Landorkos ......... 3.00
A. ir F. Jakščiai ... 2.00
K............................... 2.00
Po $1: J. Lazauskienė, K. 

Briedis, P. Višniauskas, A. 
Gabalis, Kunzienė, A. Ma- 
čejauskas, K. K.; P. Kunza, 
Beniulienė, A. Velička, W. 
Juškevičius, M. Grigas, J. 
S., A. Lipčius, A. Grigas, 
V. Lisajienė.

Per A. Aleknienę ir
N. lešmantienę

A. Jasiulaitis .... $10.00 
V. Balkus ..............  5.00
Anna Quater ......... 5.00
A. J. Meškiai......... 5.00
Ona Cibulskienė ... 5.00 
R. Merkiai ............. 3.00
J. Kauliniai ........... 3.00
Draugas ................. 2.00
Po $1: J. Kalvaitis, Phila- 

delphietė, O. Černiauskie
nė, Draugas, Geras drau
gas, V. Venskūnai, M. 
Adams, O. Malinauskienė, 
Ch. Nečiunskas, P. Valaitis, 
G. Diržuvaitis.

Per P. šolomska ir
J. Šmitienę

F. Varaška......... $10.00
Julia Šmitienė ... 10.00 
J. Stasiukaitis .... 7.00 
Svečias iš Conn. .. 5.00 
J. Pranaitis.............5.00
J. ir E. Bekampiai .. 5.00 
Anna Phillipsie .... 5.00 
J. A. Jackim .......... 5.00
B. ir Y Niaurai ... 5.00
U. ir J. Daugirdai .. 5.00
Paulina Rimčin .... 5.00' 
E. ir M. Liepai....... 5.00
W. Baltrušaitis .... 5.00
V. ir V. Bunkai ... 5.00
Stanevičienė ........... 2.00
Po $1: J. Vinikaitis, J. 

Laukaitis, E. Grubienė, E. 
Sungailienė, A. Krapovic- 
kas, Ona Barštienė, Zai
kauskai, S. Briedienė, Zur- 
nis, D.M. šolomskas, P. Šo- 
lomskas<

Per J. Kairį ir 
A. Rainienę

LLD 185 kuopa .. $25.00
J. Bondži ............ 10.00
S. Vilkas .............. 5.00
J. Patašius .......... 5.00
J. ir N. Kairiai .... 2.00
Po $1: P. Petraitis, P. 

Petronis, J. Gasiūnas, A. 
Stakovienė, J. Kaulinis, F. 
Klastov, K. Joneliūnas, F. 
Višniauskas, A. B., New- 
yorkietis, Brooklynietis, M. 
Povilauskas, K. šolomskie- 
nė, K. Pociūnas, P. Poškus, 
Ignas, P'etraitis, P. Čer
niauskas, M. Pilkauskas. 
Smulkių 35 c.

Per A. Bimbą, S. Sasną, 
P. Bukni ir R. Mizarą
Alfonsas ir Josephine

Skirmontai .... $25.00 
Jonas, Jr................ 25.00
A. Mureika ......... 25.00
Walter ir Amelia

Juškevičiai ....... 20.00
Roy Kanopė ............10.00
Juozas Gedmin ... 10.00 
A. Bičiulis ........... 10.00
I. ir W. Danilevičiai 5.00
Josephine Burba ... 5.00 
Aldona A................  5.00
J. P.......................... 5.00
S. Sasna ................  5.00
W. Kvedaras ......... 5.00
J. Biržinis ............. 5.00
Butkevičienė ......... 5.00
Marg, F'etrikonienė 3.00
Viso aukų surinkta 

$553.50. Širdingai ačiū vi
siems už gražias dovanas.

“Laisvės” Administracija

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

“Savo laisva valia varome rau
donąją propagandą.” Ypač, 
matyt, Lietuvos priešus suner
vino Salomėjos Narkeliūnaitės 
jos pačios susukti Lietuvoje ir 
Chicagoje parodyti filmai.

Ypatingai, ypatingai, — šau
kia A. Jonaitis, — turėtų bū
ti draudžiama mūsų jaunimui 
tuos filmus matyti. Girdi, 
“jaunimui žiūrėti panašius fil
mus—tai mirtis.”

Kaip žinia, diena iš dienos, 
metai iš metų pabėgėliai savo 
vaikams į galvas kalė melus ir 
prasimanymus apie Lietuvą. 
Dabar tie vaikai ateina ir pa
mato filmą. Savo akimis pa
mato visai ką kitą. Jie pama
to :

“Kokios gražios gatvės mies
tuose, gerai apsirengę žmonės, 
nauji, po karo atstatyti namai. 
Kas sako, kad tikėjimas slopi
namas? Štai, žiūrėk, bažny
čios pilnos maldininkų.”

Arba,:
“Palygink. Vilniuje ir Kau

ne gatvės švariausios, o kaip 
pas tave Chicagoje? Dabar su
pranti?’

Rezultatas (Jonaičio žo
džiais) : “tos tėvų kalbos ir 
per eilę metų keltas vaizdas 
gali subyrėti į skeveldras per 
kelioliką tokio filmo minučių.” 
Ir, žinoma, subyra.

Lapkričio 10 dienos “Vieny
bėje” pasirodžiusi Juozo Tys- 
liavos kolumna “Dabar” benė 
bus paskutinė. Joje jis yra 
padaręs vieną labai sveiką pa
stabą. Kalbėdamas apie Lietu
ve žmones, jis sako: “Ne 
mums, bet jiems priklauso Lie
tuvos ateitis.”

Vienybiečiai šios savo mi
rusio vado pastaboj turėtų il
gai nepamiršti.

Mums gaila, kad 'pats Tys- 
liava tik prieš mirtį tą šven
tą tiesą pamatė. Jeigu ją bū
tų supratęs anksčiau, veikiau
sia savo “Vienybės” nebūtų 
pavertęs “veiksnių” įrankiu 
Lietuvai šmeižti, veikiausia bū
tų parėmęs kultūrinio bend
radarbiavimo su Lietuva idėją.' 
Kas žino...

Dovanos “Laisvei”
Kazimieras Vikanis, Phi

ladelphia, Pa., “Laisvei” 
padovanojo Lietuvių Namo 
Bendrovės du serus $50.00 
vertės.

“Laisvės” personalas už 
tai taria jam nuoširdžią pa
dėką* Ja G*

Iš Motery klubo 
susirinkimo

Lapkričio 15 d. “Laisvės” 
svetainėje vietos Moterų 
Klubo narės vėl turėjo gerą 
susirinkimą. Išklausius val
dybos raportus, matėsi, kad 
iždas dar nėra visai tuščias, 
tai nutarta panaujinti mo
kesčius už “Laisvės” prenu
meratą Kuršėnų Namų vai
kams Lietuvoje. Pranešta 
padėka nuo Renės Diktorai- 
tės už materialę paramą 
PAIjJ Suvažiavimui. 
Draugė Mizarienė apibūdi
no New Yorke įvykusią 
moterų demonstraciją už 
pasaulinės taikos išlaikymą.

Iš naujo apkalbėta pir
mesnis tarimas surengimui 
pietų. Nutarta, vietoje pie
tų gruodžio -3 d., surengti 
vakarienę gruodžio 23 d. 
Kadangi tuo laiku supuola 
ilgesnės Kalėdų šventės, tai 
vakarienės surengimas ren
gėjoms ir publikai bus dau
giau tradicinė sueiga.

Pranešta, kad klubietė M. 
Sluoksta i t i e n ė jau kuris 
laikas serga. Turinčios pro
gą Klubo narės prašytos ap
lankyti ligonę.

Atlikti balsavimai ALDLD 
Centro Komiteto sekamiem 
dvejiems metams. Narės 
pasidalino gerą kiekį knygų 
pasiskaitymui.

Į susirinkimą buvo atsi
lankius viešnia iš Bingham- 
tono, Paulina Jasilionienė. 
Pirmininkė paprašė viešnią 
papasakoti apie jos miesto 
moterų veiklą. Suglausto
je kalboje viešnia apibūdi
no tenaitinį moterų triūsą, 
apgailestaudama, kad jų ko
lonijoje pažangų judėjimą 
palaiko beveik tik moterys.

Uršulė Bagdonienė buvo 
pasiruošus baigti savo api
braižą iš Balio Sruogos kny
gos “Dievų ’ Miškas.” Bet. 
kadangi virtuvėje jau ėjo 
pasiruošimas, ■1 tai, ■ pačiai 
draugei Bagdonienei pasiū
lius, raportažaš paliktas se
kamam susirinkimui.

Susirinkifti^ baigus, buvo 
patiekta gausios vaišės. Su
puolė net du atžymėjimai 
ir, nesusitarus, kaip tai daž
nai įvyksta, abu rengta sky
rium. Daug metų ėjus Klu
bo sekretorės pareigas d-gė
O. Kasmočienė minėjo sa
vo gimtadienį, o ilgametė 
darbšti klubietė Nelė Kano
pa, dabar Kairienė, džiau
gėsi naujai sukurtu savo 
šeimyniniu gyvenimu. Pa
skubomis, ilgas stalas buvo 
apdėtas gausiomis vaišėmis 
ir, sulyg senomis tradicijo
mis, vaišės pradėtos net su 
danišku vynu. Sudainuota 
celebrantėms ilgų ir laimin
gų metų. Besivaišinant pa
sakyta gražių kalbų. Klubo 
vardu valdyba įteikė abiem 
celebrantėm po kuklią dova
nėlę. Draugė Kazė Čeikaus
kienė rūpinosi, kad niekam 
nestokuotų • karštos kavos. 
Apart klubiečių, viešnagėn 
buvo pakviesti ir svečiai, 
kurie radosi svetainėje. Pa
dėkoję už vaišes, visi links
mai skirstėsi namų link.

Klubietė

Washingtonas. — Atvy
ko Konradas Adenaueris, 
Vakarų Vokietijos kancle
ris, tartis vakarinio Berly
no reikalais.

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo sako, 
kad gal jo šaliai teks ka
riauti atgavimui Vakarinės 
Gvinėjos, kurią Hįollandija 
laiko pavergus.

i

Kabulas. — Afganistano 
premjeras Daoudas sako, 
kad jo šalis bus neutrališ- 
ka tarptautiniais ' klausi
mam rx.ro

Tokio koncert
• - ----------

B rook lyno progresyvė pub
lika jau seniai bematė ir 
beklausė tokio koncerto, 
koks įvyko lapkričio 12 d. 
“Laisvės” naudai.

Aido choras tedainavo ke
turias dainas, kurios išėjo 
labai gerai. O ketvirtoji ir 
paskutinė, “šaltyšius,” įšė- 
jo stačiai ekselentiškai. Bet 
čia ir Tadas Kaškiaučius 
vėl turėjo progą pademonst
ruoti savo taip nuostabiai 
aukštą-tenoro balsą.

Augustinas Iešmantą tik
rai operetiškai sudainavo 
dvi operetiškas dainas. Ma
lonu buvo klausyti. Bet, 
bet, bet — kas Augustinui 
buvo, kad jis neparodė rei
kalingo agresyviškumo nu- 
davime, tai nežinia. Anks
čiau jis,, rodosi, parodyda
vo daugiau energijos nuda- 
vime. Atrodė, būk jis dau
giau linktelėjęs priešakiu ir 
stovi ramutėliai, be gestų. 
Taipgi atrodė, būk jis trau
kiasi daugiau link estrados 
gilumos, vietoj slinkti prie
kin. Bet tai mažniekis ir 
tik taip man atrodė.

Elena Brazauskienė pa
dainavo tris dainas visapu
siškai gerai. Man geriausiai 
patiko “Vilija.” Jeigu ir ji 
būtų parodžius kiek gyvumo 
(“pep”), tai dar įspūdin
giau būtų išėjęs jo aktas- 
daina.

Stebėtina, kaip tos ketu
rios lakštingalos — tas Ai
do choro kvartetas — gali 
tave sužavėti. Klausai jų 
išsižojęs. O kai Čepulienė, 
Ventienė, Rušinskienė ir 
Buknienė pradėjo dainuoti 
“Vilniuje žydi liepos” ir 
prie jų dar prisidėjo Ieš
mantą, tai malonesnio dai
nos skambėjimo gal niekas 
nėra ir girdėjęs. Čia ir Ieš
mantą nudavė gyviau, kas 
jam pritiko1 labai gerai. At
rodo, kad būtų labai gerai, 
jei jie ir sudarytų pastovų 
kvintetą.

Kai pasirodė Kanstancija 
Menkeliūnaitė, tai aplodis
mentai pasipylė apkurtinan
ti ir tęsėsi kelias minutes. 
Pasirodė brooklyniečių jos 
pasiilgimas. O ji atrodė ! — 
visai neperdedant kaip ir 
mūsų jaunystės laikais, kai 
kupinai prikimšdavome La
bor Lyceum jos ir kitų tų 
laikų dainininkų pasiklau
syti. Ji čia stačiai sugrąži
no praeitį — tą puikią pra
eitį — mūsų atminty, kada 
progresyviai Brooklyne 
t ū k s tančiais skaičiuodavo 
savo spaudos koncertuose! 
Malonu prisiminti...

Kanstancija sudainavo 
net keturias dainas antsyk, 
tris lietuviškas ir vieną ita- 
tališką. Artistė pirmos kla
sės. Gestikuliacija, nudavi- 
mas, -energijos išraiška dai
nos eigoje — neprikaltas 
mietas prie estrados! Ma
lonu žiūrėti. Dainavime pa
sirodė ir jos originališku
mas. Matyti, ji dainuoja 
savo aukštu soprano kuo 
mažiausiai ištardama žo
džius, bet nutęsdama muzi- 
kališką dainos toną-garsą. 
Lietuviškose jos dainose tas 
labai buvo pastebima. Bet 
kai ji dainavo itališkai Ro- 
manza, tai itališki jos žo
džiai gan aiškiai skyrėsi 
vienas nuo kito. O čia prie-
žastis, kad ji gal dabar dau
giau itališkai kalba negu 
lietuviškai ar kitaip.

Menkeliūnaitė dainavo ir 
duetą su Ona Čepuliene. 
Nebe pirmą sykį girdžiu jas 
abi sykiu dainuojant. Koks 
puikus jųdviejų duetas! 
Klausyk ir norėk.

Niekam nenuostabu, kad 
Kanstancija taip gerai dai
nuoja. Bet kad Čepulienė 
prie jos pritiktų, tai dauge
liui gan nuostabus Mat*

o nesitikėjome
Ona Čepulienė viso labo per 
daugelį metų dainuodavo 
tik Aido chore eiline choris
te. Niekas nemanė, kad ji 
kitaip galėtų daiuoti. Bet 
aš galiu jums jos atvirą sek
retą pasakyti, jog man da
bar nenuostabu, kad ji ga
li taip gerai dainuoti. Na
gi, ji yra buvus Miko Pet
rausko mokinė. O t, dabar ir 
jums nebus nuostabu, kad 
ji gali dainuoti.

Mat, kai tų dainininkų 
pas mus buvo, ganėtinai, tai 
ji, matyti, nenorėjo niekam 
“kojos pakišti.” Bet dabar, 
kai tu dainininku -eilės iš
retėjo, arba tie buvusieji 
stačiai išnyko,, tai ji pamatė 
reikalą stoti dainuoti ir tą 
trūkumą mūsų progresyviš- 
kame judėjime užpildyti. 
Pagirtinas dalykas. Taipgi 
ir pavyzdys, kad nereikia 
manyti, būk esi nepavaduo- 
jmas. Ot, kai reikalas yra, 
ir yra kas tave gali pava
duoti...

Priėjus prie Jono Saba
liausko ir Onos Dirvelienės, 
norisi sakyti, kad ji-ems ne
pavydėtina gyventi du am
žių. Juo toliau, tuo jiedu 
geriau dainuoja. Šį sykį 
jiedu mus taip sužavėjo, 
kad nesinorėjo matyti juos 
baigiant. Washington Ir
ving savo garsiajame veika
le “Rip Van Winkle” sakė, 
kad vienatinis instrumen
tas, kuris aštrėja per ilga
metį vartojimą, tai moters 
liežuvis. Ar taip, ar ne taip, 
nežinau, bet kad Jono Saba
liausko balsas gerėja su jo 
amžiumi, tai abejonės nėra. 
Koks jo tas tenoras buvo 
šįsyk malonus! Ypatingai, 
kai užtraukė “La Dona Mo
bile” lietuviškais žodžiais, 
bet įprasta mųika, tai visi 
turėjo nustebti jo balso 
aiškumu ir mužikhliškūmū.

Dirvelienės balsas, man 
atrodo, jau taip sumuzika- 
liškėjęs ir išsivystęs harmo
ningumu, kad gal Mr. Dir
velių! nebereikėtų akompa
nuoti smuiku, gal ir vieno 
piano jau užtektų, kai ji 
viena dainuoja arba su Sa
baliausku. Pirmiau, rodosi, 
tas smuikas daugiau jiems 
buvo reikalingas.

Turėjome ir staigmeną. 
Iš niekur ni-eko pasirodė ir 
Hartfordo choras. Choras 
tai choras, manėme sau, nie
ko čia tokio. Bet koks jis 
pasirodė—ypatingai jų mo
kytoja! Kaip jie žavėjan- 
čiai puikiai dainavo. Miela 
buvo jų klausyti.

Jų mokytoja ne mūsų tau
tos. Bet kaip ji gabiai mūsų 
žmonių chorą vadovauja, tai 
stačiai reikia bile kam iš jos 
pasimokyti. Apart to, tai 
begalinės jos energijos tu
rėjimas. Ne tik chorą va
dovauja, ale ir pati dainuo
ja ir tai dar taip vikriai, taip 
energingai, kad, rodosi, ji 
tau savo sielą atiduos tave 
sužavėti. Išstačius ener
gingai savo poitrinukę, savo 
pasiryžimą atlikti užduotį 
pavycingai, ji net, rodosi, 
nužengs nuo pačios estra
dos pas tave! Tai nuosta
bi moteriškė, bitelės didu
mo. Kaip ji gražiai lietu
viškai danuoja. Tai pavyz
dys visiems išmokti taip ge
rai svetimas kalbas.

Dar, ko gero, ne tik pati 
lietuvišką chorą vadovauja 
ir jame dainuoja, ale ir savo 
dvi dukrutes jame įstačius, 
kurios jau merginos, taipgi 
ir sūnelį, kuris tik dar ber
niukas, ale jau kiek supran
ta chorą vadovauti! Tai ne 
stebuklas, ale tikrenybė.

Nežinau, kodėl mūsų 
Brooklyno menininkai nega
lėjo tos Chicagos lakštinga-
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lėlės dažniau mums čia par
kviest!. Tai Estelė Bogden. 
Koks jos tas žavėjantis, ma
lonus, skardus ir aukštas 
lyriškas balselis! Tau neat£ 
sibos niekados jos klausytis. 
Ir ji taip.lengvai dainuoja, 
nors taip atrodo.

Jos nudavimas ir energija 
man taipgi patiko. Ji, rodo
si, nužengs nuo pačios est
rados pasidalinti su tavimi 
muzika, daina. Toks daini
ninko elgesys daro gerą 
įspūdį.

Bet negalime pamiršti ir 
ukrainiečių šokėjų.; Kaip jie 
puikiai gali tave sužavėti 
šokiu! Nuostabu!

Ilgai, ilgai nepamiršime 
šito “Laisvės” koncerto.

A. Gilman

Palaidotas Mikas 
Makarevičius

Lapkričio 16 dieną buvo 
palaidotas Mikas Makarevi
čius, miręs lapkričio 12 iff 
gyvenęs 6 9 7 Lenox Road, 
Brooklyne. Palaidotas Cy
press Hills kapinėse.

Velionis gimė ir augo Ka
belių kaime, buvusiame 
Merkinės valsčiuje, Trakų 
apskrityje. Į Ameriką at
vyko prieš pat pirmąjį pa
saulinį karą ir kuriam lai
kui apsigyveno Nashua, N. 
H. Neužilgo iš ten buvo iš
vykęs į Detroit. Mich., ir 
dirbo automobilių fabrike.

Į Brooklyną atvyko apie 
19:8 metus. Čia tuojau pa
siryžo išmokti kirpėjo (bar- 
berio) profesijos. Išmokęs, 
tuoj atsidarė savo kirpyklą 
Bedford Ave., Brooklyne.

Brooklyne vedė Oną Bra-’ 
zytę, kilusią nuo Vilkaviš
kio. Išauklėjo dukrą Olgą, 
išmokė ją gailestingosios 
seselės (nūrsės) profesijos. 
Šiuo- metu Olga', ištekėjūši, 
gyvena su savo’ vyru Al 
Ott, augindami du mažy
čius — Lisą 2 ¥2 metą, Mi
chael — devynių mėnesių.

Prieš apie 20 mėtų ve
lionis įsigijo kirpyklą Rich
mond Hill, N. Y., netoli bu
vusios “Laisvės” leidyklos; 
kai kurie laisviečiai pas jį 
ir eidavo plaukų kirptis.

Pagaliau Miko sveikata 
pradėjo šlubuoti. Jis kir
pyklą pardavė ir abudu su 
žmona buvo nusitarę vykti 
į Floridą ir ten ramiai pa
gyventi. Deja,, lapkričio 12 
d. staiga susirgo, buvo nu
gabentas į Kings County li
goninę ir ten po kelių va
landų mirė, sulaukęs 67 me
tų amžiaus.

Velionis buvo laisvų pa
žiūrų, apsišvietęs, pažangus 
žmogus; ilgametis “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas.

Šermeninėje ir kapinėse 
trumpas kalbas pasakė R. 
Mizara. 4

Laidotuvėmis rūpi n o s i 
Šalinskų - Shallins įstaigą

Palydovai buvo pavaišin
ti pietumis.

Lai jis ilsisi ramiai, o 
likusiai žmonai, dukrai, žen
tui ir visiems artimiesiems 
liūdesio valandoje reiškiu 
užuojautą. Koresp.

PRANEŠIMAS
Pakeistai Antrašas

Vincas Zaveckas dabar gyvena 295 
Schenck Ave., Brooklyn, N. Y. Rei
kalui esant kreipkitės aukščiau pa
duotu antrašu.

BURMOJE NYKSTA 
ŽMONĖS - NYKŠTUKAI

Rangūnas. — Valdžios 
komisija lankėsi Tarongo 
kalnuose, Kinijos pasienyje. 
Grįžus praneša, kad ten 
vos surado 100 žmonių nyk
štukų. Jų skaičius žymiai 
sumažėjo. Šie žmogiukai 
yra tik trijų ir pusės pėdui' 
aukščio.




